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  1406  ....................................................موقت جدائي يا غريص بينونت طالق حكم

  1407  ............................................................  كبري بينونت بصورت بائن طالق حكم

  1408  ........... ................................  است مرگ بيماري در شوهر كه وقتي دادن طالق

  1411  ........... ................................  آن براي گرفتن وكيل يا زن بخود طالق واگذاري

  1412  ...........................................................................................  نفسك اختاري  -1

  1414  ................................................................................................  بيدك امرك  -2

  1415  .........................................  ؟ زن نيت يا است معتبر شوهر نيت صورت اين در

 مجلس آن از بعد براي يا است مجلس همان به مقيد وي به زن كار  واگذاري آيا
  1416  ................................................................................................  ؟ است برمعت نيز
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  1416  .........................................................................  شود مي پشيمان شوهر كه وقتي

  1417  ................................................................................  شئت ان نفسك طلقي  -3

  1417  ....................................................................................  طالق در گرفتن  وكالت

  1418  ....................................................  وكالت هاي صيغه در بودن مقيد و بودن عام

  1419  ..........................  نآ از بعد و ازدواج عقد حين در زن به طالق حق واگذاري

  1420  .......................................  كند مي اقدام دادن طالق به قاضي آنها در كه  حاالتي

  1421  ...............................  نفقه پرداخت عدم بجهت قاضي طرف از زن دادن طالق

  1424  .......................................  زيان و ضرر رفع بجهت قاضي طرف از دادن طالق

  1426  .......................................................................  شوهر غيبت بجهت دادن طالق

  1427  ..................................................  شوهرش بودن زنداني بجهت زن دادن قطال

  1428  .........................................................................................  خلعي طالق و خلع

  1430  ........................................................................  خلع شرعي توصيف و تعريف

  1431  ...........................................................  رود مي بكار خلعي طالق در كه  الفاظي

  1432  .......................................................................................  خلع در طالق عوض

گردد  واقع نيز خلع عوض است جايز شود، واقع مهريه باشد، جايز كه چيزي هر
  ........................................................................................................................  1432  

  1434  ................................  است گرفته شوهر از زن كه  آنچه از خلع عوض افزايش

  1435  ................................................................  باشد علتي و سببي اينكه بدون خلع

  1436  ....................................................................  زوجين سازش و رضايت با خلع

  1436  .............................................  خلع براي است كافي باشد زن طرف از كه  نزاع

  1436  ................  : است حرام شود، خلع بپذيرش حاضر اينكه براي ، زن با بدرفتاري

  1437  ........................  است جايز دو هر پاكي و طهر حالت و حيض حالت در خلع

  1438  ....................................  كند  جاري را آن بيگانه به خطاب شوهر كه وقتي خلع
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  1439  .......................................  باشد خودش بدست زن كار  كه گردد مي سبب خلع

  1439  .....................................  بست عقد وي ايترض با را شده خلع زن است جايز

  1439  .....................................................  است تمييز اهل كه  اي صغيره زن كردن خلع

  1440  .................................................................  نيست تمييز اهل كه  اي صغيره خلع

  1440  .......................................................................  باشد عليها محجور كه زني خلع

  1440  ...................................  شود مي واقع شوهرش و صغيره زن ولي بين كه  خلعي

  1441  ...................................................................................  است بيمار كه  زني خلع

  1443  .................................................................  ؟ نكاح فسخ يا است طالق خلع آيا

  1444  .................................................  گيرد؟  مي تعلق طالق شده خلع كه  زني به آيا

  1445  ................................................................  است شده خلعي طالق كه  زني عده

  1446  ...........................  زن حقوق از تمرد و وظايف انجام از سرپيچي=  مرد نشوز

  1447  .............. ................................................................  زوجين بين اختالف و نزاع

  1448  .................................................................................................................  ظهار

  1451  ....................................................  دارد؟ مادر پشت به اختصاص تنها ظهار آيا

  1451  .......................................................................  ؟ است صحيح كسي چه از ظهار

  1452  ......................................................................................................  موقت ظهار

  1452  ................................................................................  ؟ چيست ظهار اثر و نتيجه

  1452  .................................................................................  ؟ چيست ظهار در عودت

  1453  ..........................................................................  كفاره  دادن از پيش همبستري

  1453  .........................................................................................  ؟ چيست ظهار كفاره

  1454  .....................................................................  نكاح عقد زدن بهم و نكاح فسخ

  1456  .................................................................  قاضي  حكم توسط نكاح عقد فسخ
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  1457  ....................................................................  آن مشروعيت و لعان شرعي دليل

  1459  .......................................................................................  بود؟ خواهد كي  لعان

  1459  .................................................  كند مي حكم لعان به كه است كسي تنها حاكم

  1460  ......................................................................  است شرط بلوغ و عقل لعان در

  1460  ............... ................................................................گواهان احضار از بعد لعان

  1460  ..........................................................................  ؟ گواهي يا است قسم لعان آيا

  1463  ...........................................................................................  الل و مردكور لعان

  1463  ....................................................................  كند؟ مي آغاز را مالعنه كسي  چه

  1464  ..................................................................................  لعان از امتناع و بازگشت

  1465  .......................................................................  متالعن شوهر و زن بين جدائي

  1466  ......................................................................  شوند؟ جدا هم از بايد قعمو چه

  1466  .......................................................  ؟ نكاح فسخ يا است طالق جدائي اين آيا

  1467  ........................................................  گردد مي ملحق مادر به فرزند لعان از پس

  1468  ..................................................................................................................  عده

  1468  ............................................................................................  عده شرعي فلسفه

  1469  ..........................................................................................................  عده انواع

  1469  .........................................  است نگرفته صورت همبستري وي با كه  زني عده

  1470  ...........   است گرفته  صورت وي با همبستري و است بها مدخول كه  زني عده

  1472  ..........................................................................  »قُرء « سه با عده مدت حداقل

  1472  .........................................................................  شوند نمي قاعده كه  زناني عده

  1473  ................  بيند مين حيض خون طالق از بعد ولي شود مي قاعده كه زني حكم

  1474  ...........................................................................................  حيض از يأس سن

  1474  ....................................................................................  آبستن و حامل زن عده
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  1476  .....................................................................  است مرده شوهرش كه  يزن عده

  1476  ............................................................  حيض در هميشه=  مستحاضه زن عده

  1476  .......................................است واجب صحيح غير ازدواج از بعد عده مراعات

  1477  ............ ................................................................  ماهها به حيض از عده تغيير

  1477  ..................................................................  كند مي فرار ارث از كه  كسي  طالق

  1478  ...................................  حيض سه وسيله به عده به ماه سه شتنباگذ عده تغيير

  1479  .....................................................................................................  عده انقضاي

  1479  .......................  بماند خويش زناشوئي خانه در بايد است عده حال در كه زني

  1483  .......................................................................است عده در كه  زني سوگواري

  1483  ................................................................................  است عده در كه  زني نفقه

  1484  ................................................................................  چهب سرپرستي و حضانت

  1484  ..........................................................  مشترك است حقي وسرپرستي حفاظت

  1485  ........... ................................  است تر شايسته پدر از فرزند نگهداري براي مادر

  1487  ..........................  ترتيب به هستند سرپرستي و حضانت حق داراي كه  كساني

  1488  ......................................................  دارد اهليت حضانت براي كه كسي شرايط

  1492  ...................................................................  نگهداري و حضانت مزد و اجرت

  1493  ......................................................  خيرخواهانه و مجاني نگهداري و حضانت

  1494  ......................................................................................  حضانت دوران انتهاي

  1500  .................................................................................  مادرش و پدر با بچه كار

  1501  .....................................................................................................  كودك انتقال

  1502  .....................................................................  دادگستري و شرع قضات احكام

  1505  ........................................................................................................................  حدود

  1506  .............................  است شده مقرر آنها حد كه ني گناها: الحدود جرائم
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  1513  ..................................................................  است جب وا حدود اجراي

  1514  ................................................................  الهي حدود در گري نجي ميا

  1516  ................................  شوند مي ساقط شك و شبهه وجود م بهنگا حدود

  1516  ..........................................................................................  آن اقسام و شبهات

  1518  .................................................................................حنفي علماي نظر و راي

  1519  ...............................................  كند مي اجرا را شرعي حدود كسي  چه

  1520  ...............................  است پسنديده شرعا حدود ره دربا رازداري و پوشي پرده

  1522  .............. ................................  كند پوشي  پرده بخود نسبت يد با خود ن مسلما

  1522  ......................................  باشند مي ن گناها  وان تا و كفاره حدود اجراي

  1523  ................. ................................  جنگ ديار و سرزمين در حدود اقامه

  1524  ..............  شوند آلوده دا مبا تاس شده نهي جد مسا در حدود اجراي از

  1524  ................  كند؟  حكم خود اطالع و علم ي بمقتضا رد دا حق ضي قا آيا

  1526  ...............................................................................  خوارگي مي و مي

  1526  ..................................................................  گرديد  حرام تدريج به خوارگي مي

  1529  ........................   است نموده پافشاري خوارگي مي و مي تحريم درباره اسالم

  1532  ..........................................................  مسيح دين در ميخوارگي و مي تحريم

  1533  .......................................................................................  خوارگي مي زيانهاي

  1536  .............................................  شود؟ مي  اطالق چيز بچه و چيست مي و خمر

  1544  ......................................................  الكلي مشروبات و» خمر « انواع مهمترين

  1544  ...........................................................  تخمير از پيش نبيذ و ميوه آب نوشيدن

  1547  ..........................................................................................................  مخدرات

  1547  ..................................................................................  مخدر مواد استعمال - 1
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  1553  ...................  دادن قرار تجارتي سود وسيله را آنها و مخدر مواد با تجارت  -2

 از مخدر ماده استخراج و فروش بقصد حشيش و خشخاش زراعت و كشت -3

  1554  ....................................................  . تجارت براي يا شخصي استعمال براي آنها

  1555  ......................................................................  مخدرات بيع از حاصله سود  -4

  1558  ............................  مخدر مواد استعمال و ميخواره = الخمر شارب شرعي حد

  1561  ...............................  شود مي ثابت چگونه ميخواره=  الخمر شارب شرعي حد

  1561  ................................................................................  حد اجراي و اقامه شروط

  1563  .................................  نيستند حد اجراي و اقامه شرط بودن مسلمان و حريت

  1565  ........... ................................................................  مخدر مواد و خمر با مداواي

  1566  ...............................................................................................  زنا حد

 آن از و داشته برحذر شنيع جرم اين ارتكاب از را مردم كه  اندازه بمان اسالم
  1568  ........  :است نموده احتياط نيز آن سخت عقوبت اجراي درباره ، است ترسانده

  1569  ..........................................................................................  زنا تدريجي تحريم

  1571  .............. ................................................................  است حد موجب كه زنايي

  1573  .................................................................  ناكرده ازدواج مرد و زن=  بكر حد

  1576  .....................................................  كرده ازدواج مرد و زن = محصن زناي حد

  1578  ..................................................................................................  ران كا زنا اقسام

  1578  ..................................................................................................  احصان شرايط

  1580  .......................................  است يكسان رجم كيفر  اجراي براي كافر و مسلمان

  1583  .................................................................................  كافر حد درباره افقه راي

  1584  ...........................................................................................  باهم رجم و  شالق

  1585  .............................................................  است شرط زير شرايط حد اقامه براي

  1586  .......................................................................  شود  مي ثابت چيزي چه به حد
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  1587  .............................................................................................  اقرار با حد ثبوت

  1587  ................................  است حد سقوط موجب اعتراف و اقرار از شدن پشيمان

  1588  .............................................  باشد منكر زن و كند اقرار زني با زنا به كه مردي

  1589  .........................................................................  گواهان  باگواهي زنا حد ثبوت

  1589  .......  شود؟ مي جاري آنان بر حد بودند كمتر نفر چهار از شهداء تعداد اگر آيا

  1593  ......................  كند؟  عمل خود اطالع و علم و آگاهي برابر تواند مي قاضي آيا

  1594  ..........................................  شود؟ مي ثابت حد حاملگي و آبستني وسيله به آيا

  1595  .................  گردد مي ساقط حد باشد برائت بر دال كه شود پيدا چيزي چنانچه

  1596  .............................................  گردد متولد ماه شش از بعد بچه كه  است ممكن

  1596  ............ ................................................................  شود؟ زده حد بايد وقت چه

  1598  .............. ................................  شود مي رجم كه  كسي  براي چاه و خندق كندن

  1599  ......................................................  رجم بوقت شاهدان و حاكم و امام حضور

  1599  .................................................  رجم وقت در مومنين از گروهي  شدن حاضر

  1600  .................................................................................................  حد زدن شالق

  1600  ....................................................................  ناكرده ازدواج بزناكار دادن مهلت

  1601  ........................  دارد؟ اي ديه بميرد حد شالق ضربه يكصد اثر در كه  كسي آيا

  1601  .....................................................................  لوط قوم عمل: لواط  -1

  1608  ............ ................................................................  لواط حكم درباره فقهاء آراء

  1611  .........................................................................................  استمناء  -2

  1613  ..............................................................................  مساحقه:  سحاق -3

  1613  .....................................................  بهيمه و حيوان به جنسي تجاوز  -4

  1615  .............................................  اجبار و اكراه به كردن تجاوز و ء وط  -5
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  1616  .......................................................................  بكارت پرده بودن باقي

  1616  ........................................................  جنسي عمل و ء وط در اشتباه  -6

  1617  ............................  باشد اختالف مورد كه نكاحي در جماع و ء وط  -7

  1618  ...............................................  باطل نكاح بدنبال همبستري و ء وط -8

  1618  ................. ................................................................  قذف  شرعي حد

  1618  .............................................................................................  : قذف تعريف  -1

  1619  ........................................................................................  قدف بودن حرام  -2

  1621  .....................................................................................................  قذف شرايط  

  1621  .............. ................................................................  :قاذف و زننده اتهام شرايط

  1622  ........................................................  باشد مقدوف و متهم در بايد كه شرايطي

  1624  .............................................  باشد داشته وجود اتهام نفس در بايد كه شرايطي

  1625  ..................................................................  دارند اختالف تعريض درباره علما

  1626  ......................................................................  شود؟ مي ثابت قدف حد هچگون

  1626  .............. ................................................................  قادف دنيائي وكيفر عقوبت

  1626  ...............................  دارند اختالف قدف به مربوط مساله دو در اسالم علماي

  1628  ................................................  است خورده قدف حد كه كسي توبه چگونگي

  1629  .........................  خورند؟ مي حد كنند، قدف را خود فرزند اگر مادر و پدر آيا

  1629  ..........................................................  شخص يك به نسبت قدف شدن تكرار

  1630  ..................................................................................  دادن گروهي  به زنا اتهام

  1631  .......................................................................................  قدف حد شدن ساقط

  1632  ...............................  برگشتن اسالم دين واز شدن مرتد=  رده و ارتداد

 بحساب ارتداد ، است كفر  هم آن كه ديگر بديني ديني از كافري  گشتن بر آيا
  1633  .............................................................................................................  آيد؟ مي
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  1634  ..............................................................  شود نمي كافر گناه  ارتكاب با مسلمان

  1636  ..........................................................  آيد؟ مي بحساب مرتد مسلمان موقع چه

  1637  ..........................................  كنند مي داللت صريح بركفر كه چيزهايي جمله زا

  1639  .........................................................................................  مرتد كيفر و عقوبت

  1641  ................................................................................................مرتد قتل فلسفه

  1642  ..........................................................................  مرتد از پشيماني و توبه طلب

  1644  ......................................................................................................  مرتد احكام

  1645  ..........................................................................................................  مرتد مال

  1646  ................................................................  كافران  سرزمين به مرتد شدن ملحق

  1646  ............... ................................................................  دهري و زنديق شدن مرتد

  1648  .....................................................................  شود؟ مي كشته ساحر آيا

  1649  ....................................................................................  عراف و هن كا

  1650  ...................................................................  راهزني و خدا با ربت محا

  1650  ..................................................................  ؟ چيست خدا با بت محار و حرابت

  1651  ....................................................................  است بزرگ جرم خدا با محاربت

  1657  .........................................................................  خدا با محاربت وكيفر عقوبت

  1659  ..............................................................  : مائده 33:  آيه اين نزول سبب و شان

  1660  .............................................است داشته مقرر آيه اين كه  كيفرهايي و عقوبت

  1660  .........................  دانند مي تخيير براي را »يا=  او« عطف حرف كه  كساني  دليل

  1662  ................................  است تنويع براي» او« گويند  مي كه  كساني  دليل و حجت

  1668  ..................................................................  اشكال يك دفع و اعتراض يك رد

  1669  .................................................  راهزني و حرابت برابر در وملت حاكم وظيفه

  1670  ....  شوند دستگير اينكه از پيش راهزنان و محاربان شدن پشيمان و كردن  توبه
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  1672  ..................................................  دستگيري از پيش محاربان كردن  توبه شرايط

  1677  .......................................................................  ديگران از و خود از انسان دفاع

  1678  ............................................................................  دزدي و رقتس حد

  1679  ............... ................................  سرقت  مجازات و كيفر در گيري سخت فلسفه

  1680  .......................................................................................  دزدي و سرقت انواع

  1681  ..................................................................................................  سرقت  تعريف

  1682  .............................................  است سرقت از غير خيانت و انتهاب و اختالس

  1683  ...................................................................................  عاريتي مال نمودن انكار

  1685  ....................  دزد كفن  دزدد، مي كفن و كند مي نبش را گور  كه كسي  = نباش

  1685  .................................  است واجب سرقت در آنها اعتبار كه  شرايطي و صفات

  1685  .....................  شود گرفته نظر در سارق در ، است واجب كه شرايطي و صفات

  1689  ....................  گردد شرعي حد موجب تا باشد مسروقه مال در بايد كه صفاتي

  1696  .............................................  كرد؟ قيمت تعيين را مسروقه مال بايد موقع چه

  1696  ................................................................................................  همگاني سرقت

  1697  ............................................................  است معتبر سرقت درمحل كه شرايطي

  1700  ................................  است متفاوت مختلف اموال به توجه با امن محل و حرز

  1700  .........................................................................  است حرز خويش براي انسان

  1701  .................................................................................................  بر جيب=  طرار

  1701  .............................................................................................  است حرز مسجد

  1702  .....................................................................................  منزل و خانه از سرقت

؟ مسروقه مال صاحب طلب بر است متوقف آيا شود؟ مي ثابت چگونه سرقت حد
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  1704  ..........................  است وي از حد اسقاط موجب چيزي سارق به دنكر تلقين
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  1706  ...........................................................  آن بريدن از بعد سارق دست كردن داغ

  1707  .........................................................  آويختن او بگردن را سارق بريده، دست

  1707  .................................................  هم با شرعي حد اجراي و دزدي مال تضمين

  1708  ..............................................................................................  ت اجناي

  1709  ........................................................اسالم نظر از جان حفظ و نفس محافظت

  1709  ....................................................................................................  انسان كرامت

  1710  .................................................................................  زندگي  حق و حيات حق

  1717  ................  اسالمي دوره در قصاص و جاهلي دوره در قصاص بين اي مقايسه

  1718  .................  را گذشت و عفو هن كردند  انتخاب را قصاص مقتول اولياي هرگاه
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  1723  ..............................................................................................  قتل ابزار و ادات
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  1740  .......................................................................  ناگهاني قتل يا ترور يا غيله قتل

  1741  ...............................  شوند مي قصاص آنان همه بكشد را نفر يك جماعتي اگر

  1742  ..................................  بكشد را او ديگري تا داشت نگه را مردي مردي هرگاه

  1743  ...................................................................................................  قصاص ثبوت

  1744  ........... ................................................................  آن اجراي و قصاص ي استيفا

  1745  ........................  پذيرد؟ مي تحقق صورت قصاص و شود مي اجرا قصاص كي

  1745  ........................................................  دد؟ گرمي اجرا چيز چه وسيله به قصاص

  1747  ...............................................................  شود؟ مي كشته مكه حرم در قاتل يا آ

  1747  .................................................................................................  قصاص سقوط

  1748  .............................................................  است شرعي حاكم حق قصاص انجام

خون صاحبان از قاتل كشتن فرصت گرفتن= مقتول ولي غير بدست قاتل كشتن
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  1749  ..................................................  گردد؟ الغاء يا بماند بايد همچنان قصاص آيا
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  1752  ......................................................  قتل از بغير و نفس از بغير قصاص شرايط

  1753  ............ ................................  اطراف در قصاص يا=  بدن ندامهايا در قصاص

  1754  ................................................................................  هااندام در قصاص شرايط

  1754  ............ ................................................................  عمدي جراحات در قصاص

  1755  ..................  دارند اشتراك هم با شخصي اندام كردن زخمي يا درقطع گروهي

  1756  ......................................................................  دشنام و ضربت و سيلي قصاص

  1758  ......................................................................................  مال اتالف در قصاص
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  1761  .............................................................  مال اخد يا جراحت با تعدي و تجاوز
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  1762  .....................................................................................  حاكم از كردن قصاص

  1763  ............................  شود؟ مي قصاص او از رساند سيبي آ را زنش شوهر اگر آيا

باشند يافته بهبودي و شده خوب جراحات كه ميĤيد بعمل وقتي جراحات قصاص
  ........................................................................................................................  1764  

  1765  .........................................................................  بميرد قصاص اثر بر جاني اگر

  1766  .............................................................................................................  خونبها: ديه

  1766  .........................................................................................  ديه تعريف

  1767  ...........................................................................................  ديه فلسفه

  1768  ................................................................  خونبها و ديه اندازه و مقدار

  1768  ...................................  باشد مي خونبها پرداخت و ديه موجب كه  قتلي

  1770  .......................................................................  مخففه ديه و مغلظه ديه

 به نسبت جنايت در و -  معظمه مكه -  الحرام بلد و حرام ماههاي در

  1771  .................................................................  است مغلظه ديه خويشاوند

  1772  .............................................................  ؟ است واجب كسي چه بر ديه

  1772  ......  پردازند نمي را گانه سه موارد اين از هيچيك ديه فاميل و عاقله چرا

  1776  .........................................................  بدن اندامهاي ديه=  االعضاء ديه

  1778  ................................................................................  اندامها و اعضاء منافع ديه

  1779  .....................................................................  شجاج=  صورت و سر زخم ديه

  1780  ...............................................................................................  زن ديه

  1781  ....................................................................  كتاب اهل خونبهاي و ديه

  1783  ...........................................................................................  جنين ديه
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  1784  ..................................................................................  شرع نظر از» غره « اندازه

  1784  .............................................................  شود؟ مي واجب كسي چه بر جنين ديه

بگيرد؟ كه شود مي واجب كسي چه براي يعني شود مي داده كسي  بچه جنين ديه
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  1786  ..............  اند پرداخته مشاجره و نزاع به كه  قومي ميان در مقتولي وجود

  1787  ...................................................  خونبها و ديه اخذ از بعد قاتل كشتن

  1788  .......................................................................  هم با سوار دو برخورد

  1788  ..........  است آن اعمال ضامن حيوان صاحب=  حيوان صاحب ضمانت

  1789  ...  هستند چهارپا آن خسارت ضامن چهارپا راننده و سوار و افساركش

  1790  ...........  باشد مي متوقف و شده داشته نگه كه  حيواني به نسبت ضمانت

 مي تلف حيوانات كه چيزهائي و ها ميوه و زرع و كشت به نسبت ضمانت

  1790  ...................................................................................................  كنند

  1792  ....................................  كنند مي تلف را آن پرندگان كه  چيزي ضمانت

  1793  ................................  كند مي تلف را آن گربه يا سگ كه چيزي ضمانت

  1793  .........................  شود نمي كشته  كه  حيواني و شود مي كشته  كه  حيواني

  1794  .....................................................  نيست آنها در ضمانت كه زهائيچي

  1798  .........   است شده آن مرتكب مشروع دفاع بخاطر كه  قتل مرتكب ادعاي
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  1800  ................................................................................  كشتي  شدن غرق

  1800  ......................................................................  پزشك و بطبي ضمانت

  1801  ................  افضاء = كند  يكي را زنش عقب و جلو حايل پرده كه  مردي

  1802  ..............................................  بكشد را او و شود خراب بركسي ديوار

  1802  ................. ................................  كند مي را چاه و بئر كه  كسي  ضمانت

  1803  ................................................  آن غير و طعام اخذ براي گرفتن  اجازه

  1803  .................................................................................................  قسامه

  1804  ...................................  قسامه=  پذيرفت و كرد قبول را آن اسالم كه عربي نظام

  1806  ...................................................................  است اختالف بقسامه حكم درباره

  1808  .................................................................................................  تعزير
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  1810  .....................................................................................  تعزير شرعي داليل  -2

  1810  ...................................  شرعي حدود با آن فرق و تعزير مشروعيت فلسفه  -3

  1811  ......................................................................................  تعزير اوصاف بيان -4

  1812  ..............................................................  تازيانه و شالق ده از بيشتر تعزير  -5
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  1813  .................................................................  مالي جريمه و مال اخذ با تعزير  -7

  1813  ......................................  باشد مي حاكم حقوق و اختيارات جمله از تعزير  -8

  1814  .......................................................................................  تعزير در ضمانت -9
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  1816  ......................................................  اسالم در جهاد داليل و مشروعيت

  1819  .......................................................................  جهاد شدن واجب سال
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  1819  ......................................................................  است كفايه فرض جهاد

  1821  ........................................................  است؟ عين فرض جهاد موقع چه

  1822  ...........................................................  است واجب جهاد كسي  چه بر

  1824  ......................................................  جهاد براي لدينوا از گرفتن اجازه

  1825  .......................................................  جهاد براي طلبكار از گرفتن اجازه

  1826  .....................ناتوانان و ضعفاء بوسيله خواستن پيروزي و جستن ياري

  1827  ...........................................  خدا راه در طلبي شهادت و جهاد فضيلت

  1828  ....................................................................  است مردم بهترين مجاهد

  1829  ...................................................................  است اهدمج آن از بهشت

  1829  ..................................  دارد ارتفاع درجه يكصد بهشت در مجاهد مقام

  1830  ......... ................................  رسد نمي خدا راه در جهاد بپاي عملي هيچ

  1831  ............................................  اسالم در زش سا و صلح و امنيت و سالم

  1833  ...............................دارد برمي گام شدن واقع نمونه و ايدآلي بسوي اسالم دين

  1834  .....................................................................  اسالم در  مردم  بين انساني روابط

  1835  .................................................................  ديگر يك با  مسلمانان   رابطه و  عالقه

  1840  .......................................  دهستن وحدت زننده برهم كه  باغيان با جنگ

  1843  ........ ................................  مسلمانان غير و مسلمانان بين پيوند و عالقه

  1844  ..................................  مسلمانان غير براي ديني آزادي تامين و تضمين

  1846  ...........................  است نهي مورد كه  غيرمسلمانان با دوستي و مواالت

  1851  .............................  اسالم در او احترام و كرامت و فرد بحقوق اعتراف

  1855  ...................................................  ديگران حقوق كردن  پايمال مجازات
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  1856  ................. ................................  ؟ است جايز و مشروع جنگ موقع چه

  1864  .................. ................................................................  شهادت فضيلت

  1871  ......................................................................................  مجاهدان مزد

  1872  .......................................  دشمن برابر در خدا راه در مرزداري فضيلت

  1873  ...........................................................  جهاد نيت به تيراندازي فضيلت

  1875  .......................  خشكي در جنگ تا دارد بيشتري فضيلت دريا در جنگ

  1875  ...........................................................................  جهاد فرمانده صفات

  1876  .....................................................................  بدكاران و نيكوكاران همراه جهاد

  1876  ............ ................................................................  جهاد در سپاه فرمانده وظيفه

  1877  ............... ................................  بفرماندهانش  صييامبر سفارشات و ها وصيت

  1878  .................................  هان فرماند به خطاب عمربن حضرت سفارش و وصيت

  1881  ................. ................................................................  سربازان وظايف

  1882  ...............  آيد بعمل دعوت دشمن از جهاد شروع از پيش است واجب

  1885  ....................................................  جنگ بهنگام مجاهدان اوراد و دعاء

  1886  ......................................................................................  جنگ  = قتال

  1895  ........................  است واجب دشمن هجوم برابر در پايداري و مقاومت

  1896  ........................................................  جنگ در خدعه و نيرنگ و دروغ

  1897  ..............................................  باشد خودي برابر دو كه دشمني از رفرا

  1898  ....................................................................  درجنگ شفقت و رحمت

  1900  ................................................  دشمن بر شبانه حمله و شبيخون حمله

  1900  .........................................................................................  جنگ پايان
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  1901  ........................  . بس آتش و جنگ متاركه و سازش و صلح= الهدنه -1

  1901  .............................................................  دد؟گر  مي واجب صلح و بس آتش كي

  1902  ..................................................  گردد واجب متاركه و مصالحه كه  دوم حالت

  1904  ...........................................  حمايت و ذمه پيمان بستن يا ذمه عقد -2

  1904  .............................................................................  عقد اين موجبات و عواقب

  1905  ................................................................  گردد  مي اجرا ذمه اهل بر كه احكامي

  1906  ..............................................................................  آن  تعريف و جزيه

  1906  .................................................................................  گرفتن  جزيه شرعي دليل

  1906  .........................................................................  گرفتن  جزيه مشروعيت فلسفه

  1906  ...................................................................  شود مي گرفته  سانيك  چه از جزيه

  1908  .............................................................................................  جزيه اخذ شرايط

  1909  ....................................................................................  آن مقدار و جزيه اندازه

  1910  ..................................................................  جزيه مشخص حد بر كردن  افزون

  1910  .........است دشوار برايشان كه شود گرفته  چيزي ديگران و كتاب  اهل از نبايد

  1910  ............ ................................  گردد مي ساقط او از جزيه دشو مسلمان كه  كسي

  1911  ...........  هستند خويش ميهن در كه  كساني و هموطنان با ذمه عقد بستن

  1912  ......................................گردد  مي نامه پيمان و عهد نقض موجب چيزهائي چه

  1913  .....................................  اسالمي بالد و مساجد به مسلمانان غير دخول

  1915  .................................................................  آنها  تعريف و ل انفا و ئم غنا

  1915  ........................  است گرديده حالل مسلمانان براي اسالم دين در تنها غنيمت

  1917  .....................................................................................  غنايم تقسيم چگونگي

  1921  ..................................................................  غنيمت از نفل يا مغناي سهم اضافه

  1922  ........................................................  است جنگنده و قاتل آن از سلب و جامه
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  1923  .....................................................................  ندارند سهمي غنايم از كه  كساني

 سهمي غنايم از مسلمانان غير و جنگ براي شوند مي اجير و مزدور كه  كساني
  1924  ............... ................................................................................................  ندارند

  1925  .....................................................................  غنايم از دزدي و سرقت يا غلول

  1926  ........... ................................  غنايم تقسيم از پيش خوراكي مواد از گرفتن  بهره

  1927  .........................  است خودش آن از بيابد دشمن پيش را خويش مال مسلمان

  1928  .............................................................................  شود مي مسلمان حربي افرك

  1928  .....................................................................................  جنگي اسيران
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  1931  .....................................  گرفتن  بندگي به و طلبي برده و گيري بنده=  استرقاق
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  1934  ..............................................................................................  بندگان آزادي راه

  1936  ...................................................  است غنايم جزو كه  جنگي دشمنان سرزمين

  1936  ..........  اند كرده  ترك را آن صلح روي از يا ترس از صاحبانش كه  سرزمينهائي

  1937  ........... ................................  خراجي زمين عمارت و آباداني از ناتواني و عجز

  1937  ............... ................................  شده گرفته  بغنيمت و مفتوحه زمينهاي در ارث

  1937  ..................................................................................................  ء فيي

  1939  .............................................................................................  فيئي اموال تقسيم

  1940  .............................................................................  اماننامه يا امان عقد

  1941  .........................................  دارند؟ را دادن اماننامه و يپناهندگ حق كساني  چه

  1941  ..........................................................................  پناهندگي و امان اعطاي نتيجه

  1942  ..........................................  است معتبر و شود مي ثابت زمان چه امان حق اين

  1943  ..............................................................  عمومي بطور اي منطقه براي امان عقد
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  1943  .....................  است شده داده امان وي به كه  دارد را كسي حكم قاصد، و پيك

  1944  خواهد مي پناهندگي و نيست ذمي و دارد مصونيت كه  كسي =  مستأمن

  1945  ..................................................................................  پناهنده و مستأمن حقوق

  1946  .........................................................  است گرفته  امان كه خصيش چنين وظيفه

  1946  .................................................................................  وي بر اسالم حكم تطبيق

  1946  ..............................................................  شده داده امان شخصي اموال مصادره

  1947  .......................................................................................  شخصي چنين ميراث

  1947  .....................................................................................  نها پيما و عهد

  1947  ....................................................................................  ها پيمان و بعهود احترام

  1951  .........................................................................................  پيمان و عهد شرايط

  1952  ...................................................................................  پيمانها و عهود زدن بهم

  1953  .............................................  خيانت از پرهيز بجهت عهد و پيمان پايان اعالم

  1954  ........... ................................................................  صپيامبر پيمانهاي از برخي

  1960  ........................................................................................................................  أَيمان

  1960  ............  باشد او صفات از صفتي يا اهللا بنام كه است صحيح وقتي يمين

  1961  ........................قسمند» عليك اقسمت« و» اهللا عمر« و» اهللا ايم « كلمات

  1961  ....................................  معمولي هاي تبصور مسلمانان خوردن سوگند

  1961  ................. ................................................................  تعارفي قسمهاي

 بيزار اسالم از او باينكه خوردن  قسم يا نيست مسلمان او باينكه خوردن قسم

  1962  ........................................................................................است بري و

  1962  ......................................................  ممنوع و است حرام خدا بغير قسم

  1964  ..............  شود قايل تعظيم آن براي اينكه بدون اهللا از بغير خوردن قسم
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  1964  ...............................................  خودش بمخلوقات خدا خوردن سوگند

  1965  ..............................................................  آن ركن و قسم و يمين شرط

  1965  ..............................................................................  خوردن قسم حكم

  1966  .....................................................................  سوگندها و قسمها اقسام

  1966  ........ ................................................................  آن  حكم و لغو سوگند

  1966  ..............................................  آن حكم و جدي سوگند و منعقده يمين

  1967  .....................................................................  آن  حكم و غموس يمين

  1969  ..........................  است استوار نيت و عرف بر سوگندها و قسمها مبناي

  1970  ...................................  شود نمي شكسته سوگند خطاء و نسيان حال در

  1970  ......................  نيست االجرا الزم خورد، سوگند اكراه به كه  كسي  قسم

  1970  ...................................................................  خوردن سوگند در ءاستثنا

  1971  ......................................................................................  سوگند تكرار

  1971  ..........................................................................سوگند تاوان و كفاره

  1972  .......................................................................................  كفاره  فلسفه

  1972  .................................................................................................  اطعام
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  1973  .........................................................................................  بنده آزادي

  1973  .................................................................  استطاعت عدم بهنگام روزه

  1974  ..........................................................................  كفاره  قيمت پرداخت

  1974  ....................................  آن از بعد يا قسم نقض از پيش كفاره  پرداخت
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  1975  .......................................  است جايز مصلحت بجهت بسوگند وفا عدم

  1976  .......................  شود مي ياد قسم آن بر كه چيزي باعتبار سوگندها اقسام

  1977  ....................................................................................................  نذر

  1977  .............................................................  است باستاني عبادت يك نذر

  1978  ......... ................................................................  جاهليت دوره در نذر

  1978  .................. ................................  آن دليل و اسالم در نذر بودن شرعي

  1979  ...............................  نيست صحيح نذري چه و است صحيح نذري چه

  1980  ............................................................................................  مباح نذر

  1980  ...........................................................  مشروط غير نذر و مشروط نذر

  1981  ................................................................................  مردگان براي نذر

  1982  ........................................................  معيني جاي در عبادت كردن نذر

  1983  .................................................................  معيني شيخ براي كردن نذر

  1983  ...............................  باشد عاجز آن از و بگيرد روزه كه كند نذر كسي

  1983  .....................................  بدهد صدقه را مالش تمام باينكه خوردن قسم

  1984  ...........................................................................................  نذر كفاره

  1984  ................................................  باشد روزه نذر وي بر و يردبم كه كسي

  1985  ................................................................................  مالت معا و ستد و د دا=  بيع

  1985  ....................................................................  روزي طلب در سرخيزي

  1985  .......................................................................................  حالل كسب

  1985  .................   معامالت و بيع و ستد و داد احكام به آگاهي و علم وجوب
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  1987  ............................................................................................  بيع معني

  1987  ........................................................  معامالت و بيع جواز شرعي دليل

  1988  ...........................................................................  بيع  حكمت و  فلسفه

  1988  ............................................................................  بيع شرعي فعلي اثر

  1988  ...........................................................................  بيع هاي پايه و اركان

  1989  ................. ................................................................  بيع صيغه شرايط

  1990  ............................................................  نوشتن هوسيل به بيع صيغه عقد

  1990  ................................................................  پيك و فرستاده بواسطه عقد

  1990  ................................................................................  الل  طرف از عقد

  1991  ..........................................................................................  بيع شرايط

  1991  ........ ................................  بيع عقد كننده اجرا و عاقد به مربوط  شرايط

  1991  ...................  شود مي جاري عقد ها آن بر چيزهائي و عليه معقود شرايط

  1995  .....................................................  موسيقي و غناء الت آ ابزار فروختن

  1995  .............................................................  خواندن آواز بودن حالل دليل

  2000  ................................  نباشد حاضر معامله مجلس در كه  چيزي ختنفرو

  2000  ................................  باشد ضرري يا مشقت ديدنش در چيزي فروختن

  2001  .................................................................  فروش گزافه و تخميني بيع

  2003  .................................................................  داشتن تسليم و قبض معني

  2004  ..............................................................................  قبض وجود فلسفه

  2004  ......................................................  روشف و خريد عقد بر گرفتن  گواه
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  2005  ................................................................  ديگران فروختن بر فروختن

  2006  .............  است ياول  آن از زيچ آن  فروخت كـس بدو را يزيچ هركس

  2007  ...............................................  است مدت شيافزا برابر در بها شيافزا

  2007  ...................................................................  يكار  العمل  حق و يدالل

  2007  .................   كنند مجبور را او و بفروشد را يزيچ باكراه كه  يا فروشنده

  2009  ....................................................  التلجئه  عيب= ظلم از فرار بمنظور عيب

  2010  .............  آن از معلوم و مشخص يزيچ كردن  استثناء با عيب عقد ياجرا

باشد نيسنگ  ياندك يعني باشد داشته حيترج ترازو كفه كه  است مندوب

  ................................................................................................ .........  2011  

  2011  ..............  بودن معامله خوش ،فروش و ديخر در يريگ آسان و شتگذ

  2011  ....  باشد رنگين و بيفر و تيرضا م عد امكان درآن كه  يعيب =  غرر عيب

  2014  .....................  است حرام شده  دهيدزد اي شده  غصب كه  يزيچ دنيخر

 اسلحه فروختن و سازد يم يم و شراب آن از كه يكس  به انگور فروختن

  2014  .............................................................................  فتنه و آشوب  يبرا

  2015  ...........................................  معامالت در خوردن سوگند  كثرت از نهي

  2017  ....................................................................  مسجد در فروش و خريد

  2017  ...............................................جمعه نماز بانگ و اذان بهنگام فروختن

  2018  .............................است جائز وضيعه و مرابحه و توليه بصورت ملهمعا

  2018  .....................................................  شريف مصحف خريداري و فروش

  2018  .....................................................  آنها اجاره و مكه هاي خانه فروختن

  2018  .......................................................................................  آب  فروختن
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  2020  ........ ................................................................  الشرط بيع=  الوفاء بيع

  2020  ........................................................  سفارشي  فروش يا االستصناع بيع

  2020  .................................  فروش پيش و سفارشي معامله آن صحت شرايط

  2021  ..............................................  كشاورزي  محصوالت و ها ميوه فروختن

  2022  ...............................  فهميد؟ بايد چگونه را ها ميوه از استفاده صالحيت

  2022  ................. ................................رسند مي بتدريج كه هائي ميوه  فروختن

  2023  ......... ................................................................  هدرخوش گندم فروش

  2024  ....................................................................  الجوائح وضع آفات افت

  2025  .......................................................................  معامله و بيع در شرايط

  2028  .........................................................................................  العربون بيع

  2028  ...........................................................  عيوب از برائت بشرط فروختن

  2029  ..........................................................  خريدار و فروشنده بين اختالف

  2030  ....................................................................................  فاسد  بيع حكم

  2030  .............................................................  فاسد بيع از ناشي سود و ربح

مشتري  گرفتن  تحويل از پيش شده  فروخته جنس شدن تلف و شدن هالك

  ................................................................................................ .........  2031  

  2032  ................  مشتري  گرفتن  تحويل از بعد شده  فروخته كاالي شدن هالك

  2032  .....................  ) گذاري قيمت ( تسعير=  كاالها  گذاري نرخ و نرخ تعيين

  2032  ......................................  شده نهي اجناس نرخ تعيين و گذاري نرخ از

  2033  ...................................................................  نياز م بهنگا  درنرخ تخفيف
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  2034  ...............................................................................................  احتكار

  2035  ..........................................................................  ؟ است حرام احتكار موقع چه

  2036  ..................................................................................................  خيار

  2036  .............................................................................................المجلس خيار -1

  2038  ............................................................  شود؟ مي ساقط پشيماني حق موقع چه

  2038  ................................................................................................  الشرط خيار -2

  2039  .................................................................................................  العيب خيار -3

  2041  ......................................................  خريدار و  فروشنده   =متبايعين  بين  اختالف

  2041  .....................................................................................فاسد مرغ  تخم خريدن

  2041  .............................................................................................  دارد  ضمان  خراج

  2042  ......  است كرده پنهان فروشنده كه عيبي بسبب خيار=  بيع در التدليس خيار -4

  2043  ........................  بايع يا مشتري بودن مغبودن بجهت خيار يعني الغبن خيار -5

  2044  .......................................................  شهر  بيرون در كاال  كنندگان وارد از خريد

  2045  .......................................................  كاال  قيمت دنبر باال براي سازش و توطئه

  2045  ..........................................................................  بيع عقد فسخ يا اقاله

  2046  .........................  كاال  فروش پيش و بهاء پرداخت پيش=  سلَف يا سَلم

  2046  ..............................................................................................  سلم شرعي دليل

  2047  ...............................................................  اسالم شريعت اعد قو با سلم مطابقت

  2048  ......................................................  پرداخت پيش و خريد پيش و سلم شرايط

  2048  ................................................  سلم در شده فروخته ياكاالي فيه مسلم شرايط

  2048  .........................................................................................  مدت و  مهلت  شرط

  2049  .............................................  باشد اليه مسلم نزد كه  نيست شرط فيه مسلم در

  2049  .....  شود نمي فاسد كاال  تسليم و تحويل محل و موضع از سكوت با سلم عقد
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  2049  ........... ................................................................  رطب خرماي و شير در سلم

  2050  ......................................  گرفت آن بعوض را شده سلم كاالي غير توان مي آيا

  2051  .................. ................................................................  يرباخوار و ربا

  2051  ........... ................................................................................................  ربا  حكم

  2054  ............ ................................................................  يرباخوار بودن حرام فلسفه

  2055  ......................................................................................  يرباخوار و ربا اقسام

  2055  ..................................................................................  شيافزا با ربا:  الفضل ربا

  2056  ........................................................................  اجناس نيا در ربا ميتحر علت

  2059  ..............................................................  گوشت برابر در زنده وانيح فروختن

  2060  ...............................  دهيرس و خشك يخرما به نوبر و رطب يخرما فروختن

  2061  ............................................................................................  نهيالع عيب

  2062  ........................................................................................  وام و قرض

  2062  .................................................................  دادن وام و قرض بودن يشرع ليدل

  2063  ........................................................................................................  قرض عقد

  2064  ....................................................  باشد مدت و مهلت كه است شرط قرض در

  2065  ..................................................  است درست و حيصح يزيچ چه دادن قرض

  2065  ........................................  است ربا شود ينفع و يسود موجب كه  يقرض هر

  2066  ...........................................................  مرگ از شيپ وام بازپرداخت در شتاب

 رود طفره آن بازپرداخت از و كند بدست دست و باشد وام بپرداخت قادر كه يكس
  2068  .............. ................................................................  ديآ يم اببحس ستم و ظلم

  2068  .  است دهيپسند و باشد يم سنت است دست تنگ كه يبدهكار به دادن مهلت

  2069  .........................................................................  ريبگ نقد و كن  كم  وام مبلغ از

  2069  ............................................................................  نهيره و گرو: الرهن
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  2070  ....................................................................................  رهن جواز يشرع ليدل

  2071  ..........................................................................  رهن يدرست و صحت طيشرا

  2071  ............   است او رهن در كه  يزيچ و رهن از رندهيگ رهن يريگ بهره و انتفاع

  2072  .....................................................................................  آن منافع و رهن نهيهز

  2073  ....................  گردد  پرداخت باز يبده كه يزمان تا است يباق بخود بحال رهن

كند  تملك وام يبجا را آن تواند ينم مرتهن و ماند يم رهن بصورت همانطور رهن
  ........................................................................................................................  2073  

  2074  ........................................  وام ديسررس بهنگام ، رهن مال فروختن كردن  شرط

  2074  ..........................................................................  رهن اتمام و رهن شدن باطل

  2074  ...............................................................................................  مزارعه

  2075  .......................................................................مزارعه عقد صحت شرعي دليل

  2076  ...................................  است مردود اند كرده نقل مزارعه از نهي درباره كه  آنچه

  2077  .........................................................................  نقد پول با زراعتي زمين كرايه

  2077  .....................................................................................................  فاسد مزارعه

  2078  ......... ................................................................  موات هاي زمين احياء

  2080  .................................................................................  موات زمين احياء شرايط

  2080  ........................................................................  موات احياي براي حاكم اجازه

  2080  ............... ................................  شود؟ مي ساقط زمين كننده احياء حق موقع چه

  2081  ............... ................................  كرد احيا را او زمين مالك اجازه بدون كه كسي

  2081  ...................................................................  آب و معادن و زمين تيول و اقطاع

  2082  ........... ................................  كند نمي آباد را آن كه  كسي  دست از زمين گرفتن

  2083  .................................................................................................  اجاره

  2084  ................................................................................  اجاره صحت شرعي دليل
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  2086  .......................................................................  اجاره بودن شرعي فلسفه و راز

  2086  ........................................................................................................  اجاره ركن

  2086  .........................................................................................  اجاره طرفين شرايط

  2086  ........................................................................................  اجاره صحت شرايط

  2088  ........................................................................  طاعات بر گرفتن مزد و اجرت

  2091  .................................................................................................  متحجا كسب

  2092  .......................................................  : اجرت پرداخت در تاخير يا تعجيل شرط

  2093  ...........................................................  اجرت و  االجاره مال دريافت استحقاق

 مال ، است شده اجاره كه  چيزي آن عين شدن هالك  بهنگام كار براي اجاره در آيا
  2093  ....................................................................................  شود؟ مي ساقط  االجاره

  2094  ................................  بچه به دادن شير براي هوو و مرضعه و دايه دن كر  اجاره

  2095  ............... ................................  پوشاك و  لباس و  خوراك برابر در  كردن  اجاره

  2096  .......................................................................................................  زمين  اجاره

  2096  ....................................................................................  حيوانات اجاره و هكراي

  2097  ......................................................................  سكونت  براي منازل  كردن  اجاره

  2097  ............................................................  است شده  اجاره كه  چيزي دادن  اجاره

  2098  ........... ................................  است شده داده اجاره كه  چيزي اصل شدن هالك

  2098  .....................................................................................  كارگر و اجير و مزدور

  2099  .............................................  است عام و مشترك ارگرك و مزدور و اجير دوم

  2100  ....................................................................................  آن  انتهاي و اجاره فسخ

  2101  ......................................................  است زير بشرح اجاره فسخ علل و اسباب

  2102  .....................  است شده اجاره منافع استيفاي براي كه  چيزي اصل برگرداندن

  2102  ..............................................................................................  مضاربه
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  2104  .................................................................................  مضاربه بودن  مباح فلسفه

  2104  ...................................................................................................  مضاربه  اركان

  2104  .................................................................................................  مضاربه شرايط

  2106  ..............................................................  آيد مي بحساب  امين  مضاربه در  عامل

  2106  .............................................  ؟ كند  مضاربه تواند مي نيز خود مضاربه عامل آيا

  2106  .......................................................................  مضاربه در كارگر و عامل هزينه

  2107  ..................................................................................................  المضاربه فسخ

  2107  ................................................  مال صاحب مرگ و فوت از بعد عامل تصرف

  2108  .........................  باشد داشته حضور قسيمت بهنگام مال صاحب كه  است شرط

  2108  .................................................................................................  حواله

  2108  .......................................................................  حواله  بودن  درست شرعي دليل

  2109  ................................  ؟ نديب يا است وجوب براي حواله بپذيرفتن امر اين آيا

  2109  ........................................................................................  حواله صحت شرايط

  2110  .........................................  شود؟ مي تبرئه دادن باحواله بدهكار عهده و ذمه آيا

  2111  ................................................................................................  الشفعه

  2111  ....................................................................................  شفعه بودن شرعي دليل

  2111  ...........................................................................................  شفعه وجود فلسفه

  2112  ................................................................................  ذمه اهل  براي شفعه ثبوت

  2112  .................................................................  فروختن در شريك از گرفتن اجازه

  2113  .................................................  شفعه حق اسقاط براي انديشي  چاره و تالش

  2114  .................................................  است زير بشرح آن از استفاده و شفعه شرايط

  2118  ........................................................................................  شفيع چند  بين  شفعه

  2118  .....................................................................................................  شفعه وراثت
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  2119  .................................................................................................  مشتري  تصرف

  2119  ........... ................................  شدبا ساخته بنائي شفعه استحقاق از  پيش مشتري

  2119  .......................................................................  شفعه حق اسقاط براي مصالحه

  2120  ...............................................................................................  الوكالة

  2120  ................................................................  آن مشروعيت و التوك شرعي دليل

  2122  ....................................................................................................  وكالت اركان

  2122  ...................  وكالت در تعليق و)  بودن االجرا  الزم و شرط و قيد بدون ( تنجيز

  2123  ..................................................................................................  وكالت شرايط

  2123  ........... ................................................................  گيرنده وكيل=  موكل شرايط

  2123  .....................................................................................................  وكيل  شرايط

  2124  .............................................  است وكالت محل كه  چيزي  = فيه موكل شرايط

  2125  ............... ................................  است جايز آنها در وكالت كه  چيزهايي ضوابط

  2125  ............... ................................................................  است امانتدار و  امين  وكيل

  2125  .........................................................................  دعوي اقامه براي گرفتن وكيل

  2126  ...............................................................  خود موكل عليه بر وكيل كردن اقرار

  2126  ..................  باشد نمي دريافت براي وكيل است داوري اقامه در وكيل كه كسي

  2126  ......................................................  قصاص اجراي و استيفا براي گرفتن  وكيل

  2127  ............................................................................................  فروش براي وكيل

  2128  ........................  بخرد خود براي خود از است وكيل آن در كه را چيزي وكيل

  2128  ................................................................................  خريدن براي گرفتن  وكيل

  2129  ..............................................................................................  وكالت عقد پايان

  2130  ...............................................................................................  عاريت

  2130  ..................................................  د؟شو مي عاريه عقد انعقاد موجب چيزي چه
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  2130  ....................................................................................................  عاريه  شرايط

  2131  ............................  آن دادن اجاره به يا شده گرفته بعاريت كه چيزي دادن عاريه

  2131  .......  برگردد عمل اين از تواند مي است دهنده عاريت و دهنده اعاره كه  كسي

  2131  ..........  شود برگردانده است شده گرفته عاريه كه  چيزي اصل كه  است واجب

  2132  ...........   دارد نفع مستعير براي و رساند نمي ضرري بمعير كه چيزي دادن  عاريه

  2133  .................................................................  است ضامن عاريه به نسبت مستعير

  2134  ...............................................................................................  الوديعه

  2135  .............................................................................................  وديعه در ضمانت

  2135  ........................................  است قبول مورد خوردنش سوگند با ()مودع سخن

  2135  ................................................................................  وديعه رفتن سرقت ادعاي

  2136  .....................................  باشد او پيش ديگري وديعه حاليكه در بميرد كه كسي

  2136  ...........................................................  بزور ديگران مال ستدن:  غصب

  2138  .....................  مغصوب زمين در  سازي ساختمان يا كاري  نهال يا زمين كشت

  2139  .........................  است حرام ، است شده غصب كه چيزي از بردن بهره و انتفاع

  2140  .......................................................................................................  مال از دفاع

  2140  .............  است سزاوارتر آن بتصرف او يافت ديگري نزد را خود  مال كس هر

  2141  ..............................................................................................  قفس در گشودن

  2142  ..............................................................  گمنام گمشده يا راهي سر طفل= لقيط

  2145  ..........................................................................  انسان از غير شده يافته= لقطه

  2151  ..........................................................................................  خوراكي مواد و اطمعه

  2172  ..................................................................  شرعي  ذكات= شرعي ذبح

  2179  .......................................................................................  شكار = صيد
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  2187  .................................................................................................  قرباني=  ضحية اال
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كتاب فقه السنه تاليف استاد بزرگوار شيخ سيد سابق از جمله بهترين  در حقيقت 
كه ابواب و   كتابي است  ، چون كه درموضوع خويش تاليف يافته است  كتابهايي است

بندي بسيار نيكو و شيوه و اسلوب بسيار خوبي دارد و از تعقيدات و پيچيدگي هاي  فصل
كتب فقهي بدور است و اين امر سبب روي آوردن جوانان مسلمان بدان است و  معمولي

گشايد تا احكام فقهي و ديني  سنت مطهر نبوي را ميبر روي آنان افقهاي پژوهش در 
  سازد.  خويش را در پرتو آن استخراج نمايندكه راه عمل بدان را بر آنان آسان مي

كتاب بزرگ براي فهم فقه اسالمي فرامذهبي با اتكاء بر قرآن و سنت يك  بيگمان اين 
مراجعه بقرآن و سنت ضرورت امروزي است تا مسلمانان مسائل ديني و فقهي خود را با 

كنند   نبوي بفهمند و بصورت آسان در دسترس آنان قرار گيرد تا بوقت نياز بدان مراجعه
  نياز باشند.  و براي فهم مسائل ديني و فقهي از مراجعه بكتب متعدد فقهي بي

كه اينجانب را براي ترجمه فارسي آن در چهار جلد موفق گردانيد   گويم خدا را سپاس مي
چهار جلد آن چاپ و انتشار يافت و مورد استفاده برادران و خواهران  1371ال و تا س

هاي دوره چهار جلدي آن در بازار ناياب  مسلمان قرار گرفت و در اندك مدتي نسخه
آمد ولي متاسفانه ناشر  ز اينجانب بعمل مي گرديد و همواره تقاضاي چاپ مجدد آن ا 

  شد. چاپ دوم آن نميداشت موفق به كه  بعلت مشكالت شخصي
خداوند مرا توفيق ارزاني داشت تا بار ديگر تمام چهار جلد  1386كه در سال  تا اين

كه غلطهاي چاپي فراواني دارد   كه در اين بازبيني متوجه شدم  چاپ اول را بازبيني نمايم
الح اي از موارد نياز به حك و اص و بعضي عبارات آن نياز به ترجمه مجدد دارد و درپاره
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و تصحيح مجدد است و بهنگام چاپ در موارد متعددي صفحاتي از آن اصال چاپ نشده 
شد كه با مراجعه به متن عربي همه اين  بود و موجب ابهام وگنگي و نارسائي مطالب مي

گرديد و اين مطالب را با مدير انتشارات محمدي سقز در ميان نهادم و   نواقص بر طرف
ركت آقاي سجادي مدير كتابفروشي غزالي سنندج بچاپ دوم آن كردند كه با مشا  موافقت

كامل و تصحيح و تايپ مجدد به زيباترين شيوه اقدام   پس از رفع نواقص و اصالحات
توانستم هر چهار جلد آن را در  1386كنند. خوشبخانه در طي فصل بهار و تابستان  

چاپ نمايم و اينك به  موسسه حروفچيني و چاپ احمد سنندج تايپ و تصحيح و آماده
گيرد. اميدوارم خداوند همه  ياري خداوند در اختيار برادران و خواهران مسلمان قرار مي

اند پاداش خير عطا فرمايد و اين خدمت ناچيز را از  كشيده  كساني را كه براي آن زحمت
  . ي آخرتمان قرار دهد ان شاء اهللا ما بپذيرد و آن را توشه

 اصحابه و آله و محمد علي السالم و الصالة و العالمين رب هللا مدالح ان دعوانا وآخر
  . الدين يوم الي باحسان لهم التابعين و

   1386شهريور  دكتر محمود ابراهيمي سنندج
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، و درود خدا بر پيامبر بزرگوار اسالم و ياران و  ستايش خداوند سبحان را سزا است  
  پيروان او باد.

ار ديگر آن چنان شور و شعف و شوق آشنايي با معارف اسالمي بويژه خوشبختانه ب
، بدور از قيل و قال و با استفاده از كتاب خدا و سنت رسول اكرم و  قوانين فقه اسالمي

كرام و صلحاي تابعين و پرهيزگاران تابعين تابعين را، در نهاد  اجماع و عمل اصحاب 
كه داعيه مراجعه بكتب   ، برانگيخت بان حقيقتي و مومنان راستين و طال جوانان خداجو

 توانست مي  كردنشين آنچه كه فقه و معارف اسالمي در آنان پديد آمد. ليكن در مناطق 
 نيازهاي جوابگوي و نشاند فرو زمين اين در را، خداجوي مردم اين ناپذير سيري عطش
ه از سرچشمه زالل ، با استفاد ي و وقوف و آگاهي بر ذخايو فقه اسالميمعنو و روحي

كه در اين باره وجود   شماري كه بزبان فارسي باشد، وجود نداشت و منابع بي  ، نخستين آن
. لذا بحكم وظيفه  ، امكان نداشت ، بزبان عربي بود كه استفاده از آن براي همگان داشت

ا ، خود ر گنجينه احكام الهي  اين اصيل هاي سرچشمه ديني و شكرانه نعمت آشنائي با
كه   ، ، بكمك اين مردمان مومن و پاك فطرت موظف ديدم كه بقدر وسع و توان خويش

جويند، بشتابم و دين خويش را به اندازه دانش و آگاهي  بحكم فطرت پاك خود، خدا
. بدين منظور با دوستان دانشمند و مومن خود بمشورت  ، اداء نمايم كه دارم  اندكي

دانشمند »  سيدسابق «تاليف »  فقه السنه «كتاب سه جلدي   ، سرانجام راي بر ترجمه نشستم
مصطفي  «كه پيشنهاد دوست دانشمندم جناب آقاي دكتر  ، بزرگوار و مجاهد نستوه مصري

دريغ ايشان  هاي بي هاي شايان و راهنمائي كمك . بدين وسيله از بود قرارگرفت » دل خرم
  .  سپاسگزارم

،  قرارگرفته است»  فقه السنه «كتاب فقهي بااررش  كه راي بر ترجمه فارسي اينك حاال
كنم و تالش و  با استمداد از پروردگار توانا، ترجمه آن را بزبان فارسي روان آغاز مي

كه خود معني آن را  ، آنگونه  پيرايه كه در كمال سادگي و بي ،  كوششم بر آن است
كتاب خارج نشوم و  ، از متن  نت، و دركمال اما ، بزبان فارسي ساده برگردانم يابم درمي

  .  ، تا تعليم زبان عربي بيشتر باداي معاني بكوشم
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كرده و شرح و ترجمه اجمالي   متن عربي آيات و احاديث نبوي را، بزبان عربي نقل
هاي اصطالح عربي علم حديث و رجال  و واژه  نويسم آنها را دركنار آنها بزبان فارسي مي

. الزم دانستم تا آنجا كه براي درك ارزش  نويسم كل اصلي ميواصول فقه را، به همان ش
ضرورت دارد در پيش درآمد كتاب بزبان فارسي معاني » فقه السنه «داليل فقهي 

  . ها را بنويسم بعونه و توفيقه اصطالحي اين واژه
آيه است پيرامون آيات  6616سوره و در حدود  114كه  - قرآن مجيد  -كتاب   -1

كه در اين   كتابهاي متعددي نوشته شده است ،  َكوني و آيات متشابه آن  تاحكام و آيا
توانند بكتب علوم قرآن و تقاسير  ، عالقمندان مي مقدمه مختصر، اشاره بدانها ميسر نيست

  وكتب احكام قرآن مراجعه نمايند. 
 بصورت پراكنده و سينه بسينه، نقل . ـه 150كه تا حدود سالهاي   سنت نبوي  -2

، از آن استفاده  گرديد و براي بيان معاني قرآن و تفسير آن و بيان احكام فقه اسالمي مي
  ، پديد آمدند و علوم و معارف هاي سياسي و متكلمين گرديد، از آن تاريخ ببعد كه فرقه مي

، بميان مسلمانان  ، بزبان عربي ترجمه گرديد، و عقايد و مذاهب گوناگون كشورهاي جهان
، دست به جعل حديث  ، براي تاييد عقايد و مذاهب خويش و هر دسته و گروه راه يافت

زدند، لذا دانشمندان و متفكران اسالمي احساس خطر كردند و براي حفظ احاديث  مي
، دست به تاليف و  صحيح نبوي از دست برد مغرضين و دشمنان و پيروان باطل

از كتاب صحيح بخاري و صجيح توان  آوري احاديث نبوي زدند، براي نمونه مي جمع
داود و سنن ترمذي و سنن نسائي و سنن ابن ماجه و موطاي امام مالك  مسلم و سنن ابي

  و امثال آن نام برد.
،  ، اين كتب براي شرح لغات مشكله و بيان مقاصد و شناخت رجال و راويان احاديث

ء و الهدايه و االرشاد و توان از رجال موطا ، از جمله مي صدها كتاب با ارزش تاليف يافت
، شرح بخاري  ، شرح بخاري و عمده القاري شرح فتح الباري بر بخاري و ارشاد السناري

توان نام برد و صدها كتاب در نقد حديث  و شرح نووي بر صحيح مسلم و امثال آن مي
  .  چه از نظر راوي و چه از نظر متن حديث نوشته شده است
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  اقسام حديث   

گفتار و  ر است و در اصطالح اهل حديث بر قول و فعل و تقرير،حديث بمعني خب
  شود.  ، اطالق مي كردار و سكوت پيامبر، در برابر اعمال و گفتار و كردار ديگران

  :  حديث خود دو قسم است
 الهام صكه معني و مفهوم آن از طرف پروردگار به پيامبر حديث قدسي:  الف

 ز ا صپيامبر روايت و كنند مي بيان را آن خود، راتعبا و الفاظ با صپيامبر و گردد مي
  . باشد مي خداوند
بدو قسم متواتر و آحاد تقسيم  كه از نظر زنجيره و سلسله سند حديث نبوي:  ب

  شود:مي
كنند كه عادتاً محال باشد كه  گروهي از راويان آن را روايت  كه  حديثي  متواتر:  -1
  اينكه دروغ بگويند و اين نسبت از ابتداء تا بانتهاء كنند بر گروهي با هم توافق  ن چني

  كند و نقطه ابهامي در آن نباشد.   ، آگاهي قطعي حاصل محفوظ باشد و براي شنونده
كه بحد تواتر نرسد، خواه راوي يك نفر يا بيش از يك نفر  حديثي حديث آحاد:  -2

اصحاب و تابعين و طبقات گويد جمهور   شود. نووي باشد، خبر و حديث آحاد ناميده مي
، بر آن هستند كه خبر واحد كه موثوق به باشد،  بعدي از محدثين و فقها و اصحاب اصول

 واجب و الزم بدان  تواند حجت و دليل شرعي واقع شود و مفيد ظن است و عمل مي
  .باشد مي

  شود:  خبر واحد نيز به اقسام مختلف تقسيم مي
راويان آن پيوسته و به شخص عادل و ضابط و  كه زنجيره آنست  : حديث صحيح  -1

گردد و از مخالفت با  يا صحابي يا تابعي منتهي صبا كياست برسد، تا اينكه به پيامبر
  .  اصول و عيب و نقص و انتقاد، سالم باشد. استدالل بدان درست است

 كه ، شناخته شده باشد كننده آن كننده و تنظم كه بررسي  حديثي  : حديب حسن -2
 مشهور او روايت خود، ديار در و است... و كوفي يا مكي يا عراقي يا شامي يا حجازي

، به نسبت حديث صحيح از  ديث حسنح راويان البته.  بصريان ميان در قتاده مانند باشد،
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كمتري برخوردارند. حديث حسن نيز بمانند حديث صحيح مورد استدالل شرعي   شهرت
  شود. واقع مي

كه در صحيح  كه درآن خلل و نقصي به شرطي يا شرايطي  آنست : حديث ضعيف  -3
دارد هر »  حسن «و »  صحيح «، وارد شده باشد. و منزلت پايينتر از  و حسن معتبر است

دورتر باشد ضعف آن شديدتر و هر اندازه به شرايط »  صحيح «اندازه آن راويت از شرايط 
  .  است نزديكتر»  حسن «نزديكتر باشد به »  صحيح «

شوند از جمله  ، تقسيم مي هاي متعددي هريك ازاين سه قسم فوق خود بفروع و شاخه
 و مرسل ، شاذ، منكر، و معلل و مضطرب و ، مقلوب : موضوع ، خود به حديث ضعيف

 مطلق بطور اينك شود، مي تقسيم ومدرج مدّلس و معلق و موقوف و مفّضل و منقطع
  : شود مي بيان عيفض و حسن و صحيح احاديث اقسام
كه هر راوي از راوي   زنجيره سند در چنين روايتي پيوسته است : موصول و متصل -1

نمايد، تا به صحابي يا تابعي برسد كه شامل مقطوع و و موقوف و  مافوق خود، روايت مي
  شود. مرفوع مي

 صعبارت است از گفتار و رفتاري كه به يك نفر از اصحاب پيامبر : موقوف -2
: ما چنان  گفت مي صنسوب باشد. مانند اينكه بگويند: فالني از اصحاب پيامبرم

  .  كرديم مي
كه به يك نفر تابعي نسبت داده شود كه بر  عبارت است از گفتار وكرداري : مقطوع  -3

  .  او موقوف است و حجت نيست
 داده نسبت صكه به پيامبر عبارت است از گفتار و كردار و تقريري  : موقوف  -4
ف را نيز ضعي و مرسل حديث كه  باشد، گسسته يا پيوسته آن راويان سند خواه شود،

  اند.  شود. بعضي بدان مسند نيز گفته شامل مي
، بهم پيوسته باشد و بقول  كه زنجيره راويان آن عبارت است از حديثي مسند: -5
  .شود داده نسبت ص، بايد به پيامبر حاكم
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در زنجيره آن انقطاعي باشد، مانند اينكه تابعي مستقيماً حديثي كه  حديث مرسل: -6
 استدالل ، شافعي امام بمذهب. نگويد را صحابي راوي نام و كند قول نقل صاز پيامبر

 احمد و مالك و ابوحنيفه امام شود، تقويب ديگر طريق از اينكه مگر نيست، درست بدان
انند م گيرد، مي قرار احتجاج مورد يصحاب مرسل روايت و. دانند مي جايز را احتجاج بدان

  .بود درنيامده صكه هنوز بعقد ازدواج پيامبر ، مربوط بدوراني  احاديث حضرت عايشه
، از زنجيره آن  كه در يك مورد يا بيشتر، راوي غير صحابي حديثي : حديث منقطع  -7

  گيرد.  كه معلق و مرسل و مفضل و مدّلس را دربر مي ساقط شده باشد،
،  ، يا چند راوي ، حذفي روي داده باشد، يك كه از اول اسناد آن حديثي : لقمع -8

  متوالي افتاده باشد. 
، پيش از اينكه  ، از زنجيره راويان آن كه دونفر يا بيشتر، پشت سرهم حديثي : مفضل  -9

به صحابي برسد، افتاده باشد مانند اينكه راوي بگويد: قال رسول اهللا ... در صورتيكه 
  نفر يا بيشتر فاصله دارد.  2وي خود با صحابي را

: اول آنكه راوي نام استاد خود كه حديث را از او آموخته  سه نوع است : مدلّس  -10
گويد، تا بر اعتبار خويش   ، نگويد، بلكه نام استاد استاد خود يا باالتر از آن را مي است

و، شخص ضعيفي وجود دارد كه او را : آنكه در ميان دو نفر از استادان ا بيفزايد. دوم
، بسيار  كند، تا وانمود كند كه همه راويان موثوق به هستند. كه اين نوع تدليس حذف مي

 تا كند مي ذكر ، مشهورش : آنكه استاد خود را با نام غيرمعروف و . سوم خطرناك است
  .نشود شناخته بخوبي
زي بدان بيفزايد تا پنداشته شود كه ، چي كه راوي در پايان حديث  : آنست مدرج -11

حديث متصل است و سخن او جزو حديث است يا تصور شود او دو متن از اين حديث 
  خواهد يكي را روايت كند.  را در اختيار دارد با دو زنجيره از راويان وجود دارد كه او مي

ذكر شده  كه راويان آن يكي بعد ازديگري مرتب و منظم تا بĤخر حديثي : مسلسل  -12
  باشند.
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كه زنجيره راوي در تمام طبقات يكنفر باشد يا تنها يكنفر در ميان   حديثي : غريب -13
  اند.  كند. آن را فرد نيز گفته  ، يك قسمت مهم آن را، روايت جامعين حديث

كه از راويان موثوق به تنها يكنفر آن را روايت كرده   : فرد مطلق حديثي استفرد -14
  باشد.

كرده  ، دو نفر يا سه نفر آن را روايت  حديثي كه در ميان راويان حديث عزيز:  -15
  كرده باشند.  ، دو نفر و در طبقه بعدي بيشتر، آن را روايت  باشند، يا در يك طبقه

  رسد، اندك باشند.  زنجيره راويان آن تا بحضرت رسول مي : حديث عالي -16
ها، تا به حضرت رسول  ن آن و واسطهكه زنجيره راويا حديثي  : حديث نازل -17

  سرسد، فراوان باشند.
كه بر حسب ظاهر شرايط صحيح را دارد ولي در واقع ناقدان   حديثي : معلل -18

  بينند كه بر ديگران مخفي باشد.  ، در آن عيوبي و اشكاالتي مي حاذق حديث
بسيار ضعيف  گاهي ،  است»  حسن «تر از مرتبه  مرتبه آن پايين : حديث صالح -19

  .  رسد و قابل اعتبار است است و گاهي بمرتبه حسن و گاهي بمرتبه صحيح مي
كه بر ضعف آن اجماع نباشد، بلكه در متن يا سند آن ضعف  حديثي  : مضعف -20

  موجود باشد.
گفته شده باشد. روي فالن عن فالن ... بدون اينكه  كه در آن  حديثي  : معْنعن -21

. مشروط  گفته است يا بمن خبر داده است ، يا برايم  ام گفته باشد شنيده اينكه تصريح شود ب
بر آنكه راويان آن معروف و مشهور و پيوسته بهم بوده و مالقات بين آنان روي داده 

  باشد.
گويد: حدثنا فالن اَنَّ فالناً قال و شرايط معنعن نيز  كه در آن راوي   حديثي : مؤَنَّن -22

  د. داشته باش
  كه متن آن تنها از يكنفر راوي نقل شده و متابع و شاهد ندارد.  منكر: حديثي  -23
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: حديثي كه از راههاي مختلف روايت شده و در زنجيره راويان  حديث مضطرب -24
 در گاهي گاهي اين نابساماني در متن و كه   آن اضطراب و پريشاني وجود داشته باشد،

  . دارد وجود آن راويان
كرده و متن روايت او با  كه يكنفر عادل و موثوق به آن را نقل  حديثي شاذ: -25

  تر از او، اختالف داشته باشد.  روايت اشخاص موثوق به يا روايت شخص موثوق
، يك نفر يا چند نفر،  كه در سند آن حديثي ساختگي و دروغين  : موضوع -26

داده باشند. روايت آن با علم به نسبت  صكه حديث را جعل و به پيامبر دروغگو باشد، 
، بيان ساختگي آن باشد و عمل بدان  ، مگر مقصود از روايت آن ، حرام است دروغ بودنش

  . نيز حرام است
حديثي كه متن آن را، يكنفر راوي روايت كرده است ولي براي اعتبار  : مقلوب  -27

ز نسبت دهند يا زنجيره كه مشابه آن است و معتبر است ني  بيشتر، آن را براوي ديگري
، ذكر كنند تا محدث را امتحان كنند. مشهور  راويان حديثي را، براي متن حديث ديگري

تغيير دادند كه با   است كه اهل بغداد، سند يكصد حديث را بجهت امتحان امام بخاري
، همه را بوجه صحيح خود برگرداند و موجب تحبر و  استمداد از هوش و حافظه خويش

  همه واقع شد. تحسين
،  اي حديثي كه در آن نام يك راوي بنام راوي ديگر عوض شود يا زنجيره : مركب -28

براي متن اين حديت ذكر شود كه مربوط به متن ديگري است و زنجيره اين حديث 
  اشخاص ديگرند.

كه  ، جابجا گردد،  ، از طرف راوي كه بعضي از الفاظ حديث آن است  : منقلب -29
  ير معني حديث باشد. موجب تغي

عصر از يك ديگر مانند  عبارت است از روايت دو نفر صحابي راوي هم : مديح -30
ز ابوهريره و برعكس و روايت دو نفر تابعي همعصر از يك ديگر  روايت حضرت عايشه ا

  .  مانند روايت زهري از عمر بن عبدالعزيز و برعكس
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، تصحيفي  قطه حروف يا حركات يا سكناتكه در آن با تغيير ن  حديثي : مصحف -31
َرَمی اَبی  «:  كرده و گفته است  نقل»  بي اُ«گرفته باشد مانند اينكه جابر حديثي را از   صورت

بمعني پدرش است در حاليكه مقصود »  اَبي«كه مقصود  .. چنان وانمود كرده  » ْحزابِ  ال َم ا  يـَوْ 
  شود. ي با اَِبي مشتبه ميب . كه اُ است » َكْعب ْبِن  َبی   اُ «

كه بحسب ظاهر در معني با هم تضاد داشته باشند و علما  دو حديثي  : مختلف -32
  بين آنها، جمع و توفق به عمل آورند.

  اجماع

اتفاق مجتهدين امت بعد از وفات حضرت رسول در يك عصري در مورد بيان حكم 
  گويند.  مي امري يا اموري از امور ديني يا وقايع روز را اجماع

  قياس 

، به امري  ، محقق است ، درباره چيزي قياس آنست حكمي را كه بواسطه نص شرعي
، در علت  كه منصوص عليه نيستند، ولي با آن چيزي منصوص عليه  ديگر يا امور ديگري

  باشند، سرايت و تعميم دهند.  ، همانند مي حكم
كه اگر حكم  ين معني ، بد براي جمهور علما، قياس حجت و دليل شرعي است

، بوسيله قرآن و سنت نبوي و اجماع ثابت نشده باشد، استناد به قياس براي بيان  اي واقعه
  .  ، صحيح و معتبر است حكم آن

براي بيان اركان و شرايط اجماع و قياس بكتب اصول فقه از جمله جمع الجوامع و 
سالم عليكم و رحمة اهللا و اصول فقه ابوزهره و اصول فقه خضري بگ مراجعه شود. وال

  .  بركاته
   7/7/64محمود ابراهيمي سنندج 



 

  :  به قلم  مقدمه

 شهيد حسن البنا 

  و آل و اصحاب او باد. صستيش مر خدي را، و درود خدا بر محمد

+$ tΒuρ šχ%x. tβθ ãΖÏΒ÷σ ßϑø9$# (#ρã� ÏΨ uŠÏ9 Zπ ©ù !$Ÿ2 4 Ÿωöθ n=sù t� x tΡ ÏΒ Èe≅ä. 7π s%ö� Ïù öΝåκ÷] ÏiΒ ×πx Í←!$sÛ (#θ ßγ¤) x tGuŠ Ïj9 ’ Îû 

ÇƒÏe$!$# (#ρ â‘É‹Ψ ãŠÏ9 uρ óΟßγtΒöθ s% # sŒÎ) (#þθãè y_u‘ öΝÍκö� s9 Î) óΟ ßγ‾=yè s9 šχρ â‘x‹ øt s† ∩⊇⊄⊄∪_  :شيسته  « .]١٢٢[التوبة
 آنان از ي طيفه كوچ كنند، چرا از هر گروهي ]به سوي ميدان جهاد[نيست مومنان همگي 

آگاهي پيدا كنند و  ]و معارف و احكام اسالم [در دين  تا ]ي بماند و طيفه [كند  نمي كوچ
 ]از مخالفت فرمان پروردگار[به هنگام بازگشت به سوي قوم خود آنها را انذار نميند تا 

  .»كنند  بترسند و خودداري
هي فقهي آن از  ه جنبهژاما بعد: بيگمان انتشار دعوت اسالمي و بيان احكام ديني بوي

، تا ينكه  وستا  كسب رضي و نزديكي به خداوند تبارك و تعالي وها تجمله بزرگترين قرب
 د.نآنها آگاه باش دين اشكالي نداشته و از كردارهيشان از نظر اعمال عبادي و مردم در

ين«  : فرموده است صپيامبر ْهُه في الداألَ و  ،َمْن يُِرِد الّلُه به َخيرًا يـَُفق ِم، إنَعلما اْلِعْلُم بِالتـْنِبَياَء ِإن
 .»، َفَمْن أَخَذُه أَخَذ ِبَحظ َواِفرٍ ، إنَما َورثُوا ِعْلًماثُوا ِديَنارًا َوال ِدْرَهًماَلْم يـَُور سالمه عليهم صلوات اهللا و 

گرداند، بيگمان دانش  وي را بخواهد او را در دين فقيه و دانا مي خيركه خداوند كسي  «
درهم و ديناري از  - درود خدا برآنان باد  -ن پيشين ارپيامبشود و  از راه تعلم فراگرفته مي

، بيگمان  گرفت اند، هركس آنرا فرا خود بجي نهاده خود بجي نگذاشتند بلكه دانش را از
ترين و سودمندترين شيوه و نزديكترين راه به دل و  بيگمان لطيف . » ر برده استفبهره وا

كه بري   هي عمومي احكام عبادات و بررسي بيان بررسي فقه اسالمي بويژه در خرد، در
كه نويسنده در آنها از اصطالحات فني و طرح  شود، آنست مردم نوشته مي ي هفهم تود

يم و سنت رك  كه ممكن است با استناد به قرآن كند و تا آنجا  مسيل فراوان فرضي اجتناب
عبارات و چمالت  حد توانيي با احكام و فويد آن در ي هصحيح نبوي و اشاره به فلسف

كه  كنند  احساس ساده و آسان به بيان مسائل فقهي بپردازد، تا ينكه خوانندگان طالب فقه
ي خويش بكار يو دن ينآنرا به سود د گيرند و فرا مي خدا و پيامبر مسائل ديني خود را از
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كسب  گيزه بري مردم است تا بر آگاهي خود بيفزيند و برنبندند. ين شيوه بزرگترين ا مي
  دانش روي آورند.

  پيش سابق را موفق نموده است تا ين شيوه بيان را خداوند بزرگ برادر ارجمند سيد
آن احكام فقهي را با  ) ساده و مفيد و سودمند نوشته و در فقه السنه گيرد. و ين رساله را (

وند پاداش نيكوي خدا ي شايستهين  بنابر.  است  روشي نيكو و اسلوبي زيبا توضيح داده
خواهد بود ان شاء اهللا. و اعجاب و شگفتي و تحسين دوستداران و شيفتگان ين دين را 

. خداوند پاداش ين خدمت به دين و امت و دعوت اسالمي را به  برخواهد انگيخت
آن  مند سازد و خداوند او و مردم را از بهترين وجه به وي ارزاني دارد و او را از آن بهره

  .گرداند. آمين  مند و متمتع رهو نيك وي به خيرعمل 
  حسن البنا



 

  مقدمه مؤلف

خرين، وعلى آله ولين واآلة والسالم على سيدنا محمد سيد األالحمد هللا رب العالمين و الصال
 را اسالمي فقه مسائل ) السنه فقه ( كتاب اين :ما بعدأ .وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين

 و كريم قرآن صريح ازنص را مستندات و داليل هادركنارآن و دهد قرارمي بحث مورد
 مفصل و آسان و ساده اسلوبي با كتاب اين آورد. مي امت اجماع و نبوي صحيح احاديث

 و دارند، نياز بدان مسلمانان كه است مسايلي از بسياري ي دربرگيرنده و گرديده عرضه
 آن در كه باشد آن ذكر براي مجوزي اينكه مگر شده پرهيز اختالفي مسائل ذكر از درآن

 به را اسالمي فقه از صحيحي صورت كتاب اين ، بنابراين . است شده اشاره بدان صورت
 بر و ، است فرستاده مامور آن تبليغ به را صمحمد حضرت خداوند كه دهد، مي دست
 سنت و قرآن تمسك به را آنها و گشايد، مي را پيامبرش و خدا احكام فهم باب مردم

 دارد، برمي ازميان را فقهي مذاهب به نسبت تعصب و بدعت و اختالف و خواند مي
  دهد. مي پايان نيز » است شده بسته اجتهاد باب « : كه  پوچ ادعاي اين به همچنانكه

 مندي بهره و دين به خدمت منظور به كه است هايي كوشش و تالشها حاصل كار اين
 و گرداند سودمند را آن كه داريم مسالت خداوند از ، ايم داده انجام خود ديني برادران
    لوكيل. ا ونعم حسبنا وهو باشد. او رضاي كسب موجب

  سابق سيد ق .ـ ه 1365 شعبان 15 قاهره



 

  پيشگفتار مؤلف

  سالت همگاني و جهاني اسالم و هدف از آن ر
 گذشت و توحيد دين كه داد وي به را ديني و كرد  مبعوث را صمحمد خداوند،

 و كند مي تضمين مردم براي را آاليشي بي و شرافتمندانه زندگي آن جامع قوانين و است
كه   سال 23درمدت قريب  رساند. كمال مي و پيشرفت ي درجه ترين عالي به را مردم
طي آن به دعوت مردم و فراخواندن آنها به سوي خدا مشغول بود، آنچه  صپيامبر

  و مردم را برآن فراهم آورد. ، به مردم ابالغ فرمود خواست از مسايل ديني مي
  رسالت جهاني اسالم

: موضعي و محلي و محدود به نسلي و  رسالت اسالم برخالف رسالت اديان پيشين
اي نيست بلكه رسالتي است جهاني و همگاني براي تمام مردم جهان تا روز قيامت  قبيله

 ي شهري و ويژهبرد. اين رسالت  ي زمين و ساكنان آن را به ارث مي كه خداوند كره 

x8+ خداوندگويد: . ) بلكه فراگير است عصري نيست ( u‘$ t6s? “Ï% ©!$# tΑ ¨“ tΡ tβ$ s% ö� àø9 $# 4’n? tã  ÍνÏ‰ ö6 tã 

tβθ ä3 u‹Ï9 šÏϑn=≈yè ù=Ï9 # ��ƒÉ‹ tΡ ∩⊇∪_  :كه  پاك و منزه و بلند قدر است آن خدايي « .]1[الفرقان
 در خدا خواست باز از را جهانيان تا فرستاد فرو - صمحمد -  خويش ي بنده بر قرآن را

tΒuρ y7≈oΨ$!+  .»دهد بيم آخرت ù=y™ö‘r& āωÎ) Zπ ©ù !$ Ÿ2 Ä¨$ ¨Ψ=Ïj9 # Z��Ï± o0 #\�ƒÉ‹ tΡ uρ_  :و « .]28[الفرقان 
كه آنان را به رحمت خداوند اميدوار كني  يم فرستاد جهان  مردم ي همه براي ترا ما بيگمان

باشي و آنان را از بازخواست و كيفر  ي پاداش نيك و رفتار خوبشان و مژده دهنده

≅ö+ .»دانند رفتارهاي زشتشان بترساني و بيم دهنده باشي و ليكن بشتر مردم نمي è% $yγ•ƒr' ‾≈tƒ 

ÚZ$̈Ζ9 $# ’ ÎoΤÎ) ãΑθ ß™u‘ «! $# öΝà6 ö‹s9 Î) $�èŠÏΗsd “Ï% ©!$# …çµ s9 Û� ù=ãΒ ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{ $# uρ ( Iω tµ≈s9 Î) āωÎ) 

uθèδ  Ç‘ós ãƒ àM‹Ïϑãƒuρ ( (#θ ãΨ ÏΒ$t↔sù «! $$Î/ Ï&Î!θ ß™u‘uρ Äc É<̈Ψ9 $# Çc’ ÍhΓW{ $# ” Ï% ©!$# Ú∅ÏΒ÷σ ãƒ «! $$Î/  Ïµ ÏG≈yϑ Î=Ÿ2 uρ 

çνθãè Î7̈? $#uρ öΝà6 ‾=yè s9 šχρ ß‰ tG ôγs? ∩⊇∈∇∪_  :بيگمان من  اي محمد بگو: اي مردم« .]185[األعراف ،
زمين از آن  كه ملك آسمانها و ، آن خدايي ي شما هستم ي خدا به سوي همه فرستاده

ميراند، پس به خدا و  كند و مي ، زنده مي اوست و هيچ معبود بحقي جز او نيست
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، ايمان آوريد، آن پيامبر خود به خدا و  پيامبر درس نخوانده و امي است ي او كه فرستاده
. »كه هدايت شويد كنيد، اميد است  ، از او پيروي هاي آسماني او ايمان آورده است كتاب

كان كل نبي يبعث في قومه خاصة، وبعثت إلى كل « : آمده است صصحيح نبويدر حديث 
شد و رسالتش مخصوص  ي خود، مبعوث مي هر پيامبري در ميان قوم ويژه « .»أحمر وأسود

كه رسالت جهاني  آنچه .»ام ها، مبعوث شده ي نژادها و قوم آن قوم بود، ليكن من براي همه
   : ، امور زير استكند و همگاني اسالم را تاكيد مي

) با عمل  غيرمعقول ، براي مردم دشوار ( در اسالم چيزي وجود ندارد كه اعتقاد بدان -1

=Ÿω ß#Ïk+ ، سخت و سنگين باشد. خداوند فرمايد: بدان s3ãƒ ª! $# $ ²¡øtΡ āωÎ) $yγyè ó™ãρ_  :البقرة]

�ƒÌ‰+ .»سازد ي توانش مكلف نمي خداوند هيچ كس را جز باندازه « .]٢٨٦ ãƒ ª! $# ãΝà6 Î/ 

t� ó¡ ãŠø9 $# Ÿωuρ ß‰ƒÌ� ãƒ ãΝà6Î/ u�ô£ ãèø9 خواهد و براي  خداوند براي شما آساني مي « .]١٨٥[البقرة:  _#$
  .»خواهد شما دشواري نمي

+$ tΒuρ Ÿ≅ yèy_ ö/ä3 ø‹n=tæ ’ Îû ÈÏd‰9$# ôÏΒ 8l t�ym_  :و در دين هيچ سختي را بر شما «. ]78[الحج
 صاري از ابوسعيد المقبري روايت شده است كه پيامبر. در صحيح بخ»قرار نداده است

بيگمان اين دين آسان است  «. »إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إال غلبه«:  گفته است
ي انجام احكام آن بر  گيرد) ازعهده  وآن را بر خود سخت و هر كه با آن به ستيزه برخيزد (

أحب الدين إلى اهللا الحنيفية «:  مده است. و در صحيح مسلم بطريق مرفوع آ»آيد نمي
  .»باشد گذشت و توحيد دين كه  است ديني خداوند نزد دين ترين محبوب« .»السمحة

 شود، مي دگرگون مكان و زمان اختالف با و كند نمي تغيير زمان بمرور كه  آنچه -2
 روشن و واضح مستندات و نصوص با همواه كامل و مفصل بطور ، عبادات و عقايد مانند
كه  تواند در آن افزايش يا كاهش بوجود آورد، و آنچه  هيچكس نمي ديگر ، است شده بيان

، مانند كارهاي  يابد و در گرو زمان و مكان است، تغيير مي با اختالف زمان و مكان
، تا با مصالح مردم در همه عصرها و  اجتماعي و سياسي و نظامي اجماالً بيان شده است

 آن  پرتو در خود تا است شده واگذار مردم خود تفصيل آن به ب داشته باشد [زمانها تناس
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 با امور مسووالن و] كنند تفسير و تاويل را آن روز مقتضيات و منافع برحسب اجمال
  .نمايند اجرا را آن و آورند بجاي را عدالت و حق ، بدان توجه
 و عقل حفظ و اتذ حفظ و دين حفظ بمنظور اسالم دين واصول تعاليم همه -3
كه اين مطالب با فطرت سليم   . بديهي است ، وضع شده است حفظ مال و نسل حفظ

كامل دارد و براي هر  وعقول و پيشرفت و ترقي و تحوالت جهان تناسب و همگامي 

≅ö+ :فرمايد مي خداوند. دارد صالحيت و ، شايستگي دوره و زمان و هر جا و مكاني è% ôtΒ 

tΠ§� ym sπ oΨƒÎ— «!$# û ÉL©9 $# ylt� ÷z r&  Íν ÏŠ$ t7ÏèÏ9 ÏM≈ t6Íh‹©Ü9 $#uρ zÏΒ É− ø—Ìh�9 $# 4 ö≅ è% }‘ Ïδ t Ï% ©#Ï9 (#θ ãΖtΒ# u ’Îû Íο4θ uŠysø9 $# 

$ u‹÷Ρ ‘‰9$# Zπ|Á Ï9%s{ tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈uŠÉ) ø9 $# 3 y7Ï9≡x‹ x. ã≅ Å_Áx çΡ ÏM≈tƒFψ$# 5Θ öθ s) Ï9 tβθ çΗs>ôè tƒ ∩⊂⊄∪_ ] :32األعراف[. 
هي را كه براي بندگان خود آفريده و روزيهاي پاكيزه را، حرام بگو چه كسي زينتهاي ال «
اگرچه  اند ( كساني است كه ايمان آورده ؟ بگو اينها در زندگي دنيا، براي  كرده است 

خواهد بود، اين  -براي مومنان  -) در قيامت خالصاً  ديگران با آنها مشاركت دارند ولي
، بگو خدا تنها، اعمال زشت را،  دهيم د، شرح ميكساني كه آگاهن چنين آيات خود را براي 

 اينكه و ، بناحق ستم و گناه )  همچنين  ( ، و ، حرام كرده است چه آشكار باشد، چه پنهان
 خدا به و دهيد، قرار او شريك ، است نكرده نازل آن براي دليي خداوند كه را چيزي
 فرمايد: و خداوند باز هم مي .  ») است كرده حرام ( دانيد، نمي كه دهيد نسبت مطلبي

+ ÉL yϑ ômu‘uρ ôMyè Å™uρ ¨≅ ä. & ó x« 4 $ pκâ: çG ø. r'|¡ sù t Ï% ©#Ï9 tβθ à) −G tƒ šχθè? ÷σ ãƒuρ nο 4θ Ÿ2̈“9 $# tÏ% ©!$# uρ Νèδ 

$ uΖÏG≈tƒ$ t↔ Î/ tβθãΖÏΒ÷σ ãƒ ∩⊇∈∉∪ tÏ% ©!$# šχθãè Î7−Ftƒ tΑθß™§�9 $# ¢ É<̈Ζ9 $# ¥_ÍhΓW{ $# “Ï%©! $# …çµ tΡρ ß‰Åg s† $ ¹/θçG õ3tΒ 

öΝèδy‰Ψ Ïã ’ Îû Ïπ1u‘öθ −G9 $# È≅‹ÅgΥM}$# uρ Νèδã� ãΒù'tƒ Å∃ρ ã�÷è yϑø9 $$Î/ öΝßγ8 pκ÷] tƒuρ Çtã Ì�x6Ψ ßϑø9 $# ‘≅ Ïtä† uρ ÞΟ ßγs9 

ÏM≈t6Íh‹©Ü9 $# ãΠÌh� ptä† uρ ÞΟ ÎγøŠn=tæ y]Í×‾≈t6y‚ ø9 $# ßìŸÒ tƒuρ öΝßγ÷Ζtã öΝèδ u�ñÀÎ) Ÿ≅≈n=øñF{ $# uρ ÉL ©9 $# ôMtΡ%x. óΟ ÎγøŠn=tæ 4 
š Ï%©! $$sù (#θãΖtΒ# u  ÏµÎ/ çνρ â‘̈“ tãuρ çνρ ã� |Á tΡ uρ (#θãè t7̈? $# uρ u‘θ ‘Ζ9 $# ü“Ï%©! $# tΑÌ“Ρ é& ÿ…çµ yè tΒ � y7Í×‾≈s9 'ρ é& ãΝèδ 

šχθßs Î=ø ßϑø9 و رحمتم همه چيز را فراگرفته و آنرا براي « .]156-157[األعراف:  _∪∠∋⊆∩ #$
آورند و زكات را  پردازند و آنها كه به آيات ما ايمان مي آنها كه پرهيزكارند و زكات را مي
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ي  ، آنها كه از فرستاده آورند مقرر خواهم داشت پردازند و آنها كه به آيات ما ايمان مي مي
كه نزدشان  كه صفاتش را در تورات و انجيلي كسي  كنند، مي ، پيروي خدا، پيامبر امي

ها را  كيزهپا دارد، مي باز كند و از منكر و زشتي يابند و آنها را به معروف امر مي، مي است
كند و بارهاي سنگين و زنجيرهايي را كه  شمرد، ناپاكها را تحريم مي براي آنان حالل مي

 كردند  حمايتش و آوردند ايمان دارد، آنها كه به او ) برمي از دوش و گردنشان بر آنها بود (
  .»رستگارانند آنان كردند، پيروي ، شده نارل او با كه  نوري از و نمودند ياريش و

  فايده و هدف از رسالت اسالم
ي نفس و صفاي روح  ، عبارت است از تزكيه فايده و هدف مورد نظر از رسالت اسالم

، بر اساس محبت  ادت وي و تحكيم پيوندهاي انساني مبتنياز طريق شناخت خدا و عب
ومهر و برادري و برابري وعدالت وازاين طريق انسان سعادت دنيا و آخرت را بدست 

uθ+ فرمايد: آورد، خدا مي مي èδ “Ï% ©!$# y]yè t/ ’Îû z↵ Íh‹ÏiΒ W{ $# Zωθ ß™u‘ öΝåκ÷] ÏiΒ (#θ è=÷Ftƒ öΝÍκö� n=tã  Ïµ ÏG≈tƒ# u 

öΝÍκ� Ïj. t“ ãƒuρ ãΝßγßϑÏk=yè ãƒuρ |=≈tG Å3ø9 $# sπyϑ õ3Ït ø:$#uρ βÎ)uρ (#θçΡ%x. ÏΒ ã≅ ö6s% ’ Å∀ s9 9≅≈n=|Ê &Î7•Β ∩⊄∪_  :٢[اجلمعة[ .
هاي او  ، كه آيت ، پيامبري از خودشان برانگيخت اوست كه در ميان مردم درس ناخوانده«

آموزد و  حكمت مي كند، و ايشان را كتاب و خواند وآنان را از بديها پاك مي را، بر آنها مي

$!+ ».اگرچه پيش از اين در گمراهي آشكار بودند tΒuρ š�≈oΨ ù=y™ö‘r& āωÎ) Zπ tΗôqy‘ šÏϑn=≈yè ù=Ïj9 

و درحديث  .»بعنوان رحمت براي جهانيان فرستاديم و ما ترا تنها« .]107[األنبياء:  _∪∠⊂⊆∩
  .» من رحمت اهدائي خدايم« »أنا رحمة مهداة«نبوي آمده است: 

  :  گذاري در اسالمقانون
  :فقه

كه رسالت اسالم بدان نظم  ،  هاي بسيار مهمي است قانونگذاري در اسالم يكي از جنبه
باشد.  هاي علمي رسالت اسالمي مي ، نمايانگر جنبه و سامان بخشيده است و اين قسمت

ي ، تنها از طريق وح ، مانند احكام عبادات ، صرفا ديني قانونگذاري و تشريع در احكام
ي  گيرد، و وظيفه : قرآن با سنت نبوي يا اجتهاد پيامبر، صورت مي خداوند به پيامبرش

كند و هرچه بگويد  ، تجاوز نمي ي تبليغ و اعالن و بيان و تفصيل وحي پيامبر از دايره
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tΒuρ ß,ÏÜΖtƒ Çtã #“uθ$+ . چه خداوند گويد: ازطرف خداوند است oλù;$# ∩⊂∪   ÷βÎ) uθèδ āω Î) Ö óruρ 

4 yrθ ãƒ ∩⊆∪_  :كه آنچه گويد، نمي سخن خود نفس پيامبر از روي هواي«. ]4-3[النجم 
 از ، دنيوي امور به نسبت ، قانونگذاري اما .» نيست او ازخود و شود مي وحي براو گويد مي

 با آنها ي درباره كه  است شده داده دستور پيامبر به ، نظامي و سياسي و قضائي امور جمله
داد ولي وقتي  آمد كه پيامبر راي مي يش ميپ گاهي بنشيند، ، رايزني و تمشور به مردم

كرد،  آيد، بخاطر راي آنها از راي خود صرف نظر مي ، درست بنظر مي ديد راي يارانش مي
  پيش آمد. »احد«و  »بدر«كه عمال در جنگ  همانطوري

د و از او سوال كردن دانستند، به ايشان مراجعه مي و يارانش براي هر چيزي كه نمي
 از آمد مي ) ابهامي و اشكالي پيش كتاب و سنت نمودند و اگر در معاني نصوص ( مي

 عرضه ايشان بر فهميدند، مي نصوص از خود كه را آنچه و كردند مي استفسار ايشان
 اشتباهشان موارد گاهي و گذاشت مي صحه بودند، فهميده كه بدانچه گاهي  كه نمودند  مي
  قواعد عمومي كه اسالم وضع داد. برايشان توضيح مي و. كرد مي بيان ، وصنص فهم در را

  : گام بردارند، بدين شرح است ، ، تا مسلمانان در پرتو آن كرده است
ي  دهد، كه درباره ) به مسلمانان دستور مي ي مسائل عبادتي در زمينه اسالم ( -1
نكنند تا اينكه آن مسائل روي اند، پرس و جو  كه هنوز بوقوع نپيوسته آمدهايي پيش

‰pκš$+ ي آنها پرس و جو كنند. خداوند گويد: دهند، آنگاه درباره مي r' ‾≈tƒ š Ï% ©!$# (#θãΖtΒ# u Ÿω 
(#θè=t↔ó¡ n@ ô tã u !$u‹ô© r& βÎ) y‰ö6è? öΝä3 s9 öΝä. ÷σ Ý¡n@ βÎ) uρ (#θè=t↔ó¡ n@ $ pκ÷] tã tÏm ãΑ ¨”t∴ ãƒ ãβ# u ö� à)ø9 $# y‰ ö7è? öΝä3s9 $ xtã ª! $# 

$ pκ÷] tã 3 ª! $# uρ î‘θ àxî ÒΟŠÎ=ym ∩⊇⊃⊇∪_  :آيةي اينكه از بعد .]١٠١[املائدة: +tΠöθ u‹ø9 $# àMù=yϑø. r& öΝä3 s9 

öΝä3oΨƒÏŠ_  :ايشان كردند كه هنگام رحلت  نازل شد، ياران احساس صبر پيامبر .]٣[املائدة 
روي نداده بود و  كه هنوز وقايعي ي درباره جو و پرس به كردند  شروع لذا ، است نزديك

گردد و  ، آياتي نازل  ي اين وقايع كه هنوز روي نداده است ترسيد، كه مبادا درباره پيامبر مي
تر گردد و دشواري پيش آورد، لذا به ياران خود  آن وقت تكاليف مسلمانان سنگين

  ازل، سوال نكنند و آنوقت اين آيه ن كه روي نداده است ي وقايعي پيشنهاد كرد كه درباره
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ايد از مسايلي سوال نكنيد كه اگر براي شما آشكار  كه ايمان آورده اي كساني  [ )1(گرديد:
كنيد، براي شما آشكار  كند و اگر بوقت نزول قرآن از آنها سوال  گردد، شما را ناراحت 

ي آنها مسئوليتي  و از آنها صرف نظركرده است و درباره شود، خداوند آنها را بخشيده ( مي
: كه  و در حديث نبوي نيز آمده است .] ريد) و خداوند بسيار آمرزنده و حليم استندا

  فرمود. ، نهي مي كه هنوز روي نداده است پيامبر از پرس و جو درباره مسائلي
در حديث نبوي آمده  كشيدن: كردن و مسائل دشوار، به ميان  پرهيز از بسيار سوال  -2

 بسيار و قال و قيل خداوند« »وكثرة السؤال، وإضاعة المالإن اهللا كره لكم قيل وقال «است: 
  . »اي شما دوست نداردبر را، مال گرداندن ضايع و كردن تلف و كردن  پرسش

إن اهللا فرض فرائض فال تضيعوها وحد حدودا «كه فرمود::  روايت شده است صو از پيامبر
ة بكم من غير نسيان فال تبحثوا فال تعتدوها، وحرم أشياء فال تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحم

آنها را ضايع مگردانيد، بدانها  پس ، است كرده  فرض برشما را فرايضي خداوند« .»عنها
، از آنها  كنيد و در اجراي آنها سستي مورزيد، و حدودي را براي شما نهاده است عمل 

،  كرده است  حرامكوشا باشيد، و چيزهائي را بر شما  تجاوز نكنيد و در اجراي دقيق آنها، 
بدانها نزديك مشويد و انتهاك حرمت نكنيد، و بجهت مهر و شفقت بر شما، چيزهايي را 

ي آنها پرس و  ، بدون اينكه آنها را فراموش كرده باشد، پس درباره گذاشته است مسكوت 
أعظم الناس جرما، من سأل عن شئ لم يحرم «باز هم از ايشان روايت شده است:  .»جو مكنيد

كند كه حرام نشده باشد و بدنبال   ي چيزي سوال كه درباره كسي «. »حرم من أجل مسألتهف
تر  گناه آن شخص از گناه مردمان ديگر، بزرگتر و سنگين  گردد،  سوال او آن چيز حرام

  .»است

(βÎ¨+ : خداوند گويد: پرهيز از اختالف و تفرقه در دين -3 uρ ÿÍν É‹≈yδ óΟ ä3çF̈Β é& Zπ ¨Βé& Zοy‰ Ïn≡uρ 

O$ tΡr&uρ öΝà6š/ u‘ Èβθ à)̈? $$ sù ∩∈⊄∪_  :است واحد دين يك شما، دين اين بيگمان و « .]52[المؤمنون ، 

θßϑ#)+ ».پس از عذاب من بپرهيزيد ، هستم شما پروردگار من و ÅÁtG ôã $# uρ È≅ ö7pt¿2 «! $# $ Yè‹Ïϑy_ 
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Ÿω uρ (#θè% §� xs?_  :د و پراكنده همگي به دين خدا و قرآن تمسك جوئي«. ]103[آل عمران

Ÿωuρ (#θããt“≈uΖs? (#θè=t±ø+ ».نشويد tG sù |=yδõ‹ s? uρ ö/ä3 çt† Í‘ _  :مكنيد وكشمكش ونزاع« .]46[األنفال 

β¨+. »نرود ميان از شما هيبت و وشوكت وقدرت نشويد سست تا Î) t Ï% ©!$# (#θè% §�sù öΝåκs]ƒÏŠ 

(#θçΡ%x. uρ $ Yèu‹Ï© |Mó¡ ©9 öΝåκ÷] ÏΒ ’Îû > ó x«_  :كه آيين خود را پراكنده  كساني بيگمان « .]159[األنعام
) تقسيم شدند هيچگونه ارتباطي با  و مذاهب مختلف گوناگون (  جات ساختند و به دسته

%zÏΒ šÏ%©!$# (#θè+ .» آنها نداري §� sù öΝßγuΖƒÏŠ (#θ çΡ%Ÿ2 uρ $ Yèu‹Ï©_  :كساني كه   از آن« .]32[الروم
را، پراكنده ساخته و چند فرقه و احزاب و  بر حسب هواهاي نفساني خود، آيين خويش

Ÿωuρ (#θçΡθ+ ».گرديدند دسته  ä3s? tÏ% ©!$%x. (#θè% §� x s? (#θà n=tF÷z $# uρ .ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ æΛèεu !%y` àM≈oΨ Éi� t6ø9 $# 4 y7Í×‾≈s9 'ρé& uρ 

öΝçλm; ë># x‹ tã ÒΟŠ Ïà tã ∩⊇⊃∈∪_  :د و و مانند كساني نباشيد كه پراكنده شدن « .]105[آل عمران
د و آنها عذاب رسي آنان به پروردگار، هاي روشن كردند، آنهم پس از آنكه نشانه اختالف 

  .»عظيمي دارند
 گويد: : خداي بزرگ  برگشت دادن مسانل مورد اختالف به قرآن و سنت نبوي -4

+βÎ*sù ÷Λäôã t“≈uΖs? ’Îû & ó x« çνρ –Šã� sù ’n< Î) «! $# ÉΑθß™§�9$# uρ_  :پرهيزكار خصصينمت اي« .]59[النساء 
 و خدا شريعت عمومي مقاصد ( پيامبر و خدا به آنرا كرديد  نزاع چيزي در هرگاه ، باايمان

tΒuρ ÷Λäø$+ .»بر) ارجاع دهيد اگر ايمان به خدا و روز رستاخيز داريدپيام n=tG ÷z$# ÏµŠÏù ÏΒ & ó x« 

ÿ…çµ ßϑõ3 ßssù ’n< Î) «! كنيد و در احكام  درآن خالف كه شما  و هر آن چيزي « .]10[الشوري:  _#$
كه به مصالح خلق و  شرع و كار دين و دنيا، ميان شما اختالف رود، حكم آن با خدا است 

امور   -كريم قرآن -كتاب خدا  كه   . و اين بدين سبب است» عواقب امور دانا و آگاه است

uΖø9$+ ، خداوند گويد: كرده است مربوط به دين را به تفصيل بيان  ¨“ tΡ uρ š�ø‹n=tã |=≈tG Å3ø9 $# $ YΖ≈u‹ö; Ï? 

Èe≅ ä3Ïj9 & óx«_  :كرديم تا هر چيزي را كه   ) بر تو، نازل قرآن و ما كتاب را (« .]89[النحل

�§Β $uΖôÛ̈$+ .»كند انسان بدان نياز دارد، بيان  sù ’ Îû É=≈tG Å3ø9 $# ÏΒ & ó x«_  :ما از هيچ  « .]38[األنعام
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 صو سنت عملي پيامبر .»شماست فروگذار نكرديم دنياي كه مورد نياز دين و چيزي

uΖø9$+ كند. خداوند گويد:  كتاب است بيان مي آنچه را كه در اين  t“Ρ r& uρ y7ø‹s9 Î) t� ò2 Ïe%! $# t Îit7çFÏ9 

Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 $tΒ tΑ Ìh“çΡ öΝÍκö� s9 Î)_  :كني  ل كرديم تا براي مردم بيانناز تو بر را قرآن و« .]44[النحل  ،

$!+. »سوي ايشان نازل شده است آنچه را كه به ‾ΡÎ) !$ uΖø9 t“Ρ r& y7ø‹s9 Î) |=≈tG Å3ø9 $# Èd, ys ø9$$ Î/ zΝä3ós tGÏ9 t ÷t/ 

Ä¨$ ¨Ζ9 $# !$oÿÏ3 y71u‘r& ª! كتاب را به حق بر تو نازل كرديم تا به آنچه  ما اين « .]105[النساء :  _#$
دين تمام است و  ، كار بنابر اين .»كني  خداوند به تو آموخته، در ميان مردم قضاوت

Π+ فرمايد: راههاي آن واضح و روشن است خداوند مي öθ u‹ø9 $# }§ Í≥ tƒ t Ï% ©!$# (#ρã� x x.  ÏΒ öΝä3 ÏΖƒÏŠ 

Ÿξsù öΝèδ öθ t± øƒrB Èβöθ t± ÷z$# uρ 4 tΠöθu‹ø9 $# àMù=yϑ ø. r& öΝä3 s9 öΝä3 oΨƒÏŠ_  :را شما دين امروز « .]٣[املائدة 
 براي ، جاودان آيين عنوان به را اسالم و مودمن تكميل شما بر را خود نعمت و كردم كامل
 در كه اصلي و است شده روشن و بيان شيوه كه مسائل ديني بدين  امماد و .» پذيرفتم شما

 جدل و اختالف براي پس ، است گرديده  معلوم شود، مي مراجعه بدان محاكمات و داوري
 خداوند شود. نمي ذيرفتهپ عذري هيچ ، تفرقه و اختالف براي و نيست مجالي ، نزاع و

β¨+ فرمايد: مي Î)uρ t Ï%©!$# (#θàn=tF÷z$# ’ Îû É=≈tG Å3ø9 $# ’ Å∀s9 ¥−$ s)Ï© 7‰‹Ïèt/ ∩⊇∠∉∪_ ١٧٦ :بقرة[ال[.   
 بوجود اختالف ي ماده ، تحريف و باكتمان و ( كنند مي اختالف كتاب  آن در كه آنها و «

Ÿξ+ .»ددارن قرار عميقي ) پراكندگي و ( شكاف در آورند) مي sù y7În/ u‘uρ Ÿω šχθãΨ ÏΒ ÷σ ãƒ 4 ®Lym 

x8θ ßϑÅj3ys ãƒ $ yϑŠÏù t�yf x© óΟ ßγoΨ ÷� t/ §ΝèO Ÿω (#ρß‰ Åg s† þ’ Îû öΝÎη Å¡ àΡ r& %[` t� ym $ £ϑÏiΒ |MøŠŸÒ s% (#θßϑ Ïk=|¡ ç„uρ $VϑŠÎ=ó¡ n@ 

 ترا اينكه مگر بود، نخواهند مومن آنها كه سوگند پروردگارت به نه «. ]65 :ء[النسا _∪∋∌∩
 سپس و) باشند داشته قبول را پيامبر حكم ( طلبند داوري به خود نزاعهاي و فاتاختال در
 ياران. »باشند تسليم كامالً و نكنند ناراحتي احساس تو حكم و داوري از خود دل در

، در پرتو اين قواعد و  ، در دوران سعادت و خوشبختي لمانان بعديمس و صپيامبر
 كه معدودي مسائل در مگر نيامد، في در ميان آنان پيشداشتند و اختال گام برمي  ، قوانين

 معدود، مسائل آن ي درباره ، گروهي  اينكه يا بود، نصوص فهم در تفاوت از ناشي ، آنهم



  107     پيشگفتار مؤلف
  

  

 مذاهب پيشوايان كه  هنگامي بودند. اطالعات آن فاقد ديگران كه داشتند، اطالعاتي
 بعضي آنكه جز كردند،  پيروي شينيانپي روش و سنت از نيز آنان آمدند، فقهي ي چهارگانه

 سنت حامالن و حديث راويان كه حجاز مردم مانند بودند، نزديكتر نبوي سنت به آنان از
 نزديكتر اجتهاد و راي به ، آنان زا ديگر بعضي حاليكه در .بود فراوان ميانشان در نبوي

 و وحي ي خانه از زيرا بود، اندك ، ميانشان در حديث حافظان كه  عراق مردم مانند بودند،
 توانائي در كه كوششي و تالش بزرگترين ، چهارگانه پيشوايان اين بودند. دور آن مركز

 هدايت را مردم راه اين ز وا بشناسانند مردم به را دين اين احكام تا آوردند بعمل داشتند،
 گفتند: مي و ،داشتند مي برحذر خود، از ناآگاهانه پيروي و تقليد از را، ايشان و نمايند.

 و بداند، ، برآن را ما دليل اينكه مگر بپذيرد، را ما سخن كه  نيست روا هيچكس براي
 حديث هرگاه ، يعني ( آنهاست مذهب صحيح حديث : كه  اند، كرده  تصريح همگي

 نگفته يا گفته  خواه آنها، مذهب آنست گردد، محرز آن صحت و شود پيدا صحيحي
 پيروي و تقليد آنان از صمعصوم پيامبر بمانند كه اند نخواسته ، ارانبزرگو آن زيرا . باشند)
 بوده اين همتشان نهايت و قصد تمام بلكه شود، پذيرفته سخنشان دليل بدون و گردد
،  ليكن بعد از مرگ اين بزرگان نمايند. كمك  مردم به خداوند، احكام فهم در كه است

، در مردم  ي تقليد و پيروي از ديگران يزهگراييد و غر همت و اراده مردم به سستي
كه فقط بدان متكي  ، به يك مذهب معين اكتفا نمود،  اي برانگيخته شد و هر گروه و دسته

ورزيد و تمام نيروي خويش را در  نگريست و نسبت به آن تعصب مي و درآن مي
بمنزله سخن ، و سخن امام و پيشواي آن مذهب را،  گرفت كار مي ، به  جانبداري از آن

داد كه برخالف آنچه كه امام آن مذهب  كرد، و به خود اجازه نمي شارع مقدس تلقي مي
، بدان حد  ، فتوي دهد، و مبالغه و غلو در اطمينان به اقوال آن پيشوايان استنباط كرده است

 كه مخالف راي ياران ما باشد، يا مؤول است يا هر آيه و حديثي« گويد: كرخي كه    رسيد،
  .»منسوخ

) و  قرآن گرديد تا مردم هدايت به كتاب ( ، سبب  تقليد و تعصب نسبت بدان مذاهب
، و   “ اجتهاد بسته است در  “ : سنت نبوي را از دست دهند، و اين سخن پيش آيد كه

. دانستند مي اسالمي شريعت را  »فقهاء  « اقوال و » فقهاء  « شريعت و قوانين اسالمي را، اقوال
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 و گرديد مي محسوب گزار بدعت زد، مي حرفي ، فقيهان آن گفتار برخالف كسي  هرگاه
ي حاكمان  وسيلهب مدارس ساختن .شد مي قلمداد ارزش بي فتاوايش و اعتبار بي سخنانش

 ، گرايانه واپس ي روحيه اين گسترش و ثروتمندان از جمله عواملي بود كه به انتشار و
 اين و گرديد مي تدريس معيني مذاهب يا مذهب يك تنها مدارس آن در چه. كرد  كمك 

 مبادا گردند،  منصرف اجتهاد، از و آورند روي مذاهب بدان علما، كه  شد، مي سبب عمل
 چرا:  كه كرد سوال  » بلقيني« ي آنها قطع گردد!!. ابوزرعه از استاد خود ماهيانه و حقوق

 ؟ داشت اجتهاد شرايط بيگمان حاليكه در كرد، كوتاهي »اجتهاد« از »الدين سبكی شيخ تقی«
متناع ا اجتهاد از علت بدان فقهاء ، من گمان به« :گفت  ابوزرعه آنگاه كرد، سكوت »بلقيني«

 راي »مذاهب اربعه« شود، مشروط بر آنكه برابر  ، حقوق پرداخت مي ورزند، كه بدانان مي
 قضاوت مسند از و د،گرد مي قطع اش ماهيانه رود، بيرون مذاهب آن از هركس و دهند

 بدعتگزاري نسبت وي به و كنند مي منع وي فتواهاي شنيدن از را مردم و شود مي محروم
 از و تقليد به مردم آوردن روي با .كرد موافقت وي با و خنديد »بلقيني« آنگاه ،»دهند مي

 ياسالم امت ، است بسته اجتهاد باب اينكه به قول و سنت و كتاب  به هدايت دادن دست
 امت نتيجه در بود، داشته برحذر ازآن را جامعه صاسالم پيامبر كه  افتاد، تنگنائي در

گرديد، تا جائي كه در حكم ازدواج زن حنفي   ها و احزاب متعدد منقسم اسالمي به فرقه
گفتند اين ازدواج درست  ، اختالف پيدا كردند، بعضي  ، با مرد شافعي مذهب مذهب
. و برخي )1(داند ، تشكيك در ايمان خود را، روا نمي مذهب ، چون آن زن حنفي نيست

برد) آن ازدواج نيز  كه در كشور اسالمي بسر مي كافري  اند به قياس بر زن ذمي ( گفته 
  درست است.

هاي سنت و  ، انتشار بدعت و محو نشانه و همچنين از جمله آثار ديگر اين اختالفات
متوقف شدن فعاليت فكري و از دست دادن  به خمود گرائيدن حركت و نهضت عقلي و

گردد، و   گرديد كه شخصيت امت اسالمي ضعيف  اين امور سبب ، بود. استقالل علمي
 آزادي نهضت و پيشرفت ي قافله از و بدهد دست از را خويش ثمربخش زندگي فعال و

                                         
  .دانند كه يك فرد مسلمان بگويد: من مومنم اگر خدا بخواهد. (مؤلف) زيرا شافعي مذهبان جايز مي - 1
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 از كه تند،ياف شكافهائي ، بيگانگان و خارجيان راه اين از ، سرانجام و بماند عقب ، بخش
و زماني  عصر هر در.  گذشت قرنها و سالها. كردند  رخنه اسالم ملت قلب به آنجا

انگيخت تا دين اين امت را تجديد نمايند و آن را از خواب  كساني را برمي خداوند، 
غفلت بيدار سازند و در مسير صحيح و شايسته قرار دهند، ليكن اين امت بيدار نخواهد 

  ي خويش برگردد، يا اينكه بهتر از گذشته متحد شود. گذشته  وحدت شد، مگر اينكه به
ي سامان بخشيدن به زندگي  كه خداوند آن را مايه  ، در اين اواخر كار قانونگذاري اسالمي

، چنان به وضع  ي اصالح وضع دنيا و آخرت آنها قرار داده است همه مردم و وسيله
كه اشتغال بدان  گرائيده  و آنقدر به انحطاط  كه سابقه ندارد  تاسف آوري دچار شده است

باشد، نه براي دين خدا سودمند واقع  موجب فساد خرد و ضمير و تضييع وقت مي
هاي بعضي  توان در نوشته ي آن را مي بخشد. نمونه شود و نه به زندگي مردم سامان مي مي

فعة ما أمكن نقله، غير بيع من« :گويد اجاره تعريف در »عرفه ابن« از فقهاء متاخرين ديد:
اجاره عبارت است  « »سفينة وال حيوان، ال يعقل بعوض غير ناشئ عنها، بعضه يتبعض بتبعيضها
كه از  ، در برابر عوضي از فروختن منفعت چيزهاي منقول بغير از كشتي و حيوان اليعقل

چيز با كاهش و تبعيض آن  -خود آن چيز منقول پديد نيايدكه آن عوض مال االجاره 
گرفت و گفت: آوردن  . يكي از شاگردان بروي خُرده »پذيرد كاهش و تبعيض مي منقول 

 در روز دو شيخ.  نيست آن ذكر براي ضرورتي و ندارد تناسب اختصار با »بعض« : ي كلمه 
  .نداشت اي فايده هيچ كه داد جوابي سپس انديشيد، آن

 و پرداختند مي متون بشرح تنها دانشمندان و شد متوقف حد آن در قانونگذاري ، آري
ي آنها نوشته شده  لغزها و تقريراتي كه درباره و اعتراضات و ايرادات و حواشي بجز

هاي آن  دانستند. تا اينكه اروپائيان به شرق هجوم آوردند و بر گونه ، چيز ديگري نمي است
، شرق بيدار شد و  ههاي خردكنند سيلي نواختند و آن را به زير پا گرفتند، در اثر اين ضربه

كه از كاروان تندرو زندگي عقب مانده و  ، دريافت  به چپ و راست خود نگريست
تازد، در حاليكه او نشسته است و خود را در برابر  ي پيشرفت و ترقي به پيش مي قافله

. در  كه سرشار از نشاط و زندگي و قدرت و توليد و سازندگي است اي يافت  دنياي تازه
كه  ، بيم و هراس وي را فرا گرفت و خيره و شگفت زده ماند. كساني مشاهداتاثر اين 
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، و در برابر نياكان خود سر به عصيان برداشته و  گذشته و تاريخ خويش را انكار نموده 
كه   كرده بودند، فرياد برآوردند: اي شرقيان اين اروپا است  دين و فرهنگ خود را فراموش

گيريد و  ، شما نيز راه آنان را پيش  شرفتهاي شگرف نايل آمده استتازد و به پي به پيش مي
رو آنها  كنيد و دنباله در خوبيها و بديها و در كفر و ايمان و تلخ و شيرين از آنها پيروي 

العمل منفي و سلبي از خود نشان  گرايان خشك مغز، عكس باشيد. در برابر اينها، واپس
 مردم از و شدند نشين خانه و رفتند فرو خود الك در يانگو  »ترجيع« و »الحول« دادند، و

  گرفتند.  اره كن
ي ديگري به فريب خوردگان غرب داد تا ادعا كنند  كار آنان هم بنوبه خود، بهانه  اين

،  ، همگامي ندارد. در نتيجه ي جهان كه شريعت اسالمي با پيشرفت و تحول روزمره
، تسلط يافت و رايج گرديد، با  بر زندگي شرق ي قانونگذاري بيگانه و غير اصيل شيوه

. اگرچه فرهنگ اروپائي  ، منافات داشت اينكه با دين و آداب و رسوم و فرهنگ شرق
كرد و   ، شكار مي ها و خيابانها و انجمنها و اجتماعات و مدارس و دانشگاهها را خانواده

انداخت و روز  شرق سايه ميهاي زندگي  ي جنبه نمود و امواج آن بر همه بدانها رخنه مي
كه نزديك بود، شرق دين و فرهنگ خود  شد، تا جائي ، و چيره مي گرفت بروز قدرت مي
 حجت از زمين ي كره اما بگسالند، اش كند و پيوند خويش را با گذشته  را نيز فراموش

 نخوردگا فريب اين بر و نمودند قيام ، طلب اصالح داعيان لذا. ماند نخواهد خالي خدا
ن تبليغات پوچ بس كنيد. بيگمان اين اي از و باشيد، برحذر!  هان: كشيدند فرياد ، زده غرب

، آنان را به سرنوشت تباه و فرجام زشتشان دچار خواهد ساخت و  فساد اخالق غربيان
 و خوي و نكنند اصالح ، راستين و صحيح ايمان با را خويش آنان مادامي كه فطرت

ر تخريب ابزا بصورت ، هايشان دانش حتماً ننمايند، تعديل نيكو اخالق با را، خود سرشت
كه خودشان را خواهد بلعيد و   آيد و تمدنشان دوزخي خواهد شد، ، در مي و ويراني

öΝs9+ فرمايد: سازد. خداوند مي آثارشان را، از گيتي محو مي r& t� s? y#ø‹x. Ÿ≅yè sù y7•/ u‘ >Š$ yè Î/ ∩∉∪   

tΠ u‘Î) ÏN# sŒ ÏŠ$yϑ Ïè ø9$# ∩∠∪  ÉL©9 $# öΝs9 ÷, n=øƒ ä† $ yγè=÷WÏΒ ’Îû Ï‰≈n=Î6ø9 $# ∩∇∪ yŠθ ßϑrOuρ tÏ% ©!$# (#θç/%ỳ t� ÷‚¢Á9$# ÏŠ# uθ ø9$$Î/ 

∩∪ tβöθ tãö� Ïù uρ “ÏŒ ÏŠ$ s?÷ρ F{ $# ∩⊇⊃∪ t Ï% ©!$# (#öθ tó sÛ ’ Îû Ï‰≈n=Î6ø9 $# ∩⊇⊇∪ (#ρ ã� sVø.r' sù $ pκ� Ïù yŠ$|¡ x ø9 $# ∩⊇⊄∪ ¡=|Á sù 
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óΟ ÎγøŠn=tæ y7•/ u‘ xÞöθ y™ A># x‹ tã ∩⊇⊂∪ ¨βÎ) y7−/ u‘ ÏŠ$ |¹ö� Ïϑø9 $$ Î7s9 ∩⊇⊆∪_  :كه  نديدي آيا «  ..]14-6[الفجر
هائي بودند با ستونهاي  كرد؟ اين قوم عاد ارم كه داراي خيمه  يروردگارت با قوم عاد چه

هاي خود را، در  كه خانه  ي ثمود، كه مانندشان در شهرها آفريده نشده بود. و با قبيله بلند، 
اي كاخهائي بعظمت كوه كرد؟ و با فرعون كه دار كنده بودند چه سنگهاي بزرگ وادي

كردند. و در آنجا فساد و تباهي  بود، چه كرد؟ آنها كساني بودند كه در شهرها طغيان 
ي عذاب را بر آنها فرود آورد، بيگمان  ، تازيانه بسيار ببار آوردند و در نتيجه پروردگارت

  . » ند)ك باشد و مجازاتشان مي و مراقب اعمالشان مي پروردگارت در كمينگاه آنهاست (
ي  : هان! در برابرتان چشمه كشند كه و اين مردان مصلح بر واپس گرايان نيز فرياد مي

كريم و هدايت راستين سنت  ي زالل قرآن زالل و هدايت ارجمندي قرار دارد، چشمه
، به ديگران نيز بدهيد. آن  ي آن را ، برگيريد و مژده ، دين خود را از آن دو سرچشمه نبوي

،  يابد و اين انسانيت درعذابي شما هدايت مي ، وسيله اين دنياي سرگردانكه  وقت است

‰ô+كند:  راه سعادت خويش را، با دستان شما پيدا مي s)©9 tβ%x. öΝä3 s9 ’Îû ÉΑθ ß™u‘ «! $# îοuθ ó™é& 

×π uΖ|¡ym yϑ Ïj9 tβ%x. (#θã_ ö�tƒ ©!$# tΠöθ u‹ø9 $# uρ t�Åz Fψ$# t�x. sŒuρ ©! $# # Z��ÏVx. ∩⊄⊇∪_ پيامبر بيقين «. ]21ب: [األحزا 
 خوبي سرمشق كنيد، اقتداء او به پس است نيكوئي سرمشق و شايسته پيشوائي شما براي
  . »كنند ياد بسيار را خدا و باشند اميدوار آخرت روز و خدا به كه  كسان آن براي است
و لبهاي مخلصي آن را، دريافته ق و پذيرفته را، دعوت اين ، نيكوئي مردان خدا بفضل و

ي خويش گذشتند و جان و  ترين سرمايه اند كه در راه آن از گرامي جواناني بدان گرويده
كه از نو نور او برزمين بتابد؟ و آيا   مال خود را فدا كردند. آيا خداوند، اجازه داده است

مهر و نيكي و داد ن و ايما از سرشار و آاليش بي و پاك راضي شده است كه انسان زندگي
  .. د؟داشته باش

%uθèδ ü”Ï+دهند:  گواهي مي كريم بدان   اين مطلبي است كه آيات قرآن ©! $# Ÿ≅ y™ö‘r& …ã&s!θ ß™u‘ 

3“y‰ ßγø9 $$ Î/ È ÏŠuρ Èd, ys ø9$# …çν t� Îγôà ã‹Ï9 ’ n?tã È Ïd‰9$#  Ï&Íj# ä. 4 4’s∀ x. uρ «! $$Î/ # Y‰‹Îγx© ∩⊄∇∪_  :28[الفتح[. 
ها  ي دين حق فرستاد، تا آن را بر همهاوست كه پيامبر خويش را همراه با هدايت و دين «
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óΟ+. »گواهي بس است پيروز گرداند. و خدا براي ÎγƒÎ� ã∴ y™ $ uΖÏF≈tƒ# u ’ Îû É−$ sù Fψ$# þ’ Îûuρ öΝÍκÅ¦àΡr& 

4 ®Lym t ¨t7oKtƒ öΝßγs9 çµ‾Ρ r& ‘,pt ø:$# 3 öΝs9 uρr& É#õ3 tƒ y7În/ t� Î/ …çµ ‾Ρ r& 4’n? tã Èe≅ ä. & ó x« î‰‹Íκy− ∩∈⊂∪_  :53[الفصلت[.  
 سراسر در داد خواهيم نشان ايشان به را خود قدرت هاي نشانه و آيات ي همه بزودي ما«

ن آشكار و محقق گردد كه قرآن براستي از خدا برايشا تا ، خودشان هاي نفس و جهان
  .»، آيا كافي نيست كه پروردگارت بر همه چيز گواه و آگاه است است



 

  )1( هارتط

  آب و اقسام آن  

  : خالص و قمط آب - الف
 هم و است پاك خود هم نباشد، آميخته آن به يچيز و باشد خالص كه  آبي

  . است ديگر چيزهاي ي كننده پاك
  : است زير بشرح آن انواع و
 خداوند زيرا . است كننده  پاك و پاك آب نوع اين :  تگرگ و برف و باران آب-1

Α+ :فرمايد مي Íi”t∴ ãƒuρ Νä3 ø‹n=tæ z ÏiΒ Ï !$yϑ¡¡9 $# [ !$tΒ Νä. t� ÎdγsÜ ã‹Ïj9  Ïµ Î/_  :آسمان از اوندخد « .]11[األنفال 
  .»سازد پاك را شما آن با تا فرستاد فرو شما براي آبي

+$ uΖø9 t“Ρ r&uρ z ÏΒ Ï!$ yϑ ¡¡9 $# [ !$tΒ # Y‘θ ßγsÛ ∩⊆∇∪_  :فرستاديم فرو آبي آسمان از ما«. ]48[الفرقان 
  .»است كننده پاك و پاك كه

   گويد: � ابوهريره
 اندكي ) فاتحه ( قرائت از قبل گفت مي را االحرام  تكبيرة نماز در وقت هر صيامبرپ

 سكوت مدت اين در -  باد بفدايت مادرم و پدر - خداي پيامبر اي : گفتم .كرد مي سكوت
  :گويم مي فرمود، ؟ گوئي مي چه تقرائ و تكبير بين

قني من ق والمغرب، اللهم ناللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشر  :أقول«
  .)2(»والماء والبرد بيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلجخطاياي كما ينقى الثوب األ

 آن خداوندا .ساز دور گناهانم از مرا مغرب و مشرق بين فاصله ي باندازه خداوندا«
 . گردان  زهپاكي گناهانم از مرا شود، مي پاكيزه و شسته چرك از سفيد لباس كه  چنان

  . »كتگر و باران و برف آب با بشوي گناهانم از مرا خداوندا

                                         
 با طهارت مانند اعتباري، و است حكمي يا و آب با طهارت مانند است حقيقي اي پاكيزگي و طهارت  - 1

  .» مولف « . تيمم در خاك
  .  » لف مؤ« .اند كرده  نقل را روايت اين حديث اصحاب ي همه ترمذي بغير از  - 2
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 رسول اي : گفت و كرد  سوال صپيامبر از مردي :گويد �ابوهريره :دريا آب -2
 تشنه بگيريم، وضو آن با اگر ، داريم برمي آب كمي خود با و رويم مي دريا سفر به ما خدا،

 .)1(»هو الطهور ماؤه، الحل ميتته« :گفت صپيامبر ؟ يمگيرب وضو دريا آب با آيا ، مانيم مي
 حديث اصحاب از نفر پنج ، « است حالل دريا مردار و است كننده پاك و پاك دريا آب «

 و ، است » صحيح « و » حسن « حديث اين : است گفته  ترمذي و اند. كرده قل ن را روايت اين
 است حديثي : گفت ، پرسيدم حديث اين ي درباره بخاري اسماعيل پسر محمد از
  . » صحيح «

) من ١دعا بسجل ( صصصصأن رسول اهللا« : است كرده روايت �علي زيرا : زمزم آب -3
 و نوشيد آن از و ، خواست زمزم سطلي از آب صپيامبر « »ماء زمزم فشرب منه وتوضأ

  .احمد امام بروايت .  »گرفت وضو
 آن از غالباً، كه  چيزي به آميختن با يا محلش بسبب يا ماندن زياد بسبب كه آبي  -4
 ، علماء نظر باتفاق باشد، كرده تغيير ، درختان برگ و هرزه علف و خزه مانند نيست جدا
 را آنچه كلي بطور كه  است علت بدان اين و .شود مي نيز آب نوع اين شامل مطلق آب
 در و ، است مطلق آب بياورند، آن بدنبال يا پيش ديگري قيد بدون گويند،  آب بدان كه

öΝn=sù (#ρ+ :گويد خداوند كرد،  طهارت بدان توان مي و است كننده پاك و پاك نتيجه ß‰ Åg rB [ !$ tΒ 

(#θßϑ £ϑu‹tFsù_  :كنيد متيم  پاك خاك با نيافتيد )وضو يا غسل براي ( آب و ... « .]٦[املائدة ... «.  
   :مستعمل آب -  ب
 .دارد مطلق آب حكم آنهم شود، مي جدا ، كننده غسل و گيرنده وضو بدن از كه آبي

 و كنيم سلب آن از را حكم آن كه  نيست دليلي و است بوده كننده پاك و پاك اصل در زيرا
ومسح رأسه بما بقي من وضوء في « :گويد صپيامبر وضوي يتكيف  بيان در معوذ دختر ربيع

                                         
 حكم و آنست پاكي كه باشد ه همرا ن آ علت با حكم تا ، » آري ، نعم « : نگفت ب جوا در صپيامبر  - 1

 اين  و دريا، مردار بودن ل حال از است عبارت كه د افزو بدان بود نكرده ل سوا آن از كه  را گريدي
  .» مولف « . ست ا يفتو  شيوه زيباترين شيوه
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 امام بروايت .  »كرد مسح بود شسته آن با را دستها كه  آبي با را خود سر پيامبر« »يديه
مسح رأسه من فضل  صصصصأن رسول اهللا« : است كرده  نقل چنين ابوداود ليكن .ابوداود و احمد

  .»كرد مسح بود مانده دستهايش روي بر كه آبي با را خود سر صپيامبر« »ماء كان بيده
 صمبرپيا با مدينه شهر راههاي از يكي در كه« :  است شده روايت �ابوهريره از و

 آمد، باز آنگاه و كرد  غسل و رفت و كشيد كنار را خود بود جنب چون شد، روبرو
 دوست و بودم جنب : گفت  پاسخ در او ؟ ابوهريره اي بودي كجا  :پرسيد صپيامبر

سبحان اهللا إن «: فرمود صپيامر وقت نآ . بنشينم تو با ، نيستم پاك حاليكه در ، نداشتم
 همه بروايت . »شود نمي نجس مومن بيگمان بزرگ خداي ستا منزه« »المؤمن ال ينجس

 اگر اينكه بر نيست دليلي پس نباشد نجس مومن اگر كه رساند مي حديث اين . محدثين
 پاكي چيز زيرا، بدهد دست از را، خود كنندگي پاك و پاكي كرد، پيدا تماس او بدن با آب

 از : كه است گفته المنذر ابن .ندارد تاثيري آنهم و كرده پيدا تماس ، ديگري پاك چيز با
 كه  است شده روايت نخعي و مكحول و حسن و عطاء و ابوامامه و عمر ابن و علي

 كه ديد و آمد يادش بعداً و كرد  فراموش را سر مسح وضو، وقت در كسي اگر اند: گفته 
 :گويد نذرالم ابن .كند  مسح را خود سر ، آن با است كافي  ، هست آب اثر ريشش بر هنوز
 فتوي بدان نيز من و دانستند، مي كننده پاك را مستعمل آب آنان كه رساند مي مطلب اين
 و است شده نقل ، هم شافعي امام و مالك امام از ، روايات از يكي در ، راي اين و . دهم مي
  . است داده نسبت » ظاهريه « پيروان همه و ابوثور و ثوري سفيان به را آن حزم ابن

 چيزهاي و آرد و زعفران و صابون مانند گردد،  مخلوط آن  با  كي پا چيز كه آبي  -ج
 معرض در آب و دارند وجود جداگانه خود و ( نيستند همراه آب با غالباً كه  ديگري
  . )ندارد قرار آنها با آميزش

 هكنند پاك و پاك ، گفت  مطلق آب ، بدان بتوان ، كه مادامي كه  آنست ، آبي چنين حكم
 بدان نتوان كه باشد، آلوده اشياء بدان آنقدر و آيد بيرون آب صورت از اگر ولي ، است
  وقتي  “ : است شده نقل عطيم ام از . نيست كننده پاك ولي ، است پاك وقت آن ، گفت  آب
إغسلها ثالثا أو خمسا أو « فتند:گ و آمدند ما نزد ايشان كرد، وفات پيامبر دختر زينب كه

بماء وسدر واجعلن في االخيرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن  - إن رأيتن  - لك أكثر من ذ
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 سدر به آميخته آب با - خود رأي برحسب  - بيشتر يا باز پنج يا بار سه را او« »فآذنني...
 .»كنيد خبر مرا شديد فارغ هرگاه بريزيد، بروي ا كافور،ب آميخته آب ، پايان در و بشوييد
 :فرمود و داد ما به را »ازاري « او و ، كرديم خبر را ايشان ، شديم فارغ او شستن زا وقتيكه

 ميت كه است ممعلو و . محدثين همه بروايت .»بپوشانيد وي به را ازار آن « »أشعرنها إياهُ «
 ابن و نسائي و احمد امام و .گيرند طهارت بدان بتوانند، زندگان كه  ، شست بايد آبي با را

 اي كاسه آب از ، ميمونه با همراه پيامبر : كه اند كرده نقل »ء هاني ام« از را حديثي ، خزيمه
 رفته سخن آب بودن مخلوط از حديث اين در .بود پيدا آن رد خمير اثر كه نمودند غسل
  . گفت  مطلق آب بدان نتوان كه  ، است نبوده آنمقدار آب آلودگي ليكن است
  :دارد حالت دو : است كرده يداپ س تما ست نجا با كه آبي  - د

 كه باشد نموده تغيير آن بوي و رنگ و مزه و طعم كه باشد بنحوي آب آلودگي ، اول
 المنذر ابن . نيست كننده پاك و گرفت  طهارت بدان توان نمي فقهاء اجماع به حالت اين در
  .اند كرده نقل را قول اين دو هر الملّقن ابن و

 گانه سه اوصاف از يكهيچ و بماند باقي مطلق ورتبص آب كه آنست ، دوم حالت
 يا باشد اندك خواه ، است كننده پاك و پاك آب آن ، حالت اين در باشد، نكرده تغيير فوق

  . فراوان
 عرب مرد يك: كه است شده نقل �ابوهريره از كه است حديثي مطلب دليل اين

دعوه « :فرمود صپيامبر كه بزنند، را او خواستند ردمم و شاشيد مسجد در نشين بيابان
 را او« »أريقوا على بوله سجال من ماء، أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرينو 

 كه  نستآ شما رسالت زيرا بريزيد، او ادرار جاي بر آب سطل يك و واگذاريد خود بحال
 جماعت ، مسلم بجز .»افكنيد سختي و دشواري به را مردم اينكه نه بگيريد، آسان مردم بر

  .اند كرده  روايت را حديث اين محدثين
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 آيا كه شد سوال پيامبر از : كه است شده روايت � خدري ابوسعيد از چنين هم و
 آب « »الماء طهور ال ينجسه شئ« :فرمود پيامبر ؟ بگيريم وضو )1(»ُبضاعة« چاه از متواني مي

 و نسائي و وابوداود شافعي بروايت .»كند مين آلوده آنرا چيزي ، است كننده پاك و هپاكيز
 بضاعه چاه حديث : است گفته احمد امام و دانسته »حسن« را آن ترمذي . ترمذي

 ابن .اند دانسته »يحصح« را آن نيز حرم بن ابومحمد و معين بن يحيي و ، است »صحيح «
 داود و ثوري و ليلي ابي ابن و عكرمه و المسيب ابن و بصري حسن و ابوهريره و عباس

 :اند گفته غزالي محمد امام و اند، داده راي چنين نيز ديگران و مالك و نخعي و طاهري
  .بود مي مالك امام مذهب  بمانند ي آب هدربار شافعي امام مذهب كه داشتم دوست

إذا كان الماء « :اند فرموده صپيامبر است گفته  هك بعمر بن عبداهللا حديث اما و
 كه  مكعبي و وزن حسب بر كيلو 384«=  قله دو مقدار آب هرگاه « »بثقلتين لم يحمل الخ

 بتوان متر سانتي پنج و هفتاد يعني باشد معمولي شخص وجب 5/3 آن هر طرف
3=75cm

 را حديت اين ،»دارد نمي نگه خود در را آلودگي و شود نمي نجس باشد - »3
 ابن « . است مضطرب سند و متن نظر از حديث اين .اند كرده  روايت صحاح از نفر پنج

 نظر از »قلتين« حديث به نسبت شافعي رأي : است گفته »التمهيد « كتاب در ،»عبدالبر
  .است نشده ثابت هم روايتي و خبر نظر از و ضعيف تئوري

  سؤر ي نوشيدني= مانده پس

  : است نوع چند آن و ماند، مي ظرف در نوشيدن از بعد كه بي آ سؤر:

  :ن نساي ا نده پس ما - 1

                                         
 چاه عمق از : گفته كه ام شنيده سعيد بن قتيبه از :گويد د ابوداو ، مدينه در بود  چاهي ، بضاعة چاه - 1

 كاهش گر ا گفتم  رسد، مي نسان ا رت عو تا باشد فراوان آبش كه  وقتي :گفتند  ، م كرد  سوال بضاعه
 آنوقت و كردم  بهن آن بر را خود عباي :گويد داود ابو اند.پوش مي را عورت ز ا تر پايين : گفت يابد؟

 داده تغيير آن ساختمان كه  كردم  سوال باغبان از بود، ذراع شش آن عرض كه  گرفتم اندازه را عبا
  .ه بودكرد تغيير آن آب رنگ كه  ديدم ، نه : گفت  ؟ است شده
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 اما .باشد قاعده يا جنب يا كافر، يا ، مسلمان خواه ، است پاك كه  انسان ي مانده پس
 ، است معنوي جاستن »نجسند مشركان بيگمان « »إنما المشركون نجس« :خدا قول از مراد
 آن مقصود، كنند، نمي پرهيز نجاسات و آلودگيها از و است پوچ و باطل اعتقادشان زيرا

 داشتند اختالط و معاشرت مسلمانان با آنكه حال و ، است نجس بدنشان و ذات كه  نيست
 نيز مسجدالنبي به و آمدند مي صامبرپي حضور به ، نمايندگيشان هياتهاي و ها پيك و

 ، است داشته تماس آنان بدن با كه را چيزهايي داد، نمي دستور ايشان و شدند مي داخل
كنت أشرب وأنا حائض، « : است گفته  كه  ستا شده روايت لعايشه حضرت از .بشويند

 آب شدم مي قاعده كه زماني « .»فأناوله النبي صلى اهللا عليه وسلم، فيضع فاه على موضع في
 دهان جاي بر دهان ايشان كه  دادم مي نيز صپيامبر به آنرا ظرف همان در و نوشيدم مي
 نوشيد، مي لعايشه كه همانجا از هك  آنست مراد . »نوشيدند مي آن از و گذاشتند مي من

  .مسلم بروايت .نوشيد مي صپيغمبر

  : است خوردني و حالل گوشتش  كه حيواني ي نده ما پس - 2
 پاك گوشت از ، لعاب= دهانشان آب زيرا ، است پاك حيوانات نوع اين ي مانده پس
 »فقه« داندانشمن ي همه : است گفته المنذر بن ابوبكر .دارد را آن حكم و رددگ مي پديدار

 را آن كه است جايز شود، مي خورده گوشتش  كه  آنچه ي مانده پس كه گويند مي اجماع به
  . گرفت وضو بدان و نوشيد

  :شكاري ن پرندگا و ن درندگا و خر و استر ي نده ما پس- 3
 شده روايت او از زيرا است پاك نيز حيوانات اين ي مانده پس �جابر روايت به ناب

 وضو است نوشيده آن از خر كه  اي مانده پس آب با آيا :شد سوال صيامبرپ از : كه  است
 شافعي را حديث اين ،»است درندگان همه مانده پس دانچهب و ، آري« :فرمودند ؟ بگيريم

 هم پهلوي اگر را حديث اين سندهاي :گويد بيهقي .اند كرده  نقل بيهقي و دارقطني و
  .هستند قوي رويهمرفته بگذاريم
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 لب بر كه  گذشتند،  مردي كنار از و رفت بيرون شبي سفرها از يكي در صرپيامب
 اين از درندگان امشب آيا :كرد  سوال مرد آن از �عمر .بود نشسته خود آب حوض
يا صاحَب المقراِة التخبره، هذا « : گفت  وي به صپيامبر آنگاه اند؟ نوشيده آب شما حوض

 خبر وي به حوض صاحب اي« »ما قي شراب وطهورمتكلف! لها ما حملت في بطونها، ولنا 
 و است خودشان مال اند، خورده درنده حيوانات كه  آنچه ، است گير سخت او زيرا ، مده

  روايت را حديث اين دارقطني. »گيريم مي وضو و نوشيم مي آن از ما ، است مانده كه  آنچه
 كه  گروهي  همراه خطاب نعمرب« : كه است شده روايت سعيد بن يحيي از و ، است كرده

 از عاص عمرو آمدند، فرود حوضي بر اينكه تا رفتند بيرون بود، آنها با نيز عمروعاص
مر ع آيند؟ مي شما حوض بدين درندگان و وحشي حيوانات :پرسيد حوض صاحب

 .شويم مي وارد آنها بر نيز ما و شوند مي وارد برما درندگان زيرا نده، جواب ما به : گفت
   . است كرده روايت را حديث اين »موطا« در مالك امام

   : گربه  ي مانده پس - 4
 :گويد كبشه  ، است پاك ي گربه مانده پس ، ابوقتاده زن ، كعب دختر كبشه حديث به بنا

 را آب ظرف ابوقتاده آمد، اي گربه آنوقت در ، ريخت آب او براي و آمد وي نزد ابوقتاده
 تعجب آيا : گفت ، بودم شده خيره وي به من و نوشيد، آن از تا داشت نگاه گربه  براي
إنها ليست بنجس، «:  است فرموده يامبر صلي اهللا عليه و سلمپ : گفت ، آري : گفتم  ؟ كني مي

 آيند مي شما پيش خيلي ها گربه زيرا نيست نجس گربه « »إنها من الطوافين عليكم والطوافات
 : است گفته ترمذي .اند كرده نقل آنرا صحاح صحابا از نفر پنج .»كنند مي آمد و رفت و

  .اند دانسته »صحيح« آنرا ديگران و بخاري و ، است »صحيح و حسن« : يثحد اين

   : خوك و سگ ي نده ما پس - 5
 نجاست علت . است واجب آن از اجتناب و است نجس خوك و سگ ي مانده پس

 روايت �ابوهريره از آنرا مسلم و بخاري كه  است حديثي به بنا سگ ي مانده پس
 هرگاه« »إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا« :است گفته صپيامبر :كه اند كرده
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 متن مسلم و احمد امام .»بشويد آنرا بار هفت نوشيد، آب شما از يكي آب ظرف از سگ
سبع مرات طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله «اند:  كرده قلن چنين را حديث اين

 با بار هفت را آنها بايد ليسيد، يا زد دهن شما ظروف به سگ كه وقتي« »أوالهن بالتراب
 خوك ي مانده پس نجاست  دليل اما و .»باشد آلود خاك آب بايد اول بار كه بشويد آب

  . است نجس و پليد و آلوده حيوان كه  ستآن

 گي آلود و ناپاكي و پليدي : نجاست

 اگر و گزيند  دوري آن از مسلمان است واجب كه  پليدي زا است عبارت نجاست

$/y7t+ :گويد خداوند . شست آنرا بايد گردد،  آلوده بدان چيزي u‹ÏO uρ ö� ÎdγsÜ sù ∩⊆∪_  :4[المدثر[ .

!© (βÎ¨+ و .»دار نگه پاكيزه را لباست« $# �=Ït ä† tÎ/≡§θ −G9$# �=Ït ä† uρ šÌ� ÎdγsÜ tFßϑø9 [البقرة:  _∪⊅⊅⊅∩ #$

 صپيامبر و .»دارد مي دوست را تطهيركنندگان و كنندگان توبه خداوند بيگمان « .]٢٢٢
  .»است آن از جزئي و است ايمان نصف تطهير، و پاكيزگي « »الطهور شطر االيمان« :گفت

  و نجاسات )1( انواع پليديها

  مردار: - 1
 حيوان از شده بريده گوشت و باشد مرده شرعي ذبح بدون كه است حيواني مردار

 رسول قال( : است كرده  روايت پيامبر از ليثي واقد ابو زيرا دارد، را مردار حكم نيز زنده
 زنده حيوان از آنچه : است پيامبرگفته « .»ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة« :صاهللا

  نقل را حديث اين ترمذي و ابوداود .»است مردار و دارد را مردار حكم شود، مي بريده
 از .كنند مي عمل بدان علم اهل است وگفته است دانسته حسن آنرا ترمذي و اند كرده
   :نيست پليد و است مستثني زير چيزهاي ، حيوانات ي ميته و مردار

                                         
نجاست و پليدي يا حسي و ظاهري است مانند بول و خون و غيره و يا حكمي و معنوي است مانند  - 1

  .جنابت
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 صپيامبر از لعمر ابن زيرا ند،پاك اينها ، مرده دريائي ملخ و مرده ماهي - الف
فالحوت والجراد، و أما الدمان فالكبد أحل لنا ميتتان و دمان: أما الميتتان « :است كرده  روايت

 ملخ مردار و ماهي مردار : است شده حالل ما براي خون دو و مردار دو« »و الطحال
 و بيهقي و ماجه ابن و شافعي و احمد را حديث اين ].اسپرز خون و كبد  خون و ريائيد

 و رعهابوز و احمد امام ليكن ، است »ضعيف« حديث اين .اند كرده روايت دارقطني
 وقتي زيرا باشد، مي »عرف« احاديث اينگونه حكم .اند دانسته صحيح آنرا »وقف« ابوحاتم
 نهي ما به و شد امر ما به بگويد اينستكه مثل »کذا علينا  وحرم لنا کذا حل  اُ « :بگويد صحابي

ماؤه هو الطهور « :بودند فرموده كه  ايم كرده نقل دريا ي درباره را پيامبر سخن سابقاً و شد
   .»است حالل دريا مردار و است كننده پاك و كپا دريا آب « »الحل ميتته

 .آنها امثال و عسل زنبور و مورچه مانند ندارند، جهنده خون كه  چيزهائي مردار  -ب
 المنذر ابن. شود نمي نجس و پليد چيز آن بميرند، و بيفتند چيزي در هرگاه پاكند، اينها
 به بنا كه  است شده روايت شافعي از آنكه جز ، ام نشنيده خالفي اينها پاكي در : است گفته

 عفو آن از ندهند، تغيير آنرا و بيفتند مايعي در كه  وقتي ولي نجسند، او مذهب مشهور
  . است شده

 قبيل اين از كه زهائي چي و مردار پوست و پر و موي و ناخن و شاخ و استخوان - ج
 آنها پليدي بر دليلي و است پاكي و طهارت چيزها ندراي اصل زيرا پاكند، همه باشند،
  . نداريم

 علماي از نفر چند محضر« : است گفته  آن امثال و مرده فيل استخوان ي درباره زهري
 ساخته روغندان از و كردند مي شانه را خود موي فيل واناستخ با كه  ام دريافته را، سلف
 را مطلب اين بخاري .»ديدند نمي اشكالي آن در و زدند مي روغن را خود موي ، آن از شده
 از كنيزان يكي به : است گفته كه  است شده روايت بعباس ابن از . است كرده نقل

 :فرمود گذشت مي آنجا از كه صپيامبر شد، مردار كه بودند بخشيده گوسفندي  ، ميمونه
 پوست چرا « »: (إنما حرم أكلهاوهال أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعم به؟. فقالوا: إنها ميتة، فقال«

 آن خوردن تنها : گفت  ، است شده مردار آن گفتند:  بريد؟ب سود آن از تا نكرديد دباغي آنرا
 ابن سنن در .اند كرده  روايت را حديث اين ماجه ابن جز محدثين جماعت . »است حرام
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 به ذكري ، آن غتدبا از نسائي و بخاري در و . است شده نقل ميمونه از حديث اين ماجه

‰è% Hω ß≅ +: خوانده را آيه اين كه  است شده نقل بعباس ابن از . است نيامده ميان É r̀& 

’ Îû !$ tΒ zÇrρ é& ¥’ n<Î) $ �Β§� ptèΧ 4’ n?tã 5Ο Ïã$ sÛ ÿ…çµ ßϑ yèôÜ tƒ Hω Î) βr& šχθ ä3tƒ ºπ tGøŠ tΒ_  :آيه آخر تا .]145[األنعام ، 

(�� �)& �����, «: وگفت *+,% � �-� ./0 �1��� ��2� �34)2(  -	5��� �6	��� �����

7�� &�4 8&� براي را حرامي غذاي هيچ است شده وحي من بر آنچه در بگو« »���
 كه  آنچه تنها مردار از : گفت  عباس ابن بعد ... يا باشد مردار اينكه مگر ، يابم نمي هيچكس

 و سازند مي آن از كه  ظرفي و پوست اما ، است حرام ، است گوشت  كه  شود، مي خورده
 حديث اين حاتم ابن و المنذر ابن .»هستند حالل همه ، آن پشم و مو و استخوان و دندان

 پيامبر اصحاب زيرا ، است پاك نيز، مردار شير و شيردان همچنين و .اند كرده روايت را
 نيرپ حاليكه در خوردند، زردشتيان = مجوسيها پنير از كردند  فتح را عراق كه  وقتي

 حسوبم مردار ، زردشتيان ي شده ذبح . حيوان و .)1(شود مي ساخته شيردان ي وسيله
 جواب ايشان كردند،  سوال ، پوست و روغن و پنير ي باره در � فارسي سلمان از .گردد مي
 خداوند كه  آنست حرام و ، است كرده  حالل را آن قرآن در خداوند كه آنست حالل :داد
 صرفنظر آن از ، است گذاشته مسكوت كه را آنچه و است كرده  محرا قرآن در را آن

 طرف از سلمان چون بود، شده سوال زردشتيان پنير از كه  است بديهي و .است فرموده
  .است گفته  چنين آنوقت و .كرد مي حكومت مداين بر خطاب بن عمر

   : خون - 2
 و ، شده ذبح يوانح خون مانند باشد، جهنده و جاري خون خواه ، است پليد خون

 . است نظرشده صرف آن از و است عفو مورد كم، خون ليكن .باشد قاعدگي خون خواه

$+ از مراد است گفته  كه شده نقل جريج ابن از YΒyŠ %�nθà ó¡ ¨Β_  :أو دما « .]145[األنعام
 در كه  خوني و شود. مي ريخته كه است خوني ، ) انعام سوره 145 ازآيه قسمتي ( »مسفوحا

                                         
  در حديث. - 1
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 كرده  نقل را مطلب اين المنذر ابن .ندارد اشكال ماند، مي شده ذبح حيوان گوشت  گهاير
 روي كه  خوني و ماند مي باقي حيوان ذبح محل در كه  خوني ي  درباره »ابومجلز« از . است
 شده نهي جاري و جهنده خون از فقط ندارد، الاشك :گفت  كردند؟  سوال ماند، مي ديگ
 روايت لعايشه از .اند كرده  نقل او از را مطلب اين ابوالشيخ و دحمي بن عبد . است
 حاليكه در خورديم مي گوشت ما « »كنا نأكل اللحم والدم خطوط على القدر«: كه  شده

  .»بود نمايان ديگ روي بر ، خون خطوط
 بخاري .»خواندند مي نماز خونين زخمهاي با مسلمانان همواره« : است گفته حسن و
 در خواند، نماز �عمر« : است گفته   »الفتح« كتاب در حافظ . است كرده ذكر را مطلب اين

 براي خون قطره دو و قطره يك در �ابوهريره و »بود ريجا زخمش از خون حاليكه
 و دمل خون و »ككها« خون ، احاديث اين مفهوم به بنا و .ديد نمي اشكالي خواندن نماز

 آلوده را لباس و بدن كه  ، چرك تراوش ي  درباره »ابوملجز« از . است عفو مورد جراحت
 نه است كرده ذكر را خون تنها خداوند و ، نيست چيزي اينها : گفت  شد؟ سوال كند، 

 و چرك با كه را لباسي است شايسته : است گفته  تيميه ابن .را زخم تراوش و چرك
 .است نشده اقامه آن يپليد و نجاست بر دليلي ولي بشويند است شده آلوده زخم تراوش

  .كند پرهيز آن از انسان ، امكان بقدر كه آنست بهتر

  : گوشت خوك  - 3

≅+ خداوندگويد: è% Hω ß‰ É r̀& ’ Îû !$tΒ z Çrρ é& ¥’ n<Î) $ �Β§�pt èΧ 4’ n?tã 5Ο Ïã$ sÛ ÿ…çµ ßϑyè ôÜtƒ HωÎ) βr& šχθ ä3tƒ 

ºπtG øŠtΒ ÷ρr& $YΒyŠ %�nθ à ó¡̈Β ÷ρr& zΝós s9 9�ƒÍ”∴ Åz …çµ ‾Ρ Î*sù ê[ ô_ Í‘ ……_  :درآنچه بگو« .]145[األنعام 
 مردار اينكه مگر ، يابم نمي هيچكس براي را، حرامي يغذا هيچ ، است شده وحي برمن
 .» ...پليدند همه اينها كه  خوك گوشت يا ، ريخته بيرون حيوان بدن از كه  خوني يا باشد،
 بنا .گردد مي بر سه هر به »فإنه« ضمير .دارد نفرت آنها از سالم طبيعت و پليدند همه اينها

 استفاده آن غير و تسبيح دانه بند براي ، خوك پشم از توان مي ، فقه علماي اقوال اظهر به
  .كرد 
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   :آدمي مدفوع و ادرار و قي - 5-4- 6
 شده واقع عفو مورد باشد، اندك اگر  قي اما ، است همه اتفاق مورد چيز سه اين پليدي

 تخفيف خورد، نمي شير از غير خوراكي و طعام كه  اي بچه رادرا كردن  پاك و تطهير در و
 آن دليل و . آن شستن نه شود مي اكتفا ، آن بر آب پاشيدن با آن تطهير در و ، است شده داده

 را پسرش و رفت پيامبر حضور به او« : كه  است شده نقل  لقيس ام از كه  است حديثي
 كرد، ادرار كه  بود، پيامبر آغوش در رشپس و برد خود با خورد، نمي خوراك هنوز كه

 حديث اين .»نشست آنرا و پاشيد آب خود، باسل روي بر و خواست آب صپيامبر
(بول  صصصصقال رسول اهللا« :گفته  كه  شده روايت �علي از . است محدثين ي همه اتفاق مورد

 پاشيده آب پسر ارادر بر :فرمود صخدا لرسو « »)الغالم ينضح عليه، وبول الجارية يغسل
 از غير به كه  است وقتي اين كه  است گفته  قتاده .»شود مي شسته دختر ادرار و شود مي

 از حديث اين متن . شست بايد را دو هر بخورند خوراك اگر اما نخورند، خوراك شير،
 حافظ .اند كرده  روايت را حديث ينا همه نسائي بجز سنن اصحاب و است احمد امام

 صحيح وقتي پاشيدن آب ، است »صحيح« حديث اين اسناد : است گفته »الفتح« دركتاب
 بايد خالف بدون بخورد، خوراك تغذيه بعنوان كه  وقتي اما بخورد، شير تنها بچه كه   است

 كودكان  به مردم ، كه  باشد، آن ، آب پاشيدن به اكتفا، خصتر سبب شايد . شست را آن
 و مشقت موجب بشويند آنرا بار، هر چنانچه كنند، مي بغل فراوان را آنها و دارند عالقه
  . است شده داده تخفيف آن لذا گردد، مي دشوار

   وذي ودي يا   - 7
 خالف بدون آب اين و شود مي خارج ادرار، از بعد كه  ستا غليظي سفيد آب ودي

 كه  امياند هر و آلت بايد كه  آيد، مي ادرار از بعد ودي« : است گفته لعايشه .است پليد
 . نيست جنابت موجب يعني »غسل نه گرفت وضو آنوقت و گردد،  شسته شود آلوده آن به

المني «:  كه است شده روايت عباس ابن از و . است كرده  روايت را حديث اين المنذر ابن
 موجب ، مني« »والودي والمذي، أما المني ففيه الغسل، وأما المذي والودي فيهما إسباغ الطهور

 و اثرم .»است كافي  كامل  وضوي و شستن تميز ودي و مذي براي و ، است جنابت غسل
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 :است كرده  نقل بدينصورت بيهقي را حديث متن و اند كرده  نقل را حديث اين بيهقي
 و مذي اگر« »وأما الودي والمذي فقال: اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك في الصالة«

 وضو نماز براي كه همانطوري  آنوقت و بشوي را آن جاي و آلت ديدي بخود را ودي
  .»بگير وضو ، گيري مي

   مذي - 8
 و جماع ي  درباره تفكر بوقت كه  چسبناك و لزج و رنگ سفيد است آبي مذي

 و شود مي خارج زن يا مرد تناسلي آلت از ، زن با مالعبت و شوخي بوقت يا ، همبستري
 بيشتر زنان ليكن دارند را آن دو هر مرد و زن كند، نمي احساس آنرا وجخر انسان گاهي
 آن شستن نمايد، اصابت بدن به گاه هر ، است ناپاك و نجس علما باتفاق آب اين دارند،
 ينا زيرا ، است كافي  آن بر آب پاشيدن كند  اصابت لباس به اگر ولي ، است واجب

 ، آن براي ترخص و است دشوار مجرد، جوانان براي آن از پرهيز كه   است نجاستي
كنت رجال مذاء فأمرت رجال « :كه است شده نقل �علي از . كودك ادرار تا ، است تر شايسته

 بسيار كه  بودم مردي من« »، لمكان ابنته فسأل، فقال: توضأ واغسل ذكركصصصصأن يسأل النبي
 را مردي لذا ، كنم سوال او از ، داشتم شرم  پيامبر دختر بخاطر خودم ، ديدم مي خود به مذي

 و بخاري .»بشوي را خود آلت و بگير وضو :فرمودند ايشان كند، سوال او از كه فرستادم
 : است گفته  كه شده نقل �حنيف بن سهل از و .اند كرده روايت را ديثح اين ديگران

 آنرا اينكه تا ، كردم مي غسل فراوان ، آن وجود بعلت و بودم آمده بتنگ مذي كثرت از من
 گرفتن وضو تنها« »إنما يجزيك من ذلك الوضوء« :فرمودند ، گذاشتم اندرمي صپيامبر با

 :فرمودند چطور؟ كند  اصابت لباسم به اگر : گفتم   ».نيست الزم غسل و است كافي  برايت
  يك كه  است كافي« .»يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث أنه قد أصاب منه«

. » بپاشي است كرده اصابت بدان كه  ات جامه از آنجا بر و نموده آب از پر را دست كف
 كه  است گفته ترمذي و اند كرده روايت را حديث اين ترمذي و ماجه ابن و ابوداود
 و دارد وجود اسحاق بن محمد حديث اين ميان در و »صحيح« و »حسن« است حديثي

 اين در يول ، است »مدلس« چون است »ضعيف« كند  روايت عنعنم بطور وقت هر او
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 چنين را حديث متن عطف   »اثرم« و . است كرده  روايت »فالن حدثني« بشيوه حديث
فذكرت له ذلك. فقال: يجزئك أن  صصصصكنت ألقى من المذي عناء فأتيت النبي« :كرده وايتر

 آنرا و رفتم صپيامبر خدمت به لذا بودم رنج در مذي از« .»تأخذ حفنة من ماء فترش عليه
  .» است كافي  بپاشيد، آن بر و بگيريد آب پر مشت يك :فرمود ، گذاشتم ميان در وي با

   المني:  - 9
 نظر به چنان ولي اند، داده راي مني پليدي و ناپاكي به ، فقه دانشمندان از ضيبع

 خشك اگر و بشويند آنرا باشد تر اگر كه  است مستحب ليكن باشد، پاك كه  رسد، مي
كنت أفرك « :است گفته لعايشه حضرت .كنند  پاكش و بمالند دست آن بر باشد، شده

 لباس روي مني هرگاه« »إذا كان يابسا وأغسله إذا كان رطبا صصصصالمني من ثوب رسول اهللا
 بود، مي نمناك و تر هرگاه و كردم مي پاكش و ماليدم مي دست با آنرا شد مي خشك پيامبر

 روايت بعباس ابن از اند. كرده يتروا آنرا بزار و ابوعوانه و دارقطني .»شستم مي آنرا
إنما « :فرمود كند،  اصابت لباس به كه  مني ي درباره شد سوال صپيامبر از« : كه  است شده

 مانند درست مني [ »)1(هو بمنزلة المخاط والبصاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة
 و دارقطني .  ]نمود پاك لفيع يا كهنه با آنرا كه  ، است كافي ، است دهان آب و بيني آب

  . است اختالف آن »وقف« و »رفع« در اند، كرده  روايت را حديث اين طحاوي و بيهقي

  :نيست حالل آن  گوشت  كه حيواني مدفوع و ادار  -10
 در ( رفت حاجت قضاي به صپيامبر :ناپاكند تا دو اين �مسعود ابن حديث به بنا
 پيدا سنگ تا پاره دو فقط ، بياورم برايش سنگ تكه هس كه فرمود من به و )نبود آب آنجا
 را سنگ پاره تا دو ، بردم برايش را حيواني ي شده خشك مدفوع ، سومي بجاي و كردم

 و بخاري ...] است ناپاك يكي اين[ رجس هذا :فرمود و انداخت دور را مدفوع و گرفت
 : است افزوده آن بر روايتي در خزيمه بنا و اند، كرده  روايت آنرا خزيمه ابن و ماجه ابن

 ليكن .»است االغ مدفوع آن ، است ناپاك يكي آن بيگمان« »إنها ركس إنها روثة حمار«

                                         
  .خوشبو است گياهي  : اذخره  - 1
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 گفته مسلم بن وليد . است دشوار آن از پرهيز زيرا ، است عفو مورد آن از اندك مقدار
 ايشان ، كردم  السو ، اسب و خر و استر قبيل از حيواناتي ي ادرار  رهدربا اوزاعي از : است

  .»شستند نمي آنها از را بدن و لباس و بودند مبتال بدانها جنگها در« :گفتند 
 و احمد امام و مالك امام ، است حالل گوشتشان  كه  حيواناتي مدفوع و ادرار اما و

 ياران از هيچيك : است گفته  تيميه ابن .اند داده راي آن پاكي به ، مذهبان شافعي از گروهي
 در كه جديد است سخني آنها، نجاست به قول بلكه اند، نزده حرف آنها ناپاكي از مبرپيا
  .ندارد سابقه اصحاب نزد

بلقاح  صصصصقدم أناس من عكل أو عرينه فاجتووا المدينة فأمرهم النبي« :تاس گفته �انس
 به و آمدند مدينه به عرينه ي قبيله يا عكل ي قبيله از گروهي« »وأن يشربوا من أبوالها وألبانها

 شير و ادرار از و بياورند ده شير شتران كه داد دستور پيامبر شدند، مبتال طوالني درد شكم
 داللت روايت اين اند، كرده روايت را حديث اين بخاري و مسلم و احمد ،»بنوشند آنها
 آن بر بقياس ، گوشت حالل حيوانات ديگر ادرار و است پاك شتر ادرار كه دارد آن بر

 بدان اختصاص حكم اين كه  است نداشتهپ كه كسي« : است گفته المنذر ابن . است پاك
 و ،»شوند نمي ثابت دليل بدون ويژگيها، زيرا ، نيست درست پندارش ، است داشته قوم

 گوسفندان  ي فضله و پشكل بازارهايشان در كه اند گذاشته  علم اهل اينكه« : است گفته
 جديد، يا قديم در اينكه بدون كنند،  استعمال را شتر درارا دواهايشان در و برسد بفروش

  .»آنها طهارت و پاكي بر است دليل باشند، كرده  مخالفت آن با
 خوردني گوشتش كه حيواني هر سرگين و ادرار كه آنست ظاهر« :است گفته شوكاني

 »اصلي ت براء استصحاب« و »اصل به تمسك« آن لتع و است پاك )باشد حالل ( باشد
 تغيير را »براءت« و »اصل« مقتضاي حكم كه  است شرعي حكم يك نجاست و ، است

 داشته را حكم دو آن تغيير شايستگي كه  دليلي بدون نجاست مدعي قول پس دهد، مي
  .»نيافتيم دليي »آنها« نجاست به قائلين ادعاي براي آنكه حال و شود، ينم پذيرفته باشد،

   : جّلالة  -11
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 ابن از . است شده نهي آن شير نوشيدن و گوشت  خوردن و »جالله« شدن سوار از
 نوشيدن از صپيامبر « »عن شرب لبن الجاللة صصصصنهى رسول اهللا«: شده نقل بعباس

 و اند، كرده روايت آنرا ، ماجه ابن بجز محدثين از نفر پنج .»است كرده نهي »جالله« شير
نهي عن ركوب « : است آمده ديگر، روايتي در و . است دانسته »صحيح« را آن ترمذي
  . است كرده  روايت آنرا ابوداود .»است فرموده نهي جالله شدن ازسوار« »الجاللة
نهى رسول اهللا صلى «: است كرده روايت  �جدش از و پدرش از او و شعيب بن عمر از

 از صيامبرپ« »اهللا عليه وسلم عن لحوم الحمر االهلية، وعن الجاللة: عن ركوبها وأكل لحومها
 فرموده نهي ، گوشتش خوردن و شدنش سوار از : جالله از و اهلي خر گوشت خوردن

  .اند كرده  روايت آنرا ابوداود و نسائي و احمد .»است
 بخورد، آنرا و بگردد مدفوع لبدنبا كه  گوشتي  حالل حيوان از است عبارت : جاللة

 بويشان تا بخورند آنقدر كه آنها الامث و غاز و مرغ و بز و گوسفند و گاو و شتر مانند
 خوراك و دارند نگه دور نجاسات و مدفوع خوردن از مدتي را حيوان آن اگر .كند تغيير
 شود، برداشته آن از جالله نام و گردد مي پاك ، نآ گوشت  نتيجه در دهند، بدان پاك

 ي بوسيله كه دبو تغييري ، آن از نهي علت زيرا گردد، مي حالل ، شيرشان و گوشت آنوقت
 بر نيز حكم است شده برطرف علت آن كه حاال و بود آمده پديد آنها در ، ناپاك خوراك

  .شود مي طرف

   مي و شراب  -12

$+ :فرمايد مي خداوند زيرا ، است ناپاك و پليد مي و شراب علماء جمهور باتفاق pκš‰ r' ‾≈tƒ 

t Ï%©!$# (# þθãΨ tΒ# u $yϑ‾Ρ Î) ã�ôϑ sƒø:$# ç�Å£øŠ yϑø9 $#uρ Ü>$ |ÁΡF{$# uρ ãΝ≈s9 ø—F{ $# uρ Ó§ô_ Í‘ ôÏiΒ È≅yϑ tã Ç≈sÜ ø‹¤±9 $# 

çνθ ç7Ï⊥ tG ô_ $$ sù öΝä3ª=yè s9 tβθ ßs Î=ø è? ∩⊃∪_  :بيگمان ايد، آورده ايمان كه كساني  اي« .]٩٠[املائدة 
 پليدند ) است بوده آزمائي بخت مخصوص تيرهاي يكنوع كه ( ازالم و بتها  و قمار و شراب

 و مي پاكي به گروهي  ليكن .»شويد رستگار تا كنيد دوري آنها از پس ند،شيطان عمل از و
 اند، كرده تعبير معنوي ناپاكي و پليدي به آيه در را »رجس« ي وكلمه اند ادهد راي شراب
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 به آنها، يقيناً و دهد مي ، آن بر معطوف كلماتي و مي و شراب ناپاكي از خبر »رجس« زيرا

θ#)+ :فرمايد مي خداوند و شوند نمي توصيف ظاهري و حسي پليدي ç6Ï⊥ tFô_ $$sù š[ ô_Íh�9 $# 

zÏΒ Ç≈rO÷ρF{  كه  است بديهي ،»كنيد  اجتناب )پليد ( رجس بتهاي از پس« .]30[الحج:  _#$
 در و .شود نمي نجس بزند، دست ها، بدان كه  كسي و است معنوي بتها، پليدي و نجاست

 شما، بين در را كينه و دشمني و ، است طانشي عمل از« : كه  است شده رتفسي آيه خود
 »السالم سبل« دركتاب و آورد، مي غفلت و كند مي منع نماز، و خدا ياد از و آورد مي پديد
 پاكي و بر طهارت اصل ، اشياء عين و ذات ي درباره كه آنست حقيقت« :كه  است آمده

 باشد، حرمت جا هر كه  نيست الزم ( ندارد مالزمت پليدي و نجاست با حرمت و آنهاست
 اما ، است پاك بلكه ، نيست پليد و است حرام» حشيش« زيرا )باشد آن همراه نيز نجاست

 حرام حتماً باشد، نجس كه چيزي  هر ( دارد وجود حرمت باشد، وپليدي نجاست هرجا
 دست منع از است عبارت ، چيزي نجاست به حكم زيرا ، نيست صادق آن عكس و ) است
 آن بودن حرام به حكم ، چيزي ذات و عين نجاست به حكم پس ، كلي بطور ، بدان زدن

 پوشيدن زيرا ، نيست آن پليدي و نجاست به حكم چيزي بودن حرام به حكم ولي ، است
 و است حرام مردان بر ) است مذكور فقه در كه  تفصيلي به ( طال شخصي استعمال و حرير
 و شراب حرمت اين بنابر پاكند، دو هر علماء اجماع و شرع ضرورت بحكم آنكه حال
 براي بلكه باشد، هم پليد كه آيد نمي الزم آن از ، است شده ثابت نص بموجب كه  مي

 ، است عليه متفق كه  طهارت اصل بر ، اينصورت غير در .باشد ديگري دليل بايد ، آن پليدي
  .»بياورد دليل كه  است وي بر كند، ادعا را آن خالف كه  كسي  پس ماند، مي باقي

   : سگ -13
 با را آن بار، هفت بزند، دهن و زبان بدان كه را چيزي است واجب و است پليد سگ

قال « : است كرده روايت ابوهريره زيرا باشد، آلود  گل  آب با ، اول بار كه  بشويند، آب
 »تراب: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أوالهن بالصصصصرسول اهللا

 با اول بار كه  بشوئيد، آب با بار هفت آنرا زد، دهن و زبان شما، ظروف به سگ هرگاه«
 به سگ اگر .اند كرده روايت آنرا ، بيهقي و ابوداود و احمد و مسلم .»باشد آلود خاك آب
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 و ريخت دور آنرا، اطراف و زده زبان كه را آنچه بايد بزند، بانز ظرف داخل جامد غذاي
 كه  آنست ظاهر ، سگ موي اما .گيرد مي قرار استفاده مورد ، طهارت اصل بر بنا هباقيماند

  .است نرسيده اثبات به آن پليدي و باشد پاك

 لباس و بدن نمودن پاك

 آب با را آنها است واجب گردند،  آلوده ، پليدي و نجاست به لباس و بدن هرگاه
 شستن از بعد اگر . خون مانند برود بين از شود، مي ديده كه  ظاهري نجاست آن تا شست

 ديده جاستن اگر .گيرد مي قرار عفو مورد باشد دشوار آن زوال كه  بماند، باقي آن از اثري
  .باشد هم يكبار اگرچه است كافي آن شستن ، شاش و ادرار مانند نشود
 و آمد صپيامبر خدمت به زني كه است شده روايت لابوبكر دختر اسماء از
نا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع به؟ فقال: تحته، ثم تقرضه بالماء، ثم إحدا« : گفت

 ؟ كنيم چكار آن با شود، مي آلوده قاعدگي خون با ما لباس گاهي« »تنضحه ثم تصلي فيه
 آن در و بشوئيد، آنرا سپس و بريزيد آب آن بر و بماليد دست انگشتان با آنرا :فرمودند

 نجاست با ، زن لباس دامن هرگاه . است محدثين فاقات وردم حديث اين .»بخوانيد نماز
 ام به زني« : كه  است شده روايت زيرا شود، مي پاك زمين روي كشيدن با گردد،  آلوده
: صصصصإني أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر؟ فقالت لها: قال رسول اهللا« :گفت بسلمه

 چه ، گذرم مي نيز ناپاك محلهاي از و مگير مي بلند را خود لباس دامن من « »يطهره ما بعده
 كشيده خاك روي بر كه آن ي دنباله : است فرموده صپيامبر گفت  سلمه ام ؟ كنم كار
  .اند كرده روايت آنرا ابوداود و داحم .»نمايد مي پاكيزه آنرا شود، مي

 تطهير خاك و زمين

 و پاك را آن ، آن وير بر آب ريختن با بايد گردد،  آلوده نجسي چيز با زمين وقتي كه
 و برخاست مسجد در ، نشين  باديه عرب يكنفر : است گفته �ابوهريره زيرا نمود، تطهير

دعوه و أريقوا « :فرمود صپيامبر بزنند، را او كه  كردند،  حمله او سوي به مردم ر كرد،ادرا
 بحال را او« »رينعلى بوله سجال من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معس

 ايد شده فرستاده آن براي شما بريزيد، آب سطل يك او، ادرار جاي بر و واگذاريد خود
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 جماعت .»بگيريد دشوار و سخت مردم بر كه  اين براي نه بگيريد، آسان مردم بر كه
  .اند كرده  روايت آنرا مسلم بجز محدثين
 اگر ، ساختمان و درخت نندما دارد، قرار آن روي و است متصل بدان آنچه و زمين

 پاك زمين شدن خشك« : است گفته  ابوقالبه .گردد مي پاك نيز شدن خشك با باشد، آلوده
 شدن خشك زمين پاكيزگي« »رض يبسهازكاة األ« :است گفته لعايشه و ،»آنست شدن

 مايع نجاست كه  است صورتي در اين . است كرده  روايت آنرا شيبه ابي ابن .»است آن
 پاك ندهند، تغيير يا نبرند بين از آنرا تا باشد، جرم داراي نجاست هرگاه اما باشد، آبكي
  .شود نمي

  آن امثال و روغن ن نمود پاك و ن كرد تميز

 كه  موشي ي باره در صپيامبر از : كه است كرده  نقل لميمونه از او و عباس ابن از
 موش « »حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم ألقوها، وما« :فرمودند ايشان شد، سوال بيفتد روغن در
 آنرا بخاري .»وريدبخ را روغنتان آنوقت و بريزيد دور نيز را آن اطراف و بيندازيد دور را

 هرگاه كه  است برآن اتفاق : گفته عبدالبر ابن : كه است گفته حافظ . است كرده روايت
 محقق اگر ريزند، مي دور را اطرافش و مرده ء شيي آن بيفتد، جامد، چيزي در مرداري

 آن تمام كه آنند بر علماء جمهور اند، دهكر  اختالف آبكي چيز و مايع ي درباره اما گردد
 اين با اوزاعي و زهري جمله از گروهي .شود مي ناپاك و آلوده نجاست با برخورد با مايع
  .)1(اند كرده  مخالفت راي

  ار مرد پوست ن كرد پاكيزه

    

                                         
 پاك است ده ندا تغيير آنرا جاستن كه ماني ز تا رد، دا را آب حكم مايع كه  است ين ا بر نها آ مذهب - 1

 ن آ و  است ريبخا  و مسعود ابن  و عباس بن ا مذهب اين  و . است ناپاك كـرد تغيير اگر ولي ، است
  .»مولف« . است صحيح
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 كه است گفته بعباس ابن زيرا شود، مي پاك دباغت با ارمرد پوست بيرون و درون
 باشد شده دباغت پوست وقت هر« »هاب فقد طهرإذا دبغ اإل«: اند فرموده صپيامبر

  .اند كرده  روايت ا آنر نشيخي .»است شده پاك بيگمان

 آن امثال و آينه كردن پاكيزه

 جسم هر و نيروغ ظروف و شيشه و استخوان و ناخن و شمشير و كارد و آينه
 آلوده نجاست با هرگاه باشد، نداشته شكاف و سوراخ و فُرَج و ُخَلل كه  اي شده صيقلي
 -  اصحاب بيگمان گردد برطرف نجاست اثر كه داد، مالش طوري را آنها بايد گردند،
 داشتند، خود با را آلودشان خون شمشير حاليكه در خواندند مي را نماز - عنهم اهللا رضي

  .نمودند مي تلقي طهارت آنرا و كردند مي اكتفاء انبد و دادند مي الشم را آنها

  كفش  ن كرد پاك

 برطرف نجاست اثر اگر شوند، مي پاك ، خاك به ماليدن با ، آلوده پائي دم و آلوده كفش
 »ذى فإن التراب له طهورإذا وطئ أحدكم بنعله األ« : است گفته �ابوهريره زيرا .شود

 بيگمان كرد، برخورد نجاست با شما، از يكي كفش  هرگاه : تاس فرموده صپيامبر«
إذا « : ديگري روايت در و . است كرده روايت آنرا ابوداود .»است آن ي كننده پاك ، خاك

 پاك كرد،  آلوده را خود هاي پائي مد كسي هرگاه« »وطئ االذى بخفيه فطهورهما التراب
  .»است خاك آنها ي كننده
إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه « :است فرموده پيامبر : كه دهش روايت ابوسعيد از

 مسجد به شما از كسي هرگاه « »رض ثم ليصل فيهمافيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه باألفلينظر 
 خاك به آنرا ديد آنها در نجاستي اگر بنگرد، بدانها و برگرداند را خود ايكفشه  ، رفت
 با غالباً كفش زيرا .اند كرده  روايت آنرا ابوداود و احمد .»دبخوان نماز آنها، با سپس بمالد

 استنجاء محل مثل ندك مي كفايت  ، جامدي چيز به آن ماليدن پس كند، مي برخورد نجاست
 استنجاء محل زيرا ، است تر شايسته اين بلكه كند مي پاك آنرا جامد جسم ماليدن كه 

 بدين بيشتر كفش  ولي كند مي برخورد نجاست اب روز در بار سه يا بار دو ) گاه نشيمن (
  . است مبتال چيزها
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 است اوان  فر بدانها نياز كه ي فوايد

 كند، مي  خشك آنرا باد يا آفتاب سپس كنند، مي پهن برآن را ناپاك سلبا كه طنابي  -1
   .كنند  پهن آن بر را پاك لباس ، آن از بعد كه  ندارد، اشكال
  است جبوا وي بر ادرار؟ يا است آب كه نداند و بريزد سانان روي بر چيزي اگر  -2

 پاسخ وي به كه  نيست واجب مسؤول بر نمود، جو و پرس اگر و كند،  سوال آن از كه
   .بشويد آنرا كه  نيست واجب نيز او بر ، است بوده ناپاك آن كه بداند اگرچه دهد،
 ؟ است كه  ندانست او و كرد برخورد مرطوبي چيز به دامنش يا انسان پاي شب اگر -3

  است شده ايت رو زيرا باشد، آن شناخت دنبال به و كند بو آنرا كه نيست واجب وي بر
 يكي ، ريخت وي بر ناودان از چيزي كه  گذشت مي جائي از روزي عنه اهللا رضي عمر كه
 :گفت عمر ناپاك؟ يا است ودهب پاك آب آن كه پرسيد ناودان صاحب از وي همراهان از
  .»رفت و نگو، ما به ، ناودان صاحب اي«

 بن كميل. بشويند كند، برخورد بدان راهها الي و گل  كه را آنچه نيست واجب -4
 مسجد به سپس بود آلوده باران الي و گل با پاهايش كه  ديدم را �علي « : است گفته زياد
  .»بشويد را پاهايش اينكه بدون خواند، نماز و آمد در

 خود بدن يا لباس روي را نجاستي آن از بعد و برد پايان به را نمازش نانسا هرگاه -5
 نكرده فراموش يا بود، كرده  فراموش ولي بوده آگاه اينكه يا نبود، آگاه آن از قبالً كه ديد
 و است صحيح نمازش حاالت اين ي همه در ببرد، بين از آنرا توانست نمي ليكن بود

 اگر « »ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به« :گويد خداوند رازي باشد، نمي الزم آن ي اعاده 
 فتوي ي را بدين تابعين و پيامبر نيارا از بسياري و .»نيست گناهي شما بر كرديد اشتباه

  .اند داده
 تمام كه  است واجب ندهد، تشخيص خود لباس در را آلودگي جاي كسي كه -6
ما ال يتم « :زيرا كند، نمي پيدا يقين آن پاكي به نشويد را لباس تمام تا زيرا بشوبد، را لباس

 واجب هم آن باشد واجب اتمام و تكميل ي مقدمه كه ي چيز« .»الواجب إال به فهو واجب
  .»است
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 يكبار آن در و كرد انتخاب را يكي بايد گردد، مشتبه آلوده لباس با پاك لباس اگر  -7
  دك.ان يا باشد فراوان پاكيزه هايلباس تعداد خواه قبله، مانند به درست خواند، نماز

  حاجت قضاي

  :شود مي خالصه زير بشرح كه  است آدابي حاجت قضاي براي
 از اينكه مگر باشد، داشته همراه ، است آن در »اهللا« اسم كه را چيزي شخص نبايد -1
 �انس زيرا ، است وي همراه كه باشد دعائي در »اهللا« اسم يا نباشد ايمن آن شدن ضايع
 ،»لبس خاتما نقشه محمد رسول اهللا، فكان إذا دخل الخالء وضعه صصصصأن النبي« : است گفته

 بود، شده كنده »اهللا رسول محمد« آن نگين روي كه  داشت بدست انگشتري صپيامبر «
 .»گذاشت مي و آورد مي بيرون دست از آنرا رفت مي حاجت قضاي محل به وقت هر

 »معلول« حديث اين كه  است گفته  حافظ .اند كرده  روايت آنرا بزرگ محدثين از نفر چهار
  . است صحيح آن اول جزء و است »منكر« : است گفته ابوداود و ، است
 بزرگ، حاجت قضاي بوقت بويژه كرد،  پنهان را خود و شد دور مردم ديد از بايد -2

ن ال في سفر فكا صصصصخرجنا مع النبي« : است گفته �جابر .نشنود آنرا بوي و صدا كسي تا
 محل به ايشان ، رفتيم بيرون صپيامبر همراه سفري در « .»يأتي البراز حتى يغيب فال يرى

 آنرا ماجه ابن .»نشود ديده و باشند پنهان ها ديده از اينكه مگر رفتند نمي حاجت قضاي
كان إذا أرك البراز « :است كرده  روايت چنين را حديث متن ابوداود . است كرده  روايت

 ديد از تا رفت مي برود، حاجت قضاي محل به خواست مي هرگاه« »ى ال يراه أحدانطلق حت
كان إذا ذهب المذهب   صصصصأن النبي« :است كرده  روايت او هم باز .»شد مي ناپديد همه
  .»رفت مي دور رفت مي محل بدان هرگاه صپيامبر«. »أبعد

 زدن باال وقتب باز فضاي در و حاجت قضاي محل ساختمان در شدن داخل بوقت  -3
 زير حديث در كه  شيوه بدان ( گفت »استعاذه« و »تسميه« آشكار صداي با بايستي ، لباس
 قضاي محل به خواست مي وقت هر صپيامبر : است گفته �انس زيرا ، )شود مي نقل

 ، اهللا بنام « »والخبائث بسم اهللا، اللهم إني أعوذ بك من الخبث« :گفت مي برود حاجت
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 آنرا محدثين ي همه .»پليديها و پليدي از و ماده و نر شياطين از برم مي پناه وت به خداوندا
  .اند كرده روايت

 باشد ذكر خواه كرد  خودداري زدن حرف نوع هر از بايد حاجت قضاي محل در -4
 ضروري زدن حرف اينكه مگر داد، را موذن جواب و سالم جواب نبايد پس ، غيرآن يا

 جت حا قضاي وقت در اگر باشد، آن هالكت خوف كه  كوري  راهنمائي مانند باشد
 نگشايد، بدان زبان و بگويد  »هللا الحمد« خود دل در شد ) اشنوسه ( عطسه دچار شخصي

 »وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه صصصصأن رجال مر على النبي« : ستا گفته بعمر ابن زيرا
 پيامبر كرد،  سالم وي بر و گذشت  وا كنار از مردي و بود رار كردناد مشغول صپيامبر «

 �ابوسعيد و .اند كرده روايت آنرا بخاري بجز محدثين جماعت .»نداد را او سالم جواب
ال يخرج الرجالن يضربان الغائط كاشفين عن « :د فرمو مي كه شنيدم پيامبر از است، گفته

 روند، مي حاجت يقضا محل به كه  مردي دو« »عورتيهما يتحدثان فإن اهللا يمقت على ذلك
 .»كنند مي خشمگين را خدا پردازند، مي گفتن  سخن به ، كرده عورت كشف  كه حالي در

 گفتن  سخن حرمت يدمف حديث ظاهر .اند كرده  روايت آنرا ماجه ابن و ابوداود و احمد
  . حرمت نه است كراهت  براي حديث اين در نهي كه  آنست بر اجماع ليكن ، است
 �ابوهريره ننشيند، بدان پشت و بدان روي و كند مراعات را قبله تعظيم بايد -5
 هرگاه « »إذا جلس أحدكم لحاجته فال يستقبل القبلة وال يستدبرها« :فرمود صپيامبر : است

 آنرا مسلم و احمد .»ننشينيد قبله به پشت و قبله به رو نشستيد حاجت ي قضا ي برا
رقيت « : است گفته بابن زيرا ، است شده حمل كراهت بر نهي اين و اند كرده  روايت

 ي خانه از روزي « »على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة صصصصيوما بيت حفصة فرأيت النبي
 به رو حاليكه در است نشسته حاجت قضاي به كه  ديدم را صپيامبر ، رفتم باال حفصه

  .اند كرده روايت را  آن محدثين جماعت . »بود كعبه  به پشت و شام
 است صحرا در استدبار و استقبال حرمت :اند گفته  حديث دو اين مفهوم بين  جمع در

  .)1(دباش مي ساختمان در آن اباحت و

                                         
  .»مؤلف«اين رأي صحيحتر از رأي قبلي است.  - 1
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رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها، «: است شده روايت اصغر مروان از
عن هذا في الفضاء. فإذا  فقلت: أبا عبد الرحمن...أليس قد نهي عن ذلك؟ قال: بلى...إنما نهي 

 قبله به رو را خود شتر كه  ديدم را عمر ابن « »كان بينك وبين القبلة شئ يسترك فال بأس
 اين از مگر عبدالرحمن ابو اي گفتم  كرد، مي ادرار قبله به رو نآ پشت و بود خوابانده

 و شما بين اگر ، است باز فضاي براي فقط نهي اين ... آري : گفت ؟ است نشده نهي عمل
 ابن و ابوداود را حديث اين .»ندارد اشكال بپوشاند قبله از را شما كه باشد چيزي قبله

 مذكور الفتح در كه همانطوري است »حسن« آن اسناد و .اند كرده روايت حاكم و خزيمه
  . است
 ، جست دوري شدن آلوده از بدانوسيله تا كرد انتخاب را گودي و نرم جاي بايد -6
قال: إلى جنب حائط فبال. و  إلى مكان دمث صصصصأتى رسول اهللا« : است گفته � موسيابو زيرا

 و رفت يديوار دركنار همواري و نرم بجاي صپيامبر« »إذا بال أحدكم فليرتد لبوله
 آنرا ابوداود و احمد .»برگزينيد آن براي مناسب جاي كرديد ادرار هرگاه گفت و ادراركرد

 ولي هست »مجهولي« شخص آن راويان ميان در رچهاگ حديث اين .اند كرده وايتر
  . است »صحيح« آن معني
 باشند حشراتي آن در مبادا كرد، پرهيز زمين سوراخهاي در حاجت قضاي از بايد -7

أن يبال  صصصصنهى رسول اهللا« : است كرده  روايت سرجس بن عبداهللا از ابوقتاده .ببينند آزار و
 نهي صپيامبر« »ن البول في الجحر؟ قال: إنها مساكن الجنفي الجحر، قالوا لقتادة: ما يكره م

 خهاسورا در كردن ادرار چرا :گفتند  قتاده به كنند، ادرار زمين خهايسورا در اينكه از كرد 
 و احمد .» است جن و جانداران و حشرات ماواي و مسكن آنجا : گفت ؟ است مكروه
 آنرا سكن ابن و خزيمه ابن و اند، هكرد روايت آنرا بيهقي و حاكم و ابوداود و نسائي

  .اند دانسته »صحيح«
 راه در و سشونله جمع آنجا مردم كه  داري سايه جاي در حاجت قضاي از بايد -8
 وظ هريره -  *ا زيرا كرد، خودداري آيند، مي هم دگر مردم كه مكباني در و - مرور و عبور

الوا: وما الالعنان يا رسول اهللا؟ قال: الذي اتقوا الالعنين، ق« :فرمود پعامبر كه است كرده روايت
 نفرين و لعنت را شما مادام شود مي سبب كه چيز دو از« »يتخلى في طريق الناس أو ظلتهم
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 در كه كسي :  فرمود چيستند؟ گردد مي نفرين ي مايه كه دوچيز آن :گفتند. كنيد پرهيز كنند 
 روايت آنرا مسلم و ابوداود و احمد .»كند مي حاجت قضاي آنها ي سايه يا مردم راه

  اند. كرده
 �مغفل پسر عبداهللا زيرا كرد، ادرار جاري آب يا راكد آب و حمام جاي در نبايد -9

ال يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه، فإن عامة « :فرمود صپيامبر : كه است كرده روايت
 ادرار كرد، مي وضو نجاآ در بعداً كه خود استحمام ايج در شما از كسي« »الوسواس منه

 ليكن اند، كرده روايت آنرا نفر پنج هر .»گيرد مي سرچشمه آن از وسوسه بيشتر زيرا نكند،
أن « : است شده روايت �جابر از و . است ابوداود و احمد از فقط >� %;&:3 �94 ي جمله
 ادرار اكدر آب در هاينك از فرمود نهي صپيامبر « »نهى أن يبال في الماء الراكد صصصصالنبي
 شده روايت او از نيز و .اند كرده  روايت آنرا ماجه ابن و نسائي و مسلم و احمد .»شود
 در اينكه از فرمود نهي صپيامبر« »نهى أن يبال في الماء الجارى صصصصأن النبي« : كه  است
 و كرده روايت آنرا طبراني : است گفته الزوايد مجمع كتاب  در .»كنند ادرار جاري آب

  . )هستند به موثوق ( :اطمينانند مورد آن راويان
 آنجا در كردن ادرار باشد، آن امثال و رو گنداب و ريزگاه آب ، غسل جاي در اگر
   .نيست مكروه
 كه دارد امكان و دارد منافات نيكو عادات و وقار با زيرا كرد، ادرار ايستاده نبايد -10
 ايستاده باشد، ايمن ادرار طراتق به شدن آلوده از اگر .كند  اصابت وي به ادرار قطرات

من حدثكم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه « : است گفته لعايشه .ندارد اشكال كردن ادرار
 ادرار ايستاده پيامبر كه گفت هركس « »وسلم بال قائما فال تصدقوه، ما كان يبول إال جالسا

 جز نفر پنج هر .»كرد  مي ادرار نشسته همواره وي زيرا مكنيد يقتصد را وي است كرده
 و زيباترين باره اين در حديث اين : است گفته  ترمذي .اند كرده  روايت آنرا ابوداود
 منافات است شده روايت ،�حذيفه از آنچه با عايشه سخن . است حديث ترين درست

فدنوت حتى قمت  »أدنه«فبال قائما فتنحيت فقال:  انتهى إلى سباطة قوم صصصصأن النبي« :ندارد
 ايستاده و رسيد قومي داني زباله محل به صپيامبر« »ند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيهع

 كنار  كه  شدم نزديك وي به آنقدر ،»جلو بيا« :فرمود سپس ، شدم دور من و كرد ادرار
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 ي همه .  ]كرد مسح »خفين« روي بر و گرفت وضو آنوقت ، ايستادم پايش هاي پاشنه
 را نشسته بحالت كردن ادرار : است فرموده نووي .اند دهكر روايت آنرا محدثين جماعت

 از حالت دو هر ، است مباح نيز ايستاده التح به كردن ادرار و دارم دوست بيشتر
   . است شده ديده صپيامبر

  پاكي جامد چيز هر يا سنگ با عقب و جلو روي از را نجاست كه است واجب  -11
 اين دو هر با يا ، آب با فقط يا برد، بين از نباشد، راماحت داراي و ببرد بين از را نجاست كه

إذا ذهب أحدكم إلى الغائط « :فرمود صپيامبر كه  است گفته لعايشه .داد انجام را عمل
 سه با ، رفت حاجت قضاي به شما از كسي هرگاه « »بثالثة أحجار فإنها تجزئ عنه فليستطب

 و ابوداود و نسائي و احمد .» طهارت براي هستند كافي آنها نمايد، پاك را خود سنگ تكه
 صصصصكان رسول اهللا« : است گفته  كه  شده روايت �انس از .اند كرده روايت آنرا دارقطني

 محل به صپيامبر[ »من ماء وعنزه فيستنجي بالماء يدخل الخالء فأحمل أنا وغالم نحوي إداوة
 با اي حربه و كوچكي  ي ابهآفت بود من ي باندازه كه  غالمي و من ، رفت مي حاجت قضاي

  . است محدثين اتفاق مورد حديث اين .»كردند مي هارتط آن با ايشان ، برديم مي خود
 و گذشت مي قبري دو ازكنار ، صپيامبر : كه است شده روايت بعباس ابن از
فكان  خرفكان ال يستنزه من البول وأما اآلأما أحدهما  إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير« :فرمود

 عذاب مورد بزرگي گناه خاطرب و هستند عذاب در قبر دو اين صاحبان« »يمشي بالنميمة
 دو و چيني سخن ديگري و نكرد، تميز بخوبي ادرار از را خود آنها از يكي اند، نگرفته قرار
 »مرفوع« بطور �انس از و .اند كرده  روايت آنرا محدثين جماعت .»كرد مي زني بهم

 خوب ادرار از را خود « »تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه« : كه  است شده روايت
  .»شود مي ناشي آن از قبر عذاب بيشتر زيرا كنيد،  پاك

 آلوده پليديها با تا ، گرفت  طهارت و استنجاء راست بدست كه  نيست خوب -12
قد علمكم « :شد سوال فارسي از سلمان كه است گفته زيد بن عبدالرحمن زيرا نشود،

نبيكم كل شئ حتى الخراءة. فقال سلمان: أجل...نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول، أو 
 »أو بعظم نستنجي باليمين، أو يستنجي أحدنا بأقل من ثالثة أحجار، وأن ال يستنجي برجيع

 : گفت  انسلم را؟ حاجت قضاي حتي است دهدا ياد شما به را چيز همه پيامبرتان بيگمان«
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 راست دست با و كنم  حاجت قضاي قبله به رو اينكه از داشت حذر بر را ما ... آري
 و نجاسات و مدفوع با نبايد و ، كنيم استنجاء سنگ تكه سه از كمتر با يا نمائيم استنجاء

   .اند كرده روايت آنرا ترمذي و ابوداود و مسلم . »كنيم اكپ را خود استخوان
كله وشربه وثيابه كان يجعل يمينه أل  صصصصأن النبي« : كه  است شده روايت بحفصه از

 ن دپوشي لباس و نوشيدن و خوردن براي صپيامبر « »وأخذه وعطائه، وشماله لما سوى ذلك
 دست از اينها غير براي و كردند مي استفاده خود راست دست از دهش و داد و گرفتن و

 بيهقي و حاكم و حبان ابن و ماجه ابن و ابوداود و احمد .»نمودند مي استفاده خود چپ
  .اند كرده ايت رو آنرا

 ، شست آن امثال و صابون و آب با يا ماليد خاك با را، دست ، استنجاء از بعد بايد  -13
إذا أتى الخالء أتيته  صصصصكان النبي« : است گفته  � ابوهريره زيرا برود، بين از آن بد بوي تا

 قضاي به صپيامبر وقت هر « »على االرض بماء في تور أو ركوة فاستنجى ثم مسح يده
 كرد، مي استنجاء ، بردم مي آب برايش چرمي يا مسين ظرف كي در ، رفت مي حاجت
 روايت انرا ماجه ابن و بيهقي و نسائي و ابوداود .»ماليد مي خاك بر را خود دست سپس
   .اند كرده

 را وسوسه تا بپاشد وارشل پايين و شرمگاه بر را آب اندكي طهارت و ادرار از بعد -14
 اين بگويد ، يافت رطوبتي و تري خود، لباس يا درخود كه  وقت هر تا دورسازد، ازخود
 : است گفته �فيانس بن حكم يا الحكم بن سفيان زيرا . پاشيدم خود كه  ، است آبي همان

 و گرفت مي وضو كرد، مي ادرار هرگاه ،صپيامبر« »إذا بال توضأ وينتضح صصصصكان النبي«
 »بال ثم نضح فرجه صصصصرأيت رسول اهللا«: ديگر روايتي در و .»پاشيد مي خود بر آب اندكي

 بر آنقدر عمر ابن و .»پاشيد آب خود شرمگاه بر سپس كرد ادرار كه  ديدم را صپيامبر«
   .شد مي خيس شلوارش كه پاشيد مي آب خويش شرمگاه
 اندازد پيش را پچ پاي حاجت قضاي محل در دخول بوقت كه  است آن خوب -15

 از .»طلبم مي را آمرزشت« »غفرانك« :بگويد سپس و را، راست پاي خروج هنگام به و
كان إذا خرج من الخالء قال:   صصصصأن النبي«:  كه  است شده روايت عنها اهللا رضي عايشه

 .»غفرانك : گفت مي آمد، مي بيرون حاجت قضاي محل از وقت هر صپيامبر« »(غفرانك
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 در است حديث ترين صحيح عايشه حديث .اند كرده  روايت آنرا نسائي زبج نفر پنج هر
 : كه  است شده روايت ضعيفي طرق از و . است نيزگفته ابوحاتم همچنانكه . موضوع اين

 كه را خداي ستايش « »الحمد هللا الذي أذهب عني االذى و عافاني« : گفت يم صپيامبر
الحمد هللا الذي أذاقني لذته، وأبقى في « يا .»كرد آسوده مرا و ساخت دور من از را ناراحتي

 نيروي و چشانيد من به را ) طعام ( آن لذت كه را خداي ستايش« »قوته، وأذهب عني أذاه
  .»ساخت دور من از را آن ناراحتي و گذاشت  باقي  من در آنرا

  ) اب و روشهاي طبيعي و سرشتي (خصال الفطرة آد

كه ما را به پيروي از آنان دستور داده  آورانش برگزيده  خداوند روشهائي را براي پيام
ي  آيند، تا وسيله كه بسيار پيش مي  ، و آنها را از جمله شعايري قرار داده است است

، پيروان پيامبران از ديگران  شناخت و شناسائي پيروان آن پيامبران واقع شوند، و از اين راه
ارها، روشهاي فطري يا آداب سرشتي ناميده گردند. اين خصلتها و رفت  ممتاز و مشخص

  باشند: شوند و به شرح زير مي مي
پوشاند، تا در  كه سر آلت تناسلي مرد را مي بارت است از بريدن پوستي ع ختنه: - 1

نشود و شخص بتواند به خوبي خود را از ادرار پاك و تميز   آن چرك و كثافت جمع
.  كردن نسبت به مرد است گردد. اين ختنه  امل ك نمايد و براي اينكه لذت مقاربت جنسي 

) زن،  چلچله ، عبارت است از بريدن جزء باالي آلت تناسلي ( اما ختنه كردن نسبت به زن
فرموده  صپيامبر :روايت شده است كه �از ابوهريره )1(و اينهم يك سنت قديمي است

ابراهيم  « .)2(»، واختتن بالقدوماختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه ثمانون سنة«است. 
كرده  . بخاري آنرا روايت  »شام ختنه شده است »قدوم«خليل در سن هشتاد سالگي در 

كه  ،  گويند: سنت است . بنا به مذهب جمهور فقهاء ختنه واجب است و شافعيه مي است

                                         
  .»مؤلف«نيستند.  »صحيح«احاديث مربوط به ختنه زن ضعيف هستند، و هيچكدام  - 1
  .»مولف«محلي است در شام.  - 2ابزاري است براي نجاري  - 1دو معني دارد:  »قدوم« - 2
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،  اي آنوقتي بر :گفته است ر روز هفتم تولد انجام گيرد. و شوكاني  اين عمل مستحب د
  مشخص نشده و چيزي كه مفيد وجوب آن باشد، وجود ندارد.

اينها عملهاي  ) و كندن موي زير بغل ه شرمگا تراشيدن موي زهار ( - 3و2
 دن، براي آنها كافي است.مستحبي هستند كه تراشيدن يا كوتاه كردن يا كندن و يا دارو ز

: در آن شتن  داكردن سبيل يا بر ه  ، وكوتا خن چيدن و گرفتن نا - 5و4
 :كه  آمده است �. در حديث ابن عمر هر دوي آنها سخن رفته است صحيحي از  روايات

برخالف  :فرموده است صپيامبر« »خالفوا المشركين: وفسروا اللحى، وأحفوا الشوارب«
. شيخين آنرا روايت   »مشركان رفتار كنيد: ريش را فراوان كنيد و سبيلها را خيي كوتاه كنيد

خمس من الفطرة: (االستحداد، والختان، « :اند. و در حديث ابوهريره آمده است كه كرده
پنج خصلت از امور  :فرموده است صرپيامب« »وقص الشارب، ونتف االبط، وتقليم االظافير

كردن سبيلها، وكندن  ، و كوتاه  كردن فطري انسان هستند: تراشيدن موي زهار، و ختنه 
 اند. . جماعت محدثين آنرا روايت كرده  »رفتن ناخنها، و چيدن و گ موي زير بغل

آن مشخص  »كردن كوتاه   خيلي «و يا  »كردن  كوتاه«ي موي سبيل هيچكدام از  درباره
كه   پذيرد. بهر حال مقصود آنست كه با كداميك سنت تحقيق مي  نشده است و معين نشده

ردد و چرك و آلودگي در آن گ موي سبيل بلند نگردد تا به خوراك و آشاميدني آلوده 
  جمع شود.

من لم يأخذ من شاربه فليس « :فرموده است صكه پيامبر روايت شده  �از زيد بن ارقم
. احمد و نسائي آنرا روايت   »كسي كه سبيل را كوتاه نكند بر روش ما نيست « »منا

  . دانسته است  »صحيح«اند. و ترمذي آن را  كرده
كردن يا برداشتن  وي زير بغل و گرفتن ناخنها و كوتاه تراشيدن موي زهار و كندن م

كامل و روح در  گيرد تا نظافت   اي يكبار صورت كه هفته  ، موي سبيل مستحب است
گرفتگي و سختي و افسردگي بوجود  ،  آسايش باشد، زيرا ماندن بعضي از مويها، در بدن

ي بيشتر از آن پوزشي آورد، تا چهل روز براي ترك اين اعمال رخصت هست و برا مي
في قص الشارب، وتقليم  صصصصوقت لنا النبي« :گفته است �شود، زيرا انس پذيرفته نمي
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كردن  كوتاه براي ص[پيامبر »االظافر، ونتف االبط، وحلق العانة، أال يترك أكثر من أربعين ليلة
موي سبيل وگرفتن ناخنها وكندن موي زير بغل و تراشيدن موي زهار، وقت برايمان 

. احمد و »كرد و فرمود نبايد ترك اين اعمال بيشتر از چهل شبانه روز طول بكشد تعيين 
  اند. كرده د و ديگران آنرا روايتابوداو
 بگذاريد ريش به نحوي باشد كه نمايانگر متانت و وقار باشد  :شتن ريش گذا  - 6

را بحال خود كه به تراشيدن نزديك باشد و همچنين نه آن نه آنقدر آنرا كوتاه كرد، 
   :، بلند گردد، حد متوسط نيكو است ، تا بيش از حد معمول گذاشت

  -اندازه نگه دار كه اندازه نكوست  -
روايت  ب. از ابن عمر كمال مردانگي و مذكر بودن است  ي گمان ريش نشانه بي

حى، و قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: (خالفوا المشركين: وفروا الل«شده كه گفته است: 
فرمود: ريش را بلند بگذارد و سبيلها را خيلي كوتاه  صپيغمبر«. )1(»أحفوا الشوارب

وكان ابن عمر إذا حج أو «. اين حديث متفق عليه است. و بخاري بدان افزوده است: »كنيد
رفت، ريش  ابن عمر هر گاه به حج يا عمره مي«. »اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه

  .»كرد آمد، كوتاهش مي گرفت و هر چه از آن اضافه مي خود را در مشت مي
و آنرا پاك و تميز و  وقتي موي سر و ريش بلند گرديد بايد بدان رسيد - 7

 »من كان له شعر فليكرمه«فرمود:  صپيامبر :گفته است كه �شانه نمود، زيرا ابوهريره
 .  ايت كرده است . ابوداود آنرا رو  »هركس موي ريش و سر دارد آن را گرامي دارد «

ثائر الرأس واللحية فأشار إليه  صصصصأتى رجل النبي«روايت شده كه:  �ء بن يسار ااز عط
أليس هذا خيرا من أن «: صصصصكأنه يأمره بإصالح شعره ولحيته، ففعل ثم رجع، فقال  صصصصرسول اهللا

آمد كه موي سر و ريشش  صمردي به خدمت پيامبر« »يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان
داد، كه مويش و  كرد، مثل اينكه به او دستور مي به وي اشاره  صريشان بود، پيامبرپ

فرمود: آيا  صريشش را اصالح كند، آن مرد رفت و اصالح كرد و برگشت، آنگاه پيامبر

                                         
  ."مؤلف"دانند.  اند و لذا ريش تراشيدن را حرام مي بعضي از فقهاء اين امر را حمل بر وجوب كرده - 1
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. مالك آنرا »؟ گو اينكه شيطان است  آيد، كه با موي پريشان مي كسي  اين بهتر نيست از آن 
  . روايت كرده است

ي آن از  او موي پرپشت و بلندي داشت و درباره« :روايت شده است كه �ز قتادها
بدان خوب برسد و هر روز آن را  :به وي فرمود كه صكرد؟ پيامبر سوال  صپيامبر

 :. و مالك در موطأ آنرا چنين روايت كرده است . نسائي آنرا روايت كرده است»شانه كند
 گفتم اي رسول خدا، من« »جلها؟ قال (نعم...وأكرمها)قلت: يا رسول اهللا إن لي جمة أفأر «

 �. و ابوقتاده»؟ فرمود: آري ... و آن را گرامي دار كنم  ، آيا آنرا شانه موي بلندي دارم
تراشيدن  »ْمها ِ و اكر« :فرموده است صگفت پيامبر زد و مي دوبار در روز آنرا روغن مي

 ب، زيرا ابن عمر نگاه دارد مباح استموي سر و نتراشيدنش براي كسي كه آن را تميز 
ي  همه :فرموده است صپيامبر « »)قال: (احلقوا كله أو ذروا كله صصصصأن النبي« :گفته است

. احمد و مسلم و ابوداود و نسائي آنرا روايت  »موي سر را بتراشيد و يا همه را بگذاريد
تراشند، مكروه است و بهتر اند. اما اينكه بعضي از سر را بتراشند و بعضي ديگر را ن كرده 

نهى رسول «كنند. زيرا نافع از ابن عمر روايت كرده است كه:  دوري  كه از آن آنست
 »عن القزع، فقيل لنافع: ما القزع؟ قال: أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه صصصصاهللا
كه   آن است :گفت  ؟ از قزع نهي فرمود، از نافع سوال شد كه قزع چيست صپيامبر «

. اين حديث متفق عليه   »ي از سر كودك را بتراشيد و قسمت ديگري را نتراشيدبعض
  . و باز هم حديث قبلي ابن عمر بر كراهت آن داللت دارد. است
كه زن و مرد بايد از كندن آن .  گذاشتن موي سفيد در سر و ريش  باقي - 8

رده است كه ك  روايت � كنند، زيرا عمرو پسر شعيب از پدرش و از جدش  خودداري
سلم، ما من مسلم يشيب شيبة في ال تنتف الشيب فإنه نور الم« :فرموده است صپيامبر

نبايد موي سفيد را  « »سالم إال كتب اهللا له بها حسنة، ورفعه بها درجة، وحط عنه بها خطيئةاإل
كه يك موي را در راه اسالم   ، هر مسلماني ي درخشان مسلمان است كند زيرا آن چهره

نويسد و يك درجه او را برتري  د كند، خداوند در برابر آن يك عمل نيكو براي او ميسفي
. احمد و ابوداود و ترمذي و نسائي و ابن ماجه آنرا »كند دهد و گناهي را از او پاك مي مي

كنا نكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء « :كه  روايت شده است �اند. و از انس كرده  روايت
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. مسلم »آمد كه مرد موي سفيد را از سر و ريش خود بكند ما بدمان مي« »حيتهمن رأسه ول
  . كرده است آنرا روايت 

: آن ل  و رنگ زرد و امثا  تغيير دادن موي سفيد با حنا و رنگ سرخ - 9
إن اليهود والنصارى ال يصبغون «اند:  فرموده صگفته است كه پيامبر � چون ابوهريره

يعني  زنند شما با آنها مخالفت كنيد ( ري موي خود را رنگ نمييهود و نصا« »فخالفوهم
: صصصصقال رسول اهللا« :است �اند. و ابوذر كرده  . جماعت محدثين آنرا روايت  »رنگ بزنيد)

فرمود: زيباترين  صرسول خدا « .)1(»)(إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم
. هر پنج نفر آن را »دهيد حنا و كتم است كه اين موي سفيد را بدان تغيير مي  چيزي
. به نظر  اند. و همچنين احاديث دال بر كراهت خضاب نيز روايت شده است كرده روايت

، اين مسئله مورد اختالف باشد. از  رسد كه با توجه به سن و سال و عرف و عادت مي
اند،  گفته . و گروهي ديگر كه ترك خضاب بهتر است  بعضي از اصحاب روايت شده است

، و  بعضي با حنا و كتم دند و  كر . بعضي با رنگ زرد خضاب مي خضاب آن بهتر است
 دادند. ، آن عمل را انجام مي ، و جماعتي با رنگ سياه برخي ديگر با زعفران

زماني كه « :از ابن شهاب زهري نقل كرده كه گفته است »الفتح«حافظ در كتاب 
كرديم و وقتي كه چهره چين و چروك برداشت  خضاب مياشتيم با سواد  شادابي د  چهره

ز فتح مكه ابوقحافه بدر ابوبكر را  . رو . جابر گفته است»ا ترك كرديم و دندانها افتادند، آنر
سفيد شده بود، پيامبر  »ثغامه«گياه   آوردند كه موي سرش همچون صبه خدمت پيامبر

او را پيش يكي از زنانش  « »جنبوه السواداذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره بشئ و «فرمود. 
. جماعت متحدثين »دوري كنيد »سواد«كردن با  لي از رنگ  ببريد تا مويش را رنگ كند، و

  اند. ري و ترمذي آنرا روايت كردهبجز بخا
ي عيني و شخصي است و وقايع عيني عموميت  ء يك واقعه اين حديث جابر درباره

كه موي سرش تماماً سفيد شده بود، شايسته  مانند ابوقحافه  وه براي پيرمردي ندارند. پعال
  ي او و امثال او نبود. و زيبنده سياه نمايد »سواد«نبود كه آنرا با رنگ 

                                         
  .گياهي است رنگي، كه رنگ آن سياه مايل به قرمز است - 1
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ح را شاد و مسرور  بهتر است با مشك و ديگر مواد خوشبو كه رو  -10

برد، و آنها را بكار  كند، خود را خوشبو نمود و دل را باز و روان را بيدار مي
حبب إلي من الدنيا النساء الطيب وجعلت قرة «فرمود:  صپيامبر :گفته است كه � زيرا انس

، و بينائي و روشني چشمم  در دنيا زنان و مواد خوشبو را دوست دارم« »عيني في الصالة
 صكه پيامبر  اند. و ابوهريره نيزگفته كرده . احمد و نسائي آن را روايت  »در نماز است

كسي كه « »من عرض عليه طيب فال يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة« :ستفرموده ا
. مسلم »ي خوشبوئي بر وي عرضه شد، آنرا رد نكند زيرا سبك وزن و خوشبو است ماده

گفته است كه پيامبر درباره مشك  �اند.. ابوسعيد و نسائي و ابوداود آنرا روايت كرده
. جماعت محدثين   »ي خوشبو است ترين ماده پاكيزهآن  « »هو أطيب الطيب«اند:  فرموده

گاهي ابن عمر عود   :اند. از نافع روايت شده كه بجز بخاري و ابن ماجه آنرا روايت كرده
سوزاند و  كرد و مي كافور را با عود مخلوط مي  ، و گاهي گذاشت تنها را روي آتش مي

 اند.  نرا روايت كرده. مسلم و نسائي آ  »كرد چنان مي صپيامبر«  گفت كه مي

 وضو

  .  وضو عبارت است از طهارت و پاكيزگي صورت و دست و سر و يا با آب
 :(وضو) بشرح زير است  و مباحث آن

  :مشروعيت آن به سه دليل ثابت شده است ليل مشروعيت وضوء:  د  - 1

$+ريم: ك قرآن  - اول pκš‰ r' ‾≈tƒ šÏ% ©!$# (# þθ ãΨ tΒ#u #sŒ Î) óΟ çFôϑè% ’n< Î) Íο 4θ n=¢Á9 $# (#θ è=Å¡ øî $$ sù öΝä3 yδθ ã_ ãρ 

öΝä3tƒÏ‰ ÷ƒr& uρ ’ n< Î) È,Ïù# t�yϑ ø9 $# (#θßs |¡ øΒ$# uρ öΝä3 Å™ρ â ã� Î/ öΝà6 n=ã_ ö‘r& uρ ’ n<Î) È ÷t6÷è s3ø9  .]٦[املائدة:  _#$
ايد، هرگاه خواستيد كه براي اداي نماز بپا خيزيد و وضو  كسانيكه ايمان آورده اي «

تان را تا آرنج بشوييد و سرتان را مسح كنيد و پاهايتان را نداشتيد، صورتتان را و دستتهاي
  .»تا قوزكها نيز بشوئيد

ال يقبل اهللا «اند:  فرموده صروايت كرده است كه پيامبر �سنت نبوي: ابوهريره -دوم
پذيرد  ما را نميوقتيكه وضو نداشتيد، خداوند نماز ش« »صالة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ
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. شيخين و ابوداود و ترمذي آنرا روايت »د و آنوقت نماز بخوانيدمگر اينكه وضو بگيري
  اند.  كرده

تا به امروز، مسلمانان بر مشروعيت وضو اجماع و  صاز زمان پيامبر :اجماع  -سوم
و منكر مشروعيت آن  اند. بنابر اين وضو از امور ضروري دين است ( ق نظر داشته اتفا

  . ) كافر است

  فضيلت وضو:   - 2
كه با اشاره به بعضي از آنها اكتفاء   ضو احاديث فراوان روايت شده است ضيلت ودر ف

  :كنيم مي
إذا توضأ العبد «.  فرموده است صكه پيامبر  روايت شده �از عبداهللا صنابجي  - الف

فمضمض خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنشر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت 
تى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى الخطايا من وجهه ح

تخرج من تحت أظافر يديه. فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا 
غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظافر رجليه. ثم كان مشيه إلى 

آب توي دهان  اي وضو گرفت و مضمضه كرد ( بنده هرگاه « »المسجد وصالته نافلة
ن  ند و وقتي استنشاق نمود، گناهان از بيني او بيرو رو گردانيد) گناهان از دهانش بيرون مي

كه صورت را شست گناهان از تمام صورت او حتي از زير پلكهاي دو  قتي  روند، و و مي
اهان از دستهاي او حتي از زير ، گن روند، و وقتي كه دستها را شست چشمانش بيرون مي

گناهان از سرش حتي  كرد،   روند، و وقتيكه سرش را مسح ناخنهاي دستانش نيز بيرون مي
گناهان از پاهايش   كه پاها را شست روند، و وقتي گوشش نيز بيرون مي  از سوراخهاي

د و روند، سپس ثواب و پاداش رفتن به مسج حتي از زير ناخنهاي پايش نيز بيرون مي
اجه و حاكم آنرا . مالك و نسائي و ابن م»ماند خواندن نماز، اضافي و زيادي برايش مي

  اند. روايت كرده
إن الخصلة الصالحة تكون في « :فرموده است صپيامبر :روايت شده كه �از انس -ب

 »ه نافلةالرجل يصلح اهللا بها عمله كله، وطهور الرجل لصالته يكفر اهللا بطهوره ذنوبه وتبقى صالته ل
گردد كه خداوند تمام اعمال او را  خصلت و خوي شايسته و درست انسان موجب مي «
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گردد كه خداوند گناهان او را  اصالح نمايد، وضو گرفتن انسان براي نماز سبب مي
، ثواب و پاداش نماز برايش باقي  ي آبها قرار دهد و اضافه بر آن ببخشايد و وضو را كفاره

  اند. ، و بزاز، و طبراني در كتاب اوسط آن را روايت كرده ي. ابويعل»ماند مي
أال أدلكم على ما يمحو اهللا «فرمود:  صپيامبر :روايت شده است كه �از ابوهريره  - ج

به الخطايا، ويرفع به الدرجات. قالوا: بلى يا رسول اهللا، قال: (إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة 
 )»صالة بعد الصالة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباطالخطا إلى المساجد، وانتظار ال

گناهان شما را محو كند و   كه خداوند بسبب آن خواهيد چيزي را به شما بگويم  آيا مي«
گفتند: آن عبارت است   ! ايشان گفتند: آري بگو اي رسول خداي  ي شما را باال برد؟ مرتبه

بسيار گام برداشتن به سوي مسجد و بعد از  ، و كامل در وقت سختي  از گرفتن وضوي
، اينست جهاد در راه خدا، اينست جهاد، اينست  اداي نماز به انتظار نماز بعدي نشستن

  اند.  كرده . مالك و مسلم و ترمذي و نسائي آنرا روايت»جهاد
السالم « :گورستان رفت و گفت ، به صكه پيامبر  روايت شده است �از ابوهريره  - د

دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء اهللا بكم عن قريب الحقون، وددت لو أنا قد رأينا إخواننا)  عليكم
قالوا: أو لسنا إخوانك يا رسول اهللا؟ قال (أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد) قالوا: كيف 

بين  تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول اهللا؟ قال: (أرأيت لو أن رجال له خيل غر محجلة
ظهري خيل دهم بهم أال يعرف خيله؟) قالوا: بلى يا رسول اهللا، قال: (فإنهم يأتون غرا محجلين من 
الوضوء وأنا فرطهم على الحوض، أال ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم: أال 

واي قوم درود بر شما اي منزل و ما« »هلم، فيقال: (إنهم بدلوا بعدك) فأقول: سحقا سحقا
، ايكاش برادران خود  پيونديم گمان اگر خدا بخواهد ما نيز به زودي به شما مي ، بي مومنان
، گفتند: مگر ما برادران تو نيستيم اي رسول خدا؟ فرمود: شما ياران من هستيد،  ديدم را مي

ت شما اند، گفتند: اي پيامبر كساني را كه از ام كساني هستند كه هنوز نيامده  برادران من
كسي اسبان پيشاني سفيد و  شناسيد؟ فرمود: آيا اگر  اند، چگونه مي باشند و هنوز نيامده مي

گفتند: آري اي  ؟  شناسد  دست و پا سفيدي داشته باشد، در بين اسبان سياه آنها را نمي
، در روز قيامت، پيشاني و دست  گمان پيروان من شناسد، فرمود: بي رسول خدا آنها را مي

دارم و با هم به حوض  گام برمي ايشان در اثر وضو سفيد است و من در پيشاپيش آنان و پ



   

  هفقه السن      148 

 

 

شوند، همچنانكه شتر  گروهي از اين حوض من رانده مي . آگاه باشيد:  شويم ارد مي كوثر، و 
  شود، كه ، در جواب من گفته مي خوانم شود، كه آنان را به سوي خود مي گمشده رانده مي

لم اين . مس»سازيد  پس دورشان :گويم اند، من مي را تغيير داده ، دين تو آنان بعد از تو
  . حديث را روايت كرده است

  فرائض وضو:   - 3
دهند و هرگاه يكي از آنها  وضو، فرايض و اركاني دارد كه حقيقت آن را تشكيل مي

آن آيد،  پذيرد و وضوي معتبر از نظر شرعي به حساب نمي مراعات نشود وضو تحقق نمي
  باشند: فرايض بشرح مي

ه و آهنگ انجام كاري بمنظور  ، عبارت است از اراد ، حققت نيت»نيت« :فرض اول
كسب رضاي خدا و امتثال اجراي فرمان او. نيت يك عمل صرفاً قلبي است و زبان را در 

  ، ندارد. آن دخالتي نيست و لفظ بدان دليل شرعي
 :روايت كرده است كه �ه عمر، حديثي است ك دليل فرض و واجب بودن نيت

گمان اعمال  بي « »عمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى...إنما األ« :فرموده است صپيامبر
گمان به هركس آن  گيرند و بي ، صورت وقتي درست و معتبرند كه از روي اراده و نيت

  اند.  . جماعت محدثين اين حديث را روايت كرده»رسد، كه اراده كرده و خواسته است
، زيرا غسل بمعني  كردن است  فرض دوم: يك بار شستن صورت و آب بر آن جاري

ي قسمت پهن باالي پيشاني  . طول صورت عبارت است از فاصله جاري كردن آب است
  .  گوشها است ي  . و عرض آن مابين دو نرمه ه مو) تا قسمت زير چانه رستنگا (

) عبارت است از مفصل  آرنج ، مرفق ( ) قمرف شستن هر دو دست تا آرنج ( :فرض سوم
چنان  صو و ساعد. شستن خود آرنجها واجب است و سنت هميشگي پيامبر بين باز

  كرده باشد.  شستن آنها را ترك  :كه  بوده است و از وي روايت نشده
، و  كشيدن  سر، مسح عبارت است از: دست مرطوب بر چيزي  مسح :چهارم فرض 

كند  ، حركت  كننده بر اندام مسح شده  تحقق پذيرد، بايد عضو مسح براي آنكه معني مسح
گذاشتن بر سر يا ديگر اندامها، مسح   گذاشتن يا انگشت و بدان بچسبد، پس تنها دست 
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به   مقتضي تعميم مسح، »����&� �-?�<=�« :شود. ظاهر آنست كه معني آيه ناميده نمي
شود،  . بلكه از آن فهميده مي كنيم را مسح  ي سر كه همه ي سر نيست و الزم نيست  همه

  . راجع به مسح سر، سه كه مسح بعضي از سر، براي اجراء و امتثال امر خداوند كافي است 
  :روايت شده است صكيفيت از پيامبر

أن «زيد  :در حديث عبداهللا بن زيد آمده است :كرده است ي سر را مسح  همه  - الف
ل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى مسح رأسه بيديه فأقب صصصصالنبي

كرد: آنها را به جلو و   سر خود را با هر دو دست مسح صپيامبر « »المكان الذي بدأ منه
گردن رسيد   به عقب برد. از پيشاني سر آغاز كرد سپس دستها را بر سر كشيد تا به پشت

اعت محدثين آنرا . جم»شيد و به محل اول برگرداندو از آنجا دوباره دستها را بر سر ك
  اند. روايت كرده

رأيت « :كه  آمده است �در حديث عمرو بن اميه :كرده است  تنها بر عمامه مسح -ب
كه بر عمامه و خفين مسح  را ديدم  صپيامبر « »يمسح على عمامته وخفيه صصصصرسول اهللا

 :اد. و از بالل روايت شده كه كرده . احمد و بخاري و ابن ماجه آنرا روايت »كرد مي
  بر روي خفين و عمامه و امثال آن مسح« »امسحوا على الخفين والحمار« فرمود: صپيامبر
من لم يطهره المسح على « :گفته است �. و عمر . احمد آنرا روايت كرده است»كنيد

. »ا پاكيزه نگرداندد، خدا او ركسيكه مسح بر عمامه او را تطهير نكن« »العمامة ال طهره اهللا
.  و احاديثي در اين باره از مسلم و بخاري و ديگر امامان حديث روايت شده است

  اند. كرده از اهل علم بدان عمل  همچنانكه بسياري
آمده  �در حديث مغيره بن شعبه :كرده است  بر پيشاني و عمامه هر دو مسح - ج
وضو گرفت  صپيامبر« »امة والخفينتوضأ فمسح بناصيته وعلى العم صصصصأن النبي« :كه است 

. اين بود  كرده است  را روايت . مسلم آن »و پيشاني خود و عمامه و خفين را مسح كرد
ي روايت نشده است كه  ، از و سر روايت شده است  ي مسح درباره صآنچه كه از پيامبر

مقتضاي آن گردد و  تنها بعضي از سر را مسح كرده باشد، اگرچه از ظاهر آيه مستفاد مي
  كه قبالً بدان اشاره شد.  آنست
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ي  سوان بافتهين مسح گي . بنابر ا ي سر، كافي نيست ده ، خارج از محدو موي سر  مسح
  كند. سر، كفايت نمي
شستن پاها همراه با قوزكهاي پا، اين عمل از طريق سنت متواتر قولي و  :فرض پنجم

درسفري از ما  صپيامبر :ستگفته ا ب. ابن عمر ، ثابت شده استصفعلي پيامبر
كه نماز عصرمان به تاخير افتاده بود و شروع   عقب مانده بود، سپس وقتي به ما رسيد،

با صداي بلند ما را  صكه پيامبر  كرديم كرديم به وضو گرفتن و پاهاي خود را مسح مي 
را  هاي پاي خود واي بر كساني كه پاشنه« »ويل لالعقاب من النار« صدا زد و فرمود:

. دو بار يا سه بار چنين فرمود. اين حديث »شوند گرفتار مي  شويند و به آتش دوزخ نمي
  . متفق عليه است

كه  بر آن بوده است  صاجماع اصحاب پيامبر :كه عبدالرحمن بن ابي ليلي گفته است
  . هاي پا واجب است شستن پاشنه

آنجا كه  :شده استها تصريح  گذشت در قرآن كريم بدان  اي كه فرايض پنجگانه

$+ فرمايد: مي pκš‰ r'‾≈tƒ šÏ%©!$# (# þθãΨ tΒ# u # sŒÎ) óΟçFôϑè% ’ n<Î) Íο 4θn=¢Á9 $# (#θè=Å¡øî $$ sù öΝä3yδθ ã_ãρ öΝä3 tƒÏ‰ ÷ƒr& uρ ’ n<Î) 

È, Ïù# t� yϑø9$# (#θßs |¡ øΒ$# uρ öΝä3 Å™ρâ ã�Î/ öΝà6 n=ã_ ö‘r& uρ ’ n<Î) È ÷t6÷è s3 ø9   .)1(]٦[املائدة:  _#$
، واجب  گذشت كه   رعايت ترتيب بين فرايض وضو به ترتيبي (،  ترتيب :ششمفرض 

چه در آيه  ، اگر ، فرايض وضو را به ترتيب ذكر كرده است . زيرا خداوند در آيه فوق ) است
، فاصله  بين دستها و پاها كه شستن هر دو واجب است با سر كه مسح آن واجب است

. واال اين دو اندام  مراعات ترتيب استكه اين فاصله بعلت   . بديهي است واقع شده است
ي بيان عربي  شدند. و اين شيوه كه هم حكمند و حكمشان يكسان است ازهم جدا نمي 

 :نبوي نيز آمده است »صحيح«. و در حديث  . و سياق آيه براي بيان اين واجب است است
. و »كرده است  وعاز اندامهائي شروع كنيد كه خداوند بدان شر « »ابدأوا بما بدأ اهللا به«

. زيرا از  نيز بر مراعات ترتيب بين اين اركان و فرايض بوده است صسنت عملي پيامبر
، وضو گرفته باشد. وضو عبادت است و  كه بدون مراعات اين ترتيب  وي نقل نشده است

                                         
  .گذشتترجمه اين آيه در اول مبحث وضو  - 1
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باشد. كسي حق ندارد با كيفيت ماثور و منقول  مي ص، مدار بر پيروي از پيامبر در عبادات
ي  پيوسته و هميشگي روكه بصورت  كيفيتي  ابت شده وضوي او، مخالفت نمايد. بويژه و ث

  داده باشد.

  ت وضو)  مستحبا ي وضو ( سنتها
،  ثابت شده است صسنتهاي وضو عبارتند از قول و فعلي كه درباره وضو از پيامبر

واست قرار بدون اينكه الزم و واجب باشند و يا كسي كه آنها را ترك كند، مورد بازخ
    –و معني سنت همين است  -گيرد. 

  باشد: سنن وضو بشرح زير مي
  ول وضو: تسميه در ا -1

، و در اين باره احاديثي نقل  ، در آغاز وضو سنت است ن بسم اهللا الرحمن الرحيمگفت
كه بتوان آنها  ، آنقدر قوي هستند،  ي هم رفته باشند، ليكن رو مي »ضعيف«كه  شده است 
، خود گفتن بسم اهللا الرحمن الرحيم كار خوبي است و في  گذشته از آن ،  سترا، اصل دان

  له مشروعيت دارد.الجم
  ، سواك كردن:  مسواك زدن -2
دهند و بر خود  كردن انجام مي  كه بدان عمل مسواك  بر آن چوبي  »سواك  «ي  لمهك

  شود. ، اطالق مي كردن  عمل سواك
و ماليدن دندانها با آن چوب مخصوص يا هر مسواك زدن عبارت است از تمييز كردن 

  -و دهان و دندانها را تميز كند  -كار بخـورد  كه بدرد آن  چيز خشني 
آورند، زيرا از  كه از حجاز مي  ، است »اراك«كـردن چوب   بهترين چيز براي مسواك

ر هاي دندان و تقويت هاضمه و ادرا ، تحكيم لثه و جلوگيري از بيماري جمله خواص آن
اند. اگرچه اصل عمل سنت به هر چيزي كه زردي و چرك دندان  آور بودن را، برشمرده

  . شود مانند مسواك و امثال آن را از بين ببرد، حاصل مي
لوال أن أشق على أمتي «: فرموده است صكه پيامبر  روايت شده است �از ابوهريره

قرار دادن امت نبود، دستور  گنااگر خوف مشقت در تن « ،»المرتهم بالسواك عند كل وضوء
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. مالك و شافعي و بيهقي و حاكـم  »، مسواك بزنند كه هميشه در وقت وضوگرفتن  دادم مي
  اند. كـرده  آن را روايت
السواك مطهرة للفم، مرضاة « اند: فرموده صكه پيامبر  روايت شده است لاز عايشه

. احمد و نسائي و »ار استگسواك زدن پاكيزگي دهان و مايه خوشنودي پرورد « »للرب
  اند. ترمذي آنرا روايت كرده

، ليكن در پنج وقت بيشتر مستحب  ي اوقات مستحب است كردن در همه مسواك 
  :است
  بوقت وضو  -1
  بوقت نماز  -2
  بوقت خواندن قرآن  -3
  بوقت بيدار شدن از خواب  -4
  گيرد.  كه دهان بو مي بوقتي  -5

،  دار و غير او در اول و آخر روز يكسان است روزهمستحب بودن مسواك كردن براي 
 »ما ال أحصي، يتسوك وهو صائم صصصصرأيت رسول اهللا«ت: گفته اس � زيرا عامر بن ربيعه

. احمد و »كرد ، سواك مي داري  كه در حال روزه ام  را ديده صشمار پيامبربكرات بي«
، سواك را بشويند  سواك زدناند. سنت است كه بعد از  ابوداود و ترمذي آنرا روايت كرده

يستاك فيعطيني السواك، الغسله  صصصصكان النبي« :گفته است لتا پاكيزه بماند. زيرا عايشه
 داد زد آنگاه سواك را به من مي سواك مي صپيامبر « »فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه

م و به سوي او شست ، سپس آن را مي كردم ، من اول خود با آن سواك مي كه آنرا بشويم
  اند. ود و بيهقي آنرا روايت كرده. ابودا»گرداندم برمي

كه با انگشت خود اين عمل را   ، سنت است كه دندانهايش افتاده است  كسي براي 
اي رسول خدا، آيا  :كه كردم  سوال صگويد از رسول خدا لانجام دهد. زيرا عايشه

يدخل إصبعه «: ؟ فرمود گفتم چگونه »آري«كه دندانهايش بيفتد، سواك بكند؟ فرمود:   مردي
  . . طبراني آنرا روايت كرده است»كار را بكند با انگشتش اين  « »في فيه
  شستن هر دو كف دست سه بار در آغار وضو:   - 3
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، سه بار  رفتگ كه وضو مي را ديدم  صپيامبر« :گفته است  زيرا اوس پسر اوس ثقفي
كه   روايت است �اند. از ابوهريره نرا روايت كرده. احمد و نسائي آ»كف دستها را شست

إذا استيقظ أحدكم من نومه فال يغمس يده في إناء حتى يغسلها ثالثا، « :فرموده است صپيامبر
هرگاه كسي از خواب بيدار شد، دستهاي خود را، در ظرفي « »فإنه ال يدري أين باتت يده

، به چه  داند كه در مدت خواب يرا او نميا اينكه اول آنها را سه بار بشويد، زفرو نكند ت
اند، جز آنكه بخاري عدد  . جماعت محدثين آنرا روايت كرده»چيزي دست زده است؟

  .را ذكر نكرده است »سه مرتبه«
  كردن: سه بار مضمضه   -4

هرگاه « »إذا توضأت فمضمض« اند: فرموده صگفته كه پيامبر � لقيط بن صبره
. ابوداود و بيهقي آنرا  "ان بگردانيد= آب در ده" »كنيد ه خواستيد وضو بگيريد، مضمض

  .اند روايت كرده
.  آب در بيني گرداندن و به تندي آن را دور ريختن استنشاق و استنثار سه بار:  -5

إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم «اند:  فرموده صكه پيامبر  گفته است � ابوهريره
. »گرداند سپس آن را دور بريزد ر بيني بگيرد، آب د هركس خواست وضو « »ليستنثر

  اند. كرده شيخين و ابوداود آنرا روايت 
گيرد. زيرا از   با دست چپ انجام )1(، و استنثار كه استنشاق با دست راست  سنت است
أنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى، ففعل هذا « :روايت شده �حضرت علي
و  كرد  ، سه بار مضمضه او براي وضو آب خواست« »صصصص: هذا طهور نبي اهللاثالثا، ثم قال

اينست وضوي پيامبر  :، سپس گفت سه بار استنشاق نمود و با دست چپ آنرا دور ريخت
  .اند كرده د و نسائي آنرا روايت . احم»صخدا

بهر صورت و شكلي آب به دهان و بيني برسد، سنت مضمضه و استنشاق تحقق 
كه هر دو را با هـم انجام داد. از   آنست صليكن سنت صحيح و ثابت از پيامبر يابد، مي

                                         
  .ريختن  بيرون  را  استنشاق  آب  تندي  به  و  نهادن  بيني  بر  دست  استنثار: - 1
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، مضمضه و استنثار را با سه مشـت آب انجام صپيامبر« :كه  عبداهللا بن زيد روايت شده
  . اين حديث متفق عليه است.»داد

 � . زيرا لقيط كه روزه نباشد مبالغه در مـضمضه و استنشاق سخت است  كسي براي 
أسبغ الوضوء «د: كامل را برايم بگو، فرمو  ، وضوي اي پيامبر خداي :گفتم  :كه  فته استگ

ور كامل بگير و بين وضـو را بط« »وخلل بين االصابع، وبالغ في االستنشاق إال أن تكون صائما
. پنج نفر از محدثين »كن مگر اينكه روزه باشي انگشـتان را بشوي و در استنشاق مبالغه 

  . دانسته است »صحيح«اند و ترمذي آنرا  كرده ايت آنرا رو
  كردن ريش با انگشتان و شستن البالي موي ريش: تخليل اللحية: خالل   -6

ريش خود را خالل  صمبرپيا « »كان يخلل لحيته  صصصصأن النبي«گفته است:  �عثمان
رمذي آن اند، و ت . ابن ماجه و ترمذي آن را روايت كرده»شست كرد = البالي آنرا مي مي
خواست وضو  هرگاه مي صپيامبر« :كه  روايت شده �. از انس دانسته است »صحيح«را 

كرد و  زد و بدان خالل ريش مي گرفت و به زير چانه مي بگيرد، يك مشت آب مي
-A "@« فرمود: ميB �C=(����« ابوداود و بيهقي و »وردگارم چنين دستور داه استپر .

  اند. كرده  حاكم آن را روايت
  كردن انگشان با همديگر:  تخليل االصابع: خالل  -7

 »إذا توضأت فخلل أصابع يديك و رجليك«كه: پيامبر فرمود:   گفته است بابن عباس
ي آنها را كنيد = البال  هرگاه خواستيد وضو بگيريد انگشتان دست و پا را خالل«

روايت  �مستورد بن شداداند. از  كرده . احمد و ترمذي و ابن ماجه آن را روايت »بشوئيد
كرد =  كوچكش انگشتان پاي را خالل مي را ديدم كه با انگشت  صپيامبر« :كه  شده

  اند. كرده . هر پنج نفر بجز احمد آن را روايت »نمود البالي آنها را پاك مي
احاديثي نقل شده كه بموجب آنها، حركت دادن انگشتري و دستبند و امثال آن نيز 

اند، ليكن عمل بدانها شايسته  نرسيده »صحيح«ي  ن احاديث به درجه، ولي آ سنت است
  شود. بطور كلي آن را نيز شامل مي »اسباغ وضو«، زيرا امر به  است
  تكرار كردن شستن اعضاء تا سه مرتبه = تثليث الغسل:  -8
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، اگر  كه بطور غالب معمول بوده است  سه بار شستن اندامهاي وضو، سنتي است
باشد. عمرو بن شعيب از پدرش از  ايت شده براي بيان جواز آن ميخالف آن رو

آمد، كيفيت وضو را از  ص، به خدمت پيامبر يكنفر اعرابي« :كه  روايت كرده شجدش
هذا «ي اعمال وضو را سه بار سه بار به وي نشان داد و فرمود:  كرد؟ همه  آنحضرت سوال

وضو، هر كس بر آن بيفزايد  اينست« »الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم
. احمد و نسائي و ابن »كاري بد كرده و از حق تجاوز كرده و ستم نموده است  بيگمان

روايت است  �اند. و به روايت احمد و مسلم و ترمذي از عثمان كرده ماجه آنرا روايت 
شده است روايت  ص. و بطريق صحيحي از پيامبر شست كه اندامهاي وضو را سه بار مي 

ي مسح سر، اكثر  . اما درباره شست گهگاهي اندامها را در وضو يكبار و گاهي دوبار مي
  .كرد كه يكبار مسح مي  ا بر آنستروايته
  تيامن:  -مقدم داشتن راست بر چپ در شستن   -9

. از  كه دست راست و پاي راست را قبل از دست چپ و پاي چپ شست سنت است 
يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره،  صصصصكان رسول اهللا«: كه  روايت شده است لعايشه

خواه در  داشت ابتدا كردن به طرف راست را دوست مي  همواره صپيامبر « وفي شأنه كله)
، و چه در وضو و غسل و چه در ساير  كردن مويش  ، و چه در شانه كفش پوشيدن

 صقل شده است كه پيامبرن �. از ابوهريره . اين حديث متفق عليه است»كارهايش
هرگاه خواستيد كه لباس بپوشيد و وضو « »إذا لبستم وإذا توضأتم فأبدءوا بأيمانكم« فرمود:

. احمد و ابوداود و ترمذي و نسائي آنرا روايت »گيريد از طرف راست شروع كنيدب
  اند. كرده

  كشيدن بر اندامها همراه با آب = دلك:  دست   -10
اهللا بن  . از عبد كشيدن دست بر اندامها، همراه با آب يا بعد از آن، عبارت است از  لك د
 »أتى بثلث مد فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه صصصصأن النبي«: روايت شده است كه �زيد

. ابن خزيمه   »آب وضو گرفت و بر بازوهايش دست كشيد )1(با يك سوم مد صپيامبر «

                                         
1 - ددو رطل عراقي :م.  
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فرمود:  وضو گرفت و مي صپيامبر :. باز هم از وي نقل شده كه آنرا روايت كرده است
D��% :�C=( »اينچنين بايد بر اندامها دست كشيد« .  

  اند.  كرده ابو داود طيالسي و احمد و ابن حبان و ابويعلي آنرا روايت 
  مواالت: -11

اي بين آنها واقع  ، يعني شستن اندامها در وضو به دنبال هم باشد، و فاصله مواالت
كه عرفاً   كار ديگري مشغول گردد، وضو گيرنده در اثناي وضو به نشود، و طوري نباشد كه

مسلمانان بدين  و عمل سلف و خلف صانصراف از وضو به حساب آيد. سنت پيامبر
  . منوال بوده است

  دن هر دو گوش:  مسح كر  -12
، و قسمت  گوشها را با انگشتان سبابه = انگشتان نشان كه داخل  سنت بر آن است 

كرد. از مقدام ابن  ، همراه با همان آب سر، مسح  ها را با انگشتان شست = ابهامظاهري آن
مسح في وضوئه رأسه وأذنيه ظاهرهما  صصصصأن رسول اهللا« :روايت شده كه �معديكرب

قسمت ، سر و دو  در وضوي خويش صپيامبر « »وباطنهما، وأدخل أصبعه في صماخي أذنيه
گوشها   كرد و دو انگشت خود را داخل سوراخ  گوشهاي خود را، مسح  بيروني و دروني

كيفيت  ، درباره باند. از ابن عباس كرده . ابوداود و طحاوي آنرا روايت »فرو كرد
. »سر خود و گوشهايش را يكبار مسح كرد« :كه  روايت شده است صوضوي پيامبر

گوشهاي  سر و« :كه  اند. و در روايت ديگري آمده است كرده  احمد و ابوداود آن را روايت
  گوشها را با انگشتان سبابه و بيرونشان را با انگشتان شَست مسح كرد، درون   خود را مسح

  .»كرد
  شستن پيشاني و دست و پاها بيشتر از حد معمولي=اطاله غرّة و تحجيل:  -13

. و  ي غرّه يعني جزئي از پيشاني سر را اضافه بر قسمت فرضي صورت بشوئيم طالها
كه باالتر از آرنجهاي دست و باالتر از قوزكهاي پا را نيز   آنست »تحجيل اطاله«اما 

  بشوئيم.
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إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من «  :، فرموده استصگويد: پيامبر �ابوهريره
بيگمان امت من در روز قيامت براثر تكميل وضو چهره و دست و پايشان « »آثار الوضوء

= به اسبان پيشاني سفيد »چهره و دست و پايشان آشكار استدرخشد و آثار وضو در  مي
گويد: هر  ابوهريره مي“. شان را فرا گرفته است مانند، و نور، چهره و دست و پا سفيد مي

مد و شيخين آنرا . اح  “تواند پيشاني خويش را بيشتر شويد، از اين كار غافل نماند كس مي
  اند. روايت كرده

، ساعد  ابوهريره آب براي وضو خواست و وضو گرفت « :كه از ابوزرعه نقل شده است
گفتم: چرا چنين  ،  ها شست را تا باالتر از آرنجها شست و پاها را باالتر از قوزكها تا ساق

، و او  . متن اين حديث از احمد است»اين نهايت زينت و آرايش است :؟ گفت كني مي
  .  است »صحيح «ن . و اسناد آن بشرط شيخي كرده است آنرا روايت 

  حتي اگر از آب دريا هم وضو بگيرند: ضو ر آب و جوئي د صرفه -14
) إلى خمسة أمداد ويتوضأ ٣يغتسل بالصاع (« :صپيامبر :ايت شده است كه رو � از انس

كرد و با يك مد  صاع الي پنج مد غسل مي با يكصلي اهللا عليه و سلم پيامبر  « »بالمد
  . از عبداهللا بن ابي زيد روايت شده است يث متفق عليه است. اين حد»)1(گرفت وضو مي

كم يكفيني من الوضوء؟ قال مد، قال كم يكفيني للغسل؟ قال «كه: مردي از ابن عباس پرسيد: 
، »صصصصصاع، فقال الرجل: ال يكفيني، فقال: ال أم لك قد كفى من هو خير منك: رسول اهللا

  چقدر آب براي غسل :گفت ،  يك من آب :گفت  كند؟ براي وضو كفايت مي چقدر آب «
، ابن عباس  كافي نيست براي من  :، آن مرد گفت چهار من آب :گفت كند؟  كفايت مي

كرد، يعني رسول  كه از تو بهتر بود كفايت مي  ! براي كسي مادرت به عزايت بنشيند! :گفت
، در كتاب ، هستند كه رجال آن موثوق به  . احمد و بزاز و طبراني با سندي»صخدا

 صصصصأن النبي«روايت شده است كه:  باند. از عبداهللا بن عمر كرده  آنرا روايت »الكبير«

                                         
مد. (المنجد و  4 :صاع ليتر فرنگي تقريبا. 18 :دو رطل عراقي، و يكچهارم رطل حجاز. مد :مد - 1

 »معين«. من چهار برابر و رطل، هشت مساوي و   اي است معادل چهار مد الروس). صاع: پيمانه
  .ترجم)م(
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مر بسعد وهو يتوضأ فقال: ما هذا السرف يا سعد؟! فقال: وهل في الماء من سرف؟ قال: نعم و 
كه مشغول وضو گرفتن بود،  گذشت  از كنار سعد مي ص[پيامبر »إن كنت على نهر جار

،  ؟ فرمود: آري گفت مگر در آب هم اسراف هست  كني اي سعد؟ اسراف مي چرا :گفت 
  . احمد و ابن ماجه با سند ضعيفي آنرا روايت»اگر چه بر روي رود جاري هم باشي

پذيرد، مانند  ي غيرمشروع نيز اسراف تحقق مي اند. با استعمال آب براي يك فايده كرده
كه از پدرش و از   ، در حديث عمرو بن شعيباينكه بيش از سه بار اندامها را بشوئيد

آمد و از كيفيت وضو  صيكنفر اعرابي پيش پيامبر« :كه ، آمده است  جدش روايت كرده
، »كامل   اينست وضوي«سه بار سه بار، به وي نشان داد وگفت:  كرد، پيامبر آنرا،  سوال

احمد و نسائي و ابن  .»كرده و تجاوز و ستم نموده است  كه بر آن بيفزايد، بدي كسي  
  اند. كرده  آنرا روايت »صحيح«ماجه و ابن خزيمه با اسنادهاي 

إنه سيكون « فرمود: كه مي  ، شنيدمصاز پيامبر :كه روايت شده  �از عبداهللا بن مقفل
اهند آمد كه در گروهي خو  درميان امت من« »في هذه االمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء

اند. بخاري  . احمد و ابوداود و ابن ماجه آنرا روايت كرده»كنند ميطهارت و دعا اسراف 
، صدانستند كه آب وضو از اندازه آب وضوي پيامبر اهل علم مكروه مي« :گفته است 

  . »تجاوز نمايد
  خواندن دعاها در اثناي وضو:   -15

ثابت نشده  صي دعاهاي وضو، بجز حديث ابوموسي اشعري چيزي از پيامبر درباره
، آمدم و برايش آب وضو آوردم صبه خدمت رسول اهللا« :گفته است � . ابوموسي ستا
اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي « خواند: كه چنين دعا مي كه وضو گرفت و از ايشان شنيدم  

في داري، وبارك لي في رزقي) فقلت: يا نبي اهللا سمعتك تدعو بكذا وكذا قال: (وهل تركن من 
،  گردان  ، و روزيم را فراوان  گشايش دههم را بيامرز، و ماوايم را خداوندا گنا« .»شئ؟

؟ فرمود: آيا چيزي  گفتي كه در دعاي خود چنين و چنان مي  اي پيامبر خدا، شنيدم :گفتم 
اند. لكن نسائي  كرده . نسائي و ابن السني با اسناد صحيح آنرا روايت »؟ ام را جا گذاشته

. و ابن  شود، ذكر كرده است عد از فراغت از وضو گفته ميكه ب آنرا از جمله دعاهائي
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نووي ،  كر نموده است ذ »شود ل وضو گفته مي كه در خال آنچه «السني آنرا تحت عنوان 
  گفته است كه هر دو محتملند.

  دعاي بعد از وضو:  -16
ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم «اند:  ، فرمودهصپيامبر :گفته است �عمر

قول: أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إال فتحت له أبواب ي
گواهي   كامل بگيرد، سپس بگويد:  هركس از شما وضوي « »الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء

دهم  ، و گواهي مي شريك است كه يكتا و بي كه هيچ معبود بحقي نيست بجز اهللا   دهم مي
بهشت را به رويش  ه، خداوند درهاي هشتگان آور خداست محمد بنده و فرستاده و پيامكه 
. و از  . مسلم آنرا روايت كـرده است»شود ميگشايد، از هركدام بخواهد داخل  مي

من توضأ فقال: سبحانك اللهم « :، فرموده استصكه پيامبر  ابـوسعيد خـدري روايت شده
نت، أستغفرك وأتوب إليك كتب في رق ثم جعل في طابع فلم يكسر وبحمدك، أشهد أن ال إله إال أ

نويسند  كه وضو بگيرد ودعاي فوق را بخواند، آنرا درپوستي مي كسي« »إلى يوم القيامة
 »االوسط  «. طبراني آنرا دركتاب »كنند ا باز نميكنند تا روز قيامت آنر سپس آنرا مهر مي
را  »صحيح«. و راويان آن شرايط راويان  است ، متن حديث از طـبراني روايت كرده است

ختم عليها بخاتم فوضعت تحت « :كرده و در آخرش گفته است  دارند. و نسائي آنرا روايت
گذارند و تا  شود و آنرا در زير عرش مي يبرآن مهر زده م « »العرش فلم تكسر إلى يوم القيامة

أللهم «. و اما دعاي:  كرده است صويب آنرا ت »وقف«. نسائي »دارند روز قيامت آنرا نگه مي
پاكان  كنندگان و خداوندا مرا از زمره توبه« »اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين

. در روايت ترمذي آمده و گفته است كه در حديث و اسنادش »آاليش قرار ده بي
  رسد.  بنظر نمـي »صحيح«وجود دارد. و چندان  »اضطراب«

  ز بعد از وضو:دو ركعت نما -17
يا بالل حدثني « به بالل فرمود: صروايت شده است كه پيامبر �زيرا از ابوهريره

بأرجى عمل عملته في االسالم إني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عمال 
أرجى عندي من اني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إال صليت بذلك الطهور ما كتب لي 

  .»أصلي أن
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اي نعلين ترا در ترين عملت را در اسالم برايم بگو! زيرا صد ، اميدواركننده اي بالل«
ترين عمل به نزد من آن بوده كه در هر  اميدواركننده :. گفت بهشت پيش از خود شنيدم

، با آن وضو، هر چقدر برايم مقدور شده باشد،  روز كه وضو گرفته باشم ساعت از شبانه
 :كه روايت شده  �. از عبة بن عامر . اين حديث متفق عليه است»ام نماز خوانده

ما أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إال « فرمود: صپيامبر
كه با تمام  هركس بنحو احسن وضو بگيرد و دو ركعت نماز بگذارد،  « »وجبت له الجنة

. مسلم و ابوداود و »گردد براي او واجب مي قلب خود متوجه آن باشد، بهشتوجود و 
اند. و از خمران موالي عثمان  كرده  ابن ماجه و ابن خزيمه در كتاب صحيحش آنرا روايت

كه آب وضو خواست و سه بار دست  را ديده است  �او عثمان :كه بن عفان روايت شده 
 ، و فرمود: گرفت يرا ديدم كه چنين وضو م صپيامبر :، و گفت)1(... راست خود را شست

كس هر« »من توضأ وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين ال يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه«
ي نفس فارغ  بمانند من وضو بگيرد، سپس دو ركعت نماز بخواند و در آنها از وسوسه

ي و ديگران آنرا روايت . مسلم و بخار»شود ي او آمرزيده مي گذشته  گناهان   باشد،
  اند. هكرد

، تميز كردن چين و چروك  كنج چشمان  پاك كردن :از ذكر سنتهاي ديگر وضو از قبيل
كه   ، زيرا احاديثي ، خودداري كرديم گردن ، حركت دادن انگشتري و مسح كردن  صورت

اند. اگرچه براي تكميل نظافت  نرسيده »صحيح«ي  در اين باره روايت شده است بدرجه
  .كنند ها عمل مي بدان

  كه در وضو ناپسند است رهايي  كا مكروهات وضو =

                                         
   مترجم محترم اين قسمت را كامل ترجمه نكرده است و متن عربي آن بدينگونه است: - 1

دعا بوضوء فأفرغ عى يمينه من إنائه فغسلها ثالث مرات، ثم  ����وعن خمران مولى عثمان: أنه رأى عثمان بن عفان
ثالثا، ويديه إلى المرفقين ثالثا، ثم غسل أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه 

يتوضأ وضوئي هذا)، ثم صلى ركعتين ال يحدث فيهما نفسه غفر له ما  صصصصرجليه ثالثا، قال: رأيت رسول اهللا
  .. (سايت نوار اسالم)تقدم من ذنبه) رواه البخاري ومسلم وغيرهما
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ترك هريك از سنتهاي وضو مكروه است تا وضو گيرنده از پاداش و ثواب آنها 
، و با ترك  ، موجب محروم شدن از ثواب است محروم نگردد، زيرا ارتكاب عمل مكروه

  يابد. ، مكروهي تحقق مي هر سنتي

  زد: سا مي ه چيزهايي كه وضو را تبا -وضو  نواقص 
گردند كـه مقصود از آن حاصل  كه وضو را باطل كنند و سبب مي  چيزهايي هست

  باشند: ، آنها بشرح زير مي نشود
اشياء زير را در  كه   شرمگاه پيش يا از عقب انسان ازكه   خارج شدن هر چيزي -1

  يـرد:گ بر مي
  .ادرار - الف
  . مدفوع  -ب

ρr& u+زيرا قول خدا:  !$ y_ Ó‰tn r& Νä3Ψ ÏiΒ zÏiΒ ÅÝÍ←!$ tóø9 يا اگر يكي  «. ]6و المائدة:  43[النساء:  _#$
، و قضاي حاجت  كنايه از قضاي حـاجت است . كه »رگشتاز شما از قضاي حاجت ب

  شود. ادرار و مدفوع هر دو را شامل مي
  كه از شرمگاه پسين بيرون آيد:  بادي   -ج

ال يقبل اهللا صالة أحدكم إذا أحدث « :تفرموده اس صكه پيامبر ، گفته �زيرا ابوهريره
هرگاه «. حتى يتوضأ) فقال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: (فساء أو ضراط)

يذيرد مگر اينكه وضو  وند نماز وي را نمـيبراي يكي از شما حدث پيش آمد، خدا
  ابوهريره ؟ چيـست »حدث«مراد از  :بگيرد، مردي از حضرموت از ابوهريره پرسيد كه

. اين حديث متفق »-چسيدن يا گوزيدن   -مقصود باد بيصدا و باد با صدا است  :گفت
إذا وجد أحدكم في بطنه « فـرمود: ص، پيامبر . باز هم از او روايت شده است كه عليه است

 »شيئا فأشكل عليه أخرج منه شئ أم ال؟ فال يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا
و  آيا بادي از ا :كه بر وي مشتبه شد، ي از شما صدائي را از شكـم خود شنيد و امر هركس «

خارج شده است يا خير؟ از نماز خود خارج نشود مگر اينكه صدائي بشنود يا بوئي 
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. البته شنيدن صدا يا احساس كردن بو، شرط  . مسلم آنرا روايت كرده است»احساس كند
  . يقين است مبني بر اينكه چيزي از او خارج شده است، بلكه مراد از آن حصول  نيست

(� - د، هـ، و , � ,FC � � FG�94 ي مذي فرموده است:  درباره ص: زيرا پيامبر 

أما المني فهو الذي منه « :گفته است ب. و ابن عباس  »مذي موجب وضو است « ��&:&?
،  اما مني« »وضأ وضوءك للصالةالغسل، وأما المذي و الودي فقال: (أغسل ذكرك أو مذاكيرك، وت

رمود: آلت خود را يا لباس آلوده از آن را از ، پيامبر ف موجب غسل است و اما مذي و ودي
گيريد، بهنگام خروج آنها نيز وضو بگير  آنها بشوي و همانطوريكه براي نماز وضو مي

  . كرده است  ، روايت»السنن«. بيهقي آنرا دركتاب »يعني موجب غسل نيست
  خواب:  -2

برايش باقي نماند، مشروط بر اينكه شخص چنان به خواب فرو رفته باشد كه ادراكي 
 :گفته است كه �و نشيمنگاهش بر جاي نشستنگاه نچسبيده باشد، زيرا صفوان بن عسال

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أال ننزع خفافنا ثالثة أيام ولياليهن إال من «
داد كه هرگاه به مسافرت  به ما دستور مي صامبرپي« »ابة، لكن من غائط و بول و نومجن

،  ، مگر براي غسل جنابت هاي خويش را از پا بيرون نياوريم روز خف رفتيم تا سه شبانه
گرفتيم تا آن مدت آنها را از پا بيرون  ليكن بعد از قضاي حاجت و خواب كه وضو مي

  »صحيح  «اند و ترمذي آنرا  كرده سائي و ترمذي آن را روايت . احمد و ن  ]آورديم نمي
. هرگاه شخصي نشسته بخواب رود و نشيمنگاهش به زمين چسبيده باشد  دانسته است

 :گردد كه گفته است شود. و حديث انس نيز بر اين معني حمل مي وضوي وي باطل نمي
ق رؤوسهم ثم يصلون وال ينتظرون العشاء االخرة حتى تخف صصصصكان أصحاب رسول اهللا«

برد تا  نشستند و خوابشان مي م ميبه انتظار نماز عشاء دو صياران پيامبر«. »يتوضئون
. »خواندند بدون اينكه وضو را تجديد نمايند خورد، سپس نماز مي اينكه سرشان تكان مي

كه ترمذي از  اند. و متن حديث  شافعي و مسلم و ابوداود و ترمذي آنرا روايت كرده
يوقظون للصالة حتى  صصصصلقد رأيت أصحاب رسول اهللا« :كرده است چنين است  شـعبه روايت

را  صبه تحقيق ياران پيامبر« »السمع الحدهم غطيطا، ثم يقومون فيصلون وال يتوضئون
ماندند، تا جايي كه صداي خرناس بعضي از آنان را  ام كه بانتظار نماز بيدار مي ديده
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. »گرفتند خواندند و وضوي جـديدي نمي شدند و نـماز مـي ، سپس بلند مي شنيدم مـي
  د.ر ما آنان نشسته بخواب رفته بودنبنظ :گفته است  ابن المبارك

  ل عقل: زوا-3
كند كه اين زوال  خواه از راه ديوانگي يا اغما، يـا مستي يا دارو بـاشد، و فرق نمي

مـنگاهش چسبيده به زمين بوده يا كه نشي  عقل زياد يا كم بوده باشد و خواه چنان نشسته
. زيرا زوال عقل در هر يك از اين  ي اين احوال ناقض وضو است چنين نباشد، در همه

  .، رساتر از زوال عقل در خواب است و علماء بر آن اتفاق كلمه دارند حاالت
  ، بدون حائل: دست زدن به فرج: شرمگاه مرد و زن -4

من مس ذكره فال « فرمود: صپيامبر :كه است  كرده روايت بزيرا يسرة بنت صفوان
كه به آلت تناسلي خود دست زد نماز نگزارد تا اينكه وضو   كسي« »يصل حتى يتوضأ

، و  دانسته است »صحيح«اند و ترمذي آن را  كـرده  . هـر پنج نفر آنـرا روايت»بگيرد
لك و شافعي و ، و ما اين حديث صحيحترين خبري است در اين باره :گفته است بخاري 

حديث يسره  :به احمد گفتم :اند. ابوداود گفته است كرده  احمد و ديگران نيز آنرا روايت
كه احمد و   . و در روايت ديگري است »صحيح«، او گفت آن حديث  نيست »صحيح«

ويتوضأ من « :گفت كه مي  شنيده صاو از پيامبر :كه  اند آمده است كرده نسائي از يسره نقل 
كند كه  . فرق نمي»گيرد كسيكه به آلت تناسلي خود دست زد وضو مي« »كرمس الذ 

 . ست بزند حكمش يك سـان استشخص به آلت تناسلي خود يـا آلت تناسلي ديگران د
من أفضى بيده إلى ذكر ليس دونه ستر، فقد وجب « فرمود: صپيامبر :كه  گفته است وهريره اب

ت تناسلي خود دست زد، بيگمان وضو بر وي ي كه بدون پرده به آلكس« »عليه الوضوء
اند.  كرده . احمد و ابن حبان و حاكم آنرا روايت »واجب است = وضويش باطل شده

گفته است: اين حديت بهترين  اند. و ابن السكن  دانسته »صحيح«حاكم و ابن عبدالبر آنرا 
شافعي چنين ت . و متن حديث در رواي كه در اين زمينه روايت شده است  حديثي است

هركس از شما بدون « ،»إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره، ليس بينها وبينه شئ فليتوضأ«است: 
  .»گردد پوشش دستش به آلت تناسلي خود تماس پيدا كرد وضويش باطل مي
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أيما رجل مس فرجه «  :روايت شده است شو از عمرو بن شعيب از پدرش و از جدش
ه خود دست زد وضو هر مردي كه به شرمگا« »ا فلتتوضأفليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجه
كه به شرمگاه خود دست زد، وضو بگيرد، چه   ، و هر زني بگيرد = وضويش باطل است

كه حازمي اين  گفته   . ابن القيم كرده است . احمد آنرا روايت »وضويش باطل شده است
كه دست زدن به آلت   ي حنفي مذهبان بر آنست . و رأ دانسته است »صحيح«اسناد را 

أن رجال سأل النبي عن رجل « :كرده است روايت  »طلق«، زيرا  تناسلي ناقض وضوء نيست
اگر   پرسيد: صمردي از پيامبر« »يمس ذكره، هل عليه الوضوء؟ فقال: ال، إنما هو بضعة منك

، آيا بر وي وضو واجب است = وضويش باطل مردي به آلت تناسلي خود دست زد
اند و  . هر پنج نفر آن را روايت كرده»فرمود: نخير، زيرا آنهم اندامي است از شماشود؟  مي

اين حديث از حديث  :گفته است  . ابن المديني دانسته است »صحيح  «ابن حبان آنرا 
  بهتر است. »يسرة«

  كند نمي  طل چيزيي كه وضو را با
كنند و  كه وضو را باطل مي،  كه گمان رفته است كنيم  دوست داشتيم به چيزهايي اشاره 

كه بتوان بدان اعتماد نمود، در   شود، زيرا دليل صحيحي حال آنكه وضو بدانها باطل نمي
  :. اين چيزها بشرح زير است اين باره در دست نيست

  ن به زن بدون حائل:  دست زد -1
، او را بوسيده درحالي كه پيامبر روزه صپيامبر :كه  روايت شده است لاز عايشه

، وضو و روزه  بيگمان بوسه « »إن القبلة ال تنقض الوضوء وال تفطر الصائم«، و فرمود:  داشت
 »جيد «. و بزاز نيز با سند  است »بيرون آورده«. اسحاق بن راهويه آنرا »كند را باطل نمي

براي آن علتي را كه موجب ترك آن باشد  :گفته است  . عبدالحق آنرا بيرون آورده است
را در رختخواب  صشبي پيامبر :روايت شده است كه ل. باز هم از عايشه مشناس نمي

گذاشتم و   كه دست بر كف پاهاي ايشان  ، بجستجوي وي پرداختم در كنار خود نيافتم
اللهم اني أعوذ برضاك «گفتند:  ايشان در حال سجده بود و پاها را نصب كرده بودند و مي

وأعوذ بك منك، ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت  من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك،
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، و به  كه مرا از خشم خودت در امان داري برم  خداوندا به رضاي تو پناه مي« »على نفسك
، و به عفو و بخشش  كه مرا از خشم خودت در امان داري  برم عفو و بخشش تو پناه مي

، من  برم ، و از تو به تو پناه مي گرفتار نسازي  برم كه مرا به عقوبت خودت تو پناه مي
اند،  . مسلم و ترمذي آنرا روايت كرده»اي توانم آنطور ترا بستايم كه تو خود را ستوده نمي

  دانسته است. »صحيح«و ترمذي آنرا 
قبل بعض نسائه ثم خرج إلى  صصصصأن النبي« :روايت شده است كه لباز هم از عايشه

زنانش را بوسيد سپس براي نماز بيرون رفت و  يكي از صپيامبر «، »الصالة ولم يتوضأ
كه رجال آن موثوق به   احمد و چهار نفر از محدثين آنرا با سندي  »تجديد وضو نكرد

كنت أنام بين يدي « :روايت شده كه گفته است لاند. باز هم از او  كرده هستند، روايت 
 :در متن ديگريو  »قبضت رجليالنبي صلى اهللا عليه وسلم ورجالي في قبلته فإذا سجد غمزني ف

، پاها  خوابيده بودم صدر پيش روي پيامبر «)  متفق عليه ( »فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي«
داد و  خواست به سجده رود مرا تكان مي كشيدم هرگاه مي ي وي دراز مي را در جهت قبله

سجده رود، خواست به  كردم. يا هرگاه مي گرفت و من پاي خود را جمع مي  ن مي نشگو
  .    )1(»داد پاي مرا تكان مي

ي جراحت يا حجامت يا  ، خواه بوسيلهز مخرج معتاد ز غير ا خارج شدن خون ا  -2
پس خارج  - :خون دماغ شدن بوده و خواه اندك يا فراوان باشد، ناقض وضو نيست

  .-كند شدن خون از شرمگاه پيشين و پسين وضو را باطل مي
مسلمانان همواره با  « »ل المسلمون يصلون في جراحاتهمما زا« :گفته است �حسن

 :، و گفته است كرده است  . بخاري آنرا روايت»گزاردند داشتند، نماز مي كه برمي جراحاتي 
. و  كوركي را فشار داد و از آن خون برون پريد و بعد از آن وضو نگرفت ، بابن عمر  «

ر انداخت و به نماز خود ادامه داد. و عمر بن ، خون را دو ابن ابي اوفي همراه با آب دهان
آمد. و عباد بن بشر در  خواند كه خون از زخمش بيرون مي خطاب در حالي نماز مي

                                         
مرد و زن غير محرم يعني  – پوست –تماس بشره  /شايان ذكر است كه بنا به مذهب امام شافعي - 1

  .باشد. (مترجم) زني كه نكاحش جايز است ناقص وضو مي
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. ابوداود و »كرد و به نماز خود ادامه داد  خواند، چند تير به وي اصابت حاليكه نماز مي
  اند.  ، آنرا روايت كرده ابن خزيمه و بخاري بحال تعليق

خواه پر بدهان باشد يا كمتر، ناقض وضو نيست زيرا در اين باره حديثي كه  قي:  -3
  . مورد اعتماد باشد و بتوان آن را معتبر دانست روايت نشده است

راي خلفاي راشدين و بسياري از اصحاب و تابعين بر آن  گوشت شتر:  خوردن   -4
ضو بعد از خوردن آن در حديث گرفتن و كند، جز آنكه امر به  كه وضو را باطل نمي  است

  . آمده است »صحيح«
أنتوضأ من لحوم «كرد:  سوال  صمردي از پيامبر« :كه روايت شده  �از جابر بن سمرة

الغنم؟..قال: (إن شئت توضأ وإن شئت فال تتوضأ)، قال: أنتوضأ من لحوم االبل؟ قال: (نعم توضأ 
گوشت وضو  آيا بعد از خوردن  « »(ال)من لحوم االبل)، قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: 
اگر خواستي وضو «شود؟ پيامبر فرمود:  بگيريم = آيا با خوردن گوشت وضو باطل مي

، چون وضو باطل  بگير و اگر نخواستي نگير= مختار هستي از اينكه وضو بگيري يا نگيري
، بعد  آري “  ؟ فرمود: كرد: بعد از خوردن گوشت شتر وضو بگيريم باز هم سوال “ شود نمي

گوسفندان   توان در محل خوابگاه باز پرسيد: آيا مي »گوشت شتر وضو بگير از خوردن 
؟ فرمود:  توانم در خوابگاه شتران نيز نماز بخوانم پرسيد: آيا مي »آري«نماز خواند؟ فرمود: 

 :ستگفته ا روايت شده كه � اند. از براء بن عازب كرده  . احمد و مسلم آنرا روايت»»نه«
توضئوا «گوشت شتر؟ فرمود:   شد در باره وضو گرفتن بعد از خوردن سوال صاز پيامبر

از « »ال تتوضئوا منها«. و ازگوشت گوسفند سوال شد؟ فرمود:   »از آن وضو بگيريد « »منها
ال تصلوا فيها، « . و از نماز خواندن در خوابگاه شتران پرسيده شد؟فرمود:»آن وضو نگيريد

درآنجا نماز نخوانيد، زيرا آنجا ناپاك است يا ممكن است آسيب  « »لشياطينفإنها من ا
صلوا فيها فإنها «. و از نماز خواندن در خوابگاه گوسفندان سوال شد؟ فرمود: »برسانند

. احمد و ابوداود و ابن حبان آنرا روايت  »ر آنجا نمازبگذاريد، آنها بركت هستندد « »بركة
بودن اين خبر از  »صحيح«از علماي حديث خالفي در  :گفته است  اند. و ابن خزيمه كرده 

هستند، نووي گفته است اين مذهب از دليل  »عادل«ن آن  ام زيرا راويا جهت نقل نديده
  ند.اهراي داد ر فقهاء برخالف آن، اگر چه جمهو قويتر است
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  شده است يا خير؟ شك نمودن در اينكه آيا وضو باطل  - 5
كند در اينكه آيا وضويش باطل شده است يا خير؟   وضو دارد، شك كه هرگاه شخصي

شود ، خواه در حين نماز اين شك  اين شك براي وي زيان ندارد و وضويش باطل نمي
  . وضويش باطل شده است  حاصل كند كه يقين    پيش آيد، يا در خارج نماز، تا اينكه

در حضور "كه گفته است: از عباد بن تميم از عمويش رضي اهللا عنه روايت شده
شكوه كرده كه انسان در نماز خيال مي كند كه چيزي برايش پيش آمده و  صپيامبر

از نماز  « »ال ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا« وضويش باطل شده است، فرمود:
  .»كند  احساس  شنود يا بوئيمنصرف نشود مگر اينكه صدائي ب

متن اين حديث   �اند. از ابو هريره كرده جماعت محدثين بجز ترمذي آنرا روايت
إذا وجد أحدكم في نفسه شيئا فأشكل عليه «فرمود:  صكه پيامبر  چنين روايت شده است

هرگاه بادي در « »أخرج منه شئ أم ال؟ فال يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا
يا خير؟ از نمازش  چيزي از وي خارج شده است كه آيا كسي پيچيد و به شك افتاد، شكم 

. مسلم و ابوداود و ترمذي »كند  خارج نشود، مگر اينكه صدائي بشنود يا بوئي احساس
، بلكه  كردن بوي بخصوصي مراد نيست  اند. البته شنيدن صدا و احساس آنرا روايت كرده

  . ابن المبارك كند بر آنكه چيزي از وي خارج شده است  مراد آنست كه يقين حاصل
، يعني باطل  كند در شكستن وضو، وضو بر وي واجب نيست  هرگاه شك :تگفته اس

  كند كه بتواند روي آن سوگند ياد كند.   شود مگر اينكه آنچنان يقين حاصل نمي
اما اگر در نداشتن وضو يقين داشته باشد، ليكن در طهارت وگرفتن وضو بعد از آن 

  كه وضو بگيرد. كند، باجماع مسلمين الزم است  شك
كه در اين باره نقل   ، زيرا اخباري ، موجب باطل شدن وضو نيستدر نماز قهقه   -6

  نيستند. »صحيح«شده است 
، موجب وضو گرفتن نيست زيرا دليل اينكه شستن ميت ناقض وضو شستن ميت -7
  است. »ضعيف«باشد 

  آن واجب است ي  كه وضو برا  چيزي
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   :براي سه چيز وضو واجب است
، خواه نماز واجب يا نماز سنت باشد حتي اگر نماز ميت هم  طلقبطور م نماز -1

‰pκš$+ باشد، زيرا خداوند فرمايد: r' ‾≈tƒ š Ï% ©!$# (# þθ ãΨtΒ# u # sŒÎ) óΟ çFôϑ è% ’n< Î) Íο 4θn=¢Á9 $# (#θè=Å¡ øî $$sù 

öΝä3yδθ ã_ãρ öΝä3tƒÏ‰ ÷ƒr& uρ ’ n< Î) È, Ïù# t� yϑø9$# (#θßs |¡øΒ $#uρ öΝä3Å™ρ â ã� Î/ öΝà6n=ã_ ö‘r& uρ ’ n< Î) È ÷t6÷è s3ø9 [املائدة:  _#$

پس هرگاه كسي بخواهد نماز بگزارد و وضو نداشته باشد، بايد وضو گيرد. و  .)1(]٦
خداوند نماز « »ال يقبل اهللا صالة بغير طهور، وال صدقة من غلول«فرمود:  صهمچنين پيامبر

ء  بخاري همه. جز »پذيرد بدون وضو را، و صدقه از مال بسرقت رفته از غنيمت را، نمي
  اند. محدثين آنرا روايت كرده

فرموده  صكه پيامبر  كرده است روايت  بيرا ابن عباسز طواف خانه كعبه: -2
طواف  « »الطواف صالة إال أن اهللا تعالى أحل فيه الكالم، فمن تكلم فال يتكلم إال بخير« :است

، پس  فرموده است گفتن در آنرا، حالل  ، جز آنكه خداوند سخن خانه كعبه نماز است
. ترمذي و دارقطني آنرا »زند، جز به نيكي لب نگشايد هركس در حين طواف حرف مي

  اند. دانسته“   صحيح “ اند والحاكم و ابن السكن و ابن خزيمه آنرا  كرده روايت 
زيرا ابوبكر بن محمد بن عمرو بن حزم از پدرش از   قرآن كريم: دست زدن به   -3

اي به اهل يمن ارسال داشت كه در آن مرقوم  ، نامهصكه پيامبر  كرده روايت  شجدش
. »كسي دست نزند مگر اينكه پاك باشد به قرآن « .»ال يمس القرآن إال طاهر«گرديده بود:  

،  اين حديث :اند. ابن عبدالبر گفته است كرده نسائي و دارقطني و بيهقي و اثرم آنرا روايت 
كه  نقل شده  باند. از عبداهللا بن عمر كرده آنرا قبول ، زيرا مردم  شبيه متواتر است

هيثمي در مجمع الزوايد آنرا ذكر  "»ال يمس القرآن إال طاهر«" :فرموده است صپيامبر
مردان راوي آن موثوق به هستند. حديث بر آن داللت دارد كه دست  :كرده و گفته است

 »طاهر«كلمة  اشد. ليكن جايز نيست جز براي كسيكه پاك و طاهر ب »مصحف«زدن به 
، بر هر دو  كه جنب نيست  كسي كسي كه وضو دارد و براي  ، براي  لفظي است مشترك

                                         
  ترجمة آن قبالً گذشت. - 1
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شود و همچنين بر كسيكه مومن باشد و كسيكه بر بدنش پليدي نباشد  يكسان اطالق مي
گردد، بايد  شود، براي اينكه يكي از معاني آن بطور معين و مشخص اراده  نيز اطالق مي

كسي را كه وضو ندارد از دست زدن به قرآن و  اي باشد، پس آن حديث مشخصاً  نهقري

āω ÿ…çµ+ :كند. و اما درآيه نمي مصحف منع �¡yϑ tƒ āω Î) tβρã� £γsÜ ßϑø9 $# ∩∠∪_ بدان « .]٧٩: ة[الواقع
كتاب «گردد به  بر مي »ال يمسه «. بر حسب ظاهر ضمير در »زنند مگر پاكان دست نمي

، آنوقت مراد از  ، زيرا به آن نزديكتر است از آن لوح محفوظ است كه مراد »مكنون

’+" :كه فرشتگان خواهد بود. همچنانكه در ديگر سخن خداوند آمده است  »مطهرون« Îû 

7#çtà¾ 7π tΒ§� s3•Β ∩⊇⊂∪ 7π tãθ èùó÷£∆ ¥ο t� £γsÜ •Β ∩⊇⊆∪ “Ï‰ ÷ƒr' Î/ ;ο t� x y™ ∩⊇∈∪ ¤Θ#t�Ï. ;ο u‘t� t/ ∩⊇∉∪_  :16-13[عبس[ .
هاي گرامي و ارجمند، و بلند قدر و پاكيزه از  آيات قرآني ثبت شده است در صحيفهن اي «

  ."»ي عيبها، اين آيات بدستهاي فرشتگان گرامي نيكوكار نوشته شده است همه
راي ابن عباس و شعبي و ضحاك و زيد بن علي و المويد باهللا و داود و ابن حزم و 

اشد، جايز است به مصحف وضو نداشته ب كه اگر كسي  حماد بن ابي سليمان بر آنست
  دست بزند.

كسيكه وضو ندارد بدون اينكه به مصحف دست بزند باتفاق   و اما قرائت قرآن براي
. آلباني محدث معاصر نيز بر اين عقيده است كه دست زدن به قرآن  همه فقهاء جايز است

  ومصحف بدون وضو اشكال ندارد.

  ست ا مستحب اآنه  چيزهايي كه وضو گرفتن براي
  :وضو در حاالت زير مستحب و مندوب است

  :����وند بهنگام ذكر خدا -1
و ايشان مشغول وضو  كرد  صبر پيامبر :كه روايت شده  �زيرا از مهاجر بن قنفذ

وي را جواب  سالم   و آنوقت  تا اينكه وضو گرفت نداد  سالم   بود و به وي جواب  گرفتن
نچه  آ« »أن أرد عليك إال أني كرهت أن أذكر اهللا إال على الطهارةإنه لم يمنعني «"داد و فرمود: 

آورم   را بر زبان  اهللا نداشم نام   كه دوست  ، آن بود  سخ ندهم پا داشت تا به تو  مرا بر آن    كه 



   

  هفقه السن      170 

 

 

  اند و يا ذكر اهللا  لذا حسن دوست نداشت قرآن بخو«. قتاده گويد: "»مگر اينكه پاك باشم
اند.  اينكه وضو بگيرد. احمد و ابو داود و نسائي و ابن ماجه آنرا روايت كرده مگر  بگويد،  

در  از اطراف بئر جمل ( صپيامبر« :گفته است كه   روايت شده �از ابو جهيم بن الحارث
بدو جواب  ص، مردي به وي رسيد و بدو سالم داد، پيامبر گشت ) بر مي حوالي مدينه

كرد   رفت و از خاك آن بر صورت و دستهاي خود مسح كنار ديواري  نداد تا اينكه به
بو داود و نسائي . احمد و بخاري و مسلم و ا  “ تيمم نمود) سپس جواب سالم او را گفت (

  اند. آنرا روايت كرده
، براي  و اين مطلب بر سبيل استحباب و افضليت است و اال ذكر خدا وگفتن نام اهللا

، در حال رفتن يا  ، نشسته يا ايستاده و يا جنب استكه وضو دارد يا بي وضو است   كسي
كان « :گفته است ب. زيرا عايشه كراهت براي همه يكسان جايز است  خوابيده، بدون

ي اوقاتش نام خدا را بر زبان  در همه صپيامبر« »يذكر اهللا على كل أحيانه صصصصرسول اهللا
كرم   از علي »اسناد«خاري بدون اند. ب روايت كرده . هر پنج نفر بجز نسائي آنرا»آورد مي

يخرج من الخالء فيقرئنا ويأكل معنا اللحم،  صصصصكان رسول اهللا« :كرده است  ، نقل اهللا وجهه
بعد از آنكه از محل قضاي  صهمواره پيامبر« »ولم يكن يحجزه عن القرآن شئ ليس الجنابة

و هيچ چيزي او را خورد  خواند و با ما گوشت مي آمد، برايمان قرآن مي حاجت بيرون مي
اند و ترمذي و  كرده . هر پنج نفر آنرا روايت »داشت مگر جنابت از خواندن قرآن باز نمي

  اند. دانسته »صحيح«ابن السكن آنرا 
  خواهد بخوابد: كه انسان مي  بهنگامي  -2

إذا أتيت مضجعك فتوضأ « فرمود:   صپيامبر  كه  گفته است �زيرا براء بن عازب
ثم اضطجع على شقك االيمن، ثم قل اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي  وضوءك للصالة

إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، ال ملجأ وال منجى منك إال 
إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على 

اللهم آمنت بكتابك «فلما بلغت:  صصصصبه،) قال فرددتها على النبي الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم
  .»الذي أنزلت: ورسولت، قال: ال...ونبيك الذي أرسلت
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، وضو  گيري ، همانگونه كه براي نماز وضو مي هرگاه خواستي به رختخواب بروي«
به تو  ، و خداوندا جان خود را به تو سپردم  “، و بگو:  بگير، سپس بر پهلوي راست بخواب

، اميد و ترسم به  ، و به تو پناه آوردم ، و كار خود را به تو محول نمودم روي آوردم
اي  كه فرو فرستاده  كتابت  ، خداوندا به گريزم برم و به تو مي ، و از تو به تو پناه مي توست

اين  گفتن بدنبال  . اگر در همان شب ( ، ايمان آوردم اي كرده كه مبعوث  آورت  و به پيام 
كلماتي باشد كه قبل از  كلمات آخرين   ، تو بر فطرت پاك هستي اين ) بميري اوراد و ادعيه

تكرار كردم وقتيكه  صكلمات را در پيش پيامبر  ، براء گويد: آن كني خواب بدان تكلم مي
... و نبيك الذي  نه «، فرمود:  گفتم  »رسولك«، »نبيك«به اللهم آمنت ... رسيدم بجاي 

  اند. كرده  . احمد و بخاري و ترمذي آنرا روايت»بگو] »ارسلت
، زيرا ابن  ، براي شخص جنب بيشتر مورد تاكيد است و گرفتن وضو بهنگام خواب

يا رسول اهللا أينام أحدنا جنبا؟ قال: نعم « :پرسيده است صاز پيامبر :كه گفته است بعمر
،  تواند بخوابد؟ فرمود: آري د، مياي رسول خدا آيا كسي از ما، اگر جنب باش «. »إذا توضأ

إذا أراد  صصصصكان رسول اهللا« :گفته كه   روايت شده است ب. و از عايشه»اگر وضو بگيرد
بود و  جنب مي صهرگاه پيامبر « »أن ينام وهو جنب، غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصالة

كه براي نماز وضو   شستند و بهمانگونه خواست بخوابد شرمگاه خويش را مي مي
  اند. كرده ي محدثين آنرا روايت  . همه»گرفتند گيرند وضو مي مي

  براي شخص جنب وضو گرفتن سنت است:  -3
هرگاه انسان بخواهد غذا بخورد يا آب بنوشد يا مجددا به جماع ونزديكي اقدام نمايد، 

إذا كان جنبا  صصصصكان النبي« :گفته است بكه وضو بگيرد، زيرا عايشه  مستحب است
خواست غذا بخورد يا  بود و مي هرگاه جنب مي صپيامبر« »يأكل أو ينام توضأفأراد أن 

رخص  صصصصأن النبي« :. و از عمار بن ياسر روايت شده است كه»گرفت بخوابد وضو مي
رخصت داده  صپيامبر « »للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام، أن يتوضأ وضوءه للصالة

بخورد يا چيزي بنوشد يا بخوابد، وضو بگيرد خواست غذا است براي جنب كه هرگاه 
اند و ترمذي  . احمد و ترمذي آن را روايت كرده»گيرد كه براي نماز وضو مي  بهمانگونه

إذا أتى « :فرموده است صكه پيامبر . از ابو سعيد روايت شده  دانسته است »صحيح«آنرا 
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نزديكي نمود، ا همسر خود هرگاه يكي از شما ب« »أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ
. جماعت محدثين جز بخاري آنرا »سپس خواست مجددا نزديكي نمايد، وضو بگيرد

اند:  اند و بدان افزوده كرده  اند. ابن خزيمه و ابن حبان و حاكم نيز آنرا روايت روايت كرده
  .»زيرا بيگمان نشاط انگيزتر است براي انجام مجدد آن« »فإنه أنشط للعود«

  ب است: ضو گرفتن مندو ، و از غسل خواه غسل واجب يا غسل مستحب قبل -4
إذا اغتسل من الجنابة، يبدأ فيغسل يديه،  صصصصكان رسول اهللا« :گفته است بزيرا عايشه

هرگاه  صپيامبر« »ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصالة
،  شست سپس با دست راست خواست غسل جنابت كند، نخست هر دو دست را مي مي

، سپس وضو  شست ريخت و شرمگاه خويش را مي داشت و بر دست چپ مي آب برمي
. اين حديث را جماعت محدثين »گرفت ، همانگونه كه براي نماز وضو مي گرفت مي
  .اند كرده  ايترو

  بعد از خوردن غذايي كه با آتش تماس داشته است: -5
كه وضو  گذشتم   از كنار ابو هريره :گفته است ط زيرا ابراهيم بن عبداهللا بن قاز

،  ام هاي از پنير برشته به آتش خورده ؟ لقمه گيرم داني چرا وضو مي آيا مي :گفت ،  گرفت مي
اگر چيزي خورديد كه « »توضئوا مما مست النار «فرمود:  كه مي شنيدم  صچون از پيامبر

د و مسلم و چهار نفر از محدثين آنرا . احم»، وضو بگيريد با آتش تماس پيدا كرده است
توضئوا مما « :فرموده است صكه پيامبر  روايت شده است لاند. از عايشه كرده  روايت

. احمد و مسلم   »اگر از آنچه آتش به آن رسيده است خورديد، وضو بگيريد« »مست النار
  .اند كرده و نسائي و ابن ماجه آنرا روايت

، زيرا عمرو بن  حمل شده نه بر وجوب »ندب«احاديث بر گرفتن وضو در اين  امر به 
يحتز من كتف شاة فاكل منها فأكل منها فدعى إلى  صصصصرأيت النبي« :گفته است �اميه ضمري

گوسفندي كه   كه از شانه را ديدم  صپيامبر « »الصالة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ
گفته شد) به نماز دعوت شد،  ذان ا خورد در آن وقت ( بريد و مي بريان شده بود مي

. اين حديث »برخاست و كارد را انداخت و نماز گزارد بدون اينكه تجديد وضو نمايد
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توان گوشت را با كارد  آيد كه مي از اين حديث برمي :گفته است  ، نووي متفق عليه است
  بريد.
  تجديد وضو براي هر نمازي مستحب است: -6

، وقتي كه روز فتح  گرفت براي هر نمازي وضو مي صبرپيام :گفته است �زيرا بريده
كرد و چند نماز را با يك وضو  مكه فرا رسيد، وضو گرفت و بر خفين خود مسح 

كرديد كه قبال  يا رسول اهللا امروز چيزي  :گفت خواندند. عمر بن خطاب به ايشان 
. »كردم اي عمر  كاري  بعمد چنين « »عمدا فعلته يا عمر« فرمود: صكرديد، پيامبر نمي

  اند. كرده  احمد و مسلم و ديگران آنرا روايت
 :گفت انس بن مالك مي« :گفته است روايت شده كه  �و از عمرو بن عامر انصاري

كه وضويش باطل شده  يعني بدون اين   -گرفت  براي هر نمازي وضو مي ،صپيامبر
زماني كه وضويمان باطل  ما تا :گفت كرديد؟  كار مي گفتم شما چه :عمرو گفت  -باشد 

اند. از  . احمد و بخاري آنرا روايت كرده»گزارديم شد چند نماز را با يك وضو مي نمي
لوال أن أشق على أمتي المرتهم عند كل « :فرموده است صشده كه پيامبر  روايت   � ابوهريره

آنان   به ، انداختم خود را به مشقت نمي  اگر امت « »صالة بوضوء، ومع كل وضوء بسواك
. »بزنند  مسواك  وضوئي ضو بگيرند و با هر  هر نمازي جداگانه و ي  دادم كه برا دستور مي

 :روايت شده كه گفته ب. از ابن عمر است  روايت كرده »حسن«  ي »سند«با   آنرا احمد 
كسيكه در حال داشتن  « »من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات«فرمود:  مي  ص پيامبر

و ابن   . ابوداود و ترمذي»شود مي  وضو بگيرد، ده خوبي براي او نوشته  جددام وضو ، 
  .اند آنرا روايت كرده  ماجه

 ز دارد فوايدي كه وضو گيرنده بدانها نيا

كه سخن  ، در سنت نبوي چيزي ، مباح است ، در حين وضو گرفتن سخن مباح -1
  . كند روايت نشده است  گفتن در حين وضو را، منع
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شود، در حديث سندي و اصلي  عاهائي كه بهنگام شستن اندامها خوانده ميد -2
د كه در مبحث سنن وضو ذكر كه فقط به همان دعاهائي اكتفاء شو  ندارد، بهتر آنست

  گرديد.
كند، بناي بر يقين بگذارد كه اندك   اگر وضو گيرنده در تعداد شستن اندامها شك -3
سه بار صورتش را شسته يا دو بار، بناي بر يقين گذارد كند كه آيا   گر شك مثال ا ( :است

  . .. .  دو بار استكه 
چنانچه روي اندامهاي وضو، چيزي باشد كه مانع رسيدن آب به اندامها باشد مانند  -4

، در صحت وضو  ، اما رنگ تنها مانند رنگ حنا و امثال آن ، وضو باطل است موم و غيره
  شود. ن آب به پوست بدن نميتاثير ندارد، زيرا مانع رسيد

كه سليس البول بوده و يا نتواند باد شكم را   كه هميشه قاعده باشد و كسي  زني  -5
كه چنين عذرهايي دارند، هرگاه در تمام اوقاتشان آن عذر وجود داشته  نگه دارد و كساني 

اي هر نمازي باشد يا نتوانند آن عذر را تحت قاعده و ضابطه درآورند، اينها همه بايد بر
  وضو بگيرند و نمازشان تا زماني كه عذر موجود باشد معتبر و صحيح است . 

  .  گرفت و به كمك ديگران وضو گرفت توان از ديگران كمك  در وضو مي -6
گيرد، بعد از وضو اندامهاي خود را با دستمال  مباح است براي كسي كه وضو مي  -7

  . تابستان يا در زمستانكند خواه در   و يا هر چيز ديگري خشك

  بر خفين  مسح
  دليل شرعي بودن مسح بر خفين:  -1

  ، نووي مسح بر خفين بجاي شستن پا از طريق سنت صحيح نبوي ثابت شده است
ي جواز مسح بر خفين وجود دارد.  كه درباره  ، اجماعي است معتبرترين اجماع :گفته است

  ون نياز باشد، حتي مسح بر خفين براي زنيخواه در سفر يا در حضر، از روي نياز يا بد
، نيز جايز  ، و براي كسيكه زمين گير است و قادر به راه رفتن نيست كه مالزم خانه است

 - . تنها شيعه و خوارج منكر جواز آن هستند، و مخالفت آنان نيز اعتباري ندارد  است
گروهي از   :گفته است  حافظ بن حجر در كتاب الفتح  - چون متكي بر دليل شرعي نيست  
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به حد تواتر رسيده  »مسح بر خفين«حديث  :اند به اينكه كرده  حافظان حديث تصريح
ي مبشره  كه از هشتاد نفر متجاوز هستد و عشره كرده   آوري  . برخي راويان آنرا جمع است

  باشند. ي آنان مي از جمله
د و ترمذي بعنوان حجت كه احمد و شيخين و ابوداو  ، حديثي است معتبرترين حديث

جرير « :گفته است  كه  اند، كرده   روايت �، از همام نخعي و دليل بر جواز مسح بر خفين
،  بجاي شستن پاها) كرد ( بن عبداهللا ادرار كرد، سپس وضو گرفت و بر خفين خود مسح 

بر را ، پيام آري :ايد؟ گفت كني در حاليكه ادرار كرده به وي گفته شد: بر خفين مسح مي
 :گفته است . ابراهيم »كرد  ام كه ادرار كرد، سپس وضو گرفت و بر خفين خود مسح ديده

، يعني در  از اين حديث در شگفت شدند، زيرا جرير بعد از نزول مائده اسالم آورده است
كه بموجب آن شستن پاها واجب گرديده است   اي سال دهم هجري بعد از نزول آيه

كسي   ، يعني شستن پاها براي . پس اين حديث مبين آيه است جرير مسلمان شده است
كه خف پوشيده است مسح بر آنها   كسي  كه خف نپوشيده باشد واما براي  واجب است
  شود. آيه واقع مي »مخصص«. بنابر اين سنت  فرض است

  شرعي بودن مسح پا بر جوراب -2
 صاز اصحاب پيامبري بسياري  ، و اين مطلب از عده مسح بر جوراب جايز است

طالب و ابن مسعود و براء بن عازب و  علي بن ابي« :. ابوداود گفته است روايت شده است
،  انس بن مالك و ابوامامه و سهل بن سعد و عمرو بن حريث، اينان همه بر روي جوراب

عمر بن الخطاب و عبداهللا بن عباس نيز اين عمل «، و از »اند پاهاي خود را مسح كرده
،  . و همچنين از عمار و بالل بن عبداهللا بن ابي اوفي و ابن عمر هم»ت شده استرواي

 :كه  گرديده است  ، از ابن المنذر نقل . دركتاب تهذيب السنن ابن القيم روايت شده است
، و اين عمل از انصاف و عدل او  كرده است  را تصريح »احمد، جواز مسح بر جوراب«

و بر قياس  ش)  كه شمرديم راب بر عمل اين اصحاب (شود، پس مسح بر جو ناشي مي
توان  رسد، مي ، زيرا بين جورابها و خفين تفاوت موثري بنظر نمي ، متكي بوده است صريح

  .»حكم خفين را به جورابها نيز سرايت داد، و مسح بر جورابها قول اكثر اهل علم است
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، و ابن المبارك و  سفيان ثورياند،  از جمله كساني كه مسح بر جوراب را جايز دانسته
  ) از ياران ابوحنيفه باشند، ابويوسف و محمد ( عطاء و حسن و سعيد بن المسيب مي

كرد كه ضخيم باشند نه اينكه نازك بوده و  اند: وقتي جايز است بر جورابها مسح  گفته
ست، سپس دان مسح بر جوراب ضخيم را جايز نمي �اندام پا زير آنها پيدا باشد. ابوحنيفه

سه روز يا هفت روز قبل از وفاتش رايش عوض شد و به جواز مسح بر آنها راي داد و 
كاري  :گفت در هنگام بيماري بر جورابهاي ضخيم خود، مسح نمود. و به عيادت كنندگان 

 :روايت شده است كه �. و از مغيره بن شعبه نمودم را كردم كه قبال از آن منع مي
. احمد و طحاوي و ابن »بر روي جورابها و نعلين مسح كرد ، وضو گرفت وصپيامبر«

و  »حسن«اند و ترمذي گفته است: حديثي است  ماجه و ترمذي آنرا روايت كرده
. مقصود از اين حديث مسح جورابها است  دانسته است »ضعيف«، و ابوداود آنرا »صحيح«

، مسح بر  بها جايز است. همچنانكه مسح بر جورا و مسح نعلين به تبعيت آنها بوده است
. پاپيچ عبارت است از چيزي كه  هر چه پا را بپوشاند مانند پاپيچ و غيره نيز جايز است

براي حفظ پا از سرما و يا از ترس پابرهنگي و يا بعلت زخم و امثال آن بر آنها پيچيده 
كه جواز ، بل كه مسح بر پاپيچها جايز است  صواب آنست« :گفته است  شود. ابن تيميه مي

، چه عادتا پاپيچها  مسح بر آنها نزديكتر به صواب است از جواز مسح بر جوراب و خف
بهنگام نياز بكار برده مي شوند و بازكردن آنها زيان دارد، و اين زيان ممكن است از 
طريق سرمازدگي يا رنج بردن از پا برهنگي يا رنج بردن از زخم پاها باشد. پس اگر مسح 

ي عدم  . كسيكه درباره ايز باشد، مسح بر پاپيچها بطريق اولي جايز استجوراب و خف ج
جواز مسح بر پاپيچها مدعي اجماع باشد، بدون شك از روي ناداني چنين ادعائي را كرده 

كند، تا چه رسد به اجماع.   تواند منع جواز آنرا از ده نفر علماي مشهور نقل است و نمي
، تدبر و تامل نمايد و صكسي كه در الفاظ پيامبر« :استادامه داده و گفته  /ابن تيميه

، بسيار گسترده  يابد كه رخصت اعطائي پيامبر در اين باره حق قياس را بجاي آورد، درمي
كه پيامبر بدان مبعوث  ، گذشت است  ي دين توحيد و دين و از محاسن شريعت و شايسته

شد، باز هم مسح اشكال ندارد، . اگر در جوراب يا خف سوراخي يا پارگي با»باشد مي
خفهاي مهاجرين و انصار مانند ديگر  :گفته است كه عادتا آنرا بپوشند، سفيان ثوري  مادام 
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بود از آنان  . اگر در آن منعي و اشكالي مي ست ، از كهنگي و پارگي در امان نبوده ا مردم
  نقل مي شد.

  ديد):گر كه بيان  (شرايط جواز مسح بر خف و امثال آن   -3
پوشاند در حال داشتن  كه خف يا هر چيزي كه پا را مي  براي جواز مسح الزم است

شبي در سفر در خدمت  :وضو آنرا پوشيده باشند، چه مغيره بن شعبه گفته است
كه صورت و بازوان خود را  ريختم  اي آب بر دست وي مي ، از آفتابه بودم صپيامبر

، فرمود:  م تا خفين او را از پاهايش درآورمشست و سر خود را مسح كرد سپس خم شد
،  بگذار باشند، زيرا وقتيكه آنها را پوشيدم « »دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما«"

اند.  كرده . احمد و بخاري و مسلم آنرا روايت  "»پاك بودند، پس بر آنها مسح فرمود
گفتيم اي رسول خدا، آيا كسي از  :تهگف كه  كرده است  حميدي در مسند خود از او روايت 

 »نعم إذا أدخلهما وهما طاهرتان«تواند، بر روي خفين پاها را مسح كند؟ فرمود:  ما مي
  .»، هرگاه آنها را بپاكيزگي پوشيده باشد آري «

اند از قبيل اينكه بايد خف محل فرض را  شرايطي را كه بعضي از فقهاء در نظر گرفته
االسالم ابن  . شيخ بند آنرا ببندند بتوان در آن راه رفت و امثال آن بپوشاند و بدون اينكه

  . كرده است تيميه در فتاواي خود ضعف اين اقوال را بيان
  محل مسح در خف: -4
 ":گفته است �، زيرا مغيره كه شرعا جايز است مسح شود، پشت خف است محلي  

كه قسمت ظاهر خفين  ا ديدم ر صپيامبر « »يمسح على ظاهر الخفين صصصصرأيت رسول اهللا«
اند و ترمذي آن را  كرده  . احمد و ابوداود و ترمذي آن را روايت"»كرد را مسح مي

  . دانسته است »حسن«
لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى «" :روايت شده كه گفته است �از علي

امور ديني با راي اگر « »يمسح على ظاهر خفيه صصصصبالمسح من أعاله، لقد رأيت رسول اهللا
، من  تر باشد، تا قسمت باالي آن كردن شايسته  بايست زير خف براي مسح بود، مي مي

. ابوداود و دارقطني آنرا روايت »كرد كه پشت خفين خود را مسح مي ام  پيامبر را ديده
كه از   ، آنست  . آنچه واجب است در مسح است »صحيح«يا  »حسن«آن  »اسناد«اند و  كرده
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شود بدون اينكه محل آن مشخص شده باشد. و چيزي درباره  ني لغوي آن فهميده ميمع
  نيست. »صحيح«تجديد آن 

  وقت مسح:  -5
كسيكه در سفر نباشد مدت مسح بر خفين يك شبانه روز است و براي مسافر   براي

ا بعد از آن مدت بايد خفين را از پا درآورد و بهنگام وضو پاها ر سه شبانه روز است (
) أن نمسح على الخفين إذا صصصصأمرنا (يعني النبي« :گفته است � . صفوان بن عسال بشويد

 »نحن أدخلناهما على طهر ثالثا إذا سافرنا، ويوما وليلة إذا أقمنا، وال نخلعهما إال من جنابة
كنيم مشروط بر آنكه آنها را به پاكي   به ما امر كرد كه بر روي خفين مسح صپيامبر«

آنها را از  :، درسفر تا سه شبانه روز و در غير سفر تا يك شبانه روز. و گفت شيمپوشيده با
. شافعي و احمد و ابن ») يعني براي غسل پاي بيرون نياوريم مگر اينكه جنب باشيم (

اند.  دانسته »صحيح«اند و ترمذي و نسائي آنرا  كرده خزيمه و ترمذي و نسائي آنرا روايت 
ي مسح بر  از حضرت عايشه درباره« :، روايت شده كه گفته است�ء و از شريح بن هاني

از حضرت علي بپرس زيرا او در اين باره از من داناتر است و  :گفت  ، كردم  خفين سوال
 :گفته است صپيامبر :، گفت ، از وي سوال كردم رفته است به سفر مي صبا پيامبر

براي مسافر سه شبانه روز براي غير مسافر « »للمسافر ثالثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة«
اند.  كرده . احمد و مسلم و ترمذي و نسائي و ابن ماجه آنرا روايت»يك شبانه روز است

.  كه در اين باره روايت شده است  ترين حديثي است اين حديث صحيح :گفته است  بيهقي
اند از  گفته  د و بعضيشو ، از وقت مسح آغاز مي كه ابتداي مدت فوق  قول مختار آنست

  شود. هنگام باطل شدن وضو بعد از پوشيدن خفين مدت فوق حساب مي
  چگونگي مسح: -6

، بعد از آن خف  گرفت كامل   خواهد وضو بگيرد، بعد از آنكه وضوي كه مي  شخصي
پوشد، بعد از آنكه وضويش باطل شد، در وضوي بعدي بجاي اينكه  يا جوراب را مي
كند، اگر مسافر نباشد تا يك  تواند بر روي خفين يا جورابها مسح  مي پاهايش را بشويد

شبانه روز و اگر مسافر باشد تا سه شبانه روز جايز است اين عمل را انجام دهد، مگر 
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كه براي غسل آنها را از پايش بيرون  كه در آنصورت بر وي واجب است گردد،  اينكه جنب
  از صفوان نقل كرديم. كه قبال  ستآورد. و دليل آن حديثي ا

  كند: آنچه مسح بر خفين را باطل مي -7
 .انقضاي مدت فوق -1

 .جنابت -2

  .از پاي بيرون آوردن آنها -3
هرگاه مدت تمام شده باشد، يا خفين را از پاي بيرون آورد و هنوز وضويش باطل 

تن صورت و دستان و مسح شود، نياز به شس نشده باشد تنها شستن پا از وي پذيرفته مي
  نيست. سر

  غسل

  . غسل: يعني شستن تمام بدن با آب
  ، آيات زير است: بودن و وجوب آن دليل شرعي
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باشد، لذا در حالت  اي است و براي زنان يكنوع آزار مي زيان بار و آلودهبگو: چيز 

همبستر نشويد) و به آنها نزديك نشويد تا پاك شوند  گيري نمائيد ( قاعدگي از زنان كناره
كنيد،   ، با آنها آميزش ست كه خدا به شما فرمان داده ا كه پاك شدند از طريقي   و هنگامي

كنندگان خويشند نيز   را دوست دارد و پاكان و كساني را كه پاك كنندگان خداوند توبه 
  .»دوست دارد

  مباحث غسل بشرح زير مي باشد: 
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  ت غسل موجبا
    كند: پنج چيز غسل را واجب مي

باشد، ، خواه مرد يا زن  در خواب يا بيداري مني از روي شهوت خارج شدن   ول: ا
، فرمود: صكه پيامبر  ا ابوسعيد گفته استي فقهاء بر اين مطلب اتفاق دارند، زير همه

. مسلم آنرا  »شود ي انزال واجب مي آب از آب است = غسل بوسيله « »الماء من الماء«
أن أم سليم قالت: يا رسول اهللا إن اهللا ال « :روايت است ب. از ام سلمه كرده است روايت

  ام سليم « »إذا رأت الماءيستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: (نعم، 
كشيد، آيا اگر زن احتالم شود،  ي سوال حق نبايد خجلت  اي رسول خدا درباره :گفت

. »مني بخود ديد، هرگاه آب ديد = هر وقت  ؟ فرمود: آري غسل بر وي واجب است
  اند. كرده و ديگران آنرا روايت  شيخين

ون مورد نياز همه است آيد، چ ي خروج مني صورتهاي متعددي پيش مي در باره
  :دوست داشتيم بدانها اشاره كنيم

گردد، بعلت بيماري يا سرما خوردگي باشد، در  هر گاه مني بدون شهوت خارج  - الف
قال  صصصصان رسول اهللا« :روايت است �، در حديثي از علي آنصورت غسل واجب نيست

. »كنيد ون پريد غسل ، بشدت بير هرگاه آب= مني «، ») فاغتسل٢له: (فإذا فضخت الماء (
 - در حاليكه ما ياران ابن عباس « :. مجاهد گفته است كرده است ابوداود آنرا روايت 

، ابن عباس  در مسجد بدور هم حلقه زده بوديم  -، و سعيد بن جبير و عكرمه طاووس 
آيا كسي هست فتوا دهد؟  :مشغول نماز خواندن بود. ناگاه مردي به نزد ما ايستاد و گفت

زند= مني  كنم بدنبال آن آبي جوشان بيرون مي هرگاه ادرار مي :گفت ، بپرس :گفتيم ما
بر تو  :گفتيم ،  آري :گفت شود،  كه بچه از آن متولد مي  از همان آبي :گفتيم  آيد، بيرون مي

كرد، مجاهد گويد: ابن  . مجاهد گويد: آن مرد رفت و آنرا تكرار مي غسل واجب است
آن مرد را پيش من باز آريد،  :گفت سرعت خواند سپس به عكرمه  عباس نمازش را به

كتاب  آيا ديديد كه چه فتوائي براي آن مرد داديد؟ از روي  :آنگاه به ما روي آورد وگفت
گفت: از روي سخن  ،  نه :گفتيم از روي سخن پيامبر بود؟  :گفت ،  نه :گفتيم خدا بود؟ 
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 :پس از روي چه چيز چنين فتوائي داديد؟ گفتيم :فت، گ نه :گفتيم اصحاب رسول اهللا بود، 
فقيه واحد أشد على الشيطان من « فرمود: صكه پيامبر  براي اينست :گفت ،  براي خويش

مجاهد گويد: آن مرد  »يك فقيه سختتر است بر شيطان از يكهزار عابد « »ألف عابد
جهد، در  ز تو بيرون ميكه اين آب ا آيا وقتي  :، ابن عباس بدو روي آورد وگفت برگشت

آيا در تن خود بيحسي و رخوتي  :گفت ، ابن عباس نه :گفت ؟  يابي آلت خود شهوتي مي
است  اين تنها در اثر سردي و برودت دروني :گفت  ، ابن عباس نه :گفت  ؟ كني احساس مي

  . كه وضو بگيري وكافي است 
ي در خود نديد غسل بر وي خواب ديد) و اثري از من (  - كسي احتالم شد  هرگاه -ب

  كه از اهل علم هستند و از آن روايت كساني  تمام  :. ابن المنذر گفته است واجب نيست
فهل على المرأة غسل إذا « اند. و حديث ام سليم نيز: كرده ، بر اين مطلب اجماع  ام كرده

مني بخود  ، دليل است بر آنكه اگر كسي گذشت كه  »احتلمت؟ قال: (نعم إذا رأت الماء
مني بيرون آمد، غسل ،  ، ليكن اگر بعد از بيدار شدن نديد، غسل بر وي واجب نيست

  شود. واجب مي
كه  آورد و بياد نمي كه لباسش تر شده است شد و ديد خواب بيدار هرگاه از  - ج

وي واجب  ، غسل بر كه اين تري مني است كرد  يقين حاصل احتالم شده باشد، اگر
.  كرده است كه فراموش   كه خروج مني در اثر احتالمي بوده  نان پيداستشود، زيرا چ مي

اگر شك پيدا كرد در اينكه آيا اين تري مني است يا خير؟ براي احتياط غسل واجب 
، غسل واجب  اند: تا وقتي يقين حاصل نكند از آب جهنده گفته . مجاهد و قتاده  است
  رود. با شك اين يقين از بين نمي پس ، شود. زيرا به بقاي طهارت يقين هست نمي
ي  كرد كه مني از روي شهوت در حال انتقال و درآستانه  هرگاه شخصي احساس  - د

كرد، بر او غسل واجب  ، آلت خود را نگه داشت و از خروج آن جلوگيري  خروج است
  زماني اند، تا غسل را به ديدن آب مني منوط كرده صكه پيامبر  شود، زيرا قبال گفتيم نمي

شود، ليكن اگر بعدا آن شخص راه رفت و مني  كه رويت مني نباشد غسل واجب نمي
  شود. بيرون زد، غسل واجب مي
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دانست چه وقت اين مني از وي خارج  اگر انسان در لباس خود اثر مني ديد و نمي -5
شده است و حال آنكه نماز را هم خوانده بود، بايد از زمان آخرين خواب نمازش را 

كند بر اينكه مني قبل از آن خواب بوده   اعاده نمايد. مگر اينكه عالمتي را ببيندكه داللت
دهد مني در آن از او خارج شده باشد،  كه احتمال مي است آنوقت از نزديكترين خوابي 

  .)1(نمايد نماز را اعاده مي
  ي زن و مرد با هم: قي و برخورد دو محل ختنه شده دوم: تال

، موجب غسل است اگر چه انزالي صورت  سر ذكر مرد در شرمگاه زنناپديد شدن 
در كالم  :امام شافعي گفته است   .)2(»وإن كنتم جنبا فاطهروا« گويد: نگيرد، زيرا خداوند مي

شود اگر چه انزالي هم صورت  عرب جنابت بحقيقت بر جماع و نزديكي اطالق مي
فهمد كه با او  ، مي فالني جنب شده استفالني از  :نگيرد، زيرا خطاب به هر كس بگوئي

كسي اختالف   :كرده است اگر چه انزال هم صورت نگرفته باشد. و گفته است  نزديكي
، جماع و نزديكي است اگر چه در آن  كه موجب شالق زدن است  زنايي :ندارد، در اينكه

إذا « ود:فرم صپيامبر :عمل انزال هم صورت نگرفته باشد. و ابوهريره هم گفته است
هرگاه مرد در بين دستها  « »جلس بين شعبها االربع ثم جهدها فقد وجب الغسل أنزل أم لم ينزل

شود خواه انزال  و پاهاي زن نشست و به وي دخول نمود، بيگمان غسل واجب مي
  . »گيرد يا انزال صورت نگيرد صورت 

                                         
فرض مي شود كه آخرين خواب آن شخص ديشب بوده  - اول اين مسئله دو صورت دارد: توضيح: - 1

ر اين بايد نماز شود كه در لباس او اثر مني وجود دارد. بنا ب است و او بعد از نماز ظهر متوجه مي
صبح و ظهر را بعد از غسل اعاده نمايد. در صورت دوم آن شخص باز هم بعد از ظهر متوجه مني 

بنابر اين  شود ،ليكن عالئمي دارد كه مربوط به آخرين خواب ديشب نيست بلكه قبل از آن است، مي
كند.  نمازها را اعاده مي كند مني در اثناي آن از او خارج شده است از نزديكترين خوابي كه گمان مي

ممكن است نزديكترين خواب قبل از آخرين خوابش ديروز بعد از نماز عصر باشد. در اين صورت 
  .»مترجم«بايد نماز مغرب و عشا و صبح و ظهر را اعاده كند.

  .6سورة مائده:  - 2
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ابوموسي  :كه است اند. از سعيد بن المسيب روايت  كرده احمد و مسلم آنرا روايت 
كنم و از تو  ي چيزي از شما سوال  خواهم درباره من مي :گفت ببه عايشه � اشعري

.  ، زيرا من مادر توام بپرس و خجلت مكش :گفت ، حضرت عايشه  كشم خجلت مي
 صكند و انزال ننمايد؟ عايشه از پيامبر  كرد كه نزديكي ي مردي سوال  ابوموسي در باره

ن هر گاه آلت مرد با شرمگاه ز« »إذا أصاب الختان فقد وجب الغسل« :كرد كه  روايت
اند.  كرده . احمد ومالك با الفاظ مختلف آنرا روايت »شود برخورد كرد، غسل واجب مي

گيرد، اما مجرد برخورد آلتهاي زن  براي اينكه غسل واجب شود، حتما بايد دخول صورت
  . غسل نيست براي هيچكدام از آنانومرد با هم بدون دخول با جماع فقهاء موجب 

  سوم: انقطاع خون حيض و نفاس:

ω+ :زيرا خداوند فرموده است uρ £èδθç/ t� ø)s? 4 ®Lym tβ ö�ßγôÜ tƒ ( #sŒÎ*sù tβö� £γsÜ s? �∅èδθ è?ù' sù ôÏΒ 

ß]ø‹ym ãΝä. t� tΒr& ª! فرمود:  بنيز به فاطمه بنت ابي حبيش صو پيغمبر .)1(]٢٢٢[البقرة:  _#$
در خالل روزهائي كه خون « »قدر االيام التي كنت تحيضين فيها، اغتسلي وصلي دعي الصالة«

. اين حديث »كنيد و نماز بخوانيد كنيد و بعد از آن غسل   قاعدگي داريد نماز را ترك
ي حيض وارد شده است ولي نفاس را نيز  . اين حديث اگر چه در باره متفق عليه است

اصحاب پيامبر، حكم قاعدگي را دارد، اگر زني زائيد  ، زيرا نفاس هم با جماع شامل است
، و بعضي  اند: غسل بر وي واجب است گفته و همراه آن خوني در خود نديد، بعضي 

  ، بهرحال در اين باره نصي وجود ندارد. اند: غسل بر وي واجب نيست ديگر گفته

  چهارم: مرگ:
ا در مبحث . تفصيل آنر هرگاه مسلماني بميرد، غسل و شستن وي باجماع واجب است

  كرد جنائز ذكر خواهيم 
  شود: جب مي ي وا غسل بر و كافر هر گاه اسالم آورد  پنجم:

                                         
  ترجمة آن در آغاز مبحث غسل گذشت. - 1
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روايت  �، زيرا از ابوهريره كافري مسلمان شود، غسل بر وي واجب است  هرگاه
رفت  ، صبحگاهان پيش او ميصي حنفي به اسارت در آمده بود و پيامبر ثمامه  « :كه است 
كه  اي  ، كسي را كشته اگر مرا بكشي :؟ ثمامه گفت مود: راي شما چيست اي ثمامهفر و مي

كسي  گيرند، و اگر منت بگذاري و مرا آزاد كني بر  صاحب خون است = انتقامش را مي
دهيم كه  ، آنقدر به شما مي خواهي . و اگر مال دنيا مي سپاسگزارست كه اي  گذاشته   منت
كشتن او به  گفتند:  بر دوست داشتند كه از او فديه گرفته شود و مي. و ياران پيام خواهي مي

او را  صخورد؟ سپس پيامبر از كنار او گذشت و او اسالم آورد. پيامبر چه درد ما مي
كرد و   كند، او نيز غسل  آزاد فرمود و به باغ ابوطلحه فرستاد و به وي دستور داد كه غسل

خوب شد  « »لقد حسن إسالم أخيكم« فرمود: صامبردو ركعت نماز بجاي آورد. آنگاه پي
  ل حديث را شيخين روايتكرده است و اص  . احمد آنرا روايت»اسالم آوردن برادرتان

  .اند كرده

  كه بر جنب حرام است آنچه 
  چيزهاي زير بر جنب حرام است و نبايد آنها را در حال جنابت انجام دهد:

  .نماز  -1
 ها را در مبحث وضو ذكر كرديم.. داليل آن كعبه خانه   طواف -2

  : دست زدن به مصحف شريف و برداشتن آن -3
 كردن مصحف براي ي فقه بر حرمت دست زدن و حمل  پيشوايان چهارگانه

اند. داود ظاهري  نيز با آن مخالفت نكرده صاتفاق دارند و هيچيك از ياران پيامبر  ، جنب
بزند و آنرا بردارد و در آن  دانند كه به مصحف دست و ابن حزم براي جنب جايز مي

 :آمده است »صحيحين«اند كه در  اند. آنان به حديثي استدالل كرده اشكالي نديده
بسم اهللا الرحمن الرحيم ... تا  اي براي هرقل فرستاد كه درآن نوشته بود:  نامه صپيامبر

≅ö+ :آنجاكه نوشته è% Ÿ≅ ÷δr'‾≈tƒ É=≈tGÅ3 ø9 $# (#öθ s9$yès? 4’ n< Î) 7πyϑ Î=Ÿ2 ¥ !# uθ y™ $ uΖoΨ ÷� t/ ö/ä3 uΖ÷� t/ uρ āω r& y‰ ç7÷è tΡ āωÎ) ©! $# 

Ÿω uρ x8 Î�ô³ èΣ  Ïµ Î/ $\↔ø‹x© Ÿωuρ x‹Ï‚ −Gtƒ $uΖàÒ ÷è t/ $ ³Ò÷è t/ $\/$t/ ö‘r&  ÏiΒ Èβρ ßŠ «! $# 4 βÎ* sù (# öθ©9 uθs? (#θä9θà) sù (#ρ ß‰ yγô© $# 



  185     طهارت
  

  

$‾Ρ r' Î/ šχθ ßϑÎ=ó¡ãΒ ∩∉⊆∪_ كه ميان   وي سخنيكتاب بيائيد به س بگو اي اهل « .]64ران: م[آل ع
، و چيزي را شريك او قرار  كه جز خداوند يگانه را نپرستيم  ، ما و شما مشترك است

از  ، به خدايي نپذيرد، هرگاه ( ، و بعضي از ما بعضي ديگر را، غير از خداوند يگانه ندهيم
اين  :گفته است  . ابن حزم»گواه باشيد كه ما مسلمانيم  ) سر بتابند، بگوئيد: اين دعوت
اي را براي نصاري فرستاد كه در آن اين آيه بود. بيگمان او يقين  كه نامه  پيامبر است

دارند. جمهور علماء در جواب  زنند و آنرا بر مي كه آنان بدان نامه دست مي  داشت
ها وكتب تفسير و كتب فقهي و  ، دست زدن به نامه اند: كه اين نامه است نه مصحف گفته 

كريم باشد، اشكال ندارد. زيرا آنها مصحف ناميده  تمل بر آيات قرآنكه مش  امثال آن
كنند  شوند و وجود آيات قرآن در آنها، احترام مصحف را براي آنها كسب نمي نمي

  .»ايم اختالف در آن را قبال ذكر كرده«
كه چيزي از قرآن   جمهور فقهاء بر جنب حرام است : بنا به قولقرائت قرآن  -4

را، از  صهيچ چيزي بجز جنابت پيامبر« :كه روايت است  �ا از عليبخواند، زير
اند و ترمذي و ديگران آنرا  . صاحبان سنن آنرا روايت كرده»كرد خواندن قرآن منع نمي

بعضي از اهل حديث بعضي از راويان  :گفته است  »الفتح«اند. حافظ در  دانسته »صحيح«
كه اين حديث از قبيل احاديث   آنست اند، و حقيقت دانسته »ضعيف «اين حديث را 

 :، روايت است كه�است و شايستگي دارد كه بدان احتجاج كرد. باز هم از او  »حسن«
هكذا لمن ليس « :كه وضو گرفت سپس اندكي از قرآن خواند و گفت را، ديدم  صپيامبر«

كه جنب كند، اما كسي  كه جنب نباشد چنين مي  كسي « »بجنب، فأما الجنب فال وال آية
اند. هيثمي  كرده . احمد و ابويعلي آنرا روايت »باشد نبايد قرآن بخواند حتي يك آيه را

اگر اين مطلب صحيح « :رجال اين حديث موثق هستند، شوكاني گفته است :گفته است
كرد حديث اول بر تحريم  توان بدان بر تحريم خواندن قرآن براي جنب استدالل  باشد مي

كه پيامبر در حال جنابت  شود آنست يرا تنها چيزي كه از آن فهميده ميكند، ز داللت نمي
كراهت واقع شوند، پس   توانند مستمسك . اين گونه احاديث نمي قرآن نخوانده است

حزم بجواز   . بخاري و طبراني و داود و ابن»شود؟ چگونه بدان بر حرمت استدالل مي



   

  هفقه السن      186 

 

 

گويد: اشكال ندارد كه زن  ابراهيم  :گفته است  اند. بخاري قرآن براي جنب راي داده  قرائت
 صديد. و پيامبر كار اشكالي نمي ي قرآن را بخواند. و ابن عباس نيز در اين  حائض آيه

گفته  تعليق بر اين مطلب  آورد. حافظ در را بر زبان مي »اهللا«ي احيان و اوقات نام  در همه
كند  ا از قرائت قران منع ميبخاري هيچيك از احاديثي را كه جنب و حائض ر :است

،  ، اگر چه مجموع آنها براي ديگران حجت قرار گرفته است دانسته است نمي »صحيح«
  باشند. ليكن اكثر آنها قابل تاويل مي

  ايستادن در مسجد: -5
جاء رسول « :گفته است لبر جنب حرام است كه در مسجد توقف كند زيرا عايشه

في المسجد فقال (وجهوا هذه البيوت عن المسجد) ثم  ، ووجوه بيوت أصحابه شارعةصصصصاهللا
ولم يصنع القوم شيئا، رجاء أن ينزل فيهم رخصة، فخرج إليهم فقال: (وجهوا  صصصصدخل رسول اهللا

آمد در حاليكه  صامبرپي « »هذه البيوت عن المسجد فإني ال أحل المسجد لحائض وال لجنب
شد و راه آنها از  مسجد گشوده ميهاي اصحاب او رو به مسجد بود و درشان به  خانه

در آنها را  ها را از مسجد بگردانيد ( فرمود: روي اين خانه ص، پيامبر گذشت مسجد مي
ي آنان از  داخل شد و مردم به اميد اينكه رخصتي در باره ص. سپس پيامبر تغيير دهيد)

ود: روي اين گردد، هيچ كاري نكردند. پيامبر به سويشان بيرون آمد و فرم آسمان نازل 
در آنها را تغيير دهيد) زيرا من توقف در مسجد را براي زن  ها را از مسجد بگردانيد ( خانه

. از ام  كرده است . ابوداود آنرا روايت »دانم حالل نميقاعده و كسي كه جنب باشد 
) در آمد و با  مسجد النبي ي اين مسجد ( ، به عرصهصپيامبر :كه  روايت است لسلمه
توقف در مسجد  « »ان المسجد ال يحل لحائض وال لجنب« ين صدايش ندا درداد:بلندتر

. ابن ماجه و طبراني »كه جنب باشد  كسي  كه قاعده باشد ونه براي حالل نيست براي زني 
اند. اين دو حديث بر آن داللت دارند كه ماندن و توقف در مسجد براي  كرده آنرا روايت 

، لكن بدانان اين رخصت داده شده  جنب باشد حالل نيست كه زن قاعده و براي هر كس 

$+ فرمايد: است كه از آن عبور نمايند، زيرا در قرآن مي pκš‰ r'‾≈tƒ tÏ% ©! $# (#θãΨ tΒ# u Ÿω (#θ ç/t� ø) s? nο4θ n=¢Á9$# 

óΟ çFΡ r&uρ 3“t�≈s3ß™ 4 ®Lym (#θßϑn=÷è s? $ tΒ tβθ ä9θà)s? Ÿω uρ $ �7ãΨ ã_ āωÎ) “Ì� Î/$tã @≅‹Î6y™ 4 ®L ym (#θè=Å¡tFøó s?_  :النساء]
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كه مست هستيد به نماز نزديك نشويد تا   ايد در حالي كه ايمان آورده  كساني ي ا« .)1(]43
كه جنب هستيد داخل مسجد نشويد مگر اينكه  گوئيد و همچنين هنگامي  بدانيد چه مي

در حال  يكي از ما« :گفته  كه  روايت است �، ازجابر» كنيد...  راهگذر باشيد تا غسل
، ابن ابي شيبه و سعيد بن منصور در سنن »گذشت جنابت بطور عبوري از مسجد مي

ياران پيامبر در حال « :كه گفته  اند. از زيد بن اسلم روايت است كرده  خود، آنرا روايت
. از يزيد بن حبيب  . ابن المنذر آنرا روايت كرده است»گذشتند جنابت از مسجد مي

گاهي  شد،  شان به مسجد گشوده مي مرداني از انصار درهاي خانه :كه  روايت شده است
كردند، و راهي براي رسيدن به آب نبود مگر اينكه از  شدند وآب پيدا نمي جنب مي

$ Ÿωuρ+ كه خداوند اين آيه را:  مسجد بگذرند، �7ãΨ ã_ āω Î) “Ì� Î/$ tã @≅‹Î6 y™......._  :43[النساء[. 
كند كه جائي  گويد: اين احاديث بنحو مطلوب داللت مي يكرد. شوكاني بدنبال اين م  نازل

 ، به من فرمود:صپيامبر« :گفته كه   روايت است لعايشه ماند. از براي شك باقي نمي
خوانند) را كه  حصير كوچكي كه بر آن نماز مي  آن خمره = (« »ناوليني الخمرة من المسجد«

 »إن حيضتك ليست في يدك« فرمود:،  . گفتم من قاعده هستم»در مسجد است به من بده
. جز بخاري جماعت محدثين آنرا روايت »حيض و قاعدگي شما در دست تو نيست«

يدخل على إحدانا وهي  صصصصكان رسول اهللا« :گفته كه  روايت است  لاند. از ميمونه كرده
حائض فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض، ثم تقوم إحدانا بخمرته فتضعها في 

،  آمد در حاليكه او قاعدگي داشت ، به نزد يكي از ما ميصپيامبر« »لمسجد وهي حائضا
، سپس  خواند و حال آنكه او قاعدگي داشت گذاشت و قرآن مي پيامبر سر بر بالين او مي

گذاشت و حال آنكه  برد و در مسجد مي را مي صيكي از ما حصير جانمازي پيامبر
  اند و نسائي شواهدي را نيز دارد. را روايت كرده. احمد و نسائي آن»قاعدگي داشت

  ي مستحب غسلها

                                         
،مراجعه 50- 5/45، تفسير مراغي 401- 3/395سير نمونه براي تفصيل و شرح كامل عابر سبيل به تف - 1

  .»مترجم«شود.
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غسلهاي مستحب يعني غسلهائي كه اگر مكلف آنها را انجام دهد، پسنديده است و به 
كند، بروي سرزنشي و عقاب و مكافاتي   شود، و اگر آنها را ترك ها نايل مي پاداش آن

  . آن غسلهاي مستحب شش تا هستند: نيست
  جمعهغسل   -1

، شارع مقدس موكدا به  چون روز جمعه روز اجتماع مردم براي عبادت و نماز است
، پاك و پاكيزه  ، تا مسلمانان در اجتماعاتشان كردن در آن روز امر فرموده است  غسل

غسل الجمعة واجب على  « :فرموده است صپيامبر :روايت است كه � باشند. از ابوسعيد
كه بحد   غسل جمعه براي هر كسي« »من الطيب ما يقدر عليهكل محتلم والسواك وأم يمس 
كه برايش  ، بايد از مواد خوشبو و پاك آنچه  كردن سزاوار است بلوغ رسيده باشد و سواك 

  اند. لم و بخاري آنرا روايت كرده. مس»كند مقدور است استعمال
از وجوب در كه به حد بلوغ رسيده است و مراد   كسي است مراد از محتلم در حديث 

عمر « :كه كرده است   روايت ب. زيرا بخاري از ابن عمر سنت موكد است :اين حديث
كه مشغول ايراد خطبه روز جمعه بود يكي از مهاجرين اوليه از ياران  بن خطاب در حالي 

كه عثمان باشد وارد مسجد شد، عمر وي را ندا در داد: اين چه ساعت آمدن  ، صپيامبر
،  ، همينكه به خانه برگشتم صداي اذان را شنيدم بكاري مشغول بودم :تگف ؟ عثمان است

، صكه پيامبر داني  تنها وضو گرفتي در حاليكه مي :، عمر گفت فقط توانستم وضو بگيرم
با توجه به اينكه عثمان  :گفته است � . شافعي فرمود؟ به غسل در روز جمعه امر مي

به وي دستور نداد   عمر نيز بخاطر نكردن غسلبخاطر نكردن غسل نماز را ترك نكرد، و 
كرد كه آنها هر دو مي دانستندكه امر به غسل   توان استدالل كه از مسجد بيرون رود، مي

شود كه  . و همچنين از آن فهميده مي ، امر اختياري است نه امر وجوبي در روز جمعه
 صپيامبر :كه است كرده   روايت � . مسلم از ابوهريره غسل روز جمعه مستحب است

من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى «فرمود: 
كه وضوي خوب و كامل بگيرد، سپس براي نماز جمعه  كسي « »الجمعة وزيادة ثالثة أيام

گوش بدهد و آنها را با گوش هوش بشنود وساكت باشد،  هاي جمعه  برود و به خطبه
. »شود ، آمرزيده مي روز اضافي 3ي  ي بعدي باضافه و از اين جمعه تا جمعهگناهان ا
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ذكر  :كرده است قرطبي در استدالل به اين حديث بر مستحب بودن غسل جمعه استدالل 
.  كند كه وضو كافي است ، بر اين داللت مي كه مقتضي صحت آن است  وضو و ثواب آن

ترين حديثي  اين حديث قوي :فته استگ   »تلخيص« :محدث بزرگ ابن حجر دركتاب
. قول به مستحب بودن آن  كه بدان بر عدم فرضيت غسل جمعه استدالل شده است  است

كه بر ترك اغتسال در روز جمعه هيچ زياني مترتب نباشد، اما اگر ترك  وقتي است 
غسل ، مردم را بيازارد، در آن صورت  اغتسال موجب گردد، كه عرق و بوي بد و امثال آن

. گروهي از علماء به وجوب غسل  گردد و ترك آن حرام است روز جمعه واجب مي
 �اند اگرچه ترك آن موجب آزار مردم هم نباشد. آنها به قول ابوهريره ، راي داده جمعه

حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة « فرمود: صاند كه گفته است: پيامبر استدالل كرده
كه هر هفت روز يك روز   بر هر مسلماني حق است« »سه وجسدهأيام يوما. يغسل فيه رأ

اند.  كرده  . بخاري و مسلم آنرا روايت»كه در آن روز سر و تن خود را بشويد كند،  غسل  
= كه ظاهر امر  اند ( آن دسته از علماء احاديث وارد در اين زمينه را حمل بر ظاهر كرده

. و احاديث  اند) كرده را بر وجوب حمل براي وجوب است و امر به غسل در احاديث 
  اند. معارض با آنها را رد كرده

باشد، اگر چه مستحب است  وقت غسل جمعه از طلوع فجر تا موقع نماز جمعه مي
كه غسل اندكي قبل از رفتن به نماز جمعه صورت گيرد، اگر بعد از غسل وضويش باطل 

 :. اثرم گفته است ) سل مجدد نيستاحتياج به غ . ( گردد، تنها وضوي مجدد كافي است
كرد سپس وضويش باطل شد، آيا وضوي   كسي از امام احمد پرسيد: اگر كسي غسل«

، و در اين باره حديثي باالتر از  آري :؟ از او شنيدم كه گفت مجدد براي او كافي است
سناد ا«كه ابن ابي شيبه با   ي احمد به حديثي است . اشاره»ام حديث ابن أبزي نشنيده

كه صحبت پيامبر را دريافته است روايت كرده   از عبدالرحمن بن أبزي از پدرش »صحيح
شد، بعد از آن  كرد سپس وضويش باطل مي ) روز جمعه غسل مي أبزي او (« :است كه
، وقت غسل تمام  . بعد از فراغت از نماز جمعه»كرد گرفت و غسل را اعاده نمي وضو مي

، غسل مستحب جمعه  كند، آن غسل ز نماز جمعه غسل شود پس اگر كسي بعد ا مي
فرمود:  ص. زيرا ابن عمر گفته است: پيامبر نيست و آن شخص سنت را انجام نداده است
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آمد خود را  هرگاه يكي از شما به نماز جمعه مي« »إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل«
. و متن حديث نزد مسلم اند كرده  .گروه محدثين آنرا روايت»كند شستشو دهد = غسل

خواست به  هرگاه يكي از شما مي« »إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل« :چنين است
ر اجماع بر آن را نقل . ابن عبدالب»كند نماز جمعه بيايد خود را شستشوي دهد = غسل

  . كرده است
  كردن براي عيد فطر و عيد قربان:  غسل  -2

در اين باره  »صحيحي«دانند. و حديث  ا مستحب ميعلماء غسل براي آن دو عيد ر
احاديث مربوط به غسل براي  :گفته است »البدر المنير«كتاب  . نويسنده  روايت نشده است

  .  عيدين ضعيفند. و خبرهاي خوبي از اصحاب در اين باره نقل شده است
  كسي كه مرده را شسته است:   ي غسل برا  -3

دانند،  ، مستحب مي اي را شسته است كه مرده  كسي ي بسياري از اهل علم غسل برا
كه   كسي « »من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضا« :روايت است كه � زيرا از ابوهريره

. احمد و »كه آنرا برداشته باشد، وضو بگيرد كند، و كسي  اي را شسته باشد غسل  مرده
 »طعن«يان مذهب اين حديث را مورد اند. پيشوا اصحاب سنن و ديگران آنرا روايت كرده

اند كه: علماي  گفته  اند. علي بن المدايني و احمد و ابن المنذر و رافعي و ديگران قرار داده
ي اين حديث  اند. ليكن ابن حجر درباره ندانسته »صحيح«، حديثي را  حديث در اين باره

. بهرحال اين  استدانسته  »صحيح«و ابن حبان آنرا  »حسن«ترمذي آنرا  :گفته است
باشد. نووي منكر آن  »حسن«، حداقل بايد  حديث چون از طرق فراوان نقل شده است

، مورد اعتراض  دانسته باشد، ليكن اين انكار نووي »حسن«كه ترمذي آن را  گشته است  
اي از  طرق روايت اين حديث قويتر است از عده :گفته است  . ذهبي واقع شده است

  اند. اء بدانها احتجاج كردهه فقهاحاديثي ك
،  حمل شده است نه بر وجوب »ندب«و  »استحباب«امر به غسل در اين حديث بر 

، بعضي از ما بعد از  شستيم ما مرده را مي« :روايت شده كه فرموده است �زيرا از عمر
 »اسناد صحيح«خطيب با  »كردند كردند و بعضي خود، غسل نمي ، خود نيز غسل مي آن

،  ، اسماء بنت عميس به رحمت خدا پيوست �. وقتي كه ابوبكر كرده است  ايتآنرا رو
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 :گفت كه حاضر بودند،   ، خطاب به مهاجرين ، و پس از فراغت از آن زنش او را شست
.  گفتند: نه ؟ كنم كه غسل  ، آيا واجب است بر من  ام ، و من روزه امروز خيلي سرد است

  . كرده است  مالك آنرا روايت
  غسل احرام:  -4

خواهد براي حج يا عمره احرام ببندد،  كه مي كسي بنا به راي جمهور فقهاء براي 
 صصصصأنه رأى رسول اهللا« :مستحب است كه غسل كند، زيرا از زيد بن ثابت روايت است

، را ديده است كه لباس خود را براي گفتن تلبيه صكه پيغمبر « »تجرد الهالله واغتسل
اند. ترمذي  . دارقطني و بيهقي و ترمذي آنرا روايت كرده»كرد] غسل درآورد و )1(احرام
  اند. دانسته »ضعيف«و عقيلي آنرا  »حسن«آنرا 
  غسل براي دخول در مكه:  -5

كند، زيرا از ابن  كه غسل  خواهد داخل مكه شود، مستحب است  كه مي كسي   براي
ذي « شود، شب در خواست به مكه وارد او هر وقت مي« :كه  روايت است بعمر

نيز چنين  صگويند كه پيامبر«. و »آمد ماند تا صبح و در روز به مكه در مي مي »طوي
  . اند و متن روايت از مسلم است هكرد  . بخاري و مسلم آنرا روايت»كرد مي

دانند  كردن بهنگام دخول مكه را مستحب مي  همه علماء غسل :ابن المنذر گفته است
ن براي اند: وضو گرفت دانند و اكثر علماء گفته اخت فديه نميو ترك آنرا موجب پرد

  كند. كفايت مي ، دخول مكه
  ر عرفه: غسل براي وقوف د -6

كند، مستحب است كه غسل  خواهد در وقت حج در عرفه توقف  كه مي  براي كسي
م ، قبل از اينكه احرابعبداهللا بن عمر :كه  كرده است كند. زيرا مالك از نافع روايت  

ب ماندن كرد و همچنين براي دخول مكه و براي توقف و ش ببندد، براي احرام غسل مي
  كرد. در عرفه نيز غسل مي

                                         
  .»لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، ال شريك لك«گفتن:  تلبيه: - 1
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 ن غسل اركا

  پذيرد:  غسل شرعي بدون دو چيز تحقق نمي
  نيت: -1

زيرا تا نيت نباشد عبادت از عادت مشخص نمي گردد، فرق بين عبادت و عادت نيت 
اند به  كرده . و اما اينكه بسياري از مردم عادت )1(بي است. نيت صرفا يك عمل قل ) است

كنند و اين عمل قلبي را بر زبان آورند، بهيچوجه يك عمل شرعي نيست  اينكه بدان تلفظ 
كنند كه در مبحث وضو از حقيقت   كه آنرا ترك نمايند و از آن اعراض و شايسته است 

  . آن حرف زديم
  اندامهاي بدن: شستن همه   -2

βÎ)uρ öΝçGΖä. $Y6ãΖã_ (#ρ+ :يرا خداوند فرمودهز ã�£γ©Û$$ sù_  :تمام بدن را  يعني « .]٦[املائدة ،
  .»بشوئيد

¡š�tΡθè=t↔ó+ ي است و همچنين در آيه » اغتسلوا«در اين آيه بمعني  »اطهروا  «چون  o„uρ 

Çtã ÇÙŠÅs yϑø9$# ( ö≅ è% uθèδ “]Œr& (#θ ä9Í”tIôã $$ sù u !$ |¡ ÏiΨ9$# ’ Îû ÇÙŠÅs yϑø9 $# ( Ÿω uρ £èδθ ç/t� ø) s? 4 ®Lym tβ ö�ßγôÜ tƒ_ 
ي  . درآيه كردن و خود را شستن است  بمعني غسل »يطهرن«و  »اطهروا  « .)2(]٢٢٢[البقرة: 

‰pκš$+ فرمايد: ي اغتسال آمده است كه مي كلمه  ي نساء بصراحت سوره 43 r' ‾≈tƒ t Ï% ©!$# (#θãΨ tΒ#u 

Ÿω (#θ ç/ t�ø)s? nο4θ n=¢Á9$# óΟ çFΡ r&uρ 3“t�≈s3ß™ 4 ®Lym (#θ ßϑn=÷è s? $ tΒ tβθ ä9θà)s? Ÿωuρ $�7ãΨ ã_ āω Î) “Ì� Î/$tã @≅‹Î6y™ 4 ®Lym 

(#θè=Å¡tFøó s?_ ]و حقيقت اغتسال بمعني شستن تمام اندامهاي بدن است .)3(]6: النساء .  

                                         
بنابر اين قصد و اراده قلبي در هر عمل كه محتاج نيت باشد كافي است و شرط بودن تصميم و اراده  - 1

دينجهت است كه اعمال عبادي هدفدار هستند وبمنظور عبادت بجاي آورده مي شوند. پس قلبي ب
  .»مترجم«نيت و اراده قلبي الزم است تا ارزش عبادتي پيدا كند.

  ترجمة آن در آغاز بحث گذشت. - 2

  ترجمة آن در مبحث چيزهائي كه بر جنب حرام است گذشت. - 3
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  ي غسل سنتها
ل در غس صكند كه پيغمبر كند، سنت است افعالي را مراعات  كه غسل مي كسي   براي

  :خود انجام داده است
  .شستن هر دو دست سه بار  -1
  .سپس شستن شرمگاه -2
ضمن   گيرد، وضوي كاملي بگيرد، در بدنبال آن به همانگونه كه براي نماز وضو مي -3

كه در طشت  مي تواند شستن پاها را بعد از اتمام غسل انجام دهد. اين در صورتي است 
  و امثال آن خود را بشويد.

كند تا آب به بن  خاللل وضو، سه بار آب بر سر خود بريزد والبالي موها را بدنبا -4
  آنها برسد.

كند و بعد طرف  ي بدنش بريزد از طرف راست شروع  بعد از آن آب را بر بقيه -5
گوشها و ناف و الي انگشتان پا را بشويد و بر اندامها   چپ و همراه آن زير بغلها و داخل

، هرگاه غسل صپيامبر« :كه روايت شده است  لا از عايشهي اينه كشد. همه دست 
ريخت  شست سپس با دست راست آب بر دست چپ مي كرد اول دستها را مي جنابت مي

، وضو  گرفت كه براي نماز وضو مي ، سپس بهمانگونه  شست و با آن شرمگاه خود را مي
كرد و بن  ي سر فرو ميگرفت و انگشتان را در البالي موها ، بعد از آن آب مي گرفت مي

، آنوقت سه بار بر سر  ديد كه آب به پوست سررسيده است شست تا اينكه مي آنها را مي
. مسلم و بخاري آنرا »پاشيد ريخت و بعد از آن بر تمام اندامش آب مي خود آب مي

  اند. كرده  روايت
ا خالل سپس با هر دو دست موهاي خود ر« :كه در روايت ديگري از آنها آمده است 

. »ريخت ، سه بار بر آن آب مي گشته  كرد كه پوستش سيراب كرد، تا اينكه يقين پيدا مي مي
هرگاه غسل جنابت  ،صپيامبر« :اند كه گفته است روايت كرده لباز هم آنها از عايشه

گرفت و اول طرف راست سرش و بعد  خواست و با كف دست آب مي كرد، آب مي مي
گرفت و بر سر  ، سپس با كف هر دو دست آب مي ستش از آن طرف چپ آنرا مي

گذاشتم كه بدان   براي پيامبر آب« :گفته روايت است كه ل. و از ميمونه»ريخت مي
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غسل كند، آب بر هر دو دست خود ريخت دو بار يا سه بار، سپس با دست راست آب 
بر دست چپ خود ريخت و شرمگاههاي خود را شست، سپس دست خود را بر زمين 

، سپس  كرد و بعد از آن صورت ودستان خود را شست اليد، سپس مضمضه و استنشاق م
. سپس از جاي خود دور شد و  ، سپس بر تمام بدنش آب ريخت سرش را سه بار شست

كه بدان خود را خشك كند)  اي را برايش بردم ( من خرقه :گفت . ميمونه پاهايش را شست
. جماعت محدثين آنرا روايت »چالند خود ميآنرا نخواست و با دست خود آب را از 

  اند. كرده

  زن  غسل
ي خود  گيسوان بافته كه   ، جزآنكه بر زن واجب نيست غسل زن بمانند غسل مرد است

 :، روايت شده كهلرا باز كند. مشروط بر آنكه آب به بن موها برسد. زيرا از ام سلمه
، آيا براي  ) بافم مي بندم ( خود را ميگيسوان  من زني هستم كه :ص زني گفت يا رسول اهللا«

إنما يكفيك أن تحثي عليه ثالث حثيات من «؟ حضرت فرمود:  غسل جنابت آنها را باز كنم
كه سه بار بر آن آب   تنها كافي است « »ماء ثم تفضي على سائر جسدك، فإذا أنت قد طهرت

. احمد و مسلم »اي ه، آنوقت است كه تو پاك شد ي تنت آب بريزي بريزي، سپس بر بقيه
. از عبيد بن  است »حسن و صحيح« :كه  گفته  اند و ترمذي كرده  و ترمذي آنرا روايت

كه عبداهللا بن عمر به زنان  خبر رسيد، لبه عايشه« :كه گفته  روايت است �عمير
 :گفت  گيسهاي بافته) سر خود را باز كنند، عايشه كردند ( كه هر گاه غسل   دهد دستور مي

گيسوان سر خود را در وقت غسل باز  دهد: كه به زنان دستور مي  گفتم از ابن عمر،در ش
، از يك ص. من همراه با پيغمبر دهد كه سر خود را بتراشند؟ كنند!! آيا بدانان دستور نمي

، چيز ديگري  شستم و بيشتر از اينكه سه بار آب بر سر خود بريزم ظرف آب خود را مي
  اند. كرده م آنرا روايت . احمد و مسل»كردم نمي

كرد، مقداري از پنبه يا امثال  كه هرگاه غسل حيض و نفاس   براي زن مستحب است
ي آن شرمگاه  ي خوشبوي ديگري اضافه كند و بوسيله آنرا بردارد و بدان مشك يا ماده

خويش را پاك و تميز و خوشبو كند. و بدينوسيله اثربوي بد خون حيض و نفاس را از 
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اسماء بنت يزيد درباره غسل حيض از  :كه روايت شده است لد. از عايشهبين ببر
) ٢تأخذ إحداكم ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور (« فرمود: صپيامبر سوال نمود، پيامبر

ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى يبلغ شئون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ 
ت أسماء: وكيف تطهر بها؟ قال: (سبحان اهللا! تطهري بها) فقالت فرصة ممسكة فتطهر بها) قال

عائشة كأنها تخفي ذلك. تتبعي أثر الدم: وسألته عن غسل الجنابة فقال: (تأخذي ماءك فتطهرين 
فتحسنين الطهور أو أبلغي الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى يبلغ شئون رأسها ثم تفيض 

 .»نعم النساء نساء االنصار. لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدينعليها الماء) فقالت عائشة: (
گيرد، سپس آب بر  كامل مي دارد، نخست وضوي  يكي از شما آب و سدر خود را، برمي«

كشد تا اينكه آب به بن  زند و بر آن دست مي ريزد، و بخوبي آنرا چنگ مي سر خود مي
،  شويد، بعد از آن و خود را مي ريزد موهاي سرش برسد، سپس بر تن خود، آب مي

كند. اسماء پرسيد:  دارد و بدان خود را پاك مي ، برمي ي آغشته به مشك مقداري پنبه
!! خود را بدان پاك كنيد.  فرمود: سبحان اهللا صچگونه خود را بدان پاكيزه نمايد؟ پيامبر

كند،  ون را دنبال ميكند، و اثر خ در شرمگاه خود) پنهان مي كه آنرا (  گوئي :گفت  عايشه
داري و  كرد؟ پيامبر فرمود: آب خود را برمي ال  اسماء راجع به غسل جنابت از او سو

شوئي و بر آن دست  ريزي و آنرا مي ، سپس آب بر سر خود مي گيري بخوبي وضو مي
ريزي و تن خود را  كشي تا آب به بن موي سرت برسد، پس از آن بر خود آب مي مي
كه شرم و حياء مانع آن   باشند، ، زنان انصار مي : بهترين زنانگفت ه. عايش شوئي مي

  . جماعت محدثين جز ترمذي آن را روايت»شود كه فقه دين خود را فرا گيرند نمي
  اند. كرده

  است  ط با غسل كه در ارتبا مسائلي 
و  يك غسل تنها براي حيض و جنابت و يا براي جمعه و عيد و يا براي جنابت  -1
، ص. مشروط بر آنكه نيت هر دو را داشته باشد، زيرا پيغمبر عه هر دوكافي استجم

براي هر كس آنچيز خواهد بود كه اراده و قصد آنرا « »وإنما لكل امرئ ما نوى« :فرموده
  .»كرده است
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كافي   كرد و وضو نگرفته بود، آن غسل بجاي وضو نيز كسي غسل جنابت  هرگاه   -2
پيامبر بعد از غسل « :گفته است ل. زيرا عايشه ) گرفتن نيست احتياجي به وضو است (

من بعد از غسل وضو  :مردي پيش او گفت :. از ابن عمر روايت شده كه»گرفت وضو نمي
اي  كار بيهوده پشت خود را بدرد مبتال كردي (« »لقد تغمقت« :. در جواب او گفت گيرم مي

علماء در آن اختالف  :ن العربي گفته است. ابوبكر اب»كردي  ) و خود را خسته اي كرده 
وضو را تكميل  »نيت«گيرد و نيت طهات از جنابت  ندارند كه غسل وضو را نيز در بر مي

برد. زيرا موانع جنابت از موانع نداشتن وضو بيشترند. پس نيت  كند و آنرا از بين مي مي
كافي  شود و بجاي آن  كمتر را نيز، شامل مي  طهارت از موانع بيشتر، طهارت از موانع

  . است
، موي خود را بتراشند و يا بهر نحو از  توانند، قبل از غسل جنب و زن قاعده مي  -3  

بين ببرند و همچنين چيدن ناخن و بيرون رفتن به بازار، يا كارهاي ديگر، جايز است و 
يرد و كند و ناخن خود را بگ جنب مي تواند حجامت « :گفته است  كراهتي ندارد. عطاء

  .. بخاري آنرا روايت كرده است»سر خود را بتراشد، اگر چه وضو هم نگرفته باشد
، اشكال ندارد مشروط بر آنكه عورتها، مكشوف و برهنه نباشند و او  حمام عمومي  -4

داني همه  اگر مي :نيز طوري نباشد كه ديگران به عورت وي بنگرند. احمد گفته است
)  كه عورت را بپوشاند از قبيل زير شلواري  تن پوشي ازار (كه در حمام هستند   كساني 

روايت شده است  صدارند بدانجا برو، در غير آنصورت بدانجا مرو. در حديثي از پيامبر
نبايد مرد به عورت مرد « »ال ينظر الرجل إلى عورة الرجل، وال تنظر المرأة إلى عورة المرأة« :كه

نام اهللا در حمام اشكال ندارد، زيرا گفتن اهللا در هر  . ذكر»كند و زن به عورت زن نگاه 
ود، نام در تمام اوقات خ صكه از آن منع نشده باشد، و پيامبر ، مادام  ، نيكو است حالي

  آورد. اهللا را بر بان مي
خشك نمودن اندامها با دستمال و امثال آن چه در غسل و چه در وضو، خواه در   -5

  ، اشكال ندارد. و خواه در زمستانتابستان 
، غسل  كرده است  كه زن از آن غسل  ي آبي كه با باقيمانده براي مرد جايز است  -6

كه با هم از يك   . همچنانكه براي هر دو نيز جايز است كند و عكس آن نيز جايز است
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، در  صيكي از زنان پيامبر« :گفته است كنند. از ابن عباس روايت شده كه  ظرف غسل 
 :گفت كند، آن زن به ايشان   ، آمد تا از آن وضو بگيرد يا غسل صكرد، پيامبر  طشتي غسل

 »إن الماء ال يجنب« فرمود: ص، پيامبر ام اي پيامبر خدا، من از آن غسل جنابت كرده
اند، و  كرده  . احمد و ابوداود و نسائي و ترمذي آنرا روايت»شود گمان آب جنب نمي بي«

، از يك ظرف غسل ص. و عايشه با پيامبر نسته استدا »حسن صحيح«ترمذي آنرا 
كه  تا جائي  صگرفت و گاهي او از پيامبر از او پيشي مي صگاهي پيامبر  كه  كرد، مي

=  ، آنرا براي من بگذار گفت فرمود: آنرا براي من بگذار و او به ايشان مي پيامبر به او مي
  باقي بگذار.  آنرا براي من

. اگر خود  كرد. زيرا كشف عورت حرام است ر بين مردم غسل جايز نيست برهنه د  -7
را با جامه  صپيامبر  لرا با جامه يا چيز ديگري بپوشاند، اشكال ندارد. فاطمه

، برهنه  كردند. اما اگر انسان بدور از ديدرس مردم پوشانيد و آنوقت ايشان غسل مي مي
. بخاري آنرا  رده استك برهنه غسل  �كند اشكال ندارد، زيرا حضرت موسي  غسل

 ����بينا أيوب« فرمود: صپيامبر :كه . از ابوهريره روايت شده است  كرده است  روايت
يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحثي في ثوبه.فناداه ربه تبارك وتعالى: (يا 

دراثناي اينكه «  »أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن ال غنى لي عن بركتك
كرد به جمع   باريد، ايوب شروع كرد، ملخهاي طالئي بر او مي برهنه غسل مي �ايوب

، خداي تبارك و تعالي وي را ندا در داد:  ي خود مي ريخت كردن آنها و آنها را در جامه 
چرا به بزرگواري تو  :گفت ؟  ام نياز نگردانده كه مي بيني بي ، مگر ترا از آنچه  اي ايوب

. احمد و بخاري و نسائي »نياز نيستم سوگند، وليكن من از بركت و فزوني بخشش تو، بي
  اند. آنرا روايت كرده

  تيمم

  آن:  تعريف  -1
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، بمعني  . و از نظر شرعي و فقهي ي تيمم از نظر لغوي بمعني قصد و اراده است كلمه
ي  ) و اراده (نيت  كرد همراه با ، تا بدان صورت و دستها را مسح  قصد كردن خاك است

  كردن نماز و امثال آن.  مباح
  آن:  دليل شرعي -2

. خداوند  شرعي بودن عمل تيمم بنص قرآن و سنت نبوي و اجماع ثابت شده است

(βÎ+ مي فرمايد: uρ ΛäΨ ä. # yÌ ó÷£∆ ÷ρ r& 4’ n?tã @� x y™ ÷ρr& u !$ y_ Ó‰ tn r& Νä3Ψ ÏiΒ z ÏiΒ ÅÝÍ←!$ tó ø9 $# ÷ρ r& ãΛäó¡ yϑ≈s9 u !$ |¡ ÏiΨ9$# 

öΝn=sù (#ρ ß‰Åg rB [ !$tΒ (#θ ßϑ£ϑu‹tFsù # Y‰‹Ïè|¹ $ Y7ÍhŠ sÛ (#θßs|¡ øΒ$$ sù öΝä3Ïδθ ã_âθ Î/ öΝä3ƒÏ‰ ÷ƒr& uρ 3 ¨βÎ) ©! $# tβ%x. # ‚θà tã 

# �‘θ àxî ∩⊆⊂∪_  :كرديد و يا با  اگر بيمار يا در سفر بوديد، يا قضاي حاجت  و « .]43[النساء
) نيافتيد با خاك پاكي تيمم  راي وضو و غسلب زنان تماس داشتيد، و در اين حال آب (

كنيد، خداوند بخشنده و آمرزنده  كه صورتها و دستها را با آن مسح  كنيد به اين طريق 
  .»است

جعلت « ، فرمود:صپيامبر :روايت است كه �، از ابوامامه اما دليل آن از سنت نبوي
ي  همه« »ن أمتي الصالة فعنده طهورهاالرض كلها لي والمتي مسجدا وطهورا، فأينما أدركت رجال م

. پس هر جا كسي از  ، جاي سجده و نماز و پاك كننده است خاك زمين براي من و امتم
. احمد آنرا ») نزد او است خاك ي پاكي و طهارت ( ، وقت نماز را دريابد، وسيله امت من
مانان اجماع كه همه مسل بدينجهت است  :. و اما دليل آن از اجماع كرده است  روايت

اي جاي وضوو غسل را  دارند بر اينكه تيمم يك عمل شرعي است و تحت شرايط ويژه
  گيرد. مي

  ت امت اسالمي است: صا تيمم از اختصا  -3
. از  كه خداوند، اين امت را بدان اختصاص داده است  تيمم يكي از ويژگيهايي است

أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي « اند: ، فرمودهصكه رسول اهللا  روايت شده است �جابر
: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي االرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته 
الصالة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل الحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث في 

كس پيش  كه به هيچ  پنج چيز به من اعطاء شده است « »قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة
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ي يك  كه تا فاصله ، از اينراه  كرده خداوند پيروزي را نصيب من  :از من داده نشده است
، انداخته  برسم ترس و خوف را به دل دشمان من ، دورتر از خود قبل از اينكه من ماه راه
، پس هر كس از امت من وقت  كننده است ي زمين برايم جاي نماز و پاك  . همه است

احتياج به رفتن مسجد و جاي  در هر جا باشد) نمازش را بخواند ( نماز را دريافت (
. و غنيمت جنگي برايم حالل شده است و حال  اي نيست اگر آب نباشد تيمم كند) ويژه

گرديده است و  . و به من شفاعت ارزاني  كسي پيش از من حالل نشده است آنكه براي 
ي مردم جهان  اند و من به سوي همه وم خود مبعوث شده، خاصه براي ق پيامبران پيشين

  اند. . شيخين آنرا روايت كرده»ام گرديده مبعوث 
  ي تيمم: آيه  آن: شأن نزول  سبب شرعي شدن -4

 صدر يكي از سفرها، همراه پيغمبر« :گفته است روايت شده است كه  لاز عايشه
، در صردنبندم پاره شد، پيامبر. در بين راه به بياباني رسيديم و در آنجا گ بوديم

، آنجا ماند و مردم نيز همراه او ماندند و آنجا آبي نبود و مردم نيز آب همراه  جستجوي آن
بيني كه عايشه چكار كرد؟ ابوبكر  ، آمدند، و گفتند: مگر نمي�نداشتند، مردم پيش ابوبكر

بيده بود، مرا مورد ) خوا در آغوشم ، در آنوقت روي ران من ( صپيش من آمد، و پيامبر
زد، چون  ، با دست خود بر پهلويم مي گفت  عتاب قرار داد و آنچه دلش خواست بگويد،

، پيامبر تا صبح خوابيد  خوردم ) خوابيده بود، تكان نمي درآغوشم پيامبر بر روي رانم (
بن  . اسيد...»فتيمموا «... ، در آنوقت خداوند آيه تيمم را نازل فرمود:  وآبي نداشتيم
بركتهاي شما فراوان  ي ابوبكر!!= ( اين نخستين بركت شما نيست اي خانواده :حضير گفت

كه بلند شود، ديديم  ، آن را وا داشتيم  را كه بر آن سوار بودم  گويد: شتري  ، عايشه ) است
  اند. كرده گردنبند در زير او بود. گروه محدثين بجز ترمذي آنرا روايت  

  گردد: شدن تيمم مي ح  مبا سببهايي كه موجب -5
، در سفر  كه وضو ندارد يا جنب است  كسي هرگاه يكي ازسببهاي زير پيش آيد، براي 

   :يا در غير سفر تيمم مباح است
)  وضو يا غسل به آب دسترسي نداشته باشد يا آب موجود، براي طهارت (  - الف

،  بوديم صامبردر سفري همراه پي :گفته �كفايت نكند، زيرا عمران بن حصين
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ما منعك أن « ، فرمود: گرفته است با مردم نماز گزارد و ديد كه مردي از ما كناره  صپيامبر
چه چيز ترا از نماز « »تصلي؟) قال: أصابتني جنابة، وال ماء قال: (عليك بالصعيد فإنه يكفيك

فرمود: برو با ،  ) كنم  كه غسل ، و آبي هم نيست ( ام جنب شده :گفت دارد؟  گزاردن باز مي
اند. از  . شيخين آنرا روايت كرده»، زيرا آن خاك براي تو كافي است كن  خاك پاك تيمم

إن الصعيد طهور لمن لم يجد الماء عشر « ، فرمود:صابوذر روايت شده است كه پيامبر
كه به آب دسترسي نداشته باشد تا ده   كسي كننده است براي  ن خاك پاك بيگما « »سنين
 »حسن صحيح«اين حديث  :گفته است اند و ترمذي  كرده حبان سنن آنرا روايت صا »سال
كاروان يا در ميان رفيقان يا در  كه قبل از تيمم در ميان   . ليكن بر وي واجب است است
كه آب  آيد، آب را جستجو كند. اگر يقين پيدا كرد،  ، به حساب مي كه عاده نزديك  محلي

  كند). بلكه تيمم مي ، آنوقت طلب آب واجب نيست ( نيست يا آب از او دور است
، بيماري  كسي زخمي يا بيمار شد و خوف آن داشته باشد كه استعمال آب هرگاه   -ب

ي شخصي يا  اندازد، خواه از روي تجربه كند يا بهبودي را، به تاخير مي را طوالني مي
. زيرا جابر رضي اهللا  كند) ميتيمم  ، بدان مطلب پي برده باشد ( ي پزشك موثوق به بوسيله

كرد و سر او را زخمي  ، به يكي از ما سنگي اصابت  به سفر رفته بوديم :عنه گفته است
  ؟ ) شده بود از ياران خود پرسيد: آيا رخصت تيمم دارم شيطاني ، سپس محتلم = ( ساخت

، آن شخص  ، زيرا به آب دسترسي داري كردن نداري گفتند: به راي ما، تو رخصت تيمم 
 ، از آن اطالع پيدا كرد و فرمود: وارد شديم صكه بر پيامبر كرد و مرد. هنگامي   غسل

). إنما كان يكفيه أن يتيمم ١قتلوه قتلهم اهللا، أال سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال («
خدا آنان  او راكشتند،« »ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليه، ويغسل سائر جسده

، پرسش  دانستند؟ تنها چاره و عالج ناداني را بكشد، چرا سوال نكردند وقتي كه نمي
، زخم خود را ببندد و روي  اي ، يا پارچه اي كند و با كهنه كافي بود كه او تيمم  ، فقط  است

. ابوداود و ابن ماجه و دارقطني آنرا روايت »كند و بقيه اندامش را بشويد  آن مسح
  . ن السكين آنرا صحيح دانسته استاند. و اب كرده

،  آور است كه برايش زيان كند،  هرگاه آب خيلي سرد باشد و شخص گمان   - ج 
كند، حتي با پرداخت مزد، يا رفتن به حمام برايش ميسر  ، نتواند آنرا گرم  مشروط بر آنكه
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ذات «به جنگ  :ستگفته ا �. زيرا عمرو بن عاص كند) آنوقت تيمم مي و ممكن نباشد (
، از ترس اينكه  كه هوا خيلي سرد بود محتلم شدم ، شبي  فرستاده شده بودم »السالسل

در  ، بلكه تيمم نمودم و نماز صبح را با ياران خود، گزاردم ( ، غسل نكردم مبادا تلف شوم
كه به حضور  ، وقتي ) نماز صبح به امامت ياران خود ايستادم و نماز صبح را خوانديم

يا عمرو صليت بأصحابك وأنت « ، آنرا براي وي بازگو كردند، فرمود: رسيديم صپيامبر
، عمرو در »؟ عمرو در حاليكه جنب بودي به امامت نماز ياران خود ايستادي اي« »جنب؟

#) Ÿωuρ + گويد: به ياد سخن خداوند افتادم كه فرمايد: جواب ايشان  þθ è=çFø) s? öΝä3|¡ àΡ r& 4 ¨βÎ) ©! $# 

tβ%x. öΝä3 Î/ $ VϑŠÏm u‘ ∩⊄∪_ خود را به هالكت نيندازيد بيگمان خداوند نسبت به « .]29اء س[الن
، خنديد و چيزي ص، پيامبر كردم سپس نماز گزاردم  ، لذا تيمم»شما. مهربان است

اند. و بخاري آنرا  كرده  نفرمود. احمد و ابوداود و حاكم و دارقطني و ابن حبان آنرا روايت
رساند و بديهي  كار مي . اين حديث رضايت پيامبر را بدان  ذكر كرده استبحال تعليق 

دهد و در برابر آن سكوت  هرگز به انجام عمل باطل رضايت نمي صكه پيامبر  است
  فرمايد. نمي
،  دارائيش كه آب نزديك باشد ليكن شخص براي خود يا ناموس و آبرو و يا وقتي   - د

آن دارد كه رفقا و همسفرانش را از دست بدهد و  كند يا اينكه خوف احساس خطر مي
عقب بماند، يا اينكه بين او و آب دشمني قرار دارد كه بايد از آن پرهيز كرد، خواه آن 

اي  ، يا اينكه شخصي زنداني باشد، يا بعلت نداشتن وسيله ، انسان باشد يا غير انسان دشمن
غيره عاجز باشد، يا اينكه اگر شخص از قبيل طناب و سطل از بيرون آوردن آب از چاه و 

، و به وي زيان  كند، ممكن است در مظان اتهامي قرار گيرد كه از آن دور است  غسل
، تيمم جايز است زيرا وجود آب در اين شرايط  ي اين احوال . در همه )1(رساند مي

  . ي فقدان آن است بمنزله

                                         
تواند براي جلوگيري از  مي چنانچه شيطاني شود، زن دارد، ي دوستي باشد كه مانندكسي كه در خانه - 1

  اتهام و بد گماني آنرا پنهان دارد و تيمم كند.
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بيل خمير گرفتن و پخت و پز و وقتيكه براي نوشيدن خود يا كارهاي ديگر از ق  - هـ
، به آب موجود،  گزنده  ، حتي سگ شستشوي نجاستهاي غير معفوعنه و نوشيدن حيوانات

گفته  �دارد. امام احمد كند و آب را نگه مي ، نياز داشته باشد، تيمم مي فعال يا در آينده
گه كرده و آب موجود را براي نوشيدن ن تيمم  صگروهي از اصحاب پيامبر« :است

گردد و اندكي آب همراه   كسي كه در سفر جنب« :روايت شده است �. و از علي»داشتند
، و آب را براي رفع  گردد، بايد تيمم كند نه غسل كه مبادا تشنه  داشته و نگران باشد، 

كه در   كسي« :گفته است . ابن تيميه  كرده است . دارقطني آنرا روايت »تشنگي نگه دارد
وضو داشته وليكن تحت فشار پيشاب باشد، بهتر است با تيمم نمازش را  ، حال فقدان آب

  .»! بخواند نه با آن وضو تحت سنگيني پيشاب و فشار آن
كه اگر با آن   كه انسان به آب دسترسي داشته باشد، ليكن نگران آن باشد، وقتي   - ل

ند و نماز ك كند، وقت نماز بگذرد، در آن صورت تيمم مي  آب وضو بگيرد، يا غسل
  . گزارد و اعاده آن نماز الزم نيست مي

  شود: كه بدان تيمم مي كي خا  -6
 )1(كه از جنس زمين باشد از قبيل شن و ماسه و سنگ وگچ با خاك پاك و هر چه 

و علماي لغت و زبان  فتيمموا صعيدا طيبا"«. توان تيمم نمود، زيرا خدا فرموده است مي
شود خواه خاك باشد يا غير  ، اطالق مي عيد بر روي زمينعربي بر آن اجماع دارند كه ص

  . آن
  كردن: چگونگي تيمم  -7

بسم «كند، سپس    »نيت«كه در مبحث وضو گذشت   كننده بهمانگونه  نخست بايد تيمم
، آنها را بر صورت و  گفته و هر دو دست خود را به خاك پاك بمالد و بعد از آن   »اهللا

روايت  �. در اين باره صحيحتر و صريحتر از حديث عماردستها تا مچ دست بمالد
، لذا خود را در خاك غلطاندم و نماز  جنب شدم و آبي نيافتم« :گفته است كه   نشده است

اينگونه « »إنما كان يكفيك هكذا« ، فرمود: ، بازگو كردمص، سپس آنرا براي پيامبر گزاردم

                                         
  .دانند بسياري از فقها بويژه شافعيه تيمم با گچ را جايز نمي - 1
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، هر دو كف دست خود را برزمين صپيامبركه   ،»كند كنيد كه براي تو كفايت مي  تيمم
زد و بر آنها دميد، سپس با آنها، صورت و هر دو دست را مسح كرد. شيخين آنرا روايت 

إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب، ثم تنفخ « :كه اند. در روايت ديگري آمده  كرده 
كف هر دو دست   كه  است تنها كافي« »إلى الرسغين )1(فيهما، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك

، چهره و هر دو دست تا مچ را،  خود را به خاك بماليد، سپس در آنها بدميد و بعد از آن
. در اين حديث تنها به يك بار دست  . دارقطني آنرا روايت كرده است»بدانها، مسح بكنيد

 هر دو دست اقتصار )2(كف  بر خاك زدن اكتفاء شده است و در مسح دستها بر مسح
كند، دستها را فشانده و  كه با خاك تيمم مي  كسي  ، گرديده است و بموجب آن سنت است

  در آنها بدمد و چهره خود را گرد آلود ننمايد.
  ست با تيمم انجام داد: ح ا كه مبا  آنچه  -8

كه شرعا به آب دسترسي نباشد، تيمم بدل از آب و بجاي وضو و غسل   وقتي
، از قبيل نماز خواندن و  دانها مباح باشد با تيمم نيز مباح است، ب باشد. پس هر آنچه مي

، دخول وقت نمار براي صحت تيمم شرط  دست زدن به مصحف شريف و غير از آن
كه دلش بخواهد، نمازهاي  تواند با يك تيمم هر اندازه  كند مي كه تيمم مي  . كسي نيست

. از  و برابر با آن است فرض و سنت بجاي آورد و حكم آن بمانند حكم وضو است
إن الصعيد طهور المسلم، وإن لم يجد « :فرموده است صروايت شده كه پيامبر �ابوذر

بيگمان خاك پاك براي « »الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير
پس هرگاه به آب دسترسي پيدا  . ، حتي اگر ده سال آب را نيافت كننده است مسلمان پاك 

اند و  كرده حمد و ترمذي آنرا روايت  . ا»كرد، خود را با آن بشويد، زيرا آب بهتر است
  . كرده است  ترمذي آن را تصحيح

  :كند طل مي آنرا با كه  نواقض تيمم و چيزهايي   -9

                                         
  .كف دست بمعني مطلق دست تا مچ مي باشد. به قاموس مراجعه شود - 1

  .اشد. به قاموس مراجعه شودكف دست بمعني مطلق دست تا مچ مي ب - 2
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.  ست نمايد. زيرا تيمم بدل از وضو ا كند، تيمم را نيز باطل مي هرآنچه وضو را باطل مي
، و قدرت و توانائي  دسترسي به آب براي كسي كه به آب دسترسي نداشته عالوه بر آنها،
، نيز  كه از استعمال آب ناتوان و معذور بوده است كسي  ، براي  كار بردن آب استعمال و به

، يا بعد از  كند. ليكن هرگاه با تيمم نماز را، خواند سپس آب را يافت تيمم را باطل مي
، اگرچه هنوز  ي نماز بر وي واجب نيست ستعمال آب شد، اعادهفراغت از نماز، قادر به ا

دو نفر « :گفته است كه   روايت شده است � وقت نماز باقي باشد. زيرا از ابوسعيد خدري
  به سفر رفته بودند. وقت نماز فرا رسيد و آنان آبي همراه نداشتند، با خاك پاك تيمم

آب پدا شد، يكي از آنها وضو و نماز را  كردند و نماز را گزاردند، سپس در همان حال
آمدند و آنرا بازگو كردند:  صاعاده كرد و ديگري اينكار را نكرد، سپس به حضور پيامبر

أصبت السنة وأجزأتك « كه وضو و نماز را اعاده نكرده بود، فرمود:  كس پيامبر خطاب به آن 
. و »كند كفايت مي  ازت برايت) و نم اي كرده به سنت عمل اي ( سنت را دريافته « »صالتك

مزد « »لك االجر مرتين« كرده بود، فرمود: كه وضو گرفته و نماز را اعاده   خطاب بدان كس
اند. اما اگر بعد از شروع  كرده  . ابوداود و نسائي آنرا روايت»پاداش تو دو برابر است و

كند، تيممش باطل  توانست آن را استعمال ، آب پيدا شد و مي نماز و قبل از فراغت آن
كند) بعلت   وضو بگيرد يا غسل كه با آب طهارت نمايد (  گردد و بر وي واجب است مي

كه قاعدگي دارد بنا به   كه از ابوذر روايت شد. هرگاه شخص جنبي يا زني  همان حديثي
وي  كرد و نمازگزارد. بعدا اعاده نماز بر ي تيمم هستند، تيمم  كننده كه مباح   همان عواملي

در  واجب نيست بلكه هرگاه بر استعمال آب قادر شد، تنها غسل بر وي واجب است (
، به صپيامبر« :گفته است �. زيرا عمران كرده باشد) صورتيكه در حال جنابت تيمم 

امامت مردم ايستاد و نماز خواند، هنگامي كه نمازش بپايان رسيد، ديد كه مردي از مردم 
چه  « »ما منعك يا فالن أن تصلي مع القوم؟« خواند، فرمود: نماز نمي گرفته و با آنها كناره  

ام و به آب دسترسي  جنب شده :گفت. »؟ كه با مردم نماز بخواني  چيز ترا از آن باز داشت
با خاك پاك تيمم كن و آن براي تو « »عليك بالصعيد فإنه يكفيك« ، فرمود:ص. پامبر ندارم

، ظرفي پر از آب صبعد از آنكه آب يافتند، پيامبر :فتگ . سپس عمران »كند كفايت مي



  205     طهارت
  

  

برو آنرا بر خود خالي  « »إذهب فأفرغه عليك« بدان مرد كه جنب شده بود، داد و فرمود:
  كرده است. . بخاري آنرا روايت »كن= بدان غسل كن 

 بند مخصوص شكستگي، باند و پانسمان تختم مسح بر جبيره=

  عي آن: ند و نوار زخم پيچي و دليل شرشرعي بودن مسح بر جبيره و با
بندند،  ديده را مي  ، اندام بيمار و آسيب ، كه بدان كردن بر روي جبيره و امثال آن مسح 

، اين احاديث اگر چه  كه در اين باره وارد شده است  ، بدليل احاديثي عملي است شرعي
  عضي ديگر را تقويتهستند، ليكن طرق روايت آنها، متعدد و بعضي از آنها ب »ضعيف«

سازند. يكي از اين  ، مي ي استدالل بر شرعي بودن اين عمل كرده و آنها را شايسته
،  مردي سنگ بر سرش خورد و آن را زخمي ساخت  “ :كه  ، حديث جابر است احاديث

) شد، او از ياران خود سوال كرد كه آيا رخصت دارد كه  شيطاني سپس آن مرد محتلم (
، ما  ان در جواب اوگفتند: در حالي كه آب هست و تو بدان دسترسي داريتيمم كند؟ آن

، آن مرد غسل كرد و بر  دانيم و تو رخصت تيمم كردن نداري اي تو، جايز نمي تيمم را بر
كه به حضور پيامبر رسيديم اين جريان به اطالع ايشان رسيد، و   ، فوت نمود، وقتي اثر آن

أال سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن  قتلوه قتلهم اهللا،« فرمودند:
را كشتند، خدا آنان  او« »يتمم ويعصر أو يعصب على جرحه، ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده

ي ندانستن و  دانستند چرا سوال نكردند؟ بيگمان عالج و چاره كه نمي  را بكشد، وقتي
كند و بر زخم خود نواري و باندي   ي بود كه او تيمم. تنها كاف ، تنها پرسش است جهل

. ابوداود و ابن ماجه و »كند و باقي اندامهاي خود را بشويد  بپيچد و روي آن مسح
دانسته است. و در حديث  »صحيح«اند و ابن السكن آنرا  كرده  دارقطني آنرا روايت

  . كرده است مسح ،   او بر روي نوار و زخم پيچ :صحيح از ابن عمر نقل شده كه

 :حكم مسح بر جبيره
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، يعني در وضو و در غسل بايستي بجاي شستن  ، وجوب است حكم مسح بر جبيره
، بدل از  كرد. و مسح آن  مسح  و زخم پيچ  ، بر روي جبيره عضو آسيب ديده و يا مسح آن

  . كردن آن است شستن و مسح 

 گردد: كردن واجب مي  كي مسح

كند، بر وي  ي داشته باشد و بخواهد وضو بگيرد يا غسل كه زخم يا شكستگ  كسي
كردن آب باشد. اگر  كه اندامهاي خويش را، بشويد، حتي اگر با گرم  واجب است 

كه اين شستن موجب  كند كه شستن اندام آسيب ديده ضرر دارد، بدين معني   احساس
آن را، به تاخير اندازد،  گردد، يا درد آن را افزايش دهد، يا اينكه بهبودي  بيماري ديگري

گردد. يعني   ، تبديل مي ي آب ، بوسيله كردن آن ، به فرض بودن مسح  فرضيت شستن آن
كند كه مسح  كند نه اينكه آن را بشويد. اگر احساس   گردد كه آن را با آب مسح فرض مي

گردد كه بر روي زخم نواري يا  ، بر وي واجب مي آور است با آب براي زخمش زيان
) ببندد، بنحوي كه چيزي بر  جبيره بندي = ( ، تخته باندي بپيچد و يا بر روي شكستگي

يعني تنها روي عضو آسيب ديده را  - اندام آسيب ديده اضافه نباشد، مگر براي ضرورت 
كه قبل  سپس بر روي آن جبيره يكبار مسح كند كه همه را فرا گيرد. الزم نيست  - بپوشاند 

اندام را پاكيزه نموده باشد و مدت زمان معيني نيز براي آن شرط  »عصابه«يا   “ جبيره  “از 
،  باقي باشد، هميشه در هنگام وضو يا غسل بر آن اندام  كه عذر ، بلكه تا زماني  نيست
  كند. مسح

  مبطالت مسح جبيره
، از روي  ، از جاي خود كنده شود، يا بخاطر بهبودي موضع شكستگي كه جبيره وقتي 

د، يا موضع آسيب ديده بهبودي يافته باشد، اگر چه جبيره هم نيفتاده باشد، در آن بيفت
  گردد. ديگر بايد اندام را بشويد. ، مسح بر جبيره باطل مي ي آن احوال همه

  ) باشد (آب و خاك پاك د طهورين =نماز خواندن كسي كه فاق
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خواند و  ود را مي، دسترسي نداشته باشد، بهرحال نماز خ كه به آب و خاك پاك كسي 
ايشان از اسماء    :كه  روايت كرده است ل، زيرا مسلم از عايشه ي آن الزم نيست اعاده

كساني از يارانش را،  صگرفته بود، آن گردن بند گم شد. پيامبر گردنبندي را به عاريه 
فرا ، موقع نماز  ، وقت نماز، آنان را دريافت گسيل داشت ،  براي پيدا كردن و جستجوي آن

باز آمدند، از اين حال  صرسيد، بدون وضو نماز خواندند، وقتي كه به حضور پيامبر
اي  خدا ترا = ( :ي تيمم نازل شد، اُسيد بن حصير گفت كردند، در پي آن آيه شكوه 
،  آمدي روي نداده است  هرگز، براي تو پيش ) پاداش خير دهد، به خداي سوگند، عايشه

، و آن را براي مسلمانان  يرون رفتن از آنرا نيز برايت آفريده استمگر اينكه خداوند، راه ب
كه به  ، وقتي صنيز خير و بركت قرار داده است. بنابر اين آن دسته از ياران پيامبر

دسترسي نداشتند، نماز خود را خواندند و از آن حالت كه  »طهور«كننده  ي پاك  وسيله
ي آن چيزي نفرمود و بدانان نيز  پيامبري در بارهپيش آمده بود نزد پيامبر شكوه كردند و 
قويترين دليل  اين حديث :كه  گفته است »نووي«دستور نداد كه نماز خود را اعاده كنند. 

  . است بر اين مطلب

  حيض

  )؟: حيض چيست تعريف آن: ( -1
كه از شرمگاه   ، خوني است در لغت بمعني جريان است و در اينجا مراد از آن )1(حيض

ي  ي زايمان و ازاله آيد، بوسيله كه بيرون مي ، در حال تندرستي بيرون آيد و آن خون  زن
  . گويند) ، هر خوني را حيض نمي نبنابر اي ي بكارت دوشيزگي نباشد. ( پرده
  نه: هيا وقت حيض و قاعدگي ما  -2

گي ، قبل از رسيدن به سن نه سال ، در زنان بيشتر علماء بر آنند كه وقت شرعي حيض
گردد. هرگاه زني قبل از رسيدن  ) آغاز نمي روز است 354هر سال قمري  به سال قمري (

  آيد. بلكه خوني است ، خون حيض به حساب نمي ، در خود خوني ديد، آن خون بدان سن

                                         
  .ي زنان، رگل قاعدگي ماهيانه - 1
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، تا آخر  . گاهي اين عادت ماهيانه اي از وي خارج شده است كه در اثر بيماري يا ضايعه
، پايان مدت قاعدگي معلوم و  كه بموجب آن شت و دليلي نيست عمر ادامه خواهد دا

كه آن   ، در خود خوني ديد، ممكن است معين شده باشد. پس هرگاه پيرزن سالمندي
  ، از آن قاعدگي باشد. خون
  نه: هيا عدگي ما قا  رنگ خون  -3

  ز اين سه رنگ زير را داشته باشد:، يكي ا بايستي خون حيض
او همواره مبتال به « :كه ون از فاطمه بنت حبيش روايت شده استچ :رنگ سياه - الف

إذا كان دم الحيضة أسود يعرف فإذا كان كذلك «، به وي فرمود: صحيض بود، پيامبر
، از آن  هرگاه آن خون« »فأمسكي عن الصالة فإذا كان االخر فتوضي وصلي فإنما هو عرق

كه زنان بدان آشنا هستند) هرگاه  حيض باشد، رنگ آن سياه است و بوي مخصوص دارد (
،  ، اگر چنان نبود، وضو بگير و نمازت را بخوان چنان شد از خواندن نماز خودداري كن

  بوداود و نسائي و ابن حبان و دارقطني آنرا روايت ا. »، از آن رگ است زيرا آن خون
حاكم نيز آنرا  هستند و »ثقه«ي راويان اين حديث  كه همه اند. دارقطني گفته است  كرده

زيرا رنگ اصلي خون چنان  :سرخ است - ب كه شرايط مسلم را دارد. كرده و گفته   روايت
  . است
زرد ،  كه همچون آب زخم و چرك بيند، گاهي زن آبي را در خود مي  :زرد است  - ج
  . است
و سياه مانند آب آلوده  ، رنگي است متوسط بين سفيد رنگي تيره :كدر و تيره است - د

  . ه چركب
 :كه  نقل كرده است لچون علقمه بن ابي علقمه از مادرش ام مرجانه موالي عايشه

كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها « :گفته كه   كرده است  مادرش از عايشه روايت
هايي براي  زنان صندوقچه« »الكرسف فيه الصفرة، فتقول. ال تعجلن حتى ترين القصة البيضاء

مقصودشان آن  اي بود، آغشته به زردي خون حيض ( فرستادند، كه در آنها پنبه عايشه مي
شتاب نكنيد تا  :گفت ، عايشه مي ) ايم؟ بود كه آيا در چنين حالتي از خون حيض پاك شده

كدر و تيره   كنيد اگر پنبه  يعني با پنبه شرمگاه خود را پاك ي سفيد را ببينيد ( اينكه پنبه
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اين حديث را مالك و محمد بن  .» .. ايد) ند آنوقت از حيض پاك شدهنشد بلكه سفيد ما
  . دانسته است »معلق«اند و بخاري آنرا  كرده  الحسن روايت

آيند كه در ايام قاعدگي  ، زماني رنگ خون حيض به حساب مي البته رنگ زرد و تيره
،  د. زيرا ام عطيهآين ، آن رنگها، رنگ خون حيض به حساب نمي باشد، در غير ايام قاعدگي

ما همواره بعد از اينكه از حيض  « »كنا ال نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا« :گفته است
داديم و به چيزي  ، بدان اهميت نمي ديديم ، اگر رنگ زرد و تيره در خود مي شديم پاك مي

 از بعد«قيد ما بخاري  اند، ا . ابوداود و بخار اين حديث را روايت كرده»كرديم حساب نمي
  .را ذكر نكرده است »ظهر
  قاعدگي: مدت حيض و -4

كه بتوان بدان  حداقل و حداكثر مدت حيض بيان نشده است و در بيان آن چيزي 
. بنابر اين اگر زن عادت معين و مشخص ماهيانه )1(استدالل نمود، روايت نشده است

ي زنيكه  او درباره :كه  گفته است لكند. چون ام سلمه داشته باشد، بدان عمل مي
، او  ، استفتاء نموده استص) از پيامبر باصطالح مستحاضه است خونريزي دارد (

لتنظر قدر الليالي وااليام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر، فتدع الصالة ثم « اند: فرموده
د، صبر ش كه در يك ماه قاعده مي  ي روزها و شبهائي و باندازه« »لتغتسل ولتستثفر ثم تصلي

اي شرمگاه  ، بايد غسل كند و با يارچه خواند، سپس بعد از آن مدت كند و نماز نمي مي
. بجز ترمذي پنج نفر از محدثين آن »خويش را، محكم ببندد و نمازهاي خود را، بگزارد

  اند. كرده را روايت 
از قرائن ي مرتب و منظم و مقرري نداشته باشد، بايد با استفاده  اگر زني عادت ماهيانه

موجود، تشخيص دهد كه اين خون مربوط به عادت ماهيانه است يا خير؟ و اين مطلب با 

                                         
بعضي گفته اند: براي حداقل مدت آن حدي نيست.  علماي فقه در بيان مدت حيض اختالف دارند: - 1

حد اقل آن سه روز  اند حداقل مدت آن يك شبانه روز است. برخي ديگر گفته برخي ديگر گفته اند:
روز 15 اند: بعضي گفته اند:ده روز، و بعضي ديگر گفته مدت حيض، است. و اما در باره حد اكثر

  .است.(مولف)



   

  هفقه السن      210 

 

 

كه در صفحات قبل بدان اشاره شد و در آن   استدالل به حديث فاطمه بند حبيش است
هرگاه آن خون از آن حيض باشد، سياه  « »إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف« :آمده بود كه

. بموجب اين حديث خون حيض از ديگر خونها، متمايز »صوص استو داراي بوي مخ
  است و با آنها فرق دارد و زنان بدان آشنائي دارند.

  مدت طهر و پاكي بين دو حيض:  -5
. و  ، حداكثري نيست علماء بر آن اتفاق دارند كه براي مدت طهر و پاكي بين دو حيض

آن را پانزده روز و گروهي ديگر سيزده  اند. بعضي كرده درباره حداقل مدت طهر، اختالف 
، دليلي كه شايستگي احتجاج و  اند، و حقيقت آنست كه در بيان حداقل آن روز دانسته

  .استدالل داشته باشد، نيامده است

  خون زايمان  نفاس=

  تعريف آن:  -1
اينكه آيد. ولو  كه بسبب والدت و زائيدن از شرمگاه زن بيرون مي  ، خوني است نفاس

  عد از سقط جنين نيز باشد.ب
  مدت خون نفاس: -2

، و ممكن است در يك لحظه جاري و بعد از آن قطع شود.  براي نفاس حداقلي نيست
گردد، يا اصال بدون  اي به دنيا آورد و بعد از زايمان بالفاصله خونش قطع هرگاه زني بچه

زن مانند ديگر زنان ي نفاس وي بپايان رسد، آن  گيرد، و دوره خونريزي زايمان صورت 
كه پاك هستند، بايد نماز و روزه و ديگر تكاليف شرعي را انجام دهد. اما حداكثر مدت 

، بعد از ايمان  صن در زمان پيامبر زنا« :گفت ل. چون ام سلمه نفاس چهل روز است
  . بجز نسائي پنج نفر از محدثين آنرا روايت»نشستند ي نفاس مي چهل روز در دوره

و تابعين و  صاهل علم از ياران پيامبر :گفته است كه  . ترمذي بعد از اين حديثاند كرده
خوانند، مگر  اند بر اينكه زنان بعد از زايمان تا چهل روز نماز نمي كرده  ديگران اجماع

كه در آن صورت بايد از همان روز طهارت و پاكي  اينكه قبل از چهل روز، پاك شوند، 
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ند. اگر زن بعد از چهل روز در خود، خون ديد، اكثر اهل علم بر كنند و نماز بخوان غسل 
  .- ، خون نفاس نيست و آن خون -آنند كه بعد از چهل روز، بايد نماز خود را بخواند 

حرام  ن نه و مدت خونريزي بعد از زايما عدگي ماهيا ل قا كه بر زنان درحا آنچه 
  .است

ي زنان در حال قاعدگي و در مدت ، برا كه براي جنب حرام است  تمام چيزهايي
را  »نفسا«و  »قاعدگي«و  »جنب«،  . هر سه حالت خونريزي بعد از زايمان نيز، حرام است

  نامند. مي» )1(حدث اكبر«
، براي زنان در حال حيض و نفاس چيزهاي  كه براي جنب حرام است عالوه بر آنچه 
  :زير نيز، حرام است

  روزه: -1
گرفتند، آن  كه روزه بگيرند، اگر روزه  ، حالل نيست  و نفاسبراي زنان در حال حيض 

كه بسبب حيض و   كه روزه روزهايي را،  . بر آنان واجب است روزه باطل و لغو است
. تا  ، واجب نيست اند، قضا نمايند. ليكن قضاي نمازهاي فوتي در آن مدت نفاس نگرفته

.  كه سالي يكماه است ،  د بخالف روزهگرد در مشقت نيفتند. زيرا نماز فراوان تكرار مي
، در روز عيد قربان يا عيد فطر به سوي صپيامبر :كه گفته است  � چون ابوسعيد خدري

يا معشر النساء تصدقن « گذشت و فرمود: اي از زنان  ، از كنار عده رفت نمازگاه بيرون مي
رن اللعن وتكفرن العشير. ما رأيت فإني أيتكن أكثر أهل النار) فقلن: ولم يا رسول اهللا؟ قال: (تكت

من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن!) قلن: وما نقصان عقلنا وديننا يا 
قال (فذلك من نقضان  رسول اهللا؟ قال: (أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى.

اي « »ذلك نقصان دينها(ف عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟) قلن: بلى. قال.
گفتند:   ، ، بسيار صدقه و بخشش كنيد، زيرا بيشتر اهل دوزخ را، از شما ديدم جماعت زنان

كنيد و نسبت به همدم و همنشين و  چرا اي رسول خدا؟ فرمود: چون خيلي نفرين مي

                                         
و نداشتن طهارتي كه موجب وضو است حدث  نداشتن طهارتي كه موجب غسل است حدث اكبر، - 1

  .نامند اصغر مي
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 كه بمانند شما از مردان ام  همسر ناسپاس هستيد. هيچ ناقص عقل و ناقص ديني را نديده
گفتند: چرا عقل و دين ما ناقص است اي رسول خدا؟ فرمود: مگر  خردمند، خرد بربايد، 

، فرمود: پس اين مربوط  گفتند: آري چنين است  شهادت زن نصف شهادت مرد نيست؟
گزارند و  كه زنان در حال حيض نماز نمي  ، مگر چنين نيست به نقصان عقل زن است

. »، فرمود: اينهم مربوط به نقصان دين آنان است ن استگفتند: آري چني  گيرند، روزه نمي
از « :گفته است كه   روايت شده است �اند. از معاذ كرده مسلم و بخاري آنرا روايت 

نمايد ولي نماز را قضا  ها را قضا مي كه چرا زن پس از قاعدگي روزه  پرسيدم لعايشه
،  شديم ، بعادت ماهيانه دچار مي مما وقتيكه همراه پيامبر بودي :گفت كند؟ در جواب  نمي

گروه  .»شد شد و دستور قضاي نماز، به ما داده نمي تنها به قضاي روزه به ما امر مي
  اند. كرده محدثين آنرا روايت 

  مقاربت جنسي و جماع: -2
، نزديكي جنسي با زن در حال حيض  به نص قرآن و سنت نبوي و به اجماع مسلمين

كه زن  يهوديان وقتي  :گفته است �ينكه پاك شود. چون انس، حرام است تا ا و نفاس
خوردند و نزديكي جنسي نيز  شد، با او غذا نمي دچار قاعدگي و عادت ماهيانه مي

كردند كه خداوند چنين به وي وحي  در اين باره از او سوال  صنمودند. ياران پيامبر نمي

�š + فرمود: tΡθè=t↔ó¡ o„uρ Çtã ÇÙŠÅs yϑø9 $# ( ö≅è% uθ èδ “]Œ r& (#θä9 Í”tIôã $$sù u!$ |¡ ÏiΨ9$# ’ Îû ÇÙŠ Ås yϑø9$# ( Ÿωuρ 

£èδθ ç/ t� ø)s? 4 ®Lym tβö� ßγôÜ tƒ ( # sŒÎ*sù tβö� £γsÜ s? �∅èδθ è?ù' sù ôÏΒ ß] ø‹ym ãΝä. t� tΒr& ª! $# 4 ¨βÎ) ©! $# �=Ïtä† tÎ/≡§θ−G9 $# 

�=Ïtä† uρ šÌ� ÎdγsÜ tFßϑø9 ي نزديكي جنسي با  باره اي محمد از تو در«. ]٢٢٢[البقرة:  _∪⊅⊅⊅∩ #$
كنند، در جوابشان بگو: عادت ماهانه  ، سوال مي زنان در زمان قاعدگي و عادت ماهانه

كنيد و   ، پس در مدت حيض از نزديكي به آنان خودداري براي زنان ناراحتي و رنج است
ديكي بدانان نزديكي نكنيد تا اينكه پاك شوند، هرگاه پاك شدند، از راه طبيعي بدانان نز

كند و اظهار پشيماني نمايد،  ، توبه  كنيد، اگر كسي در زمان قاعدگي نزديكي كرده است
زيرا بيگمان خداوند كثرت توبه و بازگشت بندگان خود را و طهارت و پاكي آنان از 

اصنعوا كل شئ إال النكاح وفي لفظ « ، فرمود:ص. پيامبر»دارد پليديها و زشتيها را دوست مي



  213     طهارت
  

  

، با همسرانتان هر كاري بكنيد، مگر جماع و نزديكي  ر حال قاعدگيد« »(إال الجماع
 :گفته است  اند. نووي كرده گروه محدثين هم اين حديث را روايت  . بجز بخاري »جنسي

،  اگر مسلماني معتقد باشد كه نزديكي با زن از راه طبيعي در حال قاعدگي حالل است «
انجام داد بدون اينكه به حالل بودن آن معتقد باشد،  گردد، اگر آن عمل را كافر و مرتد مي 

، به حرمت آن يا عدم اطالع از قاعده شدن زن باشد،  خواه از روي فراموشي يا عدم علم
باشد. اگر با  در اين صورت شخص گناهكار نيست و پرداخت تاوان و كفاره الزم نمي

و بعمد، عمل نزديكي جنسي  ، از روي اختيار علم به حرمت و اطالع از قاعده بودن زنش
كه توبه و پشيماني از آن واجب   گناه بزرگي را مرتكب شده است  را انجام داد، بيگمان

كه  :كفاره و تاوان واجب است يا خير؟ دو قول هست  . در اينكه آيا پرداخت است
كه   صورت دوم آنست :گفته است  . سپس نووي»اي نيست كه بر او كفاره تر آنست  صحيح

تر از زانو، با زنش در حال حيض تماس بدني داشته باشد، در  االتر از ناف و پايينب
كه مابين ناف و زانو، بغير   . صورت سوم آنست اينصورت به اجماع مسلمين: حالل است

.  از پيش و پس با او تماس بدني داشته باشد، بيشتر علماء برآنند كه اين عمل حرام است
كراهت  كراهت دارد زيرا كه دليل   به نظر من حالل است ولي :هك  گفته است ليكن نووي 

كه او بدان اشاره كرده   . دليلي گفته است كه نووي   ي آنچه . اين بود خالصه آن قويتر است
  :روايت شده است كه صچيزي است كه از زنان پيامبر :است

نمايد خواست با يكي از زنانش در حال قاعدگي معاشرت  هرگاه مي صپيامبر«
. حافظ گفته  . ابوداود اين حديث را روايت كرده است»انداخت چيزي بر شرمگاه او مي

 :كه گفته است  . از مسروق بن االجدع روايت شده كه اسناد اين حديث قوي است است
تواند با زنش انجام دهد وقتي كه او قاعده باشد؟  مرد چه چيزي را مي :از عايشه پرسيدم«
تاب تاريخ خود روايت . بخاري اين حديث را در ك»جز نزديكي جنسيهر چيزي ب« :گفت 
  كرده است. 

  استحاضه

  آن: تعريف   -1
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، عبارت است از جريان خون مداوم از زن پس از روزهاي عادت ماهانه و  استحاضه
  .- جريان هميشگي خون از شرمگاه زن -در غير وقت آن 

  باشد:كه هميشه در حيض   = زني احوال زن مستحاضه -2
  ه زنان از سه حالت بيرون نيستند:گون  اين
،  ، مدت و دوران قاعدگي مشخص و معين داشت كه قبل از مستحاضه شدن  زني  - الف

دارد و بقيه را دوران  ، آن مدت معين را، مدت حيض محسوب مي در اين حالت هر ماه
في امرأة  صصصصالنبيأنها استفتت « :گفته است آورد. زيرا ام سلمه  استحاضه به حساب مي

تهراق الدم فقال: (لتنظر قدر الليالي وااليام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشعر، فتدع الصالة، 
كه هميشه خون ريزي دارد،   ي زني  درباره صاو از پيامبر« »ثم لتغتسل ولتستثفر ثم تصلي)

و شبان كه عادت  فرمود: هر ماه به اندازه آن مدت معين از روزان صاستفتاء نمود، پيامبر
اي شرمگاه  كند و با پارچه  ماهانه داشت منتظر بماند و نماز نخواند سپس بايد غسل

. مالك و شافعي و بجز »خويش را محكم ببندد و بطور عادي نمازهايش را بخواند
گفته است اسناد اين حديث شرايط   اند. نووي ترمذي پنج نفر از محدثين آنرا روايت كرده

اش  ي را دارد. خطابي گويد: اين حكم زني بودكه روزهاي قاعدگي ماهيانهمالك و شافع
گرديده است و  در زمان صحت و تندرستي معلوم بوده است و بعد از آن مستحاضه 

، به او دستور داد كه هر ماه صخونريزي وي بصورت هميشگي در آمده باشد، كه پيامبر
، نماز را ترك نمايد و بعد  در زمان صحتاش  ي همان روزهاي معين عادت ماهيانه باندازه

رد و نماز خود را از سر كند و حكم زنان طاهر را دا از اتمام آن روزها يكباره غسل مي
  گيرد. مي

بوده ي او قبال معلوم ن كه خونريزي هميشگي دارد و روزهاي عادت ماهيانه  زني -ب
، به سن بلوغ رسيده  بودن ، يا بحالت مستحاضه كرده  . بدانجهت كه آن را فراموش است

تواند خون قاعدگي را، از غير آن تشخيص دهد. در اين صورت بنا به عادت  است و نمي
گفته   باشد، زيرا حمنه بنت جحش ، ايام قاعدگي او شش يا هفت روز مي اغلب زنان

شدم و قاعدگي من شديد و بسيار بود، لذا به حضور پيامبر  مي  من فراوان قاعده  “ :است
، او را در منزل خواهرم زينب بنت جحش  كنم و به وي خبر دهم رفتم تا از ايشان استفتاء 
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، و مرا از نماز و  شوم اي رسول خدا، من فراوان و بسيار شديد، قاعده مي  “  ، وگفتم يافتم
) فإنه ١أنعت لك الكرسف (« ؟ فرمود:" چيست  دارد، نظر شما در اين باره روزه باز مي

. »كند ، زيرا پنبه خون را متوقف مي كنم تعمال پنبه توصيه ميمن ترا به اس« »يذهب الدم
بر جاي خون  HI�J�;4K كه با پنبه متوقف شود، فرمود:  بيشتر از آنست :گفت حمنه 

. »ريزد خون من بشدت مي« :گفت اي محكم بر آن ببندد. حمنه  همچون لگام پارچه
فعلت فقد أجزأ عنك من االخر، فان قويت عليها فأنت  (سآمرك بآمرين) أيهما« فرمود: صپيامبر

أعلم، فقال لها: (إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي ستة أيام إلى سبعة في علم اهللا ثم 
اغتسلي، حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت، فصلي أربعا و عشرين ليلة، أو ثالثا وعشرين 

، وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما ليلة وأيامها، وصومي، فإن ذلك يجزئك
يطهرن بميقات حيضهن وطهرهن، وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر، فتغسلين ثم 
تصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء وتجمعين الصالتين فافعلي، 

مي إن قدرت على ذلك...) وقال رسول وتغتسلين مع الفجر وتصلين، فكذلك فافعلي وصلي وصو 
من به تو دستور خواهم داد كه از دو كار يكي را انجام  « »: (وهذا أحب االمرين إلي)صصصصاهللا

. اگر توانستي هر دو را  كافي است ، هر كدام را انجام دادي بجاي ديگري برايت  دهي
گمان  وي فرمود: بيبه  صپيامبر :داني و بحال خود داناتري ، خودت بهتر مي انجام دهي

، پس شش روز يا هفت روز را  اين حالت حركتي است از حركات شيطان و بيماري است
كه تو پاك   كني سپس غسل كن تا اينكه خيال مي -داند خدا مي -براي قاعده بگذار 

شبانه روز نمازت را بخوان  23شبانه روز يا  24، آنوقت تا مدت  اي گشته اي و پاكيزه  شده
،  ، و بهمين ترتيب در هر ماه رفتار كن ات را بگير، بيگمان اين براي تو كافي است و روزه

گردند. و اگر توانستي و امكان  شوند و پاك مي همانطوريكه زنان بموقع خود قاعده مي
كني سپس  ، غسل مي كه نماز ظهر را به تاخير بيندازي و نماز عصر را زود بخواني  داشتي

اندازي و نماز  خير مي ، سپس نماز مغرب را به تا كني ا هم جمع مينماز ظهر و عصر را ب
،  خواني كني و هر دو نماز را با هم مي خواني بدين معني كه غسل مي عشاء را زود مي

كني سپس نماز را  كار را بكن ، و براي نماز صبح هم غسل مي  ) اين اگر توانستي  (
گيري اگر آنرا  ات را مي ، و روزه گزاري كني و نمازت را مي ، پس چنين مي خواني مي
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. اين حديث را احمد و »ي دوم را بيشتر دوست دارم ، و پيامبر فرمود: اين شيوه توانستي
.  است »حديث حسن و صحيح«كه   گفته است اند. و ترمذي  كرده  ابوداود و ترمذي روايت

. و احمد بن »حسن«ست حديثي ا :گفت  ، ي آن از بخاري پرسيدم  در باره :و گفته است
گفته   . خطابي در تعليق بر اين حديث»حسن و صحيح«حديثي است  :گفته است حنبل 
كه قبال ايام قاعدگي وي معلوم نبوده و از آغاز   ي زني است  اين مطلب درباره :است

دهد و خونش ادامه  ) مستحاضه بوده است و خون حيض را از غير آن تميز نمي بلوغ (
كار وي را بر طبق عرف ظاهر و احوال  صكه پيامبر ،  كرده است وي غلبه  داشته و بر
، كار قاعدگي او را، هر ماه يكبار  ، بيان فرموده است و بنا به عادت غالب زنان اغلب زنان
كما تحيض النساء ويطهرن بميقات حيضهن « كه مي فرمايد: ص، و سخن پيامبر گفته است

اين حديث مستند قياس بعضي از  :گفته است رد. خطابي بر اين مطلب داللت دا »وطهرهن
.  ، قرارگرفته است ي حيض و آبستني و بلوغ و امثال آن زنان بر بعضي ديگر در مسئله

  . توان احوال آنها را بر همديگر قياس كرد) بنابر اين مي (
 زني كه عادت ماهيانه نداشته باشد ولي مي تواند خون حيض را از غير آن تميز - ج

كند. زيرا فاطمه بنت  دهد. در اين حالت آن زن بر حسب تميز و تشخيص خود عمل مي
إذا كان دم « ، به وي فرمود: صشد، و پيامبر او مستحاضه مي :ابي حبيش گفته است كه

الحيض فإنه أسود يعرف، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصالة، فإذا كان االخر فتوضئي وصلى 
  ) قبال گذشت. ي آن و ترجمه ( اين حديث. »فإنما هو عرق

  ضه: م مستحا احكا  -3
  گردد: دارد كه بشرح زير خالصه ميمستحاضه احكامي 

كه حيض او قطع  فقط يكبار بر او غسل واجب است و آنهم وقتي است   - الف
گردد كه در ضمن احاديث مربوط به  كه قطع حيض محسوب مي  يعني وقتي گردد، ( مي

، جمهور  براي نماز خواندن و ديگر كارها، غسل واجب نيست، پس  آن بيان گرديد)
  علماي سلف و خلف بر اين راي هستند.

كه جداگانه وضو بگيرد. زيرا در روايت بخاري   براي هر نماز بر او واجب است  -ب
. و به راي امام »سپس براي هر نمازي وضو بگير« »ثم توضئي لكل صالة« :آمده بودكه
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. وضو براي هر نمازي واجب نيست  ي هر نمازي مستحب استمالك وضو گرفتن برا
يعني اگر وضويش باطل نشده باشد مثل ديگر زنان  مگر اينكه وضويش باطل شده باشد (

  . تواند با يك وضو چند نماز بخواند) مي
بايستي قبل از وضو، شرمگاه خود را بشويد و براي دفع نجاست يا بحداقل  -  ج

، آنرا بپوشاند و روي آن بگذارد. اگر خون بدينوسيله  اي اي يا پنبه ، با پارچه رساندن آن
اي محكم و بصورت لگام مانندي روي آنرا ببندد،  دفع نشد عالوه بر آن بايد آنرا با پارچه

  كند.  كه چنان  البته اين هم واجب نيست بلكه بهتر است
طهارت و   بگيرد. چون بنا به راي جمهور فقهاء نبايد قبل از دخول وقت نماز وضو  - د

ل از وقت نياز، بدان مبادرت گيرد. پس نبايد قب وضو گرفتن او بنا به ضرورت انجام مي
  شود.
كند. زيرا به راي   كه در حال جريان خون با او نزديكي براي شوهرش جايز است  -هـ

بن . ا بر تحريم جماع و نزديكي در اين باره وارد نشده است  جمهور علماء دليي مبتني
خواند  كند، زيرا آن زن نماز مي شوهر زن مستحاضه با وي نزديكي مي  « :گفته است عباس

، اگر روا باشد كه در حال  يعني  -. بخاري آن را روايت نموده است »و نماز بزرگتر است
خونريزي نماز بخواند و نماز بزرگترين كاري است كه طهارت و پاكي براي آن شرط 

او « :كه  از عكرمه بنت حمنه روايت شده است - يكي نيز رو است ، پس جماع و نزد است
اند. و  كرده ابوداود بيهقي آن را روايت  »نمو مستحاضه بود و شوهرش با او نزديكي مي

  . ، حسن است كه اسناد اين حديث  گفت  نووي
گردد) حكم  در غير اوقاتي كه برايش مدت حيض محسوب مي زن مستحاضه ( -و

در  تواند ( گيرد و مي خواند و روزه مي ا دارد كه پاك هستند. بنابر اين نماز ميزنان ديگر ر
كند و هر نوع  كند و قرآن بخواند و به مصحف دست بزند و آنرا حمل  مسجد) اعتكاف 

  . عبادتي را انجام دهد. اين مطلب به اجماع علماء است
بيعي است لذا در ، وليكن خون استحاضه خون ط خون حيض فاسد و آلوده است  -

  شود بخالف خون استحاضه. مدت خون حيض عبادات ترك مي



 

  نماز

)  اهللا اكبر گيرد، با تكبير ( بر مي اي را در كه گفتارها و كردارهاي ويژه نماز عبادتي است
  پذيرد. ) پايان مي السالم عليكم و رحمة اهللا آغاز و با تسليم (

  منزلت و ارزش نماز در اسالم

ن اسالم پايه و منزلتي دارد كه منزلت و پايه هيچ عبادت ديگر بدان نماز در دي
كه بدون آن دين بر  كند. نماز پايه و اساس و ستون دين است  رسد و با آن برابر نمي نمي

رأس االمر االسالم، و عموده الصالة، و ذروة سنامه « : ، فرموده استصماند. پيامبر پاي نمي
، و بلندترين قله آن  ، و ستون آن نماز است ارها اسالم استسر ك« »الجهاد في سبيل اهللا

. خداوند  كرده است  كه خدا واجب  . نماز نخستين عبادتي است» جهاد در راه خدا است
آنرا واجب نمود.  ص، با پيامبر در شب معراج در خطاب مستقيم و بدون واسطه

گرديد.   فرض ص) بر پيامبردر شبانه روز پنجاه نماز ( »در شب اسرا«:  گفته است انس
كاهش يافت تا اينكه بصورت پنج بار در شبانه روز در آمد. سپس ندا در آمد: اي   سپس

، پس بيگمان اين پنج نماز شما، پاداش پنجاه  محمد: بيگمان سخن من تغيير ناپذير است
اند و  ه. احمد و نسائي و ترمذي آنرا روايت كرد»بار نماز خواندن را در شبانه روز دارد

باره آن  كه بنده خدا در   . نماز نخستين چيزي است دانسته است »صحيح«ترمذي آنرا 
أول « فرمود: صكه پيامبر كرده است   گيرد. عبداهللا بن قرط نقل مورد باز خواست قرار مي

ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصالة فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر 
كه انسان در روز قيامت بر آن باز خواست خواهد شد، نماز  خستين چيزي ن« »عمله
، و اگر كار آن تباه گردد،  ، اگر كار آن درست باشد، ديگر كارهايش نيز درست است است

  . كرده است  . طبراني آنرا روايت»گردد ديگر كارهايش نيز تباه مي
دنيا، آن را به امت خود بهنگام رحلت و ترك  صنماز آخرين چيزي بود كه پيامبر

فرمود:  كشيد، مي كه آخرين نفسهاي خود را مي سفارش و توصيه نمود و در وقتي 
نماز، نماز و زناني را كه در جنگ به اسارت  « »الصالة الصالة، وما ملكت أيمانكم«

كه در جنگ   كنيد و از زناني  يعني مواظب نماز باشيد و بر اداي آن مواظبت گيريد ( مي
  .»كامل نمائيد  كنيد مراقبت ر مياسي
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گردد و بجاي  شود. اگر نماز تباه  كه در دين از دست داده مي نماز آخرين چيزي است 
با ترك نماز آخرين عالقه و پيوند ديني  ( - آورده نشود، همه امور ديني تباه خواهد شد 

ة فكلما انتقضت لتنقضن عرى االسالم عروة عرو «:  فرموده است صپيامبر -شود) گسسته مي 
هاي اسالم يكي  گره« )1(»عروة تشبث الناس قبالتي تليها فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصالة

- شود) اگر يكي باز شد، موجب باز شدن ديگري نيز مي ( -شود  بعد از ديگري باز مي
شود  كه باز مي  گرهي گردند. نخستين  گره بعدي متشبث مي گرهي باز شد مردم به  هرگاه  

گيرد يا مقصود از  نخست داوري درست و مطابق اسالم صورت نمي (  -داوري است 
گردد و به ترك  حكم حكومت است يعني اول شيوه حكومت درست اسالمي نقض مي

شود و  كه از دين اسالم باز مي  گرهي و آخرين  - گردد)  كارهاي ديگر ديني منجر مي 
  . كرده است  ين حديث را از ابوامامه روايت. ابن حبان ا»گردد، نماز است نقض و ترك مي

يابد كه خداي بزرگ هرگاه  گيري نمايد، در مي كريم را تتبع و پي كه آيات قرآن   كسي

āχ+ سازد: كند گاهي آن را با ذكر و ياد خدا مقارن مي نماز را ذكر مي Î) nο 4θ n=¢Á9 $# 4‘sS ÷Ζs? 

Ç∅ tã Ï!$ t±ós x ø9 $# Ì�s3Ζßϑø9 $# uρ 3 ã� ø. Ï% s!uρ «! $# ç� t9 ò2r&_  :بيگمان نماز اگر همراه  « .]45[العنكبوت
كه مخالف شرع خدا   اخالص باشد، نماز گزار را از گناهان بزرگ و زشتيها و تمام آنچه

ô‰s% yx+ . »دارد باشد، باز مي n=øù r& tΒ 4’ ª1t“ s? ∩⊇⊆∪   t�x. sŒuρ zΟ ó™$#  Ïµ În/ u‘ 4’©? |Ásù ∩⊇∈∪_  :15-14[األعلي[ .
كه خود را از كفر و گناهان پاك ساخت و با قلب و زبان ياد  كسي   ستگار استبيگمان ر«

ÉΟ+ .»پروردگار خود را كرد و با خشوع و دل سپردن به خدا، نمازگزارد Ï% r&uρ nο4θ n=¢Á9$# 

ü“Ì� ò2Ï% Î! ∩⊇⊆∪_  :كن تا هميشه مرا به ياد داشته  همواره بر اقامه نماز مداومت « .]14[طه
  . »باشي

                                         
داعي الدين مَع شعبِه كالحصِن باركانه فمتي ت« فرموده: صدر كتاب جاويدان خرد آمده است كه پيامبر - 1

يعني، اصول دين با فروع همان نسبت دارد كه بنا حصن با اركان « »واحد منهما تتابع بعدُه سائرها
خويشتن، كه هر گاه ركني از آن خراب گردد، باقي به تبعيت آن خراب شود. يعني ،چون اصلش 

  .) مترجم5. (جاويدان خرد/چاپ دانشگاه تهران/ص»خلل پذيرد به فروع سرايت كند



   

  هفقه السن      220 

 

 

%θßϑŠÏ#)+ سازد: داوند نماز را با زكات مقارن ميو گاهي خ r&uρ nο 4θ n=¢Á9 $# (#θ è?#u uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9 $#_ 
. و گاهي آنرا با »نماز را بپاي داريد و زكات دارائي خود را پرداخت كنيد« .]١١٠[البقرة: 

θãΖŠÏè#)+ آورد: صبر و شكيبائي با هم مي tFó™$# uρ Î� ö9¢Á9$$Î/ Íο 4θn=¢Á9$# uρ_  :براي اداي «. ]٤٥[البقرة
، و از نماز كه قلب را  تكليفات خود از صبر و شكيبائي و تحمل دشواريها از جمله روزه

. و گاهي آن را با نسك و »كندكمك بگيريد پاك مي كند و از زشتيها و بديها منع مي

Èe≅|Á+ سازد: شعاير ديني همراه مي sù y7În/ t� Ï9 ö� ptùΥ$#uρ ∩⊄∪_  :صانه براي همواره خال« .]2[الكوثر

≅ö+ .»ي از او قرباني كن پروردگارت نماز بگزار و براي سپاسگزار è% ¨β Î) ’ÎA Ÿξ |¹ ’ Å5Ý¡ èΣuρ 

y“$ u‹øtxΧuρ † ÎA$yϑtΒuρ ¬! Éb>u‘ tÏΗs>≈yè ø9 $# ∩⊇∉⊄∪   Ÿω y7ƒÎ�Ÿ° …çµ s9 ( y7Ï9≡x‹ Î/ uρ ßN ö�ÏΒé& O$ tΡr& uρ ãΑ̈ρ r& tÏΗÍ>ó¡ çR ùQ$# 

كه در   مازم و همة عبادتهايم و اطاعت و فرمانبرداريبگو ن«. ]163-162[األنعام:  _∪⊃∌⊆∩
اش خالصانه  ، همه ميرم كه بر آن مي دهم و ايمان و عمل صالحي  حال زندگي انجام مي

كه پروردگار جهانيان است كه تنها او شايستگي عبادت و اطاعت  براي رضاي خدا است 
پرستش شريك و انبازي  كه در آفرينش جهان و استحقاق و شايستگي براي را دارد، 
گمان پروردگارم مرا بدين اخالص و توحيد و عمل دستور داده است و من  ندارد، بي

. و گاهي خدا كارهاي نيك را باكلمه صاله آغاز و »ام نخستين باور كننده و تسليم شونده
 22از آيه  ( »معارج «كه در سورة   دهد، بهمانگونه كند و بدان نيز آنها را پايان مي افتتاح مي

ô‰s% yxn=øù+ : آمده است »مومنون«) و در اول سوره 34تا  r& tβθ ãΖÏΒ ÷σ ßϑø9 $# ∩⊇∪ t Ï%©!$# öΝèδ ’ Îû 

öΝÍκÍEŸξ |¹ tβθ ãè Ï±≈yz ∩⊄∪_  :��&L ��0+tÏ% ©! $# uρ ö/ãφ 4’ n? tã öΝÍκÌE≡uθn=|¹ tβθÝà Ïù$ pt ä† ∩∪  y7Í×‾≈s9 'ρ é& ãΝèδ 

tβθ èOÍ‘≡uθ ø9 $# ∩⊇⊃∪   šÏ% ©!$# tβθ èOÌ� tƒ }̈ ÷ρyŠö� Ï ø9 $# öΝèδ $ pκ� Ïù tβρà$ Î#≈yz ∩⊇⊇∪_ :1(]11-9و  2-1 [المؤمنون(. 
دهند و اخالص دارند، رستگار هستند...  كه در نمازشان دل به خدا مي  بيگمان مومناني«

كنند، و آنان هستند  آنان كساني هستند كه بر اداي نمازهاي خود محافظت و مداومت مي
  .»مانند برند و در آن جاويدان مي ه ارث ميكه بهشت را ب آن وارثاني 

                                         
  ..1- 18/6 جز »التفسير الواضع« بويژه: تفسير اين آيات به كتب تفسير مراجعه شود، براي - 1
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كريم دستور داده  كه قرآن ،  كرده است  تا آنجا اسالم به نماز اهميت داده و بدان توجه
كه در سفر و غير سفر و در حال امنيت و خوف بر اداي آن محافظت و مداومت گردد،  

θ#) + فرمايد: آنجا كه مي Ýà Ï≈ym ’ n?tã ÏN≡uθn=¢Á9 $# Íο 4θn=¢Á9 $# uρ 4‘ sÜ ó™âθø9 $# (#θ ãΒθ è% uρ ¬! tÏFÏΨ≈ s% ∩⊄⊂∇∪  ÷βÎ*sù 

óΟ çFøÅz »ω$ y_ Ì�sù ÷ρ r& $ ZΡ$t7ø. â‘ ( !# sŒÎ*sù ÷ΛäΨ ÏΒr& (#ρã� à2 øŒ$$ sù ©! $# $ yϑx. Νà6 yϑ‾=tæ $̈Β öΝs9 (#θçΡθ ä3s? šχθ ãΚn=÷è s? 

∩⊄⊂∪_  :ر بنا به نماز عص مخصوصا) نماز وسطي ( در انجام نمازها و («. ]٢٣٩-٢٣٨[البقرة
كوشا باشيد و پيوسته در اداي آنها بكوشيد و از روي خضوع و اطاعت و   ) اصح اقوال

اخالص و تسليم مطلق براي اطاعت خدا برخيزيد و آنرا بنحو اكمل انجام دهيد. اگر 
نماز را ترك نكنيد) بلكه آنرا در حال پياده  ) ترسيديد، ( بخاطر جنگ و يا خطر ديگري (

م دهيد، هرگاه امنيت خود را باز يافتيد نماز را بطور كامل و صورت معمولي يا سواره انجا
. خدا »دانستيد كه به شما ياد داد چيزهايي را كه نمي بخوانيد و خدا را ياد كنيد آنچنان 

كيفيت گزاردن نماز در حال سفر و جنگ و حال امنيت و عادي را چنين بيان فرموده 

# + : است sŒÎ)uρ ÷Λäö/ u� ŸÑ ’ Îû ÇÚ ö‘F{$# }§ øŠn=sù ö/ä3ø‹n=tæ îy$uΖã_ βr& (#ρç� ÝÇ ø)s? z ÏΒ Íο4θ n=¢Á9 $# ÷βÎ) ÷Λäø Åz βr& 

ãΝä3uΖÏFø tƒ tÏ% ©!$# (# ÿρ ã� x x. 4 ¨βÎ) tÍ� Ï≈s3ø9 $# (#θ çΡ%x. ö/ä3s9 #xρ ß‰ tã $ YΖ� Î7•Β ∩⊇⊃⊇∪   # sŒ Î)uρ |MΖä. öΝÍκ� Ïù |Môϑs% r' sù ãΝßγs9 

nο 4θ n=¢Á9$# öΝà) tFù=sù ×πx Í←!$ sÛ Νåκ÷] ÏiΒ y7tè ¨Β (# ÿρä‹ äz ù'u‹ø9 uρ öΝåκtJ ys Î=ó™r& # sŒÎ*sù (#ρ ß‰ y∨ y™ (#θçΡθ ä3uŠù= sù ÏΒ öΝà6 Í←!# u‘uρ 

ÏN ù'tG ø9 uρ îπ x Í←!$ sÛ 2”t� ÷z é& óΟ s9 (#θh=|Á ãƒ (#θh=|Á ã‹ù=sù y7yè tΒ (#ρ ä‹ è{ù' uŠø9 uρ öΝèδu‘õ‹ Ïn öΝåκtJ ys Î=ó™r& uρ 3 ¨Šuρ zƒÏ% ©!$# 

(#ρã� xx. öθs9 šχθ è=à øó s? ôtã öΝä3 ÏFys Î=ó™r& ö/ä3ÏG yè ÏG øΒr& uρ tβθ è=‹ÏϑuŠsù Νà6ø‹n=tæ \'s# ø‹̈Β Zοy‰ Ïn≡uρ 4 Ÿω uρ yy$ oΨ ã_ 

öΝà6 ø‹n=tã β Î) tβ%x. öΝä3 Î/ “]Œ r& ÏiΒ @� sÜ ¨Β ÷ρr& ΝçFΖä. # yÌ ö�̈Β βr& (#þθ ãè ŸÒs? öΝä3tG ys Î=ó™r& ( (#ρä‹ è{ uρ öΝä. u‘õ‹ Ïn 3 
¨βÎ) ©! $# £‰ tãr& t Ì�Ï≈s3ù=Ï9 $ \/#x‹ tã $YΨ‹Îγ•Β ∩⊇⊃⊄∪   # sŒÎ*sù ÞΟ çFøŠŸÒ s% nο 4θ n=¢Á9 $# (#ρã�à2 øŒ$$ sù ©! $# $ Vϑ≈uŠÏ% #YŠθ ãèè% uρ 

4’ n? tãuρ öΝà6Î/θ ãΖã_ 4 # sŒÎ*sù öΝçGΨ tΡ ù' yϑôÛ$# (#θßϑŠÏ% r' sù nο 4θn=¢Á9 $# 4 ¨β Î) nο 4θn=¢Á9 $# ôMtΡ%x. ’n?tã šÏΖÏΒ÷σ ßϑø9 $# 

$Y7≈tFÏ. $ Y?θ è% öθ̈Β ∩⊇⊃⊂∪_  :كه نماز   هرگاه سفر كرديد، بر شما گناهي نيست«. ]103-101[النساء
كنيد اگر از فتنه و خطر كافران بترسيد زيرا كافران براي شما دشمن آشكاري  را كوتاه 
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كه تو در ميان آنها باشي و در ميدان جنگ براي آنها نماز برپا كني بايد  هستند. و هنگامي 
  از برخيزند و بايد سالحهاي خود را با خود برگيرند و هنگامياي از آنها با تو به نم دسته

كردند و نماز را به پايان رسانيدند، بايد به پشت سر شما به ميدان نبرد بروند و  كه سجده 
اند بيايند و با تو نماز بخوانند و  اند و مشغول پيكار بوده آن دسته ديگر كه نماز نخوانده

حهاي خود را با خود در حال نماز حمل كنند، زيرا كافران بايد آنها وسايل دفاعي و سال
  دوست دارند كه شما از سالحها و متاعهاي خود غافل شويد و يكمرتبه به شما هجوم
كنند و بر شما گناهي نيست و مانعي ندارد، اگر از باران ناراحت هستيد و يا بيمار و 

مانند زره و  وسايل دفاعي (مجروح باشيد، سالحهاي خود را بر زمين بگذاريد، ولي 
اي فراهم ساخته  كافران عذاب خوار كننده  يد، خداوند براي خود) را با خود بردار كاله
كه نماز را به پايان رسانيديد خدا را ياد كنيد، در حال ايستادن و نشستن   . و هنگامي است

،  گشت  خوف زايل ايد، و هرگاه آرامش يافتيد و حالت كه به پهلو خوابيده  و به هنگامي
 .»نماز را به صورت معمول انجام دهيد. زيرا نماز وظيفه ثابت و معيني براي مومنان است

آورند، خداوند بر آنان بسيار  كنند يا آن را بجاي نمي كه در اداي نماز سستي مي  كساني

y#n=sƒ+ فرمايد: . تا آنجا كه مي سخت گرفته و آنان را تهديد نموده است mi .ÏΒ öΝÏδÏ‰ ÷è t/ ì#ù=yz 

(#θãã$|Êr& nο 4θn=¢Á9 $# (#θãè t7̈? $# uρ ÏN≡uθ pκ¤¶9 $# ( t∃öθ |¡ sù tβöθ s)ù=tƒ $†‹xî ∩∈∪_  :بعد از پيامبران و «. ]59[مريم
كردند و آنرا بكلي ترك نمودند و از آرزوهاي نفساني  انبياء نسلهائي آمدند كه نماز را تباه 

هاي نارواي جسماني و نفساني خود  د و بخواستهكردند و در گناهان فرو رفتن  خود پيروي
پاسخ مثبت دادند و گمراه شدند، بيگمان اينان جزاء و پاداش گمراهيهاي خود را خواهند 

≅× +» يافت ÷ƒuθ sù š,Íj# |Á ßϑù=Ïj9 ∩⊆∪ t Ï% ©!$# öΝèδ tã öΝÍκÍEŸξ |¹ tβθ èδ$y™ ∩∈∪_  :5-4[الماعون[ .

د غافل هستند و آن را بدون خشوع و خضوع و كه از نماز خو واي براي نمازگزاراني «
  .»كنند خوانند و در اداي آن سستي مي ، مي بدون حضور قلب

، حضرت  چون نماز از جمله بزرگترين كارهايي است كه نيازمند هدايت ويژه است
كه او و نسل او را، براي برپاي داشتن نماز موفق   از پروردگار خود خواست �ابراهيم

Éb>u‘  + بدارد: Í_ù= yè ô_$# zΟŠÉ) ãΒ Íο4θ n=¢Á9 $# ÏΒuρ  ÉL −ƒÍh‘èŒ 4 $ oΨ −/u‘ ö≅ ¬6s) s?uρ Ï !$ tã ßŠ ∩⊆⊃∪_  :40[اإلبراهيم[. 
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گردان تا نماز را بطور كامل و جامع شرايط و اركان بجاي آورم و   پروردگارا مرا موفق«
ن تنها براي تو ، پروردگارا دعا و عبادت مرا بپذير، چه آ گردان نسل مرا نيز بدينكار موفق 

  .»و از روي اخالص است

  خواند حكم كسي كه نماز نمي

شود  كه نماز نخواند و منكر فرضيت آن بوده و آن را قبول نداشته باشد كافر مي كسي 
  . و به اجماع همه مسلمين از دين اسالم خارج شده است

آن معتقد اما اگر كسي نماز نخواند، ليكن بدان ايمان و باوري داشته و به فرضيت 
كه پـوزش شرعي   ، به چيزي باشد، ولي از روي تنبلي و سستي يا از روي مشغول بودن

و  )1(كافر  چنين شخصي صآيد، باشد: بموجب نص صريح احاديث نبوي به حساب نمي
كنند بشرح زير  كافر شدن چنين شخصي را تصريح مي كه   كشتن او واجب است احاديثي

  : است
 »بين الرجل وبين الكفر ترك الصالة« ، فرمود:صكه پيامبر  ستاز جابر روايت ا  -1

، مسلمان از غير مسلمان  كافر و مسلمان ترك نماز است = بوسيله نماز خواندن  فرق بين«
. اين حديث را احمد و مسلم و ابوداود و ترمذي و ابن ماجه روايت »گردد مشخص مي

  اند. كرده
العهد الذي بيننا و بينهم الصالة، « ، فرمود:صمبركه پيا  از بريده روايت شده است  -2

. پس  كند نماز است جدا مي  - كافران -كه ما را از آنها   پيمان و چيزي « »فمن تركها فقد كفر
  اند. . احمد و صاحبان سنن آن را روايت كرده»كافر است كند بيگمان   هر كس آن را ترك

: او روزي از نماز  كه وايت شده است ، رصاز عبداهللا پسر عمر و عاص از پيامبر -3
من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها « ياد كرد و فرمود:

 »لم تكن له نورا وال برهانا وال نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف
                                         

 1/21با توجه به عبارت بعدي همين فصل و با توجه به كتابهاي فقهي ديگر از جمله اعانه الطالبين ج - 1
 ولي كشتن او بعنوان حد اين عبارت بايد چنين باشد: چنين شخصي كافر نيست،» صاله«آغاز فصل 

  .»مترجم« واجب است. »ةالصال كتار «
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يشه بموقع آن را بخواند، نماز براي او در كه بر نمازگزاردن مداومت داشته و هم ي كس «
كه بر نمازگزاردن مداومت نداشته  ، و كسي  روز قيامت چراغ راه و دليل رستگاري است
، و در روز قيامت با فرعون و قارون و هامان  باشد، برايش نور و دليل و رستگاري نيست

آن  »اسناد«اند و  كرده يت . احمد و طبراني و ابن حبان آن را روا »باشد و ابي بن خلف مي
  . خوب است

گردد كه آن شخص در قيامت   ، سبب كه ترك مداومت بر نمازگزاري  بنابر اين وقتي
كه بر نماز گزاردن   كسي :  گفته است . ابن القيم  كفر باشد، پس او كافر است با پيشوايان 

ا رياست يا تجارت كند يا بسبب اشتغال به ثروت و دارائي يا كشورداري ي مداومت نمي
  كسي ،  كند، او با قارون است كسيكه بسبب اشتغال به مال و دارائي نماز را ترك باشد،  مي

كه   كسي  كند، او با فرعون است،  كشورداري و سلطنت نماز را ترك  كه بسبب اشتغال به
به كه بسبب اشتغال   . كسي بسبب رياست و وزارت نماز را ترك كند، او با هامان است

  . استبي بن خلف  كند، او با   تجارت نماز را ترك
ترك هيچ  صياران محمد «گفت:  كه  از عبداهللا بن شقيق عقيلي روايت است   -4

. ترمذي و حاكم آن را روايت »دانستند، مگر ترك نماز را كافر شدن نمي  عملي را موجب
  . دانسته است »صحيح«اند و او بنا به شرط شيخين آن را  كرده 

: حديث صحيح است  گفت كه مي : از اسحاق شنيدم  گفت محمد پسر نصر مروزي  -5
  .»كند كافر است  كسي كه هميشه نماز را ترك« »تارك الصالة كافر«كه  صاز پيامبر

: اگر  كه  تا به امروز راي اهل علـم چنين بوده است صاز زمان حضرت محمد
كند، تا وقت آن بگذرد، آن شخص  شخصي بعمد و بدون پوزش شرعي نماز را ترك 

  . كافر است
، و معاذ بن  : از عمر بن خطاب و عبدالرحمن بن عوف كه گفته است  ابن حزم  -6
أن من ترك صالة فرض واحدة « كه: روايت شده است   ، و ابوهريره و ديگر اصحاب جبل

كند  رض را ترك كه از روي عمد يك نماز ف  كسي « »متعمدا حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد
كسي با  كه  گويد: ما نديديم  . ابن حزم »تا اينكه وقت اداي آن بگذرد، او كافر مرتد است

آن را ذكر  »الترغيب و الترهيب«باشد. منذري در  كرده اين اصحاب در اين باره مخالفتي 
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 ، و بعضي ديگر از علماي بعدي ص: گروهي از ياران پيامبر ، سپس گفته است كرده است
كند تا اينكه وقت شرعي آن بگذرد  كه از روي عمد نماز را ترك  كسي   بر آن هستند:

باشند. و  مي ش، و ابوالدرداء ، عبداهللا كافر است. در ميان اصحاب از جمله عمر بن الخطاب
، ابوبكر بن ابي  ، ابوداود الطيالسي ، ابو ايوب السختياني از غير اصحاب احمد بن حنبل

  اند. گفته چنين نيز  -رحمهم اهللا - بن حرب و ديگران شيبه و زهير 
  ، بقرار . كند واجب است كه نماز را ترك   كسي كه بموجب آنها كشتن  اما احاديثي 

  باشند: زير مي
عرى االسالم و قواعد « اند: كه فرموده  روايت شده است صاز ابن عباس از پيامبر -1

واحدة منهن فهو بها كافر حالل الدم شهادة أن ال إله إال الدين ثالثة عليهن أسس االسالم، من ترك 
هاي دين اسالم سه چيز  پيوسته و پايههاي بهم  حلقه« »اهللا، والصالة المكتوبة، وصوم رمضان

كند،  ، هر كس يكي از آنها را ترك  كه اسالم بر روي آنها بنياد نهاده شده است هستند، 
: يقين داشتن و اقرار كردن به اينكه بجز  است شود و خونش حالل كافر مي بواسطه ترك 

، و روزه ماه  يعني ترك شهادت توحيد، نمازهاي پنجگانه فرض  ، اهللا هيچ معبودي نيست
. و در روايت ديگري چنين  روايت كرده است »اسناد حسن«. ابويعلي آن را با »رمضان

 »وال عدل و قد حل دمه وماله من ترك منهن واحدة باهللا كافر و ال يقبل منه صرف« آمده است:
كند، نسبت به خدا كفر ورزيده و هيچ عبادت فرض و   كه يكي از آنها را ترك  كسي«

  .»گمان خون و مالش حالل است شود و بي سنتي از او پذيرفته نمي
أمرت أن أقاتل الناس حتى « فرمود: صكه پيامبر از ابن عمر روايت شده است   -2

هللا وأن محمدا رسول اهللا، ويقيموا الصالة، ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا شهدوا أن ال إله إال ا
به من دستور داده شده « »مني دماءهم وأموالهم إال بحق االسالم وحسابهم على اهللا عزوجل)

كه با مردم بجنگم تا اينكه شهادت دهند بر اينكه جز اهللا معبود بحقي نيست و اينكه  است 
خداست و تا اينكه نماز بگزارند و زكات بدهند، هرگاه چنين كردند، فرستاده  صمحمد

، و حساب و باز خواستشان با  اند، مگر بدستور اسالم خون و مالشان را بر من حرام كرده
  اند. كرده . بخاري و مسلم آن را روايت »خداي بزرگ و تواناست
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عليكم أمراء فتعرفون  إنه يستعمل« فرمود: صكه پيامبر از ام سلمه روايت شده   -3
وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع) قالوا يا رسول اهللا: أال 

مقصود  كساني به امارت شما گمارده خواهند شد ( گمان  بي« »نقاتلهم؟ قال: (ال، ما صلوا)
د و ممكن ، ممكن است آنها را بشناسيد و كار خوب انجام دهن ) اميران ستمكار است

است آنها را نشناسيد و كار زشت و ناپسند انجام دهند، هركس از كار بد آنها ناخشنود 
، و هر كس با زبان آن را انكار كند او از گناه آن عمل  باشد از گناه وجرم آنها بدور است

، ولي هر كس بدان اعمال نارواي اميران ستمكار خشنود باشد و از آن  در امان است
، تا  ؟ فرمود: نه . گفتند اي رسول خدا با آنها بجنگيم ند گناهكار است و مسئولك   پيروي
در اين  ص. پيامبر . مسلم اين حديث را روايت كرده است»كه آنها نماز بگزارند زماني 

  . حديث نمازگزاردن اميران ستمكار را مانع قيام در برابر آنها دانسته است
كه در يمن بود،   طالب وقتي : علي بن ابي گفت كه  از ابوسعيد روايت شده است  -4

آن را بين چهار نفر تقسيم  ص فرستاد كه حضرت صمقدار اندكي طال به حضور پيامبر
 فرمود: ص. پيامبر »كن از خدا بترس و تقوي« »اتق اهللا«: اي رسول خدا  گفت  كرد، مردي 

گر تقوي و پرهيزكاري و واي بر تو م« »ويلك!! أو لست أحق أهل االرض أن يتقي اهللا!«
. خالد بن الوليد  . سپس آن مرد رفت»؟ ترس از خدا بيشتر از همه شايسته من نيست

شايد نماز « »لعله أن يكون يصلي« ؟ فرمود: نه، گردنش را نزنم ص: اي پيامبر خدا گفت
ان آورند كه در قلبش : چه بسيار مرداني هستند كه چيزي را به زبان مي . خالد گفت»بخواند
به من « »إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس وال أشق بطونهم« فرمود: ص. پيامبر نيست

كه   كنم تا ببينم كنم و شكمشان را پاره  كه دلهاي مردم را تفتيش  دستور داده نشده است 
كه در مسلم و بخاري آمده  . اين خالصه حديثي است » ... چه چيزي در درون آنها هست

وقتيكه نماز گزاردن مانع  . ( اقع شده است حديث نيز، نمازگزاردن مانع قتل و . در اين است
  . كه ترك نماز موجب قتل است  قتل باشد) پس مفهوم مخالف اينست

) درباره كسي كه نماز خواندن را ترك  فقهاء راي برخي از دانشمندان (

  كند مي
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 ، »كند نماز را ترك ميكه  كسي  -تارك الصالة«گذشت   بمقتضاي ظاهر احاديثي كه
= فقهاي قديم و  . ولي بسياري از علماي سلف و خلف ( كافر است و خونش مباح 

شود بلكه فاسق  كافر شـمرده نمي  ، بر آنند كه ، از جمله ابوحنيفه و مالك و شافعي جديد)
 كند. اگر حاضر به توبه نشد، بنا به راي كه توبه  آيد و بايد از وي خواست  بحساب مي

گويد نبايد  شود. اما ابوحنيفه مي كشته مي مالك و شافعي و ديگران بعنوان حد شرعي 
  گردد و زنداني شود تا اينكه نماز بخواند. »تعزير«كشته شود، بلكه بايد 

كند، مقصود كسي  داللت مي »ةالصال كتار «گويند احاديثي كه بر تكفير  بنابر اين مي
داند. در برابر اين احاديث با  ا ترك آن را حالل ميكه منكر فرض بودن نماز است ي است 

!© (βÎ¨+ : اند مانند آيه كرده بعضي از نصوص عام استدالل  $# Ÿω ã�Ï øótƒ βr& x8 u�ô³ ç„  Ïµ Î/ ã�Ïøó tƒuρ $ tΒ 

šχρßŠ š�Ï9≡sŒ yϑÏ9 â !$ t± o„_  :بخشد،  خداوند شرك ورزيدن به خود را نمي« .]116[النساء
كه احمد و  . و يا مانند حديثي  »بخشايد كه باشد مي  را از هر كس اگر بخواهد، غير شرك

لكل نبي دعوة مستحابة فتعجل كل « فرمود: صاند كه پيامبر مسلم از ابوهريره روايت كرده
من مات ال  - إن شاء اهللا  -نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة المتي يوم القيامة، فهي نائلة 

شود، هر پيامبري آن  دعائي دارد كه از او پذيرفته مي صيامبريهر پ « »يشرك باهللا شيئا
، ولي من دعاي خويش را بعنوان شفاعت در روز  دعاي خويش را در دنيا انجام داده است

كه بميرد و براي خدا شريك و انبازي قرار نداده   ، هر كس ام قيامت براي امتم نگاه داشته
أن رسول « . بخاري هم از او روايت كرده است:»گردد مند مي باشد از آن شفاعت من بهره

فرمود:  صپيامبر « »قال: (أسعد الناس بشفاعتي من قال: ال إله إال اهللا، خالصا من قلبه صصصصاهللا
كامل   كساني هستند كه با اخالص شوند،  كه به شفاعت من نائل مي  ترين مردم خوشبخت

  .»شريك است كه يگانه و بي  »اهللا«و از ته دل بگويند: هيچ معبود بحقي نيست بجز ذات 
  »تارك الصاله«اي درباره  مناظره و مباحثه

باره تارك  : شافعي و احمد با هم در كه  كرده است  سبكي در طبقات الشافعيه نقل
كافر  كه تارك الصاله   گوئي : اي احمد آيا تو مي گفت  الصاله بمناظره نشستند، شافعي

: اگر كافر باشد بوسيله چه چيزي مسلمان  گفت فعي . شا : آري شود؟ احمد گفت مي



   

  هفقه السن      228 

 

 

كه نماز را  : آنكس  گفت  شافعي. »ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا«: : با گفتن گفت شود؟  مي
: با نماز گزاردن مسلمان  . احمد گفت كند، همواره آن را گفته و ترك نكرده است ترك مي

توان  ، پس با نماز گزاردن نمي درست نيـست: نماز گزاردن از كافر  شود. شافعي گفت مي
كه تارك  مقصود امام شافعي اينست ( -كرد. امام احمد ساكت شد   به اسالم آوردن او حكم

، ليكن اگر  كافر نيست منكر وجوب آن نباشد و ترك آن را حالل نداند،   كه الصاله مادام 
كه قبال   شود، همانطوري مي توبه نكرد و ترك آن را ادامه داد، بعنوان حد شرعي كشته

  .-)»مترجم«بدان اشاره شد. 
  نظر تحقيقي شوكاني در اين باره

،  ، بايد كشته شود. اما اينكه كافر است گفته است كه تارك الصاله كافر است  شوكاني
را كافر ناميده  »ةالصال كتار «كه احاديث صحيح تصريح دارند بر اينكه شارع  بدين علت 

. پس ترك  بر انسان را نماز گزاردن قرار داده است »كافر«انع اطالق اسم . و تنها م است
كه بدان بر عدم   كه او را كافر بنامند. هيچ يك از آيات و احاديثي نماز مقتضي آن است 

كفر  : بعضي از انواع  گوئيم كند. زيرا ما مي اند، اين نظر ما را رد نمي كرده كفر وي استدالل  
تحقاق شفاعت پيامبر صلي اهللا عليه و سلم نيست مانند كافر شدن اهل مانع مغفرت و اس

.  كه شارع مقدس مرتكب آنها را كافر ناميده است  قبله بسبب ارتكاب بعضي از گناهاني
  كرد.  دهد، پناه برد و استدالل پس نبايد بدان تاويالتي كه مردم را در تنگنا قرار مي

  ي نماز واجب استكسـبر چه 

، روايت كرده  صاز پيامبر ل. چون عايشه مسلمان عاقل بالغ واجب استنماز بر 
رفع القلم عن ثالث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون « كه: است

: از كسي كه در خواب است تا اينكه بيدار  از سه دسته رفع تكليف شده است « »حتى يعقل
كه عقل خود را باز  گردد، و از ديوانه تا وقتي   كه بالغ  تيگردد، و از بچه و نوجوان تا وق

گويد بنابر شرايط  اند. حاكم  ، آن را روايت كرده . احمد و صاحبان سنن و حاكم»يابد
  . دانسته است »حسن«، و ترمذي آن را  است »صحيح«شيخين اين حديث 

  نماز بچه و نوجوان قبل از بلوغ
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، ليكن هرگاه به سن هفت سالگي  وجوان واجب نيستاگر چه نمازگزاردن بر بچه و ن
كه ولي او، او را به نماز خواندن دستور دهد. و هرگاه به سن ده سالگي   رسيد، الزم است

كند و بعد از بلوغ به  رسيد، اگر نماز نخواند ولي او بايستي او را بزند، تا آن را تمرين 
 گفته است: كه  بزرگش روايت شده  درنماز خواندن عادت نمايد. از عمرو بن شعيب از پ

: (مروا أوالدكم بالصالة إذا بلغوا سبعا، واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا، صصصصقال رسول اهللا«
فرمود: هرگاه فرزندانتان به سن هفت سالگي  صپيامبر « )»وفرقوا بينهم في المضاجع

سالگي رسيدند و نماز رسيدند، آنان را به نماز خواندن دستور دهيد، و هرگاه به سن ده 
. »نخواندند، آنان را بزنيد تا نماز بگزارند، در آن سن رختخواب آنها را از هم جداكنيد

 »صحيح«اند و حاكم بنا بر شرايط مسلم آن را  كرده احمد و ابوداود و حاكم آن را روايت 
  دانسته است.

  ر شبانه روز)  د تعداد نمازهاي فرض (

، از ابن محيريز روايت است  كرده است  نماز بر انسان فرضخداوند در شبانه روز پنج 
:  گفت ، در شام از مردي بنام ابومحمد شنيد كه مي »مخدجي«، بنام  كنانه : مردي از بني كه 

رفتم و آن را به  »عباده بن الصامت«: كه به نزد  گفت  ، مخدجي واجب است »وتر«نماز 
كه  ام  شنيده ص، زيرا من از پيامبر گفته است  دروغ: ابومحمد  گفت  »عباده«،  وي خبر دادم

خمس صلوات كتبهن اهللا على العباد، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا « فرمود: مي
بحقهن كان له عند اهللا عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند اهللا عهد إن شاء عذبه 

د ه روز) پنج بار نماز خواندن را، بر بندگان خودر شبان خداوند («. »وإن شاء غفر له)
، هركس آنها را بجاي آورد و از روي ناچيز شمردن آنها و  كرده است  واجب و فرض

كه او را به   عدم توجه بدانها، چيزي از آنها را تباه نسازد، او با خداوند پيمان بسته است
. ممكن است  د پيماني نبسته استبهشت ببرد. و هر كس آنها را بجاي نياورد، او با خداون

يعني با ترك نماز آنان  او را بر ترك آنها عذاب دهد و ممكن است او را ببخشايد (
اند. ابن  . احمد و ابوداود و نسائي و ابن ماجه آن را روايت كرده» مستحق عذاب هستد)

هن شيئا ومن جاء بهن قد انتقص من« كرده است:  ماجه قسمتي از متن آن را چنين روايت
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كسي كه آن فرايض را بجاي آورد و از روي ناچيز شمردن منزلت « .»استخفافا بحقهن
  .»آنها، چيزي ازآنها را ناقص نمايد...

: يك مرد اعرابي با مـويهاي پريشان به خدمت  كه  از طلحه بن عبيداهللا روايت شده
بر من فرض كرده : اي پيامبر خداي به من بگو خداوند چند نماز  آمد و گفت صپيامبر
، مگر  نمازهاي پنجگانه« »الصلوات الخمس إال أن تطوع شيئا« فرمود: ص؟ پيامبر است

كرده   : به من بگو خداوند چـقدر روزه بر من واجب . گفت»داوطلبانه چيزي بدان بيفزائيد
روزه ماه رمضان بر تو فرض  «. »شهر رمضان إال أن تطوع شيئا« فرمود: ص؟ پيامبر است
: به من بگو، خداوند چقدر از  .گفت»، مگر اينكه داوطلبانه عالوه بر آن روزه بگيريد است

تمام شرايع و قوانين اسالم را  صگويد: پيامبر ؟ طلحه  كرده است زكات بر من فرض 
،  : سوگند به آنكه ترا ارج و احترام نهاده است گاه آن مرد گفت . آن براي وي بيان داشت
 ص. پيامبر كاهـم افزايم و چيزي از فرايض خداوند، نمي نها نميداوطلبانه چيزي بدا

. يا  اگر راست گويد رستگار است«. »أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق« فرمود:
  اند. كرده  روايت. بخاري و مسلم آنرا ») اگر راست گويد به بهشت درآيـد فرمود: (

  اوقات نماز

كه بايستي در آن وقتها گزارده شود. زيرا   نماز داراي اوقات محدود و معيني است

βÎ) nο4θ¨+ فرمايد: خداوند مي n=¢Á9$# ôMtΡ%x. ’ n? tã šÏΖÏΒ÷σ ßϑ ø9 $# $ Y7≈tFÏ. $ Y?θ è%öθ ¨Β ∩⊇⊃⊂∪_  :103[النساء[. 
. يعني ثبوت فرضيت نماز » گرديده است گمان نماز در اوقات محدود و معين فرض بي«

، بدين اوقات  كريم . قرآن ، محقق است در لوح محفوظكتابت   در اوقات معين بمانند ثبوت

%ÉΟÏ+ اشاره كرده است: r& uρ nο 4θn=¢Á9 $# Ç’ nû t�sÛ Í‘$ pκ̈]9 $# $ Zs9 ã—uρ)1( zÏiΒ È≅øŠ©9 $# 4 ¨βÎ) ÏM≈uΖ|¡ ptø:$# t ÷Ïδõ‹ãƒ 

ÏN$t↔ÍhŠ¡¡9 $# 4 y7Ï9≡sŒ 3“t� ø. ÏŒ š Ì�Ï.≡©%# Ï9 ∩⊇⊇⊆∪_  :و شروط در نماز را با تمام اركان «. ]114[هود
، بجاي آور،  ) مغرب و عشاء اول و آخر روز، صبح و ظهر و عصر و در ساعاتي از شب (

                                         
زلفا من «نماز صبح و عصراست. و مقصود از  »طرفی النهار«(بصري) گفته است، مراد از  حسن - 1

  .»مولف«نماز مغرب و عشا است.  ،»الليل
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 .» برند، اين پندها يادآوري است براي پند گيرندگان بيگمان خوبيها، بديها را از بين مي

+ÉΟ Ï%r& nο 4θn=¢Á9 $# Ï8θä9 à$ Î! Ä§ ôϑ¤±9 $#)1( 4’n< Î) È,|¡ xî È≅ ø‹©9 $# tβ# u ö� è%uρ Ì�ôf xø9 $# ( ¨βÎ) tβ# u ö� è% Ì� ôf xø9 $# šχ%x. 

# YŠθ åκô¶ tΒ ∩∠∇∪_  :كه تاريكي  اي محمد از اول وقت زوال خورشيد تا وقتي« .]78[اإلسراء
) نماز را كه پايه دين است بجاي آور،  نماز ظهر، عصر، مغرب و عشاء رسد ( شب فرا مي

 .»شوند روز حاضر ميو نماز صبح را نيز بجاي آور، زيرا در نماز صبح فرشتگان شب و 

+ôxÎm7y™uρ Ï‰ ôϑpt ¿2 y7În/ u‘ Ÿ≅ ö6s% Æíθè=èÛ Ä§ôϑ¤±9 $# Ÿ≅ ö6s% uρ $pκÍ5ρ ã� äî ( ôÏΒuρ Ç›!$ tΡ#u È≅ ø‹©9 $# ôxÎm7 |¡ sù t∃# t�ôÛ r&uρ 

Í‘$ pκ̈]9 $# y7‾=yè s9 4yÌ ö� s? ∩⊇⊂⊃∪_  :كن و نماز بجاي آور، قبل از  خداي خود را ستايش « .]129[طه
نماز ظهر و عصر) و در ساعاتي از شب  ) و قبل از غروب آن ( بحنماز ص طلوع خورشيد (

بويژه تو اي محمد) حمد و تسبيح خداي  ، و در دو طرف روز نيز ( ) و عشاء  نماز مغرب (
. مقصود از تسبيح قبل از »)2(را بجاي آور، باشد كه تو از پاداش فراوان آن خرسند گردي

، زيرا  قبل از غروب خورشيد نماز عصر است طلوع خورشيد نماز صبح و مراد از تسبيح
: ما در حضور  گفته است كه   از جرير بن عبداهللا بجلي روايت شده »صحيحين« در

إنكم «كرد و فرمود:  ، شب چهاردهم ماه بود، به قرص ماه نگاه  نشسته بوديم صپيامبر
 تغلبوا على صالة قبل سترون ربكم كما ترون هذا القمر، ال تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أال

:  سوره طه را قرائت فرمود. يعني 129سپس آية  »طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا
) خواهيد ديد، بهمانگونه كه اين قرص ماه  در روز قيامت گمان شما خداي خود را ( بي«

شود يا چيزي از شما كاسته  بينيد، و در رويت او چيزي از شما پوشيده نمي را مي
د و به شما ستم نخواهد شد، اگر توانستيد كه نماز خواندن قبل از طلوع و قبل از شو نمي

                                         
غسق «زوال خورشيد است يعني از اول وقت زوال خورشيد تا اينكه به  »دلوك الشمس«مقصود از  - 1

شود، نماز بخوانيد كه نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا را  اريكي شب منتهي ميابتداي ت »الليل
آنست كه فرشتگان  »مشهودا«نماز صبح است، و مراد از  »قرآن الفجر«شود. مقصود از  شامل مي

  .»مولف«شب و فرشتگان روز در آن حاضرآيند. 

  .تفسير شد »التفسير الواضح«با توجه به تفسير:  - 2
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كريم به  . اين بود اشارات قرآن»كاري را بكنيد غروب خورشيد را از دست ندهيد، چنين 
هاي آن را بشرح زير محدود و معين  اوقات نماز. اما احاديث نبوي اوقات نماز و نشانه

  : كرده است 
وقت الظهر إذا زالت « فرمود: صكه پيامبر  پسر عمرو روايت استاز عبداهللا -1

الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت 
صالة المغرب ما لم يغب الشفق، وقت العشاء إلى نصف الليل االوسط، ووقت صالة الصبح من 

لعت الشمس فأمسك عن الصالة، فإنها تطلع بين قرني طلوع الفجر وما لم تطلع الشمس، فإذا ط
كه سايه انسان باندازه   وقت نماز ظهر از هنگام زوال خورشيد است تا وقتي« »شيطان

بعد از اتمام وقت ظهر)  نرسيده باشد، و وقت عصر (طول اوست و هنوز وقت عصر فرا 
كمرنگ   . و خيلي گرفتهدر شرف غروب قرار ن كه خورشيد زرد نشده باشد ( تا وقتي است 

)  كنار آسمان احمر = سرخي  ، و وقت نماز مغرب تا زماني است كه شفق ( نشده باشد)
، و وقت نماز صبح ازسپيده دم تا  پنهان نشده باشد، و وقت نماز عشاء تا نيمه شب است

كرد در آن وقت از نماز خواندن خودداري  ، هرگاه خورشيد طلوع  طلوع خورشيد است
  . كرده است  . مسلم آن را روايت»كند د، زيرا خورشيد بين دو شاخه شيطان طلوع ميكني 

:  آمد، بدو گفت ص، به نزد پيامبر� كه جبرئيل  از جابر بن عبداهللا روايت است  -2
كرده بود، سپس بوقت  ، وقتي نماز ظهر را خواند كه خورشيد زوال  برخيز، نماز بخوان

برخيز نماز بگزار، وقتي نماز عصر را خواند كه سايه هر :  نماز عصر نيز آمد و گفت
: برخيز نماز بگزار، وقتي  گفت  چيزي باندازه خودش بود، سپس بوقت مغرب هم آمد،

:  گفت  كرده بود، سپس بوقت عشاء نيز آمد،  نماز مغرب را خواند كه خورشيد غروب
ر آسمان ناپديد شده بود. برخيز، نماز بگزار، وقتي نماز عشاء را گزارد كه سرخي كنا

كه سپيده دميده بود. سپس فرداي آن روز هم براي   سپس بهنگام نماز صبح هم آمد، وقتي
: برخيز، نمازبگزار، وقتي كه نماز ظهر را خواند كه سايه هر  گفت  نماز ظهر به نزد او آمد،

بگزار، وقتي  : برخيز، نماز گفت چيزي باندازه خودش بود، و بهنگام نماز عصر هم آمد، 
نماز عصر را گزارد كه سايه هر چيزي باندازه دو برابر خودش بود، و در همان وقت 

گذشته بود   ) براي نماز مغرب آمد، سپس براي نماز عشاء وقتي آمد كه نصف شب قبلي (
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گذشته بود، آنوقت نماز عشاء را گزارد، سپس براي نماز صبح وقتي   يا گفت يكسوم شب
ما بين هذين « : گفت  مال روشن شده بود و نماز بامداد را بجاي آورد، سپسآمد كه هوا كا

  . احمد و نسائي و ترمذي آن را روايت »اوقات نماز بين اين دو وقت است « »الوقتين
ترين حديث است درباره اوقات  گفته است حديث امامت جبرئيل صحيح اند. بخاري  كرده
  نماز.

  ) نماز پيشين وقت نماز ظهر (
گرديد كه وقت نماز ظهر از موقع زوال   ، معلوم كه گذشت  بموجب دو حديثي

كه  اي  كه سايه هر چيزي عالوه بر سايه شود و تا موقعي  خورشيد از وسط آسمان آغاز مي
كه سايه هر چيزي  در موقع زوال خورشيد از وسط آسمان آغاز مي شود و تا موقعي 

گردد،  وجود دارد، سايه هر چيزي باندازه خودش مي كه در موقع زوال اي  عالوه بر سايه
گرما، مستحب است كه نماز را از اول وقت به   يابد، جز آنكه بهنگام شدت امتداد مي

گرما موجب از بين رفتن خشوع و حضور قلب نگردد، و در غير  ، تا شدت  تاخير انداخت
  : ت. دليل آن احاديث زير اس است آنصورت تعجيل در اداي آن سنت

شد، نماز را زود  هرگاه هوا بسيار سرد مي ص: پيامبر كه از انس روايت شده است  -1
گزارد. بخاري آن را  شد، نماز را بوقت خنكي مي گزارد، و هرگاه هوا بسيار گرم مي مي

  . كرده است روايت
، موذن  بوديم صما در سفري همراه پيامبر«:  از ابوذر روايت شده است كه -2

فرمود: بوقت خنكي بانگ بگو. باز هم موذن  صاذان ظهر بگويد، پيامبرخواست تا 
گويد، حضرت فرمود: بوقت خنكي هوا بانگ بگو، دو بار يا سه بار اين   خواست اذان

،  ) مشاهده كرديم اي غير از سايه موقع زوال سايه ها را ( مسئله تكرار شد تا اينكه سايه تپه
 »ر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصالةإن شدة الح« فرمود: صسپس پيامبر

گرم شد، نماز  ، پس هرگاه هوا خيلي  گرماي جهنم است گرما، از گسترش   شدت بيگمان«
  اند. كرده اري و مسلم آن را نقل . بخ»ظهر را تا موقع خنك شدن هوا به تاخير بياندازيد

  يد صبر كرد تا هوا خنك شود كه با ني  مقدار زما
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كه بايد درنگ كرد تا هوا  : فقهاء در مقدار زماني  گفته است »الفتح«ظ در كتاب حاف
اند: تا زماني كه سايه هر چيزي باندازه يك  اند، بعضي گفته خنك شود، اختالف كرده

.  ) سايه حين زوال + يك ذراع ، از آن چيز جدا شود ( عالوه بر سايه موقع زوال »ذراع«
اند: باندازه يك سوم  گفته ، و بعضي  ) قامت انسان 4/1يك چهارم ( اند: باندازه گفته  بعضي

، ساية انسان از او جدا شود.  اند: باندازه نصف قامت انسان . بعضي ديگر گفته ) 3/1 (
،  ، آن مقدار متفاوت است اند. ولي بهرحال بنا باختالف احوال چيزهاي ديگري نيز گفته

  ت امتداد داشته باشد.ليكن نبايستي اين تاخير تا آخر وق
  يگر) نماز د وقت نماز عصر (

، سايه هر چيزي باندازه  شود كه بعد از سايه موقع زوال وقت نماز عصر زماني آغاز مي
خودش باشد و تا موقع غروب خورشيد امتداد دارد. از ابوهريره روايت شده كه 

هر كس « .»أدرك العصر من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد« فرمود: صپيامبر
گمان نماز عصر را  اند يك ركعت نماز عصر را قبل از غروب خورشيد بخواند، بيبتو

اند. بيهقي متن اين حديث را چنين  كرده گروه محدثين آن را روايت   »دريافته است
من صلى من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس ثم صلى ما تبقى بعد غروب « كرده است: روايت 

هر كس يك ركعت از نماز عصر را قبل از غروب خورشيد « »س لم يفته العصرالشم
بخواند، سپس بقيه آن را بعد از غروب خورشيد بخواند، او نماز عصر را از دست نداده 

  .»است
  كراهت دارد ز عصر را بگزارد و وقتيكه كه  كه انسان آزاد است در آن نما وقتي 
گيرد.  شود، وقت فضيلت و اختيار پايان مي كه خورشيد زرد و كمرنگ مي  زماني

. اما  ، نيز اين است مقصود از حديث جابر و حديث عبداهللا بن عمرو كه قبال گذشت
شود، اگر چه جايز  تاخير در بجاي آوردن نماز عصر تا اينكه خورشيد كمرنگ و زرد مي

 ص، از پيامبر تگفته اس كه  كراهت دارد، زيرا از انس روايت شده  است ولي بدون عذر، 
تلك صالة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني « فرمود: كه مي  شنيدم

بتاخير، شيوه نمازگزاردن   اين نمازگزاردن« »الشيطان قام فنقرها أربعا ال يذكر اهللا إال قليال
قرار  كشد تا اينكه خورشيد بين دو شاخه شيطان نشيند و انتظار مي كه مي ،  منافق است
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گزارد.  چيند، چهار ركعت نماز مي كه مرغ دانه برمي خيزد، بهمانگونه  گيرد، آنوقت برمي
، آن را روايت  گروه محدثين . جز بخاري و ابن ماجه »كند جز بمقدار كمي ياد اهللا نمي

اند: نماز عصر پنج وقت  : ياران ما گفته گفته است اند. نووي در شرح صحيح مسلم  كرده 
  دارد:
  .) وقت فضيلت1
  .) وقت اختيار2
  .راهتك ) وقت جواز بدون 3
  .) وقت جواز همراه بكراهت4
  ) وقت عذر.5

كه سايه هرچيزي دو برابر  . وقت اختيار تا زماني است وقت فضيلت اول وقت است
كه زردي و كم  كراهت تا وقتي است   شود، امتداد دارد. وقت جواز بدون خودش مي

، وقت زردي و كم رنگي خورشيد تا  سد، و وقت جواز با كراهتر رنگي خورشيد فرا مي
كه نماز عصر را با نماز   كسي باره   . وقت عذر، وقت نماز ظهر است در غروب آن است
بارد. نماز  ، براي اينكه در مسافرت است يا باران مي ) جمع التقديم كند ( ظهر جمع مي

آيد. هرگاه  بحساب مي »اداء«حاضر و  عصر در هر يك از اين اوقات گزارده شود، نماز
  با غروب خورشيد اين اوقات را از دست بدهد، نماز قضا مي گردد.

  ز عصر در روز ابري آوردن نما ي  كيد بر زود بجا تا
 ، فرمود: يمدبو ص: در جنگي همراه پيامبر گفت كه  از بريده اسلمي روايت شده 

ر روز ابري در د« »تته صالة العصر فقد حبط عملهبكروا بالصالة في اليوم الغيم، فإن من فا«
كنيد، زبرا هر كس نماز عصر را از دست بدهد بيگمان عملش   عصر) تعجيل اداي نماز (

  اند. كرده . احمد و ابن ماجه آن را روايت»لغو و باطل است
: يكي آنكه هرگز نماز نخواند، در  : ترك نماز دو نوع است گفته است ابن القيم 

كند كه در   . و ديگري آنكه يك روز معين نماز را ترك رت همه اعمالش باطل استاينصو
  . آن صورت عمل آن روزش باطل است

  ) نماز عصر است نماز ميانه صاله الوسطي (
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كنيد و پيوسته آنها را  بر انجام نمازها بطور كلي و نماز عصر بويژه مداومت « .]٢٣٨قرة: [الب

تصريح دارند بر  »صحيح«. احاديث »بگزاريد و تنها به ياد خدا باشيد و دل به او سپاريد
  : نماز عصر است »صاله الوسطي«اينكه مقصود از 

 فرمود: »احزاب«وز جنگ در ر صروايت است كه پيامبر �از علي بن ابيطالب -1
خداوند  « »مال اهللا قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصالة الوسطى حتى غابت الشمس«

 »صالة الوسطي«كه ما را از بجاي آوردن  هايشان را از آتش مملو سازد،  گورها و خانه
البته مسلم  اند. . بخاري و مسلم آن را روايت كرده»كرد  بازداشتند تا اينكه خورشيد غروب

شغلونا عن الصالة « اند: و احمد و ابوداود قسمت اخير اين حديث را چنين نقل كرده
  .»الوسطى، صالة العصر

را از گزاردن نماز عصر  ص: مشركان پيامبر گفت كه   يت استاز ابن مسعود روا -2
 فرمود: ص، آنگاه پيامبر گشت  باز داشتند، تا اينكه خورشيد سرخ و زرد و كمرنگ

أو حشا أجوافهم «، »شغلونا عن الصالة الوسطى، صالة العصر، مال اهللا أجوافهم وقبورهم نارا«
، نماز عصر باز داشتند، خداوند شكمهايشان و  ما را از گزاردن نماز ميانه« »وقبورهم نارا

  اند. كرده . احمد و مسلم و ابن ماجه آن را روايت »كند گورهايشان را پر از آتش دوزخ 
  ) نماز شام نماز مغرب (وقت 
كشد، وقت نماز مغرب  شود و چهره در نقاب تاربكي مي كه خورشيد ناپديد مي وقتي 

شود، امتداد دارد.  ) ناپديد مي كنار آسمان سرخي   كه شفق احمر (  رسد، و تا وقتي فرا مي
ت وقت صالة المغرب إذا غاب« فرمود: صكه پيامبر  زيرا، عبداهللا بن عمرو گفته است

كه  وقت نماز مغرب از غروب خورشيد است تا زماني  « »الشمس ما لم يسقط الشفق
. از ابوموسي هم  كرده است . مسلم آن را روايت » كنار آسمان ناپديد نشده است سرخي 

پرسيد، همان حديث را  ص: شخصي اوقات نماز را از پيامبر خدا كه  روايت شده است
: به او دستور داد، و او نماز مغرب را وقتي خواند كه  كه در آن آمده است كرده  نقل 

: سپس نماز مغرب را به تاخير  كرده بود، چون روز دوم رسيد، گفت خورشيد غروب 
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:  گفت  ، سپس كنار آسمان در آستانه ناپديد شدن قرار گرفت  انداخت تا اينكه سرخي
  . وقت مغرب بين اين دو وقت است

ياران محقق ما قول به جواز تاخير نماز مغرب را تا  گويد: نووي در شرح مسلم مي
گويند در فاصله بين  دهند، و مي ، ترجيح مي كه هنوز شفق احمر ناپديد نشده است  زماني

غروب خورشيد و ناپديد شدن شفق احمر، هر وقت نماز مغرب را آغاز كند جايز است 
. اما آنچه  غير آن روا نيست گناه ندارد. اين سخن درست است و  و تاخير آن از اول وقت

كه بموجب آن جبرئيل نماز مغرب را در هر دو   گذشت قبال در حديث امامت جبرئيل 
نوبت بالفاصله پس از غروب خورشيد بجاي آورد، دليل است بر اينكه تعجيل در اداي 

  : نماز مغرب مستحب است و در احاديث نبوي اين مطلب تصريح شده است
ال تزال أمتي على الفطرة ما « فرمود: صكه پيامبر د روايت شده از سائب بن يزي -1

كه امت من نماز مغرب را قبل از بر آمدن   تا زماني « »صلوا المغرب قبل طلوع النجوم
. احمد و طبراني آن را روايت »ستارگان بخوانند، بر فطرت و سرشت طبيعي خويشند

  اند. كرده
صلوا المغرب « فرمود: صكه پيامبر ايت شده از ابوايوب انصاري رو »مسند «در   -2

دار روزه خود را  كه روزه  نماز مغرب را بهنگامي«. »لفطر الصائم وبادروا طلوع النجوم
  .»گيريد  گشايد، بگزاريد و از بر آمدن ستارگان پيشي مي

ما نماز مغرب را همراه  «كه:  در صحيح مسلم از رافع بن خديح روايت شده است  -3
توانستيم جاي تير  گشتيم مي كه ما از نماز خواندن بر مي آورديم وقتي  بجاي مي صپيامبر

  .»انداخته شده خود را ببينيم
وقتي نماز مغرب را  ص: پيامبر كه كرده  باز هم مسلم از سلمه بن الكوع روايت   -4

  .كشيد...  كرد و چهره در نقاب مي خواند كه خورشيد غروب مي مي
  ) ماز خفتنن وقت نماز عشاء (

رسد، و تا  شفق احمر) وقت نماز عشاء فرا مي كنار آسمان (  با ناپديد شدن سرخي
نماز عشاء را در مدت  « گفته: كه   روايت است ليابد. از عايشه نصف شب امتداد مي
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. بخاري آن را روايت »گزاردند فاصله بين ناپديد شدن سرخي افق و ثلث اول شب مي
  . كرده است

لوال أن أشق على أمتي المرتهن أن يؤخروا « فرمود: صكه پيامبر ه روايت شدهاز ابوهرير
كه امت من بسختي دچار شوند و در  اگر ترس اين نبود،  « »العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه

دادم كه نماز عشاء را تا ثلث اول شب يا نصف شب  مضيقه قرار گيرند، به آنها دستور مي
اند. و ترمذي آن را  و ابن ماجه و ترمذي آن را روايت كرده. احمد »به تاخير اندازند

 ص: شبي در انتظار پيامبر . از ابوسعيد روايت شده كه گفته است دانسته است »صحيح«
،  آمد، و با ايشان نماز گزارديم ص، آنوقت پيامبر براي نماز عشاء نشستيم تا نصف شب

ضاجعهم، وإنكم لن تزالوا في صالة منذ خذوا مقاعدكم فإن الناس قد أخذوا م« سپس فرمود:
انتظرتموها لوال ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذي الحاجة، الخرت هذه الصالة إلى شطر 

  اند، بيگمان شما از آن وقت در جاي خود بنشيند، كنون مردم به رختخواب رفته « »الليل
آن را داريد) اگر بخاطر ثواب و پاداش  ايد، در نماز هستيد ( كه به انتظار نماز نشسته

ناتواني ناتوانان و بيماري بيماران و نياز نيازمندان نبود، وقت اين نماز را تا نصف شب به 
و ابن ماجه و نسائي و ابن خزيمه آن را روايت  . احمد و ابوداود »انداختم تاخير مي

  .  است »صحيح«اند و اسناد آن  كرده
، اما وقت جواز و اضطراري آن تا  ماز عشاءتا اينجا مربوط بود به وقت اختياري ن

أما إنه ليس في النوم « فرمود: ص: پيامبر گفته است سپيده دم صبح امتداد دارد. زيرا ابوقتاده 
ما اينكه كسي در ا « »تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصالة حتى يجئ وقت الصالة االخرى

انگاري   گمان سستي و سهل ، بي ستخواب ماند و نمازش قضا شود، كوتاهي نكرده ا
. مسلم آن را )1(»خواند تا اينكه وقت نماز ديگر فرا رسد درباره كسي است كه نماز را نمي

  . كرده است  روايت

                                         

≅× +: به شايد اشاره - 1 ÷ƒuθ sù š,Íj# |Áßϑ ù=Ïj9 ∩⊆∪   t Ï%©!$# öΝèδ tã öΝÍκÍEŸξ |¹ tβθ èδ$y™ ∩∈∪_  :الماعون]

بنابر اين اگر كسي در خواب ماند و نمازش قضا شد مشمول اين آيه نمي شود، بلكه كسي ]. 5- 4
  .»مترجم« ساهي و مقصر محسوب مي شود كه نماز را عمدا قضا نمايد.
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، دليل است بر اينكه وقت هر نمازي تا فرا  گذشت  »مواقيت«كه در مبحث   چيزي
آن تا وقت نماز ظهر ادامه  رسيدن وقت نماز بعدي ادامه دارد، مگر نماز صبح كه وقت

  .رسد ندارد، زيرا فقهاء اجماع دارند بر اينكه با طلوع خورشيد وقت آن به پايان مي
  ء را ديرتر از اول وقت خواند ز عشا كه نما مستحب است 

كه نيمه شب است به تاخير  كه نماز عشاء را تا آخر وقت اختياري آن   بهتر است
نماز عشاء را به تاخير انداخت تا اينكه  صشبي پيامبر:  گفته است . عايشه  انداخت

، و اهل مسجد خوابيدند، سپس بيرون رفت و نماز گزارد و  گذشت  قسمت زيادي از شب

≅× + فرمود: ÷ƒuθ sù š,Íj# |Á ßϑù=Ïj9 ∩⊆∪   t Ï%©! $# öΝèδ  tã öΝÍκÍEŸξ |¹ tβθ èδ$ y™ ∩∈∪_  :5-4[الماعون[. 
. » ) وقت نماز عشاء اين است گفتم مي ، ( انداختم نمي گمان اگر امت خود را به مشقت بي«

  .اند مسلم و نسائي آن را روايت كرده
كه قبال بيان شدند در همين معني حديث   حديث ابوهريره و حديث ابوسعيد هم

.  باشند و همه آنها داللت دارند بر اينكه تاخير نماز عشاء مستحب و بهتر است عايشه مي
اند.  كرده ران مشقت دارد، مواظبت و مداومت بر تاخير آن را ترك و چون براي نمازگزا

كه پشت سر او نماز مي خواندند) خود را مراعات  كساني  حال مامومين ( صزيرا پيامبر
خواند و گاهي آن را به تاخير  فرمودند. لذا گاهي زود و اول وقت آن را مي مي
  . انداخت مي

گرما  ، در حين  نماز ظهر را بعد از زوال صبرپيام«:  كه از جابر روايت شده است 
آورد كه هنوز خورشيد در دل آسمان درخشان  گزارد و نماز عصر را وقتي بجاي مي مي

انداخت  بود، و نماز مغرب را بعد از غروب خورشيد، و نماز عشاء را گاهي به تاخير مي
ند در آن تعجيل ا جمع شده  ديد كه مردم خواند، هرگاه مي و گاهي در اول وقت مي

كنند، او نيز نماز را به  ديد كه مردم در حضور بهم رسانيدن تاخير مي و هرگاه مي  كرد، مي
. »گزاردند با مردم در تاريكي آخر شب مي ص، و نماز صبح را پيامبر انداخت تاخير مي

  اند. كرده بخاري و مسلم آن را روايت 
  آنء و گفتگوي بعد از  خوابيدن قبل از نماز عشا



   

  هفقه السن      240 

 

 

كراهت دارد. زيرا ابوبرزة اسلمي گفته  خوابيدن قبل از نماز عشاء و گفتگوي بعد از آن 
 »عتمه«كه نماز عشاء را كه  )  دوست داشت دانست ( مستحب مي صپيامبر «:  كه است 

وه . گر»آمد گفتند، به تاخير اندازد، از خوابيدن قبل از آن و گفتگوي بعد از آن بدش مي مي
  اند. ا روايت كردهمحدثين آن ر

ما را از  صپيامبر « »السمر بعد صصصصجدب لنا رسول اهللا« كه: از ابن مسعود روايت شده 
. ابن ماجه آن را »كرد  داستان سرائي شبانه و گفتگوي بعد از نماز عشاء منع فرمود و نهي

  كرد. عني ما را از آن زجر و نهي ي »جدب«:  كرده و گفته است  روايت
  ب قبل از نماز عشا و گفتگوي بعد از آنعلت كراهت خوا

خوابيدن پيش از گزاردن نماز ممكن است سبب شود كه نمازگزار نتواند آن را در 
وقت مستحب بگزارد يا نماز جماعت را از دست بدهد. داستانسرايي و گفتگوي بعد از 

هد. د نماز عشا ، موجب شب بيداري مي شود و در نتيجه فوايد فراواني را از دست مي
ولي اگر خواست بخوابد و كسي بود كه او را بموقع بيدار كند، يا گفتگوي بعد از نماز 

كارهاي نيكو باشد آنوقت هيچكدام مكروه نيستند. زيرا از ابن عمر روايت  عشاء درباره 
يسمر عند أبي بكر الليلة كذلك في أمر من أمور  صصصصكان رسول اهللا« گفته: كه   شده است

باره  ماند و در مي شب در نزد ابوبكر صآمد كه پيامبر گاهي پيش مي« »معه المسلمين، وأنا
. احمد و ترمذي آن را »بودم كرد و من هم همراه ايشان مي گفتگو مي كارهاي مسلمانان  

  دانسته است. »حسن«اند و ترمذي آن را  كرده روايت 
مونه بود، آنجا در خانه مي صشبي پيامبر«گفته:   از ابن عباس روايت شده است كه

ساعتي با اهل خود  ص؟، پيامبر در شب چگونه است صكه نماز پيامبر خوابيدم تا ببينم 
  كرده است. . مسلم آن را روايت »گفتگو كرد، سپس خوابيد

  ) اهگنماز پ وقت نماز صبح (
شود و تا طلوع خورشيد  ) آغاز مي دم سپيده  وقت نماز صبح از طلوع فجر صادق (

  . گذشت» امامت جبرئيل«:  كه در حديث همانگونه ادامه دارد 
  تعجيل در خواندن نماز صبح
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، روايت  كه نماز صبح را در اول وقت خواند. زيرا از ابومسعود انصاري  سنت است
)  دم بعد از سپيده  ، يكبار نماز صبح را در تاريكي آخر شب خواند ( صپيامبر«:  كه شده 

كرد  دن هوا خواند، سپس بعد از آن تا وقتي كه وفات سپس يكبار آن را بهنگام روشن ش
خواند، ديگر نماز صبح را بهنگام روشني  ، در تاريكي آخر شب نماز صبح را مي همواره

. از  است »صحيح«اند و سند آن  كرده . ابوداود و بيهقي آن را روايت »هوا نگزارد
صالة الفجر  صصصصمع النبي كن نساء مؤمنات يشهدن« ، روايت شده كه گفته است:ليشه عا

زنان مومن « »متلفعات بمروطهن ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصالة ال يعرفهن أحد من الغلس
شدند، و خود را در جامه و عباي خويش  ، حاضر ميصبراي خواندن نماز صبح با پيامبر

د، در حاليكه گشتن هاي خويش بر مي گزاردند، به خانه پيچيدند. بعد از اينكه نماز را مي مي
  اند. كرده . گروه محدثين آن را روايت »شناخت  بخاطر تاريكي هوا كسي آنها را نمي

أصبحوا بالصبح فإنه أعظم « فرمود: صگويد: پيامبر كه مي  بج اما حديث رافع بن خد
ز صبح را بهنگام روشني نما« )»الجوركم) و در روايت ديگری: (أسفروا بالفجر فإنه أعظم لالجر

  . پنج نفر از محدثين آن را روايت»بگزاريد، زيرا موجب بزرگي پاداش آن خواهد شدهوا 
كه نماز صبح را   اند. مقصود آنست دانسته »صحيح«اند. ترمذي و ابن حبان آن را  كرده

ات را  ، آنقدر در آن قراء كنيد كه وقت اتمام آن هوا روشن شده باشد. يعني  آنقدر طوالني
بريد هوا روشن شده باشد، نه اينكه بوقت روشن  كه نماز را بپايان مي ي ادامه دهيد تا وقت

كرد و در آن شصت الي يكصد آيه  چنين مي صكنيد. زيرا پيامبر  شدن هوا بدان شروع
كه وقتي نماز صبح را بخوانيد كه سپيده دم تحقق يافته باشد   خواند. يا مقصود آنست مي

تا يقين نداشته باشيد كه صبح شده است نماز را  ( گمان نماز را شروع نكنيد و از روي 
  . نگزاريد)

  از اينكه وقت بگذرد ز قبل  فتن يك ركعت از نما دريا

كه بتواند قبل از گذشتن وقت نماز، يك ركعت آن نماز را، بگزارد، نماز را  كسي
.  هد)د شود نه قضا، بقيه را در خارج وقت ادامه مي نمازش ادا محسوب مي دريافته است (

من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك « كرده كه فرمود:  روايت صزيرا ابوهريره از پيامبر
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هركس توانست يك ركعت را، در وقت مقرر بخواند، بيگمان به نمازش رسيده « »الصالة
  اند. كرده . گروه محدثين آن را روايت » است

اري حديث مربوط به گردد. بخ معني اين حديث همه نمازهاي پنجگانه را شامل مي
هرگاه يكي توانست قبل از غروب خـورشيد «:  كرده است اين مطلب را چنين روايت 

سجده ركعت اول نماز عصر را دريابد، نماز خود را تا بĤخر بگزارد و آن را تكميل كند، و 
هر گاه قبل از طلوع خورشيد توانست سجده نماز صبح را دريابد نماز خود را باتمام 

كه اگر كسي   آيد، . از ظاهر اين احاديث برمي ، يك ركعت است . مراد از سجده»برساند
توانست در وقت غروب خورشيد و در وقت طلوع خورشيد يك ركعت از نماز عصر و 

شود،  كراهت نمازگزاردن در اين دو وقت شامل حال او نمي  نماز صبح را دريابد، حديث
دارد. و همچنين با دريافتن يك ركعت نماز  كراهت  اگر چه نماز خواندن در آن اوقات

كه بعمد نماز را بدان وقت به تاخير  ، اگرچه جايز نيست  كامل نماز او اداء است نه قضاء
  اندازد.

  دهد كه بر اثر خوابيدن يا فراموشي وقت نماز را از دست مي كسي

است كه  كند، وقت نماز او هنگامي  كه خوابش ببرد، يا وقت نماز را، فراموش كسي
. زيرا ابوقتاده  پس همان وقت بايد نمازش را بخواند) آيد. ( گردد، يا بيادش مي بيدار مي

إنه ليس « ، فرمود: ايم گفتند: خوابمان برده است به نماز نرسيده ص: نزد پيامبر گفته است
 »ذا ذكرهافي النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صالة أو نام عنها فليصلها إ

انگاري وكوتاهي تنها در  انگاري و كوتاهي نيست بلكه سهل بيگمان در خواب سهل «
، هرگاه يكي از شما نمازش را فراموش كرد يا اينكه خوابش برد و در وقت  بيداري است

. »يا از خواب بيداز شد) خود به نماز نرسيد، وقتي نمازش را بخواند كه بيادش آمد، (
  . كرده و ترمذي آن را صحيح دانسته است  ن را روايتنسائي و ترمذي آ

من نسي صالة فليصلها إذا ذكرها ال كفارة لها « فرمود: صكه پيامبر از انس روايت شده 
كند، هر وقت بيادش آمد آن را بگزارد، جز آن  كه نمازش را فراموش مي كسي« »إال ذلك

  اند. كرده ت را رواي  . بخاري و مسلم آن »كفاره و تاواني ندارد 
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،  رفتيم راه مي صشبي همراه پيامبر«:  گفت كه   از عمران بن حصين روايت است
كه آخر شب فرا رسيد يك مجلس عروسي برگزار شد، فردايش بموقع از خواب  وقتي

بيدار نشديم تا اينكه گرماي خورشيد بيدارمان كرد، هر يك از ما سراسيمه شده و با 
دستور داد كه مردم آرام  صگويد: پيامبر آمد، عمران شتاب در صدد وضو گرفتن بر

. آنگاه وضو گرفت و  كرديم و رفتيم تا اينكه خورشيد بلند گشت كوچ   شوند، سپس
نماز صبح را  دو ركعت نماز سنت قبل از صگويد. آنگاه پيامبر  فرمان داد كه بالل بانگ

، آيا فردا ص تند اي پيامبر خدايگف ،  ، و نماز را خوانديم گفت  بگزارد، سپس بالل اقامه
آيا  « »أينهاكم ربكم تعالى عن الربا ويقبله منكم« ؟ فرمود: آن نماز را در وقت صبح اعاده نكنيم

. احمد و »پذيرد؟ را از شما مي »با ر«كند و خود  منع مي »ربا«پروردگارتان شما را از
  .اند كرده ديگران آن را روايت

  ن در آنها نهي شده استز خواند تي كه از نما اوقا

كند و تا اينكه خورشيد  از نمازگزاردن بعد از نماز صبح تا اينكه خورشيد طلوع مي
، و همچنين بوقت استواي خورشيد تا اينكه  شود، نهي شده است باندازه يك نيزه بلند مي

اينكه خورشيد غروب  گردد، و بعد از خواندن نماز عصر تا به سوي مغرب متمايل مي
  . ند نيز از نمازگزاردن نهي شده استك مي

ال صالة بعد صالة العصر حتى تغرب « فرمود: صكه پيامبر  از ابوسعيد روايت شده است
بعد از نماز عصر تا اينكه خورشيد «. »الشمس، وال صالة بعد صالة الفجر حتى تطلع الشمس

بخاري  .»نگزاريد كند، نماز كند و بعد از نماز صبح تا اينكه خورشيد طلوع مي غروب مي
  .اند كرده و مسلم آن را روايت 

گفتم اي پيامبر خدا صلي اهللا عليه و  :  گفت كه  از عمرو بن عنبسه روايت شده است 
صل صالة الصبح ثم أقصر عن الصالة حتى تطلع الشمس «سلم از نماز برايم بگو، فرمود: 

الكفار، ثم صل فإن الصالة مشهودة  وحينئذ يسجد لها ،)1(وترتفع، فإنها تطلع بين قرني شيطان
                                         

خورشيد شيطان ،كنايه از كسي است كه تابع راي شيطان و تسلط او هستند، چون دو شاخه  :دو قرن - 1
گفته است   . نووي گونه ناميده شده است كردند، بدين ، خورشيد را سجده مي پرسان در ان دو موقع
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محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم اقصر عن الصالة فإن حينئذ تسجر جهنم فإذا أقبل الفي 
فصل فإن الصالة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصالة حتى تغرب، فإنها 

ر سپس از نماز خواندن نماز صبح را بگزا« »تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار
وايست تا اينكه خورشيد طلوع مي كند و بلند مي شود،زيرا خورشيد در بين دو شاخه 

كنند،  ، براي خورشيد، سجده مي طلوع مي كند، بدينهنگام كافران خورشيد پرست  شيطان
شوند تا اينكه سايه نيزه روي زمين  سپس نماز بگزار كه در آن نماز فرشتگان حاضر مي

) از آن پس نماز خواندن را بس كن، زيرا در آنوقت جهنم  درست موقع استواء ماند ( نمي
توانيد نماز بخوانيد چه در  گردد. هرگاه سايه اشياء روي زمين ظاهر گرديد مي مشتعل مي

، آنگاه  آوري آيند تا اينكه نماز عصر را بجاي مي آن وقت فرشتگان در آن نماز حاضر مي
كند، در آن وقت نماز نخوانيد، زيرا  كن تا اينكه خورشيد غروب مياز نماز خواندن بس 

كافران  كه   كند و آنوقت است در آن وقت خورشيد بين دو شاخه شيطان غروب مي
. مسلم و احمد اين حديث را روايت »كنند خورشيد پرست براي خورشيد سجده مي

  .اند كرده 
ما را از اينكه در سه وقت نماز  صامبر: پي گفته است كه   از عقبه بن عامر روايت شده

كند  كه خورشيد طلوع مي منع فرمود: وقتي )1(بخوانيم و مردگان خود را به خاك بسپاريم
كه خورشيد در موقع  گردد تا اينكه بخوبي بلند مي شود، و وقتي و قرص آن پديدار مي

كند.  كه غروب ميكه خورشيد در آستانه غروب است تا اين  گيرد، و وقتي استوا قرار مي
  .اند كرده گروه محدثين مگر بخاري آن را روايت

  ز صبح و عصر: زگزاردن بعد از نما ره نما ء دربا راي فقها

                                                                                                         
كنندگان براي خورشيد   كند تا سجده كه در آن هنگام شيطان سرش را به سوي خورشيد نزديك مي 

كردن براي او باشد بصورت ظاهر و آنوقت شيطان و پيروانش نماز را بر نمازگزاران   همانند سجده
  .»مولف«.  كنند، لذا نماز خواندن در آن اوقات مكروه است مشتبه مي

، اگر تعمدي در كار نباشد  كه نبايد بعمد به خاك سپردن را تا آنوقت به تاخير انداخت مقصود آنست - 1
  .»مولف«.  مكروه نيست
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، بعد از نماز صبح و نماز  ) برآنند كه قضاي نمازهاي فوت شده فقهاء جمهور علماء (
هركس  « »ذا ذكرهامن نسي صالة فليصلها إ« : فرموده است ص. زيرا پيامبر عصر جايز است

. بخاري و مسلم آن را »كرد، هر وقت به يادش آمد، آن را بجاي آورد نمازي را فراموش 
  اند. كرده روايت 

، بعد از نماز صبح و عصر، بعضي از ياران  اما درباره بجاي آوردن نماز سنت
بوهريره اند، از جمله علي و ابن مسعود و زيد بن ثابت و ا آن را مكروه دانسته صپيامبر

گزارد، عمر بن خطاب در  و ابن عمر. اگر كسي بعد از نماز عصر، دو ركعت نماز مي
زد و كسي اين عمل وي را انكار  ، او را بخاطر اينكارش ميصحضور اصحاب پيامبر

كرد. از تابعين هم اشخاص زير، آن را مكروه  كرد. و خالد بن وليد نيز چنين رفتار مي نمي
  :دانستند مي

مالك هم  ، ابوحنيفه و . و از پيشوايان مذاهب اربعه ، سعيد بن المسيب ) صريب حسن (
  .اند گفته چنين 

: بجا آوردن نمازهاي سنت اگر داراي سبب مشخص باشند، مانند  گفته است اما شافعي 
كرده  ، و استدالل  ، در آندو وقت جايز است و سنت وضو گرفتن »تحيه المسجد«نماز 
. پيروان  سنت نماز ظهر را بعد از نماز عصر، بجاي آورده است ص: پيامبر كه  است

دانند، مگر دو ركعت  مذهب حنبلي هرگونه نماز غير فرضي را، در اين دو وقت حرام مي
يا بني عبد « فرمود: ص: پيامبر كه گفته است  نماز سنت طواف را، زيرا جبير بن مطعم 
اي فرزندان « »أية ساعة شاء، من ليل، أو نهارمناف ال تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت، وصلى 

دهد و در هر ساعتي از روز يا شب  كسي را كه طواف اين خانه را انجام مي ،  عبدمناف
اند، و ابن  كرده . صاحبان سنن آن را روايت »بخواهد نماز بجاي آورد، او را منع نكنيد

  .اند دانسته »صحيح«خزيمه و ترمذي آن را 
آن و  وردن نماز بعد از طلوع خورشيد و غروب  آ  ي ره بجا ) دربا ء افقه نظر علماء (

  م استوا هنگا
 ، يا . خواه نماز فرض حنفيها بر آنند كه مطلقا، نماز در اين اوقات درست نيست

 باشد، و نماز عصر و نماز ميت را استثنا“   اداء “ يا نماز “  قضا “ ، يا سنت يا نماز  واجب
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توان بجاي آورد، بدون اينكه كراهت داشته  و نماز را در هر وقت باشد مياين د اند ( كرده
سجده “ت به آيه سجده برخورد كرد  ، و همچنين اگر در اين اوقات در حين قراء باشد)

) نماز مستحب پيش از نماز جمعه  از ياران ابوحنيفه . و ابو يوسف ( مكروه نيست“   تالوت
كه سبب   روان امام شافعي تنها بجاي آوردن نمازهاي سنتي. پي را نيز استثناء كرده است

كه سبب دارند ونمازهاي فرض  دانند. اما نمازهاي سنتي ندارند، در اين اوقات مكروه مي
اينها همه  »مسجدالحرام«سنت در  بطور مطلق و سنت روز جمعه در وقت استوا و نماز

ان امام مالك بجاي آوردن هر گونه . پيرو كراهتي در آنها نيست مباح هستند و هيچگونه 
دانند ولي نمازهاي نذري و سجده تالوت و نماز  نماز سنتي را، در اين اوقات حرام مي
دانند، و  ) جايز مي -در آن صورت واجب است  - ميت را، اگر نگراني تغيير در آن نباشد (

نند، و نماز در دا نمازهاي فرض عيني را چه ادا و چه قضا را، در اين دو وقت مباح مي
دانند. باجي شارح موطاي امام  حين استوا را، مطلقاً چه فرض و چه سنت را، نيز مباح مي

باره نماز بهنگام  : از مالك در از ابن وهب آمده است  »المبسوط «گويد: دركتاب  مالك مي
يمه روز كه در روز جمعه در ن ام  : مردم را ديده نيمه روز، بهنگام استوا سوال شد، او گفت

. ولي من  ، از آن نهي شده است خواندند، و در بعضي از احاديث بهنگام استوا نماز مي
كنند. اگرچه خود آن را  كه چنان مي ام  . زيرا مردم را ديده كنم مردم را از آن نهي نمي

  .ندارم دوست
 . خواه سبب ، نماز سنت مطلقا در اين سه وقت درست نيست ها برآنند كه اما حنبلي

داشته باشد يا نداشته باشد، خواه در مكه يا در غير آن باشد، خواه روز جمعه يا غير آن 
كراهت در وقت استوا و در اثناي  كه آن را بدون   »تحيه المسجد«باشد. مگر نماز سنت 

اند. به راي آنها نماز ميت در اين اوقات حرام است مگر  خطبه روز جمعه جايز دانسته
. قضاي  جايز است كراهت تغيير بوي جنازه در ميان باشد آنوقت بدون اينكه نگراني از 

نمازهاي فوت شده و نماز نذري و دو ركعت نماز طواف را، اگرچه سنت هم باشد در 
  .دانند گانه مباح مي اين اوقات سه

  ز صبح ز سنت و تطوع بعد از سپيده دم و قبل از نما نما
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صبح  : ابن عمر مرا ديد كه بعد از نماز گفت ه ك از يسار موالي ابن عمار روايت شده 
كه ما   بر ما وارد شد در حالي ص: پيامبر گفت ، خواندم ، نماز سنت مي دم صبح در سپيده

ليبلغ شاهدكم غائبكم أن ال صالة بعد « فرمود:  ، خوانديم  ) نماز مي سپيده دم در اين وقت (
كنند كه بعد از سپيده صبح جز دو ركعت نماز  حاضران به غائبان ابالغ « »الصبح إال ركعتين

 »ضعيف«اند. اين حديث اگرچه  . احمد و ابوداود آن را روايت كرده»سنت را نگزارند
توان بدان  كنند و مي تقويت مي كه همديگر را است ولي از طرق متعددي روايت شده 

و پيش از نماز  دم ( كرد بر كراهت بيش از دو ركعت نماز سنت بعد از سپيده  استدالل
) و شافعي و ابن حزم برآنند كه نماز  بصري . حسن ( گفته است ، شوكاني نيز چنين  ) صبح

  .است كراهت جايز سنت در اين وقت مطلقاً و بدون 
، نماز سنت را در اين وقت بجاي  كه كسي جايز است  كه تنها براي   مالك برآنست

 : كه شنيده است را بجاي آورد، و او گفته آورد كه بنا بعذري نتوانسته باشد نماز شب 
دم سنت  عبداهللا بن عباس و قاسم بن محمد و عبداهللا بن عامر بن ربيعه بعد از سپيده

كه بعد از نماز   : براي من مهم نيست اند، و عبداهللا بن مسعود گفته است بجاي آورده »وتر«
  .بجاي آورم »وتر«صبح سنت 

امامت  گروهي  : عباده بن صامت براي گفته است ه ك از يحيي بن سعيد روايت شده 
، عباده او را  گفت »اقامه«كرد، روزي براي نماز صبح حاضر شد، موذن براي نماز صبح  مي

  .وتر را بجاي آورد، سپس برايشان به امامت نماز صبح ايستاد «كرد تا اينكه سنت  ساكت 
بيده بود، سپس بيدار شد و به : ابن عباس خوا كه از سعيد بن جبير روايت شده است 

-عبداهللا در آن روزها كور شده بود  -اند؟  كار كرده  : ببين مردم چه خدمتگزار خود گفت
اند. ابن  خدمتگزار رفت و برگشت و گفت مردم نماز صبح را بجاي آورده و برگشته 

  .بجاي آورد، سپس نماز صبح را گزارد »وتر«عباس برخاست اول سنت 
  فرض) ز ( اقامه نما حين بر پا داشتن  ز سنت در نما

كسيكه هنوز نماز فرضش را بجاي  براي  گفته شد ( هرگاه براي نماز فرض اقامه 
كراهت دارد. از ابوهريره روايت شده  ) مشغول شدن به نماز سنت و تطوع  نياورده است

 : يت ديگريو در روا »إذا أقيمت الصالة فال صالة إال المكتوبة« فرمود: ص: پيامبر كه
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هرگاه اقامه نماز برپاي داشته شد نبايد نماز ديگري خواند مگر نماز  « »إال التي أقيمت«
اند. از عبداهللا بن سرجس  كرده  . احمد و مسلم و صاحبان سنن آن را روايت»واجب را

داشت نماز صبح را  ص: مردي به مسجد درآمد، در آنوقت پيامبر كه روايت شده است 
وارد  صاي از مسجد دو ركعت نماز گزارد. سپس با پيامبر ن مرد در گوشهگزارد. آ مي

يا فالن بأي « : سالم نماز داد گفت صبه وي اقتدا كرد) پس از انكه پيامبر نماز شد (
كدام نماز برايت مهم   اي فالنكس« »الصالتين اعتددت، بصالتك وحدك أم بصالتك معنا

. احمد و »؟ كه با ما بجاي آوردي يا آنچه  كه خودت تنها بجاي آوردي  ، آنچه است
  .اند كرده ابوداود و نسائي آن را روايت 

كند،  عمل او را انكار كرد و به وي دستور نداد كه نمازش را اعاده  صاينكه پيامبر
گفته  كه  . از ابن عباس روايت شده دليل بر صحت نماز اوست اگر چه مكروه بوده است

 صگفتن اقامة نماز كرد، پيامبر  كه موذن شروع به ، آوردم اي مي: من داشتم نماز بج است
مگر نماز صبح را « »أتصلي الصبح أربعا؟« مرا تكان داد و به سوي خود كشيد و فرمود:

بيهقي و طبراني و ابوداود و طيالسي و ابويعلي و حاكم آن  »؟ آوري چهار ركعت بجاي مي
اين حديث شرط شيخين را دارد. از ابوموسي  : گفته است  اند. و حاكم كرده را روايت 

) بامداد را بجاي  سنت( مردي را ديد كه دو ركعت ص: پيامبر كه  اشعري روايت شده
 شانه او را تكان داد و فرمود: ص، پيامبر گفت آورد و حال آنكه موذن داشت اذان مي مي
. طبراني آن »يستمگر دو ركعت سنت صبح پيش از نماز صبح ن« »أال كان هذا قبل هذا«

  .است »اسناد آن جيد«گفته   ، و عراقي كرده را روايت 

 بانگ نماز) اذان (

  اذان - 1
،  ويژه بانگ و اذان عبارت است از اعالم فرا رسيدن وقت نماز وسيله الفاظ و كلمات

.  اذان هـم دعوت مردم براي اداي نماز جماعت و هم بيان يك شعائر اسالمي است
اند:  دانند. قرطبي و ديگران گفته جب و گروهي ديگر آن را مستحب ميگروهي آن را وا

 »اهللا اكبر«شود، زيرا با  ، مسائل عقيدتي را شامل مي بانگ اگرچه الفاظش اندك است
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. سپس توحيد و نفي شرك  شود كه متضمن اعتقاد به وجود اهللا و كـمال اوست شروع مي
، سپس بدنبال شهادت به توحيد و رسالت بر دارد را در  صو اثبات رسالت الهي محمد

كند. از آنجا كه عبادت وقتي مقبول  مردم را به عبادت ويژة اهللا دعوت مي صمحمد
وجود داشته باشد چون اطاعت از خدا تنها  صكه در آن شهادت به رسالت پيامبر  است

و  گيرد شود، لذا به دنبال آن دعوت به نماز صورت مي شناخته مي صاز جهت پيامبر
نيز صورت  »معاد«بدنبال آن دعوت به رستگاري و بقاي هميشگي وضمناً اشاره به 

  .گردند گيرد. سپس بجهت تاكيد بيشتر، آن الفاظ تكرار مي مي

  فضيلت اذان - 2
 ) احاديث فراواني آمده است از موذنين در بيان فضل و بزرگي اذان و اذان گويان (

  :جمله
لو يعلم الناس ما في االذان « فرمود: ص: پيامبر كه  از ابوهريره روايت شده است -1

والصف االول ثم لم يجدوا إال أن يستهموا عليه الستهموا ولو يعلمون ما في التهجير الستبقوا إليه، 
دانستند كه فضيلت و  اگر مردم مي« »ولو يعلمون ما في العتمة والصبح التوهما ولو حبوا

، آنقدر مردم  ، چقدر فراوان است ول نماز جماعتگفتن و يستادن در صف ا پاداش اذان 
دانستند كه پاداش زود  گرديدند، و اگر مي كشي مي شدند كه مجبور به قرعه داوطلب مي

گرفتند و مسابقه  پيشي مي ، بري ادي آن از هـم بجي آوردن نماز ظهر، چقدر است
،  ، چقدر است ز صبحدانستند كه ثواب و پاداش نماز عشاء و نما گذاشتند، و اگر مي مي

. بخاري و ديگران »بود شتافتند حتي اگر با رفتن بر چهار دست و پا مي بري ادي آنها مي
  .اند كرده  آنرا روايت

إن المؤذنين أطول الناس أعناقا « فرمود: ص: پيامبر از معاويه روايت شده است كه -2
يز، گردنشان از همه مردم بلندتر ) در روز رستاخ بانگ گويان بيگمان موذنان ( « »يوم القيامة

  .اند كرده . احمد و مسلم و ابن ماجه آن را روايت » است
إن اهللا ومالئكته يصلون على « فرمود: صكه پيامبر  از براء بن عازب روايت است -3

الصف المقدم، والمؤذن يغفر له مد صوته، ويصدقه من سمعه من رطب ويابس، وله مثل أجر من 
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، و موذن  فرستند بر صف اول نماز جماعت انا خدا و فرشتگانش درود ميهم «. »صلى معه
كه   چيز تر و خشكي شود و هر رسد، بري او طلب آمرزش مي تا آنجا كه صديش مي

كند، و پاداش و ثواب او باندازه پاداش همه كساني  مي  صديش را بشنود، او را تصديق
 »اسناد جيد«ت كه احمد و نسائي آن را با . منذري گفته اس»گزارند است كه با او نماز مي

  .اند كرده روايت 
ما من « فرمود: كه مي شنيدم  ص: از پيامبر گفته كه   از ابوالدرداء روايت شده است -4

هرگاه سه نفر با هـم باشند  « »ثالثة ال يؤذنون، وال تقام فيهم الصالة إال استحوذ عليهم الشيطان
. »شود ) نگزارند، بيگمان شيطان بر آنها چيره مي ه جماعتب و اذان نگويند و نماز را (

  .كرده است احمد آن را روايت 
االمام ضامن والمؤذن « فرمود: ص، پيامبر از ابوهريره روايت شده است كه گفته -5

،  پيشنماز ضامن است و موذن مورد اطمينان« »مؤتمن، اللهم أرشد االئمة واغفر للمؤذنين
  .»كن و موذنان را بيامرز  هديت خدايا پيشنمازان را

 فرمود: كه مي شنيدم  ص، از پيامبر گفته است كه  از عقبه بن عامر روايت شده  -6
: انظروا ����يعجب ربك عزوجل من راعي غنم في شظية بجبل يؤذن الصالة ويصلي، فيقول اهللا«

  خدي تو از شباني « »لعبدي هذا يؤذن ويقيم الصالة يخاف مني! قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة
گزارد، خوشش  نمازش را مي گويد و چراند و اذان مي كوه مي گوسفند را در دره  گله  كه 
ترسد  گزارد و از من مي گويد و نماز مي فرميد: ببينيد ين بنده مرا كه اذان مي يد و مي مي

را روايت  . احمد و ابوداود و نسائي آن»، و او را به بهشت مي برم بيگمان وي را آمرزيدم
  .اند كرده 

  دليل شرعي اذان - 3
اذان در سال اول هجري بصورت يك عمل شرعي و عبادي آغاز گرديد، و دليل 

  : شرعي آن احاديث زير است
آمدند و خود وقت  : مسلمانان فراهم مي گفت : ابن عمر مي كه  از نافع روايت است -1

، روزي درباره آن به گفتگو  گفت نميزدند وكسي بانگ نماز را  آمدن به نماز را تخمين مي
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، و برخي  كنيم استفاده  »ناقوس«) از  نصاري پرداختند. بعضي گفتند: ما هم بمانند ترسايان (
. عمر بن  كنيم و شيپور مخصوص استفاده  »ناي«ديگر گفتند: ما هم چون قوم يهود از

 ص، پيامبر ؟  گويد) ذانا فرستيد كه نداي نماز را در دهد ( گفت چرا مردي را نمي  خطاب
. »اذان بگو) اي بالل برخيز و نداي نماز را در ده (« »يا بالل قم فنادي بالصالة« فرمود:

  .اند كرده احمد و بخاري آن را روايت 
دستور داد تا  صكه پيامبر : وقتي گفت كه   از عبداهللا بن زيدبن عبدربه روايت است -2

و در روايتي  - بزنند،  »ناقوس«نماز جماعت براي جمع شدن مردم جهت بجاي آوردن 
زيرا تقليد از نصاري بود، شب در خواب مردي را   -آمد كار بدش مي كه او از آن  آمده 
را  »ناقوس«: اي بنده خدا اين  گفتم كرد، به وي  با خود حمل مي »ناقوس«كه  ديدم 

،  خوانيـم ن مردم را به نماز مي: به وسيله آ گفتم  كار آيد؟ : آن ترا به چه  گفت  فروشي؟ نمي
،  : آري گفتم گويد: به وي  ؟ مي كنم  ، ترا به چيزي بهتر از آن راهنمائي خواهي : مي گفت

اهللا أكبر اهللا أكبر، اهللا أكبر اهللا أكبر اشهد أن ال إله إال اهللا، أشهد أن ال « : بگو: گفت ،  خواهم مي
أشهد أن محمدا رسول اهللا، حي على الصالة، حي على إله إال اهللا، أشهد أن محمدا رسول اهللا، 

اهللا از هر چيز  « »الصالة. حي على الفالح حي على الفالح، اهللا أكبر اهللا أكبر، ال إله إال اهللا
كه هيچ معبود   دهـم گواهي مي گويـم و بدل ، بزبان مي چهار بار) بزرگتر و برتر است (

 صدهم كه محمد گويم و بدل گواهي مي بان مي زدو بار) و ب بحقي نيست بجز اهللا ... (
دو بار) بشتابيد براي  دو بار) بشتابيد براي نماز... ( آور اهللا است ... ( فرستاده و پيام
...  ، اهللا از هر چيز بزرگتر و برتر است ) ستادو بار زبرا در نماز رستگاري  رستگاري ... (

كه شايسته پرستش و  يكبار. يعني تنها اوست  دو بار) هيچ معبود بحقي نيست بجز اهللا ( (
گويد: سپس آن مرد كمي از من دور شد و  . عبداهللا »ستايش است و شريك و انباز ندارد)

اهللا أكبر اهللا أكبر، أشهد أن ال إله إال « ، بگو: : هرگاه درآستانه برپايي نماز قرار گرفتي گفت
، حي على الفالح، قد قامت الصالة، قد قامت اهللا، أشهد أن محمدا رسول اهللا، حي على الصالة

وقت  ، نماز برپا شده است ( ... نماز برپا شده است« »الصالة اهللا أكبر اهللا أكبر، ال إله إال اهللا
رفتم  صگويد: چون صبح شد، به خدمت پيامبر  . عبداهللا»... ) ، وقت نماز است نماز است

إنها لرؤيا حق إن شاء « ، و او فرمود: خبر دادمكه ديده بودم به او  و خواب خود را و آنچه 
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اگر خدا بخواهد، « »)1() صوتا منك١اهللا، فقم مع بالل فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى (
، بر او  اي ، پس برخيز و با بـالل بـرو و آنچه را كه ديده بيگمان آن خواب حق است

، »و از صداي شما رساتر و خوشنواتر استبخوان تا آنها را در اذان بگويد، زيرا صداي ا
كلمات را بروي خواندم و او در اذان آنها را  گويد: با بالل برخاستم و آن  عبداهللا 

گويد: عمر بن خطاب در منزل خود، اذان را شنيد، و از منزل بيرون پريد  خواند، سپس  مي
: سوگند  آمد و گفت صكشيد، تا اينكه به حـضور پيامبر و رداي خـويش را به دنبال مي

من نيز چنين خوابي  ام ( ، ديده اي كه ترا به حق فرستاد، مـن نيز آنچه تو ديده  به آنكس
. احمد و ابوداود و » ستايش خداي راست« »���4 �$��« فرمود: صگويد: پيامبر ، ) ام ديده

گفته  مذي اند و تر كرده بلند) را روايت  ، آن حديث ( ابن ماجه و ابن خزيمه و ترمذي
  . است »صحيح «و  »حسن«:  است

  چگونگي گفتن اذان - 4
  : گونه روايت شده است  گفتن اذان به سه

زير لب با  كلمات هر يك دوبار بدون ترجيع (  اهللا اكبر) و باقي ( اول چهار تكبير -1
هسته كه آنرا بايد اول با صداي آ » ال اله اال اهللا «) مگر كلمه توحيد  گفتن  صداي آهسته

 كلمه خواهد شد. برابر ، بعد با صداي بلند، بنابر اين تعداد كلمات اذان پانزده  گفت

  . حديث عبداهللا كه گذشت
، موذن اول هر يك از  ) و شهادتين با ترجيع يعني بدون ترجيع چهار تكير اولي (  -2

ومحذوره گويد و بعد با صداي بلند، زيرا از اب شهادتين را دوبار با صدايي آهسته مي
. پنج نفر از  كلمه به وي ياد داده است 19اذان را در  صكه پيامبر روايت شده است 

  است. »صحيح«و  »حسن«كه:  گفته است   اند و ترمذي كرده  محدثين آن را روايت

                                         
گويد:  : موذن صدايش رسا و خوشنوا باشد. ابو محذوره  گويند مستحب است  كه مي  از اينجا است - 1

.  كرده است  پيامبر از آوازم و صدايـم خوشش آمد، لذا اذان را به من ياد داد. ابن خزيمه آن را روايت
  .»مولف«
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خواهد  17، آنوقت تعداد كلمات اذان  ، با ترجيع شهادتين دو بار تكبير اول گفتن  -3
و ياد داده اين اذان را به ا ص: پيامبر كه  كرده است  محذوره روايت شد. زيرا مسلم از ابو

M0 ��0 M �B ��NB (دو بار)  با صداي آهسته �# M0 ��0 M �B ��NB ,O+B #� O+B �#« است:

�B ��NB ���� ، با صداي بلند، �B ��NB ���� "<&7 �#(با صداي بلند)، و دو بار  �#

� I� ,#� 7&>"P���� Q  ،(دو بار)R�S�� Q� I�  ،(دو بار)O+B #� O+B #� ، M0 ��0 M

#�«.  

 تثويب  - 5

� بيان پاداش نماز در اذان=( TU �����   �&)��(  
حي على الصالة، «، بعد از دو بار گفتن هر يك از  تواند در اذان صبح موذن شرعاً مي

. ابو  دو بار) ( »نماز بهتر است از خوابيدن « »ن النومالصالة خير م« بگويد: »حي على الفالح
فإن كان « فرمود: ص: اي رسول خدا، سنت اذان را به من بياموز، پيامبر گفت محذوره 

 »صالة الصبح قلت: الصالة خير من النوم، الصالة خير من النوم، اهللا أكبر اهللا أكبر، ال إله إال اهللا
  ، سنت است. اند. گفتن آن تنها در اذان صبح دهكر  احمد و ابوداود آن را روايت

 چگونگي اقامه - 6

  : گفتن نيز سه صورت روايت شده است براي اقامه 
، مگر كلمه آخر، زيرا ابو محذوره گفته  كلمات اول چهار تكبير، و دو بار گفتن بقيه   -1

(چهار بار)،  B #�O+« : اقامه را در هفده كلمه به وي ياد داده است ص: پيامبر است كه
#� M0 ��0 M �B ��NB  ،(دو بار)#� 7&>" ���� �B ��NB  ، (دو بار)P���� Q� I� و بار)(د 

R�S�� Q� I�  (دو بار)P���� V�L �L  ،(دو بار)O+B #�  ،(دو بار)#� M0 ��0 M« پنج نفر.
  .اند كرده از محدثين بزرگ آن را روايت 

2- O+B #� ل و در آخر هر يك دوبار و در اوP���� V�L �L  هر  كلمات دو بار، بقيه
كلمات اقامه يازده كلمه خواهد بود، همچنانكه در حديث  يك يكبار كه در آنصورت 
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اهللا أكبر اهللا أكبر، أشهد أن ال إله إال اهللا، أشهد أن محمدا رسول اهللا، « : عبداهللا بن زيد گذشت
ح، قد قامت الصالة قد قامت الصالة، اهللا أكبر اهللا أكبر، ال إله إال حي على الصالة حي على الفال

  .اهللا
��L P «كيفيت  كيفيت دوم جز آنكه در اين   درست مثل -3��� V�L«  يكبار گفته

كيفيت را انتخاب   كلمات آن ده تا خواهد بود. امام مالك اين  شود. كه در اين صورت مي
گفته است در  . ولي ابن القيم  نه طيبه چنين بوده است. زيرا عمل اهل مدي كرده است 

��L P «يكبار  »صحيح«حديث ��� V�L«  ابن  روايت نشده است ص، از پيامبر گفتن .
  . عبدالبر گفته است بهرحال بايد آن را دو بار گفت

  م شنيدن اذان ذكر ويژه بهنگا - 7
  ات زبر را بر زبان آورد: كلم كه   شنود، مستحب است كه اذان را مي  كسي  براي

حي على الصالة و  :حيعلتين«كند، جـز در  ، كلمات موذن را تكرار مي در همه احوال -1
تمام  « »ال حول وال قوة إال باهللا«گويد:  كه هر بار بدنبال شنيدن آنها، مي  »حي على الفالح

 ص: پيامبر . از ابوسعيد خدري روايت است كه»كوششها و نيروها تنها در دست خداست
 كلمات هرگاه صداي اذان را شنيديد،  « »إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول الموذن«فرمود: 

:  كه اند. از عمر روايت شده است كرده . گروه محدثين آن را روايت »موذن را تكرار كنيد
اهللا أكبر، ثم قال  إذا قال المؤذن: اهللا أكبر اهللا أكبر)، فقال أحدكم: اهللا أكبر« فرمود: صپيامبر

أشهد أن ال إله إال اهللا قال: أشهد أن ال إله إال اهللا، ثم قال أشهد أن محمدا رسول اهللا قال: أشهد 
أن محمدا رسول اهللا، ثم قال: حي على الصالة، قال: ال حول وال قوة إال باهللا، ثم قال: حي على 

كبر اهللا أكبر، قال: اهللا أكبر اهللا أكبر، ثم قال: الفالح، قال: ال حول وال قوة إال باهللا، ثم قال: اهللا أ
) هرگاه  : خالصه معني چنين است (« »ال إله إال اهللا، قال: ال إله إال اهللا، من قبله، دخل الجنة

بگوئيد و با تمام  M0 &L M� 7&� M ��# ، »حيعلتن «شما كلمات موذن را تكرار كنيد و بدنبال
. مسلم و ابوداود »رويد گمان به بهشت مي را بگوئيد، بي �M#� M ��� قلب و از روي باور 

: ياران ما برآنند كه پيروي از موذن در تكرار  گفته است اند. نووي  كرده آن را روايت 
. اما  دليل بر رضايت بدان كلمات و ايمان به آنها است »حيعلتين«كلمات اذان بجز در 
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كه موذن بدينوسيله مردم را   كنيم براي اينست رار نميكلمات او را تك  »حيعلتين«اينكه در 
، پس بايد ديگران در آن موقع ذكر  كار تنها شايسته او است  كند و اين به نماز دعوت مي

، زيرا انسان  كرده است را انتخاب  »ال حول وال قوة إال« »صپيامبر«ديگري بگويند كه 
  د.كن ميرگ تفويض مطلق به خداوند بز بوسيله آن همه چيز را بطور

 فرمود: ص: پيامبر كه و در صحيح مسلم و بخاري از ابوموسي اشعري روايت شده 
هاي  ال حول وال قوة إال باهللا، يكي از گنجينه« »ال حول وال قوة إال باهللا، كنز من كنوز الجنة«

  .»بهشت است
كلمات او  و تكرار گويد: ياران ما برآنند كه متابعت موذن ( ) نووي مي باز هـم(

، خواه وضو داشته باشد يا خير،  اي مستحب است ) براي هر شنونده گذشت كه   بدانشيوه
.  كوچك يا بزرگ باشد. در همه اين احوال مستحب است جنب و قاعده باشد يا خير، 

چون اين متابعت و پيروي از موذن ذكر است و همه اينها كه نام برديم از اهل ذكرند: 
كه مشغول قضاي حاجت و يا در حال انجام   كه در نماز هستند و كساني  كساني  باستثناي

كه مشغول قضاي حاجت و يا در حال انجام عمل جنسي   باشند، آنكس عمل جنسي مي
كه كارش تمام شد، از موذن  ، وقتي  كه مشغول قضاي حاجت است باشند، آنكس  مي

ت قرآن يا ذكر يا درس  راءكند. اگر كسي در موقع شنيدن اذان مشغول ق پيروي مي
كند،  كار را قطع كند و از موذن پيروي  كه آن   خـواندن و امثال آن باشد سزاوار است

اند اگر كسي در حين  گفته  كار خويش برگردد. شافعي و پيروانش  سپس اگر خواسته به
بلكه كند،   اذان مشغول بجاي آوردن نماز فرض يا مستحب باشد، نبايد نماز خود را قطع

: اگر كسي به مسجد  آورد. دركتاب مغني آمده است بعد از نماز كلمات اذان را بر زبان مي
كند،  كلمات خود را تمام   كه صبر كند تا موذن آمد و صداي موذن را شنيد، مستحب است

، هر دو را داشته باشد، اگر كلمات  آنوقت او نيز آنها را بگويد تا فضيلت شنيدن و گفتن
كرد، هيچ اشكالي ندارد. امام احمد بدان   شروع به نمازگزاردن تكرار نكرد، وموذن را 
  . استكرده  تصريح 

درود و  صكه بعد از اذان به يكي از صورتهاي زبر، بر پيامبر مستحب است  -2
را عطا فرمايد، زيرا عبداهللا بن  »وسيله«صلوات بفرستد، سپس از خدا بخواهد كه به ايشان 
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إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما « فرمود: كه مي شنيده  ص: او از پيامبر كه رده ك  عمرو روايت
يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صالة صلى اهللا عليه بها عشرا ثم سلوا اهللا لي الوسيلة فإنها 

يلة منزلة في الجنة ال تنبغي إال لعبد من عباد اهللا، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل اهللا لي الوس
هرگاه صداي موذن را شنيديد، كلمات او را تكرار كنيد سپس بر من « »حلت له شفاعتي

درود و صلوات بفرستيد، زيرا هركس صلوات و درودي بر من فرستد، خدا ده برابر آن 
منزلت و  »وسيله«كنيد،   را از خداوند در خواست »وسيله«فرستد، سپس برايـم  بر او مي

كه آن بنده من  ، اميد است  تنها شايسته يكي از بندگان خداست كه  مقامي است در بهشت
. »، پس هر كس آن را برايم از خداوند مسئلت نمايد، شفاعت من برايش رواست باشم

  .كرده است مسلم آن را روايت 
من قال حين يسمع النداء: اللهم رب « فرمود: ص: پيامبر از جابر روايت شده است كه

والصالة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي هذه الدعوة التامة، 
  گويد: خدايا، اي صاحب اين دعوت هركس بهنگام شنيدن صداي اذان چنين « »وعدته

،  عطا كن صشود، آن وسيلت و فضيلت را به محمد كه بر پاي داشته مي كامل و نمازي 
اگر  ، ( اي برسان كه به وي وعده داده اي  ستهو او را بدان مقام و منزلت پسنديده و شاي

كرده   بخاري آن را روايت ،» ) براي او رواست در روز قيامت چنين گويد) شفاعت من (
  .است

  م اذان نيايش بعد از اتما - 8
، لذا مستحب  دعا و نيايش در فاصله بين اذان و اقامه به قبول و پذيرش نزديك است

:  كه  وان دعا و نيايش كند. از انس روايت شـده استاست كه در آنوقت انسان فرا
شود =  دعاي بين اذان و اقامه رد نمي« »ال يرد الدعاء بين االذان واالقامة« فرمود: صپيامبر

و  »حسن«اند، و ترمذي آن را  كرده  . ابوداود و نسائي و ترمذي آن را روايت»قبول است
 ؟، فرمود:صگفتند: چه بگوييم اي پيامبر خدا :  كه  . و بدان افزوده دانسته است »صحيح«
از خدا آمرزش و سالمتي دنيا و آخرت را « »سلوا اهللا العفو و العافية في الدنيا واالخرة«

: اي رسول خدا، موذنان  گفت كه مردي   . از عبداهللا بن عمرو، روايت شده است»بخواهيد
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تو هم  « »إذا انتهيت فسل تعطهقل كما يقولون ف« فرمود: صبر ما برتري دارند، پيامبر
، هرچه خواهي از خدا بخواه به تو  ، هر وقت به پايان رسيدي كلمات آنان را تكرار كن

  .اند روايت كرده . احمد و ابوداود آن را»شود داده مي
أو قال ما  -اثنتان ال تردان « فرمود: صكه پيامبر از سهل بن سعيد روايت شده است 

قبول  شود ( دو چيز رد نمي « »لنداء، وعند البأس، حين يلحم بعضهم بعضاالدعاء عند ا - تردان 
. ابوداود آن »گيرد : دعاي بهنگام شنيدن اذان و دعاي بهنگام جنگ كه نبرد در مي گردد) مي

  . كرده است روايت  »اسناد صحيح«را با 
ن مغرب به من ياد داد كه بوقت اذا ص: پيامبر گفت از ام سلمه روايت شده است كه 

خداوندا اين « .»اللهم إن هذا إقبال ليلك، و إدبار نهارك،وأصوات دعاتك فاغفر لي« بگـويم:
،  شنوم كه مي  رود و صداي داعيان تو است كه مي  آيد و روز تو است كه مي شب تو است 

  .»خدايا مرا ببخش

  ز م اقامه نما ذكر بهنگا - 9
كند، مگر در  شنود از اقامه كننده پيروي  كسي كه اقامه نماز را مي  مستحب است براي

 »أقامها اهللا وأدامها« كه در وقت شنيدن آن مستحب است بگويد: »قد قامت الصالة«
خداوند  خداوند آن را بر پاي دارد و آن را ادامه دهد = برپاي داشتن و ادامه آن را از

ع به اقامه كرد، كه بالل شرو  روايت شده است ص. از بعضي ياران پيامبر خواهيم مي
مگر در وقت . »أقامها اهللا وأدامها« فرمود: صرسيد، پيامبر »قد قامت الصالة« وقتي كه به

  .»ال حول وال قوة إال باهللا« فرمود: كه مي »حيعلتين«

  شد موذن چگونه بايد با -10
  :كه موذن به صفات زير آراسته و متصف باشد مستحب است 

، طلب رضاي خدا باشد، نبايد براي آن مزدي بگيرد.  گفتن بايد هدف وي از اذان  -1
: اي رسول خداي! مرا به امامت و  گفتم  : كه  العاص روايت شده است از عثمان بن ابي

أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنا ال يأخذ على أذانه « پيشنمازي قومم بگمار، فرمود:
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،  كه ناتوانترين مامومين  چنان رفتار كن ، در نماز تو امام و پيشنماز آنها هستي « »أجرا
. »گفتن اذان مزدي نگيرد تحمل آن را داشته باشد و كسي را به موذني بگمار كه براي 

اند، ليكن ترمذي متن آن را  ابوداود و نسائي و ابن ماجه و ترمذي آن را روايت كرده
ي را به موذني كس به من آن بود كه  صآخرين توصيه پيامبر « كرده است: چنين نقل

: حديثي  گفته است  . ترمذي بدنبال روايت آن»كه براي اذان خود مزدي نگيرد بگمارم 
اند كه براي اذان مزدي  ، عمل اكثر اهل علم بر آن است و مكروه دانسته»حسن«است 

  د.ويرضاي خدا اذان بگ اند كه موذن براي گرفته شود. و مستحب دانسته
حدث اصغر و اكبر پاك باشد، زيرا مهاجر بن قنفذ گفته  كه موذن از سزاوار است  -2

إنه لم يمنعني أن أرد عليه إال أني كرهت أن أذكر اهللا إال «به وي فرمود:  ص: پيامبر كه است 
كه پاك نيستم   خواستم وقتي براي اين به موذن جواب ندادم چون نمي« »على طهارة

، آن را روايت  بوداود و نسائي و ابن ماجه. احمد و ا») ذكر خدا را بگويم طهارت ندارم (
. شافعيه گفتن اذان را بدون طهارت  دانسته است »صحيح« اند، ابن خزيمه آن را، كرده

  د.دانن نميدانند. احمد و حنفيه و ديگران آن را مكروه  مكروه مي
و به كه ايستادن ر : اجماع برآن است  موذن رو به قبله بايستد. ابن المنذر گفته است -3

. و موذنان  . زيرا در آن حالت صداي موذن رساتر است گفتن اذان سنت است قبله براي 
، ليكن  است گفتند. اگر موذن رو به قبله اذان نگويد، مكروه رو به قبله اذان مي صپيامبر

  .استاذانش درست 
سر و سينه و گردنش به طرف راست  »حي على الصالة« در وقت گفتن دو بار: -4
سر و سينه و گردنش به طرف چپ  »حي على الفالح«گفتن دو بار   . و در وقتباشد
  .باشد

:  ، ابوجحيفه گفته است ترين كيفيت اذان است ، درست كيفيت : اين  نووي گفته است
كه در  كردم  نگريستم و حركات دهان او را دنبال مي گفت و من نيز او را مي بالل اذان مي«

�گفتن   وقت��� Q� I�P  وR�S�� Q� I� احمد »كرد به طرف راست و چپ نگاه مي .
اند. اما اينكه موذن در حين گفتن اذان بدور خود بچرخد،  كرده و شيخين آن را روايت 

. و در مغني از احمد  وارد نشده است »صحيح«: اين عمل از طرق  گفته است  بيهقي
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ره باشد و بخواهد مردم هر دو چرخد مگر اينكه بر منا : موذن نمي روايت شده است كه
  .چرخد) آنوقت مي جهت بشنوند. (

انگشت خود را «:  گفت گوشهاي خود فرو كند. بالل  دو انگشت را در دو سوراخ -5
اند، و  . ابوداود و ابن حبان آن را روايت كرده »در سوراخهاي گوش فرو بردم و اذان گفتم

) خود را در  سبابه ه موذن انگشتان (دانند ك : اهل علم مستحب مي گفته است ترمذي 
  .گوش فرو برد سوراخهاي 

گويد، اگرچه تنها و در صحرا هم باشد. از عبداهللا بن  بايد با صداي بلند اذان  -6  
من «:  است گفته �: ابوسعيد خدري عبدالرحمن ابن ابي صعصعه از پدرش آمده است كه

رگاه در ميان گوسفندانت يا در بيابان ، ه گوسفند و صحرا را دوست داري بينم كه ترا مي
رسد، جن و انس و هر چيز  مي بودي با صداي بلند اذان بگو. زيرا تا آنجا كه صداي موذن

 ص. ابوسعيد گفت اين حديث را از پيامبر»در روز قيامت براي او گواهي خواهند داد
  .اند . احمد و بخاري و نسائي و ابن ماجه آن را روايت كرده ام شنيده
 كوتاهي بنمايد، ولي در اقامه موذن در بين هر دو كلمه از اذان مكثي و سكوت  -7

  .چنين نكند. از طرق متعددي مستحب بودن اين عمل روايت شده است
گروهي از اهل علم آن  در اثناي اقامه حرفي نزند. اما سخن گفتن در اثناي اذان را،  -8

اند. ابوداود  و قتاده در آن رخصت قائل شده) و عطاء  بصري دانند، و حسن ( را مكروه مي
.  : آري گفت تواند در اثناي اذان حرفي بزند؟  : آيا موذن مي : به احمد گفتم گفته است

 .. زيرا تسريع در اقامه مستحب است : نه گفت  تواند در اثناي اقامه حرفي بزند، اند: مي گفته
  بر خالف اذان) (

  آناذان در اول وقت و قبل از  -11
، مگر اذان صبح كه شرعا جايز  ، در اول وقت است نه قبل از آن و نه بعد از آن اذان

است قبل از وقت گفته شود. وقتي كه تشخيص اذان اول از اذان دوم آسان باشد و اشتباه 
إن بالال يؤذن بليل، « فرمود: ص: پيامبر كه  گفته است بپيش نيايد. زيرا عبداهللا بن عمر
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، پس بخوريد  گمان بانگ بالل در شب است بي« .)1(»حتى يؤذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا
، از خوردن و آشاميدن  آنوقت روز است گويد ( و بياشاميد تا اينكه ابن ام مكتوم بانگ مي

  .است. اين حديث بين محدثين متفق عليه »بس كنيد)
: در  كه ود اينست گفته ش دم قبل از زوفت  كه اذان سپيده  فلسفه اينكه جايز است

 فرمود: ص: پيامبر اند، آمده است حديثي كه احمد و ديگران از ابن مسعود روايت كرده
 »ال يمنعن أحدكم أذان بالل من سحوره، فإنه يؤذن، أو قال: ينادي، ليرجع قائمكم وينبه نائمكم«
گويد تا  مي ) شما را از خوردن سحري منع نكند، زيرا او بانگ در ماه رمضان بانگ بالل («

  . البته بالل هم همان»بخود آيند) و خفتگان را بيدار سازد شب بيداران را برگرداند (
: فاصله بين اذان  اند كه كرده . طحاوي و نسائي روايت گفت نه غير از آن كلمات اذان را مي

  .رفت آمد و ديگري باال مي كه يكي پايين مي بالل و اذان ابن ام مكتوم آنقدر بوده 

  اذان و اقامه فاصله بين  -12
بايستي فاصله بين اذان و اقامه آنقدر باشد كه نمازگزاران بتوانند خود را آماده سازند و 

. اگر چنين نباشد فلسفه و  براي نماز حاضر شوند، زيرا فلسفه شرعي اذان نيز اينست
د. بخاري هستن »ضعيف«، همگي  گردد. احاديث وارده در اين باره فايده آن منتفي مي

، ليكن آن را تعيين  ؟ باز كرده است»بين اذان و اقامه چقدر است«فصلي را تحت عنوان 
حد معيني ندارد، جز اينكه  : مدت و گفته است كه چقدر باشد. ابن بطال   نكرده است

  د.باشوقت رسيدن و فرصت حضور نمازگزاران 
، سپس  گفت اذان مي صر: موذن پيامب گفت كه   روايت شده است �از جابر بن سمره

كه او را  براي نماز بيرون آمده و آنگاه  صديد كه پيامبر كرد تا اينكه مي توقف مي
  .اند كرده . احمد و مسلم و ابوداود و ترمذي آن را روايت »گفت ديد، اقامه مي مي

  :گويد مه را نيز مي گويد، اقا آن كس كه اذان مي -13

                                         
گفتن وي مانع ندارد. و  ن كور بود، پس اگر كور بتواند وقت را تشخيص دهد اذا ابن ام مكتوم  - 1

  ..گويد  تواند بانگ كه بحد تميز رسيده باشد مي اي  همچنين بچه
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توانند اقامه بگويند، ليكن بهتر است كه  ر او نيز مي) موذن و غي فقهاء باتفاق علما (
گويد،  مي : آنكس كـه اذان دانم : الزم مي گفته است  ، خود اقامه را بگويد. شافعي موذن

گويد، اقامه را  مي كه اذان : اكثر اهل علم برآنند: آنكس گفته است اقامه را نيز بگويد، ترمذي
  .گويد نيز مي

 ) چه وقت نمازگزاران برخيزند؟ مه اقا در حين  ( -14

: براي اينكه مردم چه موقع در حين اقامه برخيزند حد  گفته است » موطا«امام مالك در 
، بنظر من اين عمل به توانائي مردم بستگي دارد، زيرا بعضي سنگين  ام محدودي نشنيده

وقتي كه موذن  : ) هستند. ابن المنذر از انس روايت كرده است وزن ) و بعضي سبك ( وزن (
  .»خيزند رسيد، نمازگزاران برمي« »قد قامت الصالة«) به  مقيم (

  بيرون رفتن از مسجد بعد اذان -15
. مگر  ، نهي شده است گفتن به موذن و بيرون رفتن از مسجد بعد از اذان از ترك پاسخ 

اذان كه  پس هركس  ، از مسجد بيرون رود. ( كه عذري داشته يا با قصد برگشتن كسي 
شنود، بدان پاسخ دهد، و بعد از آن از مسجد خارج نشود مگر اينكه عذري داشته  مي

به ما فرمان  ص: پيامبر گفته است كه   . از ابوهريره روايت شده ...) باشد يا با قصد برگشتن
هرگاه در مسجد  « »إذا كنتم في المسجد فنودي بالصالة فال يخرج أحدكم حتى يصلي« داد:

. احمد آن را »گزارد كسي از مسجد بيرون نرود تا اينكه نماز مي  گفته شد، ذان بوديد و ا
. از ابوالشعثاء از پدرش از ابوهريره روايت شده  است »صحيح«آن  »اسناد«روايت كرده و 

: اما  گفت   ، ابوهريره مسجد بيرون رفت گفت از  : مردي بعد از آنكه موذن اذان است كه
  .اند كرده . مسلم و صاحبان سنن آن را روايت »سر پيچيد صوالقاسماين مرد از فرمان اب

الجفاء كل الجفاء، والكفر « كه فرمود: روايت شده است  صاز معاذ جهني از پيامبر
براستي ستم و ناسپاسي و « »والنفاق، من سمع منادي اهللا ينادي يدعو إلى الفالح وال يجيبه

دهد و مردم را به  ) را بشنود كه ندا مي موذن:  كسي صداي منادي اهللا ( ،  نفاق است
اند.  كرده  . احمد و طبراني آن را روايت»خواند و او به وي پاسخ ندهد رستگاري مي



   

  هفقه السن      262 

 

 

من « اند: گفته كه   روايت شده است ص: از بيش از يكنفر از ياران پيامبر گفته است  ترمذي
  نود و بدان جواب نگويد، نمازشكه اذان را بش  كسي « »سمع النداء فلم يجب فال صالة له

گرفتن است تا هر  اين حديث بمنظور سخت  اند: گفته  . بعضي از اهل علم»كامل نيست
كه نماز جماعت را ترك  كس روا نيست   گويد. براي هيچ كس اذان را شنيد، آن را پاسخ 

  .كند، مگر اينكه عذري داشته باشد 

  فوت شده استزي كه  نما  گفتن براي اذان واقامه  -16
كرد، تا  ، يا اينكه نمازش را فراموش  اگر كسي خوابش برد تا اينكه وقت نماز گذشت

بجاي آوردن آن نماز، اذان و اقامه بگويد،   تواند بوقت اينكه وقت آن سپري شد، شرعا ًمي
نشدند، تا اينكه  و يارانش كه بيدار صباره داستان خوابيدن پيامبر در روايت ابوداود در

گويد، و  ايشان به بالل دستور داد، تا اذان و اقامه «:  كه كرد، آمده است   رشيد طلوعخو
كه به آهستگي  . اگر نمازهاي فوت شده چند تا باشند، مستحب است »نماز را بجاي آورد

:  گفته است  براي نماز اول اذان و اقامه بگويد و بعد براي هر نمازي فقط اقامه گويد. اثرم
كند؟ او از  باره اذان چه  نمازش را قضا كند، در هللا سوال شد: اگر مردي بخواهداز ابوعبدا

:  حديث هشيم از ابوالزبير از نافع بن جبير از ابوعبيده بن عبداهللا از پدرش ياد كرد كه
را مشغول داشتند و نتوانست چهار نماز را بجاي  صمشركان در جنگ خندق پيامبر«

  ، : پيامبر به بالل دستور داد كه اذان و اقامه گفت  ، گذشتآورد، تا اينكه مدتي از شب 
، و نماز عصر را گزارد،  ، آنوقت نماز ظهر را گزارد، سپس دستور داد اقامه را گفت گفت

گفت و نماز مغرب را گزارد، سپس به وي دستور داد كه  سپس به وي دستور داد كه اقامه 
گفت و نماز عشاء را  ه وي دستور داد كه اقامه مغرب را گزارد، سپس ب گفت و نماز اقامه 
  .»گزارد

  اذان گفتن زنان و اقامه آنها -17
 »صحيح« »سند«. بيهقي آن را با  : بر زنان اذان و اقامه نيست كه  ابن عمر گفته است

سيرين و نخعي و ثوري و مالك و ابوثور و  . و راي انس و حسن و ابن كرده است روايت 
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اند: اگر زنان اذان و اقامه  گفته . امام شافعي و اسحاق  ) نيز چنين است اسقي صاحبان راي (
بكنند اشكال  : اگر زنان اين كار را بگويند، اشكالي ندارد. و از احمد روايت شده است

  . ندارد و اگر نكنند جايز است
از ، و به امامت زنان در نم گفت او اذان و اقامه مي«:  از عايشه روايت شده است كه

  كرده است. . بيهقي آن را روايت »گرفت ايستاد و در وسط آنها قرار مي مي

) در آن خوانده شده  عت ز (جما داخل شدن در مسجد بعد از آنكه نما -18

  است
: اگر كسي به مسجد رفت و نمازگزارده شده بود، اگر  گفته است  »معني«صاحب 
  نمازش را بجاي آورد. امام احمد چنينگويد و  تواند براي خود اذان و اقامه  خواست مي
او به مسجدي «اند كه:  و سعيد بن منصور از انس روايت كرده »اثرم«، زيرا  گفته است

كسي برايشان اذان و اقامه گفت و او  كه در آن نماز خوانده بودند، دستور داد كه   رفت
گزارد. زيرا  زش را مي. و اگر نخواست بدون اذان واقامه نما»گزارد  برايشان نماز جماعت

گفته و نمازشان را گزارده  كه مردم اذان و اقامه  اگر به مسجدي رفتي «گفته است:   »عروه«
كفايت   آيند، كساني كه بعدا مي بودند، نمازت را بگزار، بيگمان اذان و اقامه آنها براي 

هتر است كه : ب . حسن و شعبي و نخعي بر اين قول هستند. ليكن حسن گفته است»كند مي
كه آهسته بگويد، تا مردم فريب  اقامه بگويد، و اگر خواست اذان گويد، مستحب است

  .اذان بيموقع او را نخورند

  ز خواندن گفتن ونما فاصله اقامه  -19
. اگر بين آنها فاصله افتاد،  گفتن يا عملي ديگر در بين اقامه و نماز جايز است  سخن

، اگرچه فاصله طوالني نيز باشد. از انس بن مالك  ه نيستگفتن اقام احتياجي به دوباره 
اي از  در گوشه صگفتند، و حال آنكه پيامبر براي نماز اقامه «:  كه  روايت شده است

. بخاري »كرد، و براي نماز برنخاست تا اينكه مردم خوابيدند مي »نجوي«مسجد با يكي 
بيادش  صگفته شد، پيامبر نماز اقامه . روزي بعد از اينكه براي  كرده است آن را روايت 
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كرد، سپس به مسجد آمد و بدون اقامه  ، پس به خانه برگشت و غسل  آمد كه جنب است
  گفتن مجدد، براي يارانش نماز گزارد. 

  گفتن موذن غير رسمي  اذان -20
گويد، مگر با اجازه او، يا اينكه موذن  كسي ديگري اذان   غير از موذن رسمي روا نيست

تواند اذان  ، تاخير كند. در اين صورت براي اينكه وقت اذان نگـذرد، ديگري مي سمير
  گويد.

  اند و از آن نيست آنچه بر اذان افزوده
. بنابر اين ما  ، و در عبادات مدار بر اتباع و پيروي از شارع است اذان خود عبادت است

 : آمده است »صحيح«در حديث .  توانيم چيزي بر دين خود بيفزائيم يا از آن بكاهيم نمي
هر كس در اين دين ما چيزي پديد آورد كه « »من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد«

كه در بين بيشتر  كنيم  . ما در اينجا به چيزهايي اشاره مي»از آن نباشد، آنچيز باطل است
زها جزئي از دين پندارند كه آن چي كه بعضي مي  مردم رواج يافته و شرعي نيستد، تا جائي

  : گونه پيوندي با دين ندارند. از جمله باشند، و حال آنكه هيچ مي
كه كلمه سيد را  ( .گويد: اشهد ان سيدنا محمد رسول اهللا موذن در اذان و اقامه مي -1

نبايد چيزي افزود، در غير  »ماثوره«گويد: دركلمات  مي »حافظ ابن حجر«.  كند) اضافه مي
 صكلمات اذان ماثور و روايت شده از پيامبر كرد. (  چيزي اضافه توان مي »ماثوره«

  .) گذاشته است باشند و بر آنها صحه  مي
گويد:  كه موذن مي : وقتي گفته است »كشف الخفا« شيخ اسماعيل عجلوني در -2

دست را ببوسي و آنها را بر » سبابه«سر انگشت هر دو  »اشهد ان محمدا رسول اهللا  «
، رضيت باهللا ربا، وباالسالم دينا، و  : اشهد ان محمدا عبده و رسوله و بگوئي چشمها بمالي

اشهد «:  كه موذن گفت : او وقتي كه  كرده است بمحمد نبيا، آن را ديلمي از ابوبكر روايت 
سر انگشت هر دو سبابه را بوسيد و آنها را بر چشمها ماليد، و  »ان محمدا رسول اهللا

كردار دوست مرا انجام دهد، شفاعت من براي او روا باشد. در   فرمود: هر كس صپيامبر
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، و همچنين حديثي كه ابوالعباس بن  نيست »صحيح«: اين حديث  گفته است» مقاصد«

�] ��-SW � �X�Y� � �Z-«نما كه در كتاب خود:  بكر الرذاذ اليماني صوفي ابي\&P«  آورده

وجود دارد و  »= افرادگمنام [�)9* «و حديث ا »سند«. در  نيست »صحيح«، نيز  است
: هركس در وقت شنيدن  كه گفت روايت شده است  �ت: از خضر هم هست »منقطع«
حباً  مر« »صصصصمرحبا بحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد اهللا«بگويد:  »اشهد ان محمدا رسول اهللا«

ا ، سپس هر دو انگشت شست خود ر»صام محمد بن عبداهللا به حبيب و نور ديده
شود و به چشم درد، مبتال  ببوسد و آنها را بر چشمان خود بمالد، هرگز كور نمي

گويد: هيچ يكي از اين احاديث   . سپس كرده است  گردد. غير از اين را نيز نقل نمي
  نيستند. »صحيح«و  »مرفوع«

، همه اينها  ، افزودن اي در آن گفتن و حرفي يا حركت يا مده  اذان را با آهنگ -3
  . اگر اين اعمال موجب تغيير معني يا ابهام ناروا در اذان باشد حرام است. روه استمك

: من  گفت كه به مردي مي : ابن عمر را ديدم  گفت كه  از يحيي البكاء روايت شده است 
- )  ، ترا دوست ندارم كني چون بخالف امر خدا رفتار مي ( - آيد  بخاطر خدا، از تو بدم مي

  .گويد و براي آن مزد مي گيرد : او اذان را با آهنگ مي د گفت ران خوسپس خطاب به يا 
،  هاست و شرحش كه از كتب حنبلي »�LM(�^«تسبيحات قبل از فجر: در كتاب  -4

، قبل از طلوع فجر، تسبيحات و سرودها و نيايشهاي ديني و  : غير از اذان صبح گفته است
خوانند، هيچكدام سنت نيست و هيچكس از  ا آواز ميها ب دم از مناره كه سپيده  امثال آن را،

. بلكه اينها از جمله بدعتهاي مكروهه هستند. زيرا  كه مستحب است علماء نگفته است
توان در زمان ياران  . و نمي و در زمان يارانش نبوده است صاينها در زمان پيامبر

دانها دستور دهد. يا كسي حق ندارد ب ، براي آن اصل و اساسي پيداكرد. پس  صپيامبر
شود.  كرد، منكرش شوند، و به چنان شخصي مزدي پرداخت نمي  اگر كسي آنها را ترك

، اگرچه  كار شايسته نيست  . و اين كمك به رواج بدعت است ،  زيرا پرداخت مزد بدان
باشد. عبدالرحمن بن  مي صكرده باشد، زيرا مخالف با سنت پيامبر  واقف نيز آن را شرط

كسي را كه هنوز مدتي از  آورم  بخاطر مي«:  گفته است  »تلبيس ابليس«ي در كتاب الجوز
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خواند و آيات قرآن را با  گفت و ذكر و اوراد مي شب باقي بود بر مناره مسجد وعظ مي
ت و  كرد و قراء كرد او بدين عمل خويش خواب مردم را آشفته مي صداي بلند تالوت مي

زد، همگي اين كارها از جمله منكران و امور ناشايست  ذكر شب بيداران را، برهم مي
كه مردم قبل از اذان  : تسبيحات و صلواتي  گفته است  »الفتح«. و حافظ دركتاب »باشند مي

يك عمل شرعي نيست و  ( -گويند شرعاً جزو اذان نيست  صبح و قبل از اذان جمعه مي
  .) استبدعت 

با صداي بلند و آشكارا بدنبال اذان يك عمل  صبر پيامبر »سالم«و  »صاله«گفتن   -5
: در  گفته است  »الفتاوي الكبري«، بلكه بدعتي است ناپسند. ابن حجر در  شرعي نيست

گويند، از  كه موذنان مي كيفيت   بعد از اذان بهمان صبر پيامبر »صاله و سالم«گفتن  باره  
بر  »صاله و سالم«گفتن  صلاند: ا گفته بزرگان ما استفتاء شده است آنان در پاسخ 

. از شيخ محمد  است »بدعت«گويند  كه موذنان مي گونه  ، ولي بدان سنت است صپيامبر
 »ةالخاني«در كتاب «گفته بود:  عبده مفتي مصر در اين باره سوال شده بود، در جواب 

خر آن كه آ كه اذان تنها براي نمازهاي پنجگانه است و پانزده كلمه است  چنين آمده است 
شود  گفته مي  كه قبل از آن و بعد از آن  كلمات و جمالتي . و تمام  است »ال اله اال اهللا«
و  »تلحين«، اين بدعتها را تنها بمنظور -  ) نوآوري در دين جايز نيست ( -است  »بدعت«

. نبايد به قول  اند، و كسي به جواز آن راي نداده است آهنگ و آوازه خواني پديد آورده
، بدين  كرد، زيرا هرگونه بدعتي در عبادات  ، توجه گويند بدعت حسنه است كه مي اني كس 

گونه اعمال آواز خواني و تلحين  ، اگر كسي ادعا كند كه اين شكل ناپسند و نارواست
اصوال بدعت برابر حديث صحيح ناروا است پس حسنه -. »، او دروغگو است نيست

 بودن آن معني ندارد.

  )1( شروط نماز

                                         
. ولي وجودش موجب  كه عدم آن موجب عدم آن چيز است ، عبارت است از چيزي  شرط چيزي  - 1

، ولي  ، اگر وضو نباشد، نماز درست نيست . مثال وضو كه شرط نماز است وجود و عدم آن نيست
تواني نماز  بلكه اگر وضو داشته باشي مي فتن حتماً مستلزم وجود نماز يا عدم نماز نيست (وضو گر
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كه قبل از نماز بايد وجود داشته باشند، اگر يكي   شروط نماز، عبارت است از اعمالي
  از آنها وجود نداشته باشد، نماز باطل است:

  :ز علم به دخول وقت نما  -1
، خواندن  كه وقت نماز فرا رسيده است ، يا يقين پيدا كرد،  اگر كسي گمان غالب داشت

كه وقت نماز فرا  ( -خص مورد اعتباري به وي خبر دهد ، خواه ش نماز برايش مباح است
،  يا اذان موذن مورد اطميناني را بشنود، يا اينكه خودش بنا به معيارهائي -رسيده است)

تواند  كافي است و مي  ، اين آگاهي برايش حاصل شود، اي اجتهاد كند، يا بهر وسيله
  نمازش را بجاي آورد.

  : وضو داشتن و جنب نبودن  -2
، زيرا  تواند نماز بگزارد) كه وضو نداشته باشد يا جنب باشد، شرعاً نمي كسي  پس ( -

$+ فرمايد: خداوند مي pκš‰ r' ‾≈tƒ šÏ% ©!$# (#þθ ãΨtΒ# u # sŒÎ) óΟçFôϑè% ’ n<Î) Íο 4θn=¢Á9 $# (#θè=Å¡ øî $$ sù öΝä3 yδθ ã_ ãρ 

öΝä3tƒÏ‰ ÷ƒr& uρ ’n<Î) È, Ïù# t� yϑø9 $# (#θ ßs |¡ øΒ$# uρ öΝä3 Å™ρâ ã�Î/ öΝà6n=ã_ ö‘r& uρ ’ n<Î) È ÷t6÷è s3 ø9 $# 4 βÎ) uρ öΝçGΖä. $Y6ãΖã_ 

(#ρ ã� £γ©Û$$ sù_  :ايد، هرگاه خواستيد كه براي اداي نماز  كه ايمان آورده  كساني  اي« .]٦[املائدة
  بپا خيزيد و وضو نداشتيد، صورتتان را و دستهايتان را تا آرنج بشوئيد و سرتان را مسح

آنگاه نماز  كنيد ( قوزكهاي آنها نيز بشوئيد، و اگر جنب بوديد غسل  كنيد و پاهايتان را تا
  .»ايد)بگز

ال يقبل اهللا صالة بغير طهور، وال « فرمود: ص: پيامبر كه  گفته است بو ابن عمر
) و صدقه و  داشتن وضو و جنب نبودن (  داوند نماز بدون پاكيخ « »صدقة من غلول

  .اند ، آن را روايت كرده جز بخاري همه محدثين. »پذيرد بخشش از مال دزدي را نمي

                                                                                                         
. پس  تواني نماز بخواني . اما اگر وضو نداشته باشي از نظر شرعي نمي تواني نخواني بخواني و مي

.  ) نيستباشند كه تا آنها موجود نباشند، نماز از نظر شرعي درست  شرايط نماز همگي بدين معني مي
  .»مولف«
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شود از هرگونه پليدي  ز گزارده مي كه در آن نما ني  يستي تن و لباس و مكا با -3
  شد: ك و بدور با محسوس پا

كند، وليكن اگر   كه نمازگزار، بتواند آن را مراعات  ، اين شرط در صورتي است البته
گزارد، و بعداً اعاده و  ، نيز نماز خود را مي د آن پليديكند، با وجو  نتواند آن را مراعات

كه از انس روايت  . دليل شرعي پاكي تن حديثي است  دوباره بجاي آوردن آن الزم نيست
خود را از « »تنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه« فرمود: ص: پيامبر كه شده است
. دارقطني آن را روايت كرده »آيد ثر آن پيش ميكنيد، زيرا بيشتر عذاب قبر در ا ادرار پاك 

 »مذي«: من فراوان  روايت شده است كه گفت �. از علي دانسته است »حسن«و آنرا 
كسي را  ، بلكه  ، خودم از ايشان سوال نكردمصداشتم بنا برعايت مقام فاطمه دختر پيامبر

 صكند، آنكس از پيغمبر سوال  صباره حكم آن از پيامبر فرستادم تا در به حضور ايشان 
وضو بگير و شرمگاه خود را « »توضأ واغسل ذكرك« پرسيده بود و ايشان فرموده بود:

روايت شده  لاند. و باز هم از عايشه كرده  . بخاري و ديگران آن را روايت» بشوي
اغسلي الدم عنك « ) فرموده است: زن هميشه در حيض به مستحاضه ( صكه پيامبر است 
  .»د را از خون بشوي و نماز بگزارخو« »وصلي

ات را پاكيزه  و جامه« »وثيابك فطهر« فرمايد: : خداوند مي و اما دليل پاكي لباس
  .»گردان

أصلي « سوال كرد: ص: شنيدم مردي از پيامبر از جابر بن سمره روايت شده كه گفت
اي  توانم در جامه آيا مي « »في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال: (نعم إال أن ترى فيه شيئا فتغسله

، مگر چيزي در آن  : آري گفت ؟  ، نماز بجاي آورم ام كرده  كه در آن با همسر خود نزديكي 
. احمد و ابن ماجه آن را با سندي كه راويان آن مورد »كه آنوقت بايد آن را بشوئي  ، ببيني

: از ام المومنين ام  فتكه گ  اند. از معاويه روايت شده است كرده اطمينان هستند، روايت 
كه در آن با همسران خود  اي  در جامه ص: آيا پيامبر كردم ) سوال  خواهرش حبيبه (

. احمد و صاحبان »شد ، اگر آن جامه پليد نمي : آري گفت گزارد؟  كرد، نماز مي نزديكي مي
نماز  ص: پيامبر كه  اند. از ابوسعيد روايت شده است سنن مگر ترمذي آن را روايت كرده

) خود را  نعلهاي كرد و در اثناي آن نعلين خود را در آورد و مردم نيز كفشهاي (  را شروع
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چرا نعلهاي خود را در « .»لم خلعتم؟« درآوردند، همينكه نماز تمام شد، فرمود:
إن جبريل أتاني « ، فرمود: كه در آوردي ما نيز در آورديم گفتند: ترا ديديم  ». آورديد؟
ن بهما خبثا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثا فليمسحه فأخبرني أ

)  نعلهايم كفشهايم ( جبريل پيش من آمد و به من خبر داد كه « »باالرض ثم ليصل فيهما
كند و   ، نعلين خود را وارونه ، پس هرگاه يكي از شما به نمازگاه رفت ناپاك و آلوده است

د، اگر در آنها آلودگي و ناپاكي ديد، جاي آلودگي را بر خاك بمالد، سپس در بدانها بنگر
  . احمد و ابوداود و حاكم و ابن حبان و ابن خزيمه آن را روايت»آنها نماز بگزارد

البته آنوقت مسجد مفروش نبود واكنون  -دانسته است  »صحيح«اند، ابن خزيمه آن را  كرده
  .- آيد فقط در صحرا اين حالت پيش مي

كرد و در   از اين حديث مستفاد سمي گردد كه هرگاه نمازگزاري به نماز شروع
اطالع بود، يا آن را فراموش نموده بود، سپس در اثناي  كه از آن بي  اش آلودگي بود، جامه

كه آن آلودگي را برطرف نمايد، سپس  گرديد، بر وي واجب است  نماز متوجه آن آلودگي 
كند و آن را به اتمام برساند   د و از همانجا كه بجاي آورده بود شروعبه نمازش ادامه ده

  . و اعاده آن الزم نيست
شود: ازابوهريره روايت  كه در آن نماز گزارده مي  و اما دليل طهارت و پاكي محلي

: يك نفر عرب بياباني در مسجد ادرار كرد، مردم به طرف او رفتند تا او را  كه  شده است
) من ماء، ١دعوه وأريقوا على بوله سجال من ماء، أو ذنوبا (« فرمود: ص، پيامبركتك بزنند

او را بحال خود بگذاريد و يك سطل آب بر جاي « »فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين
كار  كار را بر مردم آسان بگيريد، نه اينكه  كه   گمان رسالت شما آنست ادرار او بريزيد، بي

  اند. . همه محدثين مگر مسلم آن را روايت كرده»و تنگ بگيريد را بر مردم سخت
دانند مورد مناقشه قرار داده و  كساني را كه طهارت لباس را شرط مي شوكاني داليل 

،  : اگر اين داليل درست باشد مفيد آنستكه پاكيزگي لباس براي نمازگزار واجب است گفته
، اما نمازش  كرده است  او واجبي را ترك پس هر كس نماز بگزارد و لباسش آلوده باشد،

، پس طهارت و پاكي لباس شرط صحت و درستي نماز نيست اگر چه واجب  باطل نيست
  . هم هست
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، سه طهارت را در نماز واجب  : جمهور فقهاء آمده است كه »الروضه النديه «دركتاب 
  دانند: مي

  .طهارت تن -
  .طهارت لباس -
  شود. مازگزارده ميكه در آن ن  طهارت جايي -

دانند، در  دانند، و گروهي آن را سنت مي گروهي آن را شرط صحت و درستي نماز مي
حقيقت اين طهارتها واجب هستند. بنابر اين اگر كسي لباسش آلوده باشد و بعمد در آن 

  باشد. كرده و نمازش درست مي نماز بگزارد، واجبي را ترك 
  : ) پوشانيدن شرمگاه رت ( ستر عو -4

û *+ دليل آن آيه زير است: Í_t6≈tƒ tΠyŠ# u (#ρä‹è{ ö/ä3tG t⊥ƒÎ— y‰ΖÏã Èe≅ ä. 7‰ Éfó¡ tΒ_  :31[األعراف[ .
) با  و يا در هر زمان سجده و نمازي اي فرزندان آدم زينت خود را نزد هر مسجدي («

  .»خود بگيريد
، يعني  استكه شرمگاه را بپوشاند و مراد از مسجد نماز   مراد از زينت چيزي است

كه  بهنگام نماز عورت و شرمگاه خود را بپوشانيد. از سلمه بن االكوع روايت شده است 
نعم « ؟ فرمود: بلند و باز خود) نماز بگزارم ، آيا در پيراهن ( گفتم اي رسول خداي :  گفت

اري ، ولي آن را دگمه بيندازيد و بخيه كنيد و ببنديد حتي اگر با خ آري « »زرره ولو بشوكة
  كرده است. ، نيز روايت  بخاري آن را در كتاب تاريخ خود و غير آن ».هم باشد

  :اندازه و حدود عورت مردان
كه واجب است مردان آن را در وقت نماز بپوشانند شرمگاه پيش و   عورت و اندامي

 . اما غير از آنها، از قبيل ناف و ران و زانو ديدگاه فقهاء در آن باره بر حسب پس است
دانند و برخي ديگر  . بعضي آنها را عورت مي كه روايت شده است متفاوت است احاديثي 

  دانند. آنها را عورت نمي
كساني كه ران و ناف و زانو را براي مردان  دانند: كه آنها را عورت نمي  كساني  دليل

  اند: دانند، بدين حديثهاي زير استدالل كرده رت نميعو
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پديدار بود، ابوبكر   نشسته و رانش ص: پيامبر كه  است روايت شده لاز عايشه -1
، به وي اجازه داد بدون اينكه خود را بپوشاند. سپس عمر اجازه  اجازه ورود خواست

به وي نيز اجازه ورود داد و حال خود را تغيير نداد. سپس عثمان  ص، پيامبر خواست
ي آنان برخاستند و رفتند . وقت جامه خود را بر آن فرو هشت ص، پيامبر اجازه خواست

: اي رسول خدا، ابوبكر و عمر اجازه خواستند بدانان اجازه داديد و ران خود را  گفتم
يا «كه عثمان اجازه خواست ران خود را با جامه پوشانديد؟ فرمود:   نپوشانديد، ولي وقتي

ته نيست از اي عايشه مگر شايس« »عائشة أال أستحي من رجل واهللا إن المالئكة لتستحي منه
كرده و  . احمد آن را روايت »كنند كه بخدا سوگند، فرشتگان از وي حيا مي مردي حيا كنم 

  . بخاري بصورت معلق آن را ذكر كرده است
در روز جنگ خيبر تن پوش خود را از  ص: پيامبر كه  از انس روايت شده است -2

يدم. احمد و بخاري آن را كنار زد تا جائيكه سفيدي رانش را به چشم خود د  روي رانش
بود، خداوند به  ، اگر عورت مي : ران عورت نيست كه گفته است   اند. ابن حزم كرده روايت 

داد كه آن را برهنه سازد تا انس بن مالك و ديگران  پيامبر پاك و معصوم خود اجازه نمي
او را از كشف  ، كودكي و قبل از نبوت آن را مشاهده كنند، در حاليكه خداوند در دوران 

  عورت محفوظ و مصون داشته است.
قبل از بعثت در بازسازي كعبه  ص: پيامبر در صحيحين از جابر روايت شده است كه

كشيد، و خود را با ازاري پوشانده بود، عمويش  كرد و سنگ مي با مردم همكاري مي
گذاري تا سنگ  ات نمي تن پوش را روي شانه  : اي برادرزاده چرا اين گفت  عباس به وي

اش گذاشت و به دنبال آن  آن تن پوش را روي شانه صات را نيازارد؟ پيامبر شانه
  بصورت برهنه ديده نشد. صبيهوش افتاد. ديگر بعد از آن هرگز پيامبر

: عبداهللا بن صامت بر ران من  گفت كه   از مسلم از ابوالعاليه البراء روايت شده است  -3
كه من به   كردم و او نيز بر ران من دست زد همانطوري سوال : من از ابوذر  زد و گفت

كه تو از من سوال   كردم همانگونه سوال ص: من از پيامبر ران تو دست زدم و گفت
صل « : ، و او نيز بر ران من دست زد همانطور كه من بر ران تو دست زدم و گفت نمودي

بود،  : اگر ران عورت مي گفته است زم . ابن ح»نماز را به وقت خود بگزار« »الصالة لوقتها



   

  هفقه السن      272 

 

 

زد.  زد و همچنين عبداهللا بر ران ابوالعاليه دست نمي بر ران ابوذر دست نمي صپيامبر
كسي دست بگزارد حتي اگر روي  كه بر پيش و پس شرمگاه   براي مسلمان روا نيست

ت روي تن كه با وجود جامه و لباس دس  كسي روا نيست جامه نيز باشد، و همچنين براي 
و  صچون همه اينها عورتند، پس ران عورت نيست واال پيامبر«-زن نامحرم بگذارد. 

  . »زدند ابوذر و ديگران بر ران ديگران دست نمي
: او به ران  كه كرده است  خود از جبير بن الحويرث روايت  »اسناد«ابن حزم با  -4

د قس بن شماس رفته است در ، و انس بن مالك به نز برهنه ابوبكر، نظر انداخته است
  ). پس ران جزو عورت نيست (  - كرده بود حاليكه ران خود را برهنه 

كساني كه ران مرد را جزو عورت   دانند: داليل كسانيكه ران مرد را جزو عورت مي
  اند: دانند، به دو حديث زير استدالل كرده مي

از كنار معمر گذشت و  ص: پيامبر گفته كه   از محمد بن جحش روايت شده است -1
اي معمر « »يا معمر غط فخذيك فإن الفخذين عورة«اند، فرمود:  ديد كه رانهايش برهنه

. احمد و حاكم و بخاري »باشند ، زيرا آنها جزو عورت و شرمگاه مي رانهايت را بپوشان
اند و بخاري در صحيح خود آن را بصورت معلق ذكر  كرده در تاريخش آن را روايت 

  . ستكرده ا
گذشت و من خود را با  از كنار من  ص: پيامبر گفت كه   از جرهد روايت شده  -2

 »غط فخذيك فإن الفخذ عوره« اي پوشانده بودم و رانهايم برهنه گرديد، او فرمود: پارچه
. مالك و احمد و ابوداود و ترمذي آن »، زيرا ران جزو عورت است رانهايت را بپوشان«

است و بخاري در صحيح خود آن را بصورت  »حسن«گفته  و ترمذي  اند. كرده را روايت 
  .آورده است »معلق«

كه دلش  تواند به هر كدام  اند. مسلمان مي كرده  اين بود آنچه هر دو گروه بدان استدالل
كه اگر ممكن باشد   ، و شايسته است كند، اگر چه در دين احتياط بهتر است بخواهد عمل 

حديث  »سند«: از نظر  گفته است  و زانوي خود را بپوشاند. بخاري نمازگزار مابين ناف
  .تر است ، و از نظر احتياط حديث جرهد مناسب تر است »صحيح«تر و  انس قوي

  :حدود عورت و شرمگاه براي زن
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كه به غير از چهره و كف دستان  ، پس بروي واجب است  تمام اندام زن عورت است

ω+ فرمايد: خداوند مي تمام اندام خود را بپوشاند. uρ š Ï‰ö7ãƒ £ßγtFt⊥ƒÎ— āωÎ) �∅ ÎγÏFs9θ ãèç7Ï9_ 
، نبايد مواضع زينت و آرايش خود را به غير از صورت و چهره و دو  يعني «. ]31: ر[النو

از ابن عباس و ابن  »صحيح«كه در حديث  . همانگونه  »كف دست آشكار و ظاهر سازند
ال « فرمود: ص: پيامبر ايشه روايت شده است كه. از ع عمر و عايشه روايت شده است

پذيرد مگر اينكه سرپوش  خداوند نماز زنان بالغه را نمي« »يقبل اهللا صالة حائض إال بخمار
اند، و ابن خزيمه و حاكم  . پنج نفر از محدثين مگر نسائي آن را روايت كرده»داشته باشند

. از ام سلمه روايت »حسن«يثي است : حد اند، و ترمذي گفته است دانسته »صحيح«آن را 
أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال: (إذا كان الدرع « : پرسيدم ص: از پيامبر است كه

تواند در پيراهن بلند  آيا زن مي« »سابغا يغطي ظهور قدميها) رواه أبو داود و صحح االئمة وقفه
اگر پيراهنش بلند باشد و  و سرپوش بدون داشتن زيرپوش نماز بجاي آورد؟ فرمود:

. و پيشوايان  . ابوداود آن را روايت كرده است»پشت پاهايش را بپوشاند اشكال ندارد
: از او سوال شد:  كه اند. از عايشه روايت شده است  حديث وقف در آن را صحيح دانسته

علي بن  : برو از گفت كننده   تواند نماز بگزارد؟ او به سوال زن در چند پارچه لباس مي
. آن شخص پيش علي رفت و آن  ، سپس پاسخ وي را به من بگوي كن طالب سوال  ابي

تواند نماز بگزارد. سوال  : با سرپوش و پيراهن بلند مي گفت پرسش را در ميان نهاد، علي 
  .گفته است : راست  گفت  كننده پيش عايشه برگشت و به وي خبر داد، عايشه 

  : كه مستحب است  پوشي تن پوشي كه واجب است و تن
و  كه عورت و شرمگاه را بپوشاند اگر چه تنگ باشد تن پوشي و لباس واجب آنست 

كه رنگ پوست بدن از   كند اما اگر لباس آنقدر نازك باشد، از فرم و شكل اندام حكايت 
.  آن پيدا باشد و سفيدي و سرخي پوست قابل تشخيص باشد، نماز در آن جايز نيست

، همانگونه كه در حديث سلمه بن  ، جايز است اي ندن در لباس يك پارچهنماز خوا
باره نماز خواندن در  در ص: از پيامبر كه  ، روايت شده است . از ابوهريره گذشت ،  االكوع

آيا همه شما  « »أو لكلكم ثوبان؟« اي و يك تكمه اي سوال شد، فرمود: لباس يك پارچه
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كه در دو   اند. مستحب است ك و ديگران آن را روايت كرده. مسلم و مال»بد؟ دو جامه دار
، انسان براي  جامه يا بيشتر نماز گزارد. و مستحب است تا آنجا كه ممكن است

إذا صلى « فرمود: ص: پيامبر كه  ، خود را بيارايد. از ابن عمر روايت شده است نمازگزاردن
لم يكن له ثوبان فليتزر إذا صلى، وال يشتمل  أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن اهللا أحق من تزين له، فإن

هرگاه يكي از شما خواست نماز بجاي آورد، دو جامه  « »أحدكم في صالته اشتمال اليهود
ترين كسي است كه بايد خود را در محضر او  خود را بپوشد، زيرا خداوند شايسته

پوشد، و در نماز پوش زيرين ب ، بموقع نماز تن . اگر نمازگزار دو جامه نداشت آراست
اند. عبدالرزاق  . طبراني و بيهقي آن را روايت كرده»همچون يهودان ردا به خود مپيچيد

ابي بن كعب و عبداهللا بن مسعود با هم اختالف نظر داشتند، ابي «:  روايت كرده است كه
: وقتي  گفت ، ابن مسعود مي : نماز خواندن در يك جامه مكروه و ناپسند نيست گفت مي
:  كمياب باشد، عمر، به منبر رفت و گفت  كه لباس ازگزاردن در يك جامه مكروه نيست نم

، هرگاه خداوند به شما  سخن ابي درست است و ابن مسعود نيز كوتاهي نكرده است
 پوشد، يكي ديگر هاي خود را مي فراوان بخشيد، شما نيز فراوان جامه پوشيد: مردي جامه

پوشد، و ديگري با زير شلوار و پيراهن نماز  خود را مي براي نماز زير شلوار و رداي
گزارد، يكي با زير شلوار و قباي خود و ديگري با شلوار و ردا، و يكي با شلوار و  مي

 كشتي و قبا، و  ، و ديگري با شلوار و قبا، و ديگري با شلوار چرمي مخصوص پيراهن

كشتي و قبا، و يكي با شلوار  يكي با شلوار و قبا، و ديگري با شلوار چرمي مخصوص 
گزارد. در بخاري اين حديث بدون ذكر  چرمي و پيراهن يا شلوار چرمي و ردا، نماز مي

لباس و  كه هر كس برحسب امكان بهترين و بيشترين مقصود آنست  . ( سبب آمده است
لباس يك  با«فرمود:  ص: پيامبر كه  . از بريده روايت شده است جامه خود را بپوشد)

از نماز گزاردن با شلوار و  صايد نماز نگزاريد، پيامبر كه آنرا به خود نپيچيده ارچه پ
  اند.  كرده . ابوداود و بيهقي آن را روايت »بدون عبا و زوپوش نهي فرمود

پوشيد،  براي نماز بهترين جامه خود را مي ب: حسن بن علي كه  روايت شده است
داوند آراسته است و آراستگي را دوست دارد و : خ گفت در اين باره از وي سوال شد؟ 
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ρä‹è{ ö/ä3#+ فرمايد: ، خداوند مي آرايم من خود را در پيشگاه پروردگارم مي tGt⊥ƒÎ— y‰ΖÏã Èe≅ä. 

7‰ Éf ó¡tΒ_  :بوقت هر نمازي خود را بيارائيد « .]31[األعراف«.  

  با سر برهنه نماز گزاردن 
كاله  شب صآمد كه پيامبر بسيار پيش مي : كرده است ابن عساكر از ابن عباس روايت 

. پيروان ابوحنيفه در  گذاشت نهاد و آن را پيش روي خود مي و عرقچين خود را از سر مي
دانند. دليلي در  بينند و اگر براي خشوع و فروتني باشد، آن را مستحب مي آن اشكالي نمي

  باشد.، با پوشاندن سر، بهتر  ، نمازگزاردن كه بموجب آن دست نيست 
  :ز خواندن ل قبله= رو به قبله نما استقبا -5

باتفاق علماء واجب است كه نمازگزار بهنگام نماز رو به سوي مسجدالحرام داشته 

ÉeΑ+ فرمايد: باشد، زيرا خدا مي uθ sù y7yγô_ uρ t� ôÜx© Ï‰ Éf ó¡yϑ ø9 $# ÏΘ#t�ys ø9 $# 4 ß] øŠym uρ $ tΒ óΟ çFΖä. (#θ—9 uθ sù 

öΝä3yδθ ã_ãρ …çν t� ôÜ x©_ ] :در نماز) به سوي مسجدالحرام بگردان روي خود را (« .]١٤٤البقرة  ،
. از براء روايت  »در نماز) روي خود را به سوي مسجدالحرام بگردانيد و هر جا بوديد (

المقدس نماز گزارديم  شانزده ماه يا هفده ماه به سوي بيت صبا پيامبر «:  شده است
  ت.اسكرده   آن را روايت. مسلم »گردانديم كعبه   سپس رو سوي 

  :كند هده نمي كه كعبه را مشا  كند و كسي كسي كه در نماز كعبه را مشاهده مي
كه دقيقا رو به   كند، بروي واجب است كه در مكه است و كعبه را مشاهده مي كسي

كه رو به   كند، بروي واجب است تواند كعبه را مشاهده  كه نمي  كعبه بايستد، و كسي 
ند، زيرا بيش از آن برايش مقدور نيست و خداوند هر كس را باندازه توانائيش ك  جهت آن

ما بين المشرق والمغرب «فرمود:  ص: پيامبر كه  سازد. از ابوهريره روايت شده مكلف مي
، بين مشرق  الحرام است بين مشرق و مغرب قبله است = وقتيكه رو سوي مسجد« »قبلة

و  »حسن«اند، و او آن را  كرده رمذي آن را روايت . ابن ماجه و ت»و مغرب قبله است
كيفيت استقبال   . البته اين ت نموده است . و بخاري نيز آن را قراء دانسته است »صحيح«

باشد مانند  كه حكم آنجا را دارد، مي  و مناطقي »مدينه« كه بيان شد، نسبت به اهالي قبله 
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، و  مصر قبله بين مشرق و جنوب است ، ولي نسبت به مردم مردم شام و جزيره و عراق
شود، و در  در يمن مشرق در طرف راست نمازگزار و مغرب در طرف چپ او واقع مي

  ... شود. و سر نمازگزار و مغرب در جلو او واقع مي هند مشرق در پشت
  توان قبله را تشخيص داد؟ چگونه مي

دهد.  ه را تشخيص ميهائي دارد كه بوسيله آن جهت قبل هر كشوري براي خود نشانه
از جمله بوسيله نصب محرابهاي مساجد كه مسلمانان بهنگام ساختمان مساجد، دقيقاً آنها 

  .است)اخيرا ساخته شده  كه  و قبله نماهائي نما ( كنند، و همچنين بوسيله قطب را نصب مي
  كسي كه تشخيص قبله برايش ميسر نباشد چه كار كند؟

،  ، نتواند از داليل تشخيص قبله ا، يا تاريكي و امثال آنكه بنا به ابري بودن هو  كسي
كسي را  ، پرسش نمايد، چون كه از آگاهان بدينمطلب  كند، بروي واجب است  استفاده
جهت نمازش را  كند و بدان  ، جهتي را انتخاب ، بايد خود به اجتهاد و راي خويش نيافت

، حتي اگر چه بعد از  الزم نيستبگزارد، و نماز او صحيح و درست است و اعاده آن 
اتمام نماز، به اشتباه خود پي ببرد، ليكن اگر در حين نماز متوجه اشتباه خود شد و جهت 

چرخد. از ابن  كند، بدانجهت مي قبله را تشخيص داد، بدون اينكه نمازش را قطع 
 كه گزاردن نماز صبح بودند،   در قباء مردم مشغول«:  كه روايت شده است بعمر

نازل شد و  ص) آياتي از قرآن بر پيامبر ديشب همانا امشب (« : شخصي آمد و گفت
، پس »، بگرداند كعبه كه روي سوي   ، بموجب آنها) به وي دستور داده شده است (

. اين حديث متفق »كعبه بگرداندند  كه رويشان به جهت شام بود، روي سوي ،  نمازگزاران
تهاد خويش به يك جهت نماز گزارد و بعد از آن خواست اج . سپس اگر بنا به عليه است

كه مجدداً اجتهاد بكند و اگر رايش در تشخيص قبله تغيير  نماز ديگر بگزارد، الزم است 
  كرد، بايد بدانجهت دومي نماز گزارد و اعاده نماز قبلي الزم نيست.

  ؟ چه موقع استقبال قبله الزم نيست
(در موارد  -شود  ، جز در موارد زير، ساقط نمي است ، فرض ، نمازگزاردن رو سوي قبله

   -زيرا استقبال قبله فرض نيست)
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تواند  كه مسافر يا سوار مي كه سواره آن را بخواند،   كسي ، براي  و سنت »نفل«نماز  -1
طبعاً ماشين و قطار و هواپيما نيز  نماز سنت خود را بر پشت مركوب خويش بخواند (

دهد و براي  مي ) انجام سر به جلو خم نمودن ع و سجود را با ايماء (. و ركو ) چنين است
. از عامر  نمايد و جهت قبله جهت حركت مركوب است سجده سرش را بيشتر خم مي

گزارد) به  نماز مي را ديدم كه بر پشت مركوب خود ( صپيامبر«:  ابن ربيعه روايت است
  .»فرمود رفت و با سر ايماء مي كه مي هر جهت 

اند. ولي در نمازهاي فرض اين عمل را انجام  كرده  مسلم و بخاري آن را روايت
بر  صپيامبر«:  كه داد. و در روايت ديگري از احمد و مسلم و ترمذي آمده است  نمي

جهت  گشت مركوب به هر گزارد در حاليكه از مكه به مدينه برمي پشت مركوبش نماز مي

$+ داد) و در اين باره آيه زير نازل شد: او نماز خود را ادامه مي رفت ( مي yϑuΖ÷ƒr' sù (#θ —9 uθè? §ΝsVsù 

çµ ô_ uρ «! به هر كجا روي آوريد آنجا جهت خداست و رو سوي خدا  « .]١١٥[البقرة:  _#$
خواندند بر پشت شتران و چهار  نماز مي«. از ابراهيم نخعي روايت است كه »داريد

حال  كه اين حكايت از گفته است   ابن حزم .،»رفتند كه مي پايانشان رو به هر طرف 
  .»، چه در سفر، چه در حضر اصحاب و تابعين است بطور كلي

  :نماز مكره و بيمار و خائف (ترسان)
  ) اگر نتوانند رو سوي قبله  مكره دارند ( كه او را باجبار وا مي  خائف و بيمار و كسي

إذا أمرتكم « فرمايد: مي صيرا پيامبركنند، جايز است به طرف غير قبله نماز بگزارند، ز
هرگاه شما را به چيزي دستور دادم آن را به همان گونه كه « .»بأمر فأتوا منه ما استطعتم

βÎ*sù óΟ÷+: . عبداهللا بن عمر ذر تفسير آيه»توانيد انجام دهيد مي çFø Åz »ω$ y_ Ì�sù ÷ρ r& $ ZΡ$ t7ø. â‘_ 
، گفته »كه توانستيد نماز بخوانيد  ، بهر كيفيت ره، پياده يا سوا بهنگام خوف « .]٢٣٩[البقرة: 

  د.باشياست يعني روي سوي قبله داشته باشيد يا روي سوي آن نداشته 
  ت.اسبخاري آن را روايت نموده 

  آن چگونگي نمازگزاردن و كيفيت اداي 
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 به ذكر اند. ما در اينجا كرده كيفيت و چگونگي بجاي آوردن نماز را، بيان ، احاديث نبوي
كنيم كه اولي حديث قولي  كيفيت و صفت نماز اكتفاء مي باره  در صدو حديث از پيامبر

  . و دومي حديث فعلي اوست صپيامبر
:  ابومالك اشعري قوم خود را گرد آورد و گفت«:  كه ) از عبداهللا بن غنم روايت است1

يد، تا كيفيت اداي گروه اشعريها فراهم آييد، و زنان و فرزندان خود را، نيز فراهم آور اي
گرد   ، آنان گذارد، به شما ياد بدهم و بياموزم كه در مدينه برايمان مي را،  صنماز پيامبر

هم آمدند و زنان و فرزندان خود را نيز گرد هم آوردند، سپس او وضو گرفت و بدانان 
يه ، تا اينكه سا گيرد و همه اندامهاي وضو را شست كه چگونه وضو مي  نيز نشان داد،

و سايه  -يعني بعد از زوال خورشيد از خط استواء سايه دوباره عود نمود)  ( -برگشت 
، سپس مردان را پشت سر خود   بانك) گفت شكسته شد، آنگاه ابومالك برخاست و اذان (

كرد و زنان را پشت سر   ) را پشت سر آنان به صف جوانان كرد، و فرزندان (  به صف
، و  به امامت ايستاد) ، آنگاه خود پيش افتاد ( اقامه نماز بگفت جوانان به صف نمود، سپس

را  »فاتحه«، آنگاه سوره  بلند كرد و تكبير گفت »االحرام  ةتكبير «دستهاي خود را براي 
، و به  گفت  »اهللا اكبر«خواند و به دنبال آن سوره ديگري را نيز آهسته خواند، سپس تكبير 

،  »سمع اهللا لمن حمده« : گفت  ، سپس»حان اهللا و بحمدهسب«:  ركوع رفت و سه بار گفت
آنگاه از ركوع برخاست تا اينكه راست و مستقيم ايستاد سپس تكبيرگفت و به سجده 

،  و به سجده رفت  . سپس تكبير گفت ، سپس تكبير گفت و سر از سجده برداشت رفت
. و  بار تكبير گفت سپس تكبير گفت و برخاست و ايستاد. بنابر اين در ركعت اول شش

. چون نمازش را به پايان برد، رو  هنگاميكه براي ركعت دوم برخاست نيز تكبير گفت
: تكبير گفتن مرا بخاطر بسپاريد و ركوع و سجود مرا ياد  سوي قوم خود كرد و گفت

در چنين ساعتي از روز براي ما خواند،  صگيريد. زيرا اين كيفيت نمازي بود كه پيامبر
يا أيها الناس « چون نمازش را بپايان برد، روي سوي مردم نمود و فرمود: صمبرسپس پيا

عبادا ليسوا بأنبياء وال شهداء، يغبطهم االنبياء والشهداء على  ����اسمعوا واعقلوا، واعلموا أن اهللا
را بندگاني  �اي مردم بشنويد و بينديشيد و بدانيد كه خداي« ،»مجالسهم وقربهم من اهللا

پيامبران و شهيدان به حالشان  جزو پيامبران و نه جزو شهيدان هستند، ولي كه نه  است
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، سپس مردي از »برند كه در حضور خدايند و به او نزديكند خورند و رشك مي غبطه مي
  ، در ميان مردم : اي پيام آور اهللا كرد و گفت اشاره صاعراب آمد و با دست به پيامبر

د و نه از شهدايند، و پيامبران و شهداء به مجالس و گروهي هستند كه نه از پيامبرانن
،  كن  برند؟ آنان را برايمان وصف خورند و رشك مي نزديكيشان به خداوند، غبطه مي

وهم ناس من أفياء « گرديد و فرمود: شد و خوشحال  از سوال وي شكفته صچهره پيامبر
ا في اهللا وتصافوا، يضع اهللا لهم يوم القيامة الناس ونوازع القبائل، لم تصل بينهم أرحام متقاربة، تحابو 

منابر من نور فيجلسهم عليها، فيجعل وجوههم نورا، وثيابهم نورا، يفزع الناس يوم القيامة وال 
گروهي از توده مردم و  آنان  « »يفزعون، وهم أولياء اهللا الذين ال خوف عليهم وال هم يحزنون

اند و  كرده  خود، بريده و در راه خدا هجرت گروهي از قبائل هستند كه از قوم و خويش
دهد، بلكه در راه خدا و براي رضاي او،  پيوند خويشاوندي آنان را بهم پيوند نمي

 ، از نور قرار ورزند. خداوند در روز قيامت برايشان منبرهائي بهمديگر مهر و صفا مي

نمايد. در  ور و درخشان مينشاند و چهره و لباسشان را نيز من دهد و آنان را بر آنها مي مي
روز قيامت مردم وحشت و ترس دارند ولي آنان وحشت و ترسي ندارند، و آنان هستند 

. احمد و ابويعلي و حاكم آن را »كه ترس و اندوهي ندارند  اولياء و دوستداران خداوند،
   .اند دانسته »صحيح«و حاكم اسناد آن را  »حسن«اند. ابويعلي اسناد آن را  كرده روايت 

به  : مردي به مسجد درآمد و نماز گزارد، سپس كه  ) از ابوهريره روايت شده است2
إرجع « سالم وي را جواب داد و فرمود: صكرد، پيامبر آمد و سالم  صحضور پيامبر

. آن مرد »اي گرد و نمازت را بگذار، زيرا تو نمازت را نخواندهبر« »فصل فإنك لم تصل
سخن خود را تكرار كرد، تا سه بار  صه خواند، باز هم پيامبربرگشت و نمازش را دوبار

به پيامبري  كه ترا بحق مبعوث داشته (  كس : سوگند بدان  چنين شد، آنوقت آن مرد گفت
إذا قمت إلى « فرمود: ص، پس به من ياد دهيد. پيامبر دانم ، بهتر از اين نمي ) است برگزيده

القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما،  الصالة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من
ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل 

بعد از  بگو، سپس ( »اهللا اكبر«، اول  هرگاه خواستي به نماز بايستي« »ذلك في صالتك كلها
، سپس به ركوع برو تا اينكه در حال  ، بخوان يت ميسر استكه برا  ) آنمقدار از قرآن فاتحه
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، سپس به  ايستي ، سپس از ركوع برخيز تا اينكه بحالت اعتدال مي يابي ركوع آرامش مي
، سپس از سجده برخيز و بنشين تا اينكه در  يابي سجده آرامش مي سجده برو تا اينكه در

ينه و آرامش را، در تمام نمازت بكار ، سپس اين حاالت با طمان يابي نشستن آرامش مي
 اند. اين حديث به حديث كرده . احمد و بخاري و مسلم اين حديث را روايت »بند
  .كه بد نماز خواند  كسي حديث   -، شهرت دارد. »بد نماز خوان« »المسئ في صالته«

 ينباره چگونگي اداي نماز و ما نيز چن در صگفتار و كردار پيامبر اين بود چكيده 

  .كنيم كرد و عالوه بر آن فرايض و سنن آن را نيز از هم جدا مي خواهيم 

  ز ت نما فرايض و واجبا

دهند. چنانچه يكي از اين  ماز فرايض و اركاني دارد كه حقيقت آن را تشكيل مين
  :فرايض نباشد نماز شرعا اعتباري ندارد. فرايض نماز بشرح زير اشت

  :)1(النيه  -1

#) tΒuρ$!+ فرمايد: زيرا خداوند مي.  نيت واجب است ÿρ â÷É∆ é& āωÎ) (#ρ ß‰ ç6÷èu‹Ï9 ©! $# tÅÁ Î=øƒèΧ ã&s! 

t Ïe$!$#_  :و بدانان دستور داده نشده مگر اينكه خداي را خالصانه عبادت و « .]٥[البينة
إنما االعمال « : نيز فرموده است ص. و پيامبر»پرستش كنند و دين را از آن او بدانند

إنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى اهللا ورسوله فهجرته إلى اهللا ورسوله ومن  بالنيات، و 
كارها ارزش  آنچه كه به  « »كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه

، پس  اوست رسد كه نيت و اراده باطني ، به هر كس آن چيز مي دهد، نيت و اراده است مي
پسند خدا و  كند، هجرتش هجرت  صبه نيت و قصد رضاي خدا و پيامبرهر كس 

رسيدن به يك چيز  ، و هر كس هجرتش بقصد و نيت و موجب ثواب است صپيامبر
كند، هجرت او بمنظور رسيدن بدان هدف   دنيايي باشد يا براي ازدواج با زني هجرت

ارزش و كوچك  ه بيو ارزش هجرت وي بهمان انداز ص، نه رضاي خدا و پيامبر است
  . گفتيم  از حقيقت آن سخن »وضو« كرده است و در مبحث  . بخاري آن را روايت» است

                                         
  .دانند. نيت قبال در مبحث وضو معني شده است بعضي نيت را شرط اساسي مي - 1
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: نيت  گفته است »اغاثه اللهفان«ابن القيم در  »نيت«در باره تلفظ و بر زبان راندن 
كننده است و اصال به  ، و محل آن دل نيت  عبارت است از قصد و آهنگ انجام چيزي

و از اصحاب  صلذا از پـيامبر -)  پس بر زبان راندن آن الزم نيست ( -ندارد زبان تعلق 
) بعدها  براي نيت كه ( ، و اين عباراتي  نقل نشده است »نيت«باره  . در گونه لفظي او هيچ 

اند و بوقت آغاز وضو و نماز و يا هر عمل عبادي و غيرعبادي بر زبان  پديد آورده
مردم را در گفتن آنها  گران قرار داده و  ميدان مبارزه با وسوسهآورند، شيطان آنها را  مي

كه  نمايد،  دهد و به تصحيح آنها وادارشان مي كند و آزارشان مي دچار شك و ترديد مي
كنند،  تلفظ آنها، خسته مي كنند و خود را در شود چند بار آنها را تكرار مي مشاهده مي

  .اينها هيچكدام جزء نماز نيستند
  گفتن اهللا اكبر براي آغاز نـماز): : ( كبيره االحرامت -2

مفتاح الصالة الطهور، وتحريمها التكبير، « فرمود: صكه پيامبر گفته است   حضرت علي
و همه چيز را بجز نماز، بر خود حرام  كليد نماز وضو و ورود در آن ( « »وتحليلها التسليم

امام شافعي و  ،»مدن از آن سالم دادن استگيرد و بيرون آ ) وسيله تكبير انجام مي كردن 
: اين  اند. ترمذي گفته است كرده  احمد و ابوداود و ابن ماجه و ترمذي آن را روايت

ترين حديث است در اين زمينه و حاكـم و ابن سكن آن  ترين و پسنديده حديث صحيح
و قول  ، فعل االحرام اند. و دليل ديگر فرض بودن تكبيره حديث را صحيح دانسته

كه در دو حديث قبلي از آن سخن   كه به اثبات رسيده است بهمانگونه است  صپيامبر
  كرده است ، زيرا ابوحميد روايت  گفتن »اهللا اکبر«، عبارت است از  االحرام . تكبيره رفت

ايستاد، هر دو  بحالت اعتدال مي خواست نماز بخواند، چون هرگاه مي ص: پيامبر كه
. و  كرده است ابن ماجه آن را روايت  .»اهللا اکبر«:  گفت كرد و مي د ميدست خود را بلن

با  »بزاز«كه  اند. و از اين قبيل است آنچه دانسته »صحيح«ابن خزيمه و ابن حبان آن را 
كرده  طالب روايت  تخريج نموده است و از علي بن ابي و بشرط مسلم »صحيح«اسناد 
ء  المسيی«. و در حديث »اهللا اکبر«:  گفت ايستاد، مي مي هرگاه به نماز ص: پيامبر كه  است

  .»: اهللا اكبر گفت سپس مي«كرده است چنين آمده بود:   كه طبراني روايت »فی صالته
  قيام) : ( ايستاده خواندن نماز در نمازهاي فرض و واجب -3
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  ، براي) واجب ( ، ايستاده خواندن نماز كريم و سنت رسول اكرم و اجماع بموجب قرآن

θÝà#)+ فرمايد: . خداوند مي كه بتواند ايستاده نماز بخواند، فرض و واجب است  كسي Ï≈ym 

’ n?tã ÏN≡uθ n=¢Á9$# Íο 4θ n=¢Á9 $# uρ 4‘ sÜ ó™âθ ø9$# (#θãΒθè% uρ ¬! tÏFÏΨ≈s% ∩⊄⊂∇∪_  :پيوسته نمازها را « .]٢٣٨[البقرة
. از »به خداوند دل بسپاريد نماز ميانه را انجام دهيد و در نماز خاشعانه بايستيد و و

باره نماز  : من بيماري بواسير داشتم و در گفته است كه  عمران بن حصين روايت شده 
صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم « ، او گفت: پرسش نمودم ص، از پيامبر گزاردن

گزار، اگر ايستاده نماز بگزار، اگر ايستاده نتوانستي نشسته آن را ب « »تستطع فعل جنب
كرده است و علماء نيز   . بخاري آن را روايت»نشسته نيز نتوانستي بر پهلوي آن را بگزار

، سنت  كيفيت اتفاق نظر دارند، همچنانكه اتفاق دارند بر اينكه در حال ايستادن بر اين 
  .است قدمهاي پا از هم جدا باشند نه چسبيده بهم

  م در نفل)قيا : ( ايستاده خواندن در نمازهاي سنت
توان آنها را  ايستاده خواندن نماز) فرض نيست بلكه مي در نمازهاي سنت قيام (

نشسته نيز خواند اگر چه توانايي ايستادن را نيز داشته باشد ولي پاداش و ثواب ايستاده 
:  . زيرا عبداهللا بن عمر گويد كه كاملتر است خواندن از پاداش و ثواب نشسته خواندن 

 »صالة الرجل قاعدا نصف الصالة« فرموده است: صاند كه پيامبر كردهبرايـم نقل 
  .اند . مسلم و بخاري آن را روايت كرده»، نصف نماز است نمازگزاردن نشسته «

  :كه نتواند نماز فرض را ايستاده بخواند كسي
كه بتواند، آن را بخواند، چه  اگر كسي نتواند نماز فرض را ايستاده بخواند، بهرگونه 

كه در توان وي باشد، در آنصورت ثواب   سازد مگر به چيزي داوند كسي را مكلف نميخ
إذا « فرموده است: ص: پيامبر برد. از ابوموسي اشعري روايت شده كه و مزد كامل نيز مي

خداوند پاداش اعمال بيمار و « »مرض العبد أو سافر كتب اهللا له ما كان يعمله وهو صحيح مقيم
. »دارد ، ارزاني مي پاداش اعمال آنان در حال تندرستي و مقيم بودن مسافر را بمانند

  .استكرده   بخاري آن را روايت
  خواندان سوره فاتحه در همه ركعتهاي نماز فرض و سنت: -4
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. مادام كه احاديث  خواندن فاتحه در هر ركعتي فرض است »صحيح«بموجب احاديث 
از اختالف در آن بيمورد است و مجالي گفتن   كنند، سخن صحيح بدينمطلب تصريح مي

  : كنيم . اينك آن احاديث را ذكر مي براي اختالف نيست
ال صالة لمن لم « فرموده: ص: پيامبر كه روايت شده است  �) از عباده بن الصامت1

كه در آن سوره فاتحه را نخوانده باشد = تا  كسي نمازي نيست براي « »يقرأ بفاتحة الكتاب
  اند.  كرده . همه محدثان آن را روايت »اني نمازت قبول نيستفاتحه را نخو

من صلى صالة لم يقرأ فيها بأم « فرموده: ص: پيامبر كه ) از ابوهريره روايت شده است 2
كه نماز بخواند و  كسي« »فهي خداج هي خداج غير تمام -وفي رواية: بفاتحة الكتاب  - القرآن 

و شيخين  . احمد»او ناقص و فاسد و باطل استدر آن سوره فاتحه را نخواند، نماز 
  .اند كرده ) آن را روايت  مسلم و بخاري (

ال تجزئ صالة ال يقرأ « : فرموده است ص: پيامبر ) باز هم از او روايت شده است كه3
كند و  ، خوانده نشـود، كفايت نمي نمازي كه در آن سوره فاتحه« »فيها بفاتحة الكتاب

و ابن حبان و ابوحاتم آنرا  »صحيح«. ابن خزيمه با اسناد » موجب سقوط فرض نيست
  .اند روايت كرده

ال تجزئ صالة لمن لم يقرأ « چنين روايت كرده است: »صحيح«) دارقطني با اسناد 4
  .»كند و قبول نيست كفايت نمي كه فاتحه را نخوانده باشد، نماز كسي«. »بفاتحة الكتاب

به ما دستور « »أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر« ) از ابوسعيد روايت شده است:5
. ابوداود آن »كه ميسر باشد بخوانيم  در نماز) فاتحه را و آنقدر از قرآن داده شده بود كه (

  .است »صحيح«: اسناد آن  اند كه گفته را روايت كرده و حافظ و ابن سيدالناس 
ثم اقرأ بأم القرآن « كه: آمده است  »صالته يء ف المسی«) در بعضي از روايتهاي حديث 6

... و اين عمل را در  سپس سوره فاتحه را بخوان« »إلى أن قال له: ثم افعل ذلك في كل ركعة
  .»هر ركعت تكرار كن

 در هر ركعتي از نمازهاي فرض و سنت صكه پيامبر  ) و به اثبات رسيده است7

. و در عبادت  ه ثبوت نرسيده استب صخوانده و خالف آن از پيامبر ) فاتحه را مي (نفل
صلوا كما « ، چه او فرموده است: است ص، بر پيروي و تبعيت از رفتار پيامبر مدار و مبني
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بمانند من  »گزارم بينيد كـه نماز مي بهمانگونه نماز بخوانيد كه مرا مي« »رأيتموني أصلي
  .كرده است نماز بگزاريد. بخاري آن را روايت 

  الرحمن الرحيم  اهللا  بسم بسمله =
اي است در سوره  ) اتفاق دارند، بر اينكه بسمله جزو آيه فقهاء و مفسرين همه علماء (

كه سه مذهب و راي  هاي قرآن اختالف است  باره بسمله در اول همه سوره و در»  نمل «
  د:هستنمشهور 
   . هاي قرآن اي است از سورة فاتحه و همچنين در تمام سوره : بسمله آيه اول

بنابر اين خواندن بسمله در سوره فاتحه در نماز واجب است و حكم فاتحه را دارد. 
. قويترين دليل اين مذهب )1(آشكار) ) و چه بصورت جهري ( نهاني چه بصورت سري (

يعني به  پشت سر ابوهريره («:  گفته است كه   كه از نعيـم مجمر روايت شده حديثي است 
را خواند سپس فاتحه  ��� �# ��-Z� ��-��9خواندم كه نخست  مي) نماز  امامت ابوهريره

والذي نفسي بيده أني الشبهكم صالة برسول « :گفت  حديث. و در آخر آن  را، تا آخر حديث
، نماز من بيشتر از همه به نماز  كه جانم در دست اوست  سوگند به آنكس« »صصصصاهللا

ي و ابن خزيمه و ابن حبان آن را روايت . نسائ»پيامبر نزديك است و بدان شباهت دارد
ترين حديث است درباره نماز جهري و  گفته است اين صحيح  »الفتح«اند. حافظ در  كرده 

  . بسمله
هاي قرآن از يك  كه براي تيمن و فاصله سوره ، مستقل  اي است : بسمله خـود آيه دوم

حه جايز، بلكه مستحب است ت آن در فات ، قراء . بنابر اين مذهب ديگر، نازل شده است
و پشت سر  صپيامبر پشت سر«:  گفته است ، زيرا انس  ولي بلند خواندن آن سنت نيست

كه هيچيك با صداي بلند، بسـم اهللا الرحمن   ام نماز خوانده شابوبكر و عمر و عثمان

                                         
خواند كه آنها را نمازهاي  ، امام فاتحه را با صداي رساتر مي در نماز صبح و دو ركعت مغرب و عشاء - 1

 گويند. امام  اي سري ميخوانند كه آنها را نمازه تر مي گويند. و در بقيه نمازها فاتحه را آهسته  جهري

  .خواند و همچنين سوره را جماعت در دو ركعت اول نمازهاي جهري با صداي بلند فاتحه را مي
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 »صحيحين«. نسائي وابن حبان و طحاوي با اسناد برابر شرايط »خواندند الرحيـم را نمي
  .اند كرده آن را روايت 

هاي ديگر، و خواندن آن در  اي است ازسوره فاتحه و نه از سوره : بسمله نه آيه سوم
. اين  سنت ناپسند) است بخالف نمازهاي ، مكروه ( نمازهاي فرض چه جهري و چه سري

  . مذهب قوي نيست
در نماز) گاهي  ( صپيامبر«:  ابن القيم بين مذهب اول و دوم تلفيق نموده و گفته است

خواند،  خواند و بيشتر نهاني مي بسـم اهللا الرحمن الرحيم را آشكارا و گاهي نهاني مي
بدون شك هرگز در همه نمازهاي پنجگانه در شبانه روز چه در سفر و چه در حضر، آن 

جمهور اصحاب و  را آشكارا و با صداي بلند، نخوانده است و اال برخالف راشدين و
  .»ماند پنهان نمي مردم عربستان

  تواند بـخوبي فاتحه را بخواند كه نمي  كسي
، كفايت  ت و خواندن فاتحه : اصل بر آن است كه نماز بدون قراء خطابي گفته است

كه آن   كسي واجب است ، براي  ت فاتحه كه قراء . و معقول آنست  كند و جايز نيست نمي
تواند فاتحه را بخوبي بخواند و غير آن را را بخوبي و نيكو بداند، پس هرگاه نمازگزار، ن

هفت آيه از قرآن بخواند.  كه باندازه  از قرآن بخوبي بداند، بر وي فرض و واجب است
  . ، آيات ديگر قرآن است زيرا بهترين ذكر بعد از فاتحه

، يا بنا به سوء حافظه يا گنگي و  كه در مزاج اوست اگر نمازگزار، بطور كلي بنا بعلتي 
، نتواند كـم و زياد  كه برايش پيش آمده است اي  كه در زبان اوست يا بنا به عارضه  نقصي

به  صكه پيامبر  ، چيزي است قرآن را ياد بگيرد و بياموزد، بهترين ذكر و دعا، بعد از قرآن
 . چه از او روايت شده است كه: : تسبيح و تحميد و تهليل . از جمله مردم ياد داده است

پايان سخن  « »ر بعد كالم اهللا، سبحان اهللا، والحمد هللا، وال إله إال اهللا، واهللا أكبرأفضل الذك«
: پاك و منزه است خداوند، همه  كلمات است  بهترين ذكر بعد از سخن خدا اين ) [ خطابي

  ، اهللا بزرگتر از هر چيزي است ، هيچ معبود بحقي نيست جز اهللا ستايش سزاوار او است
  .»يدكه شما تصوركن
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نماز را  صپيامبر«گويد:  كند كه مي حديث رفاعه بن رافع سخن خطابي را تاييد مي
اگر « »إن كان معك قرآن فاقرأ وإال فاحمده وكبره وهلله ثم اركع« به مردي ياد داد و فرمود:

داني خداي را حمد و  ، چنانچه از قرآن چيزي نمي ي آن را بخواندان چيزي از قرآن مي
كرده و ترمذي آن  . ابوداود و ترمذي و نسائي و بيهقي آن را روايت »گوي  تكبير و تهليل

  دانسته است. »حسن«را 
  ع ركو -5

$+ فرمايد: ، زيرا خداوند مي فرضيت آن مورد اجماع فقهاء است yγ•ƒr' ‾≈tƒ šÏ%©!$# (#θãΖtΒ# u 

(#θãèŸ2 ö‘$# (#ρß‰ àf ó™$# uρ_  :در نماز) به ركوع برويد  (ايد  كسانيكه ايمان آورده  اي«. ]77[الحج
  .»كنيد و سجده

  يابد؟ چگونه ركـوع تحقق مي
يابد، طمانينه و آرامش  كه دستها به زانو برسد، ركوع تحقق مي اي  با خميده شدن بگونه

ثم اركع حتى تطمئن «:  آمده بودكه � �` _ ���� برا در حديث: ، ز در ركوع الزم است
. از ابوقتاده روايت شده »يابي نكه آرامش و سكون ميسپس به ركوع برو تا اي« »راكعا
رين دزد كسي بدت« »أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صالته« فرموده: ص: پيامبر كه  است

كند؟  . گفتند اي پيامبر خدا، چگونه از نمازش دزدي مي»دزدد است كه از نماز خويش مي
ركوع و « »قيم صلبه في الركوع والسجودال ي« يا فرمود: »ال يتم ركوعها وال سجودها« فرمود:

دهد يا در ركوع وسجود پشتش بطور مستقيم قرار  سجود خود را بدرستي انجام نمي
. احمد و طبراني و ابن خزيمه و حاكم آن را »كند گيرد = طمانينه را مراعات نمي نمي

  .دانسته است »صحيح االسناد«اند. و حاكم آن را  كرده روايت 
ال تجزئ صالة ال يقيم الرجل « فرموده است: ص: پيامبر كه گفته است   ابومسعود بدري

كه نمازگزار در آن در ركوع و در سجود، پشتش را  نمازي « »فيها صلبه في الركوع والسجود
. »كند و قبول نيست كفايت نمي راست نكند و آرامش و سكون در آنها را مراعات نكند، 

بن خزيمه و ابن حبان و طبراني و بيهقي آن را روايت هر پنج نفر از بزرگان محدثين و ا
حسن و «:  . و ترمذي گفته است : اسناد آن صحيح است گفته است  اند، و بيهقي كرده 
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اند و رايشان بر  گونه عمل نموده . و دانشمندان اصحاب و پيروان آنان بدين است »صحيح
تقيم و كشيده قرار گيرد. از كه در ركوع و سجود، پشت بايد بصورت مس  اين بوده است

ركوع و سجود را ناقص انجام مي دهد، به  : او مردي را ديد كه  كه حذيفه نقل شده است 
. بخاري آن »ميري ، اگر بميري بر دين غير دين محمد مي : تو نمازت را نخواندي گفت وي 

  .كرده است را روايت 
  طمانينه): ( برخاستـن از ركوع و راسـت ايستادن و توقف كوتاه -6

:  گفته است صكيفيت نماز پيامبر اين عمل نيز فرض است زيرا ابوحميد در بيان 
،  خاست هرگاه از ركوع برمي « »وإذا رفع رأسه استوى قائما حتى يعود كل فقار إلى مكانه«

  .»گرفتند هاي ستون فقرات بجاي خويش قرار مي ايستاد تا اينكه مهره مستقيما مي
هر  صپيامبر« : اند. حضرت عايشه نيز گفته است كرده ن را نقل مسلم و بخاري آ

. مسلم »رفت ايستاد، آنوقت به سجده مي ، راست مي داشت وقت از ركوع سرش را بر مي
سپس « »ثم ارفع حتى تعتدل قائما« : فرموده است ص. پيامبر آن را روايت كرده است

كه   ابوهريره روايت شده است . از»ايستي برخيز تا اينكه بصورت معتدل و راست مي
خداوند « »ال ينظر إلى صالة رجل ال يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده« : فرموده است صپيامبر

طمانينه را  دارد ( كه در بين ركوع و سجود پشت خود را مستقيم نگه نمي  به نماز كسي
  .»در پيشگاه او قبول نيست كند ( كند) نگاه نمي مراعات نمي

  . جيد) است : اسناد آن خوب ( گفته است . منذري  كرده است  روايتاحمد آن را 
  سجود -7

كند، در ضمن سخن از ركوع نقل شد و  كه بر وجوب سجده داللت مي  اي آيه
ثم اسجد حتى « : آن را بيان فرموده است »ء في صالته المسی«نيز در حديث  صپيامبر

تا  كن سپس سجده « »حتى تطمئن ساجداتطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد 
از  يابي سپس برخيز و بنشين تا اينكه افتي و آرامش مي اينكه در سجده از حركت مي

. »يابي ، سپس دوباره به سجده برو تا در آن آرامـش مي يابي افتي و آرامش مي حركت مي
هر دو سجده و  بنابر اين سجده اول و برخاستن از آن و سجده دوم با مراعات طمانينه در

  .است، فرض و واجب  نشستن بين آنها در تمام ركعتهاي نمازهاي فرض و سنت
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  : اندازه طمانينه
) عبارت است از مكث و  در ركوع و اعتدال و سجود و نشستن بين سجدتين طمانينه (

دانشمندان  كه كه اندامها آرامش خود را يابند و از حركت بيفتند،  توقف در مدت زماني 
  .اند ، تخمين زده گفت »سبحان اهللا«كه يك بار  را، بمدت زماني آن 

  كه در سجده بايد روي مصلي قرار گيرند: اندامهايي 
، و كف دستها، هر دو  ) پيشاني و نوك بيني اندامهاي سجود عبارت است از: چهره (

ده است شني ص: او از پيامبر كه  زانو و انگشتان پا. از عباس بن عبدالمطلب روايت شده
 »): وجهه، وكفاه، وركبتاه، وقدماه٢إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب (« فرمود: كه مي

، كفهاي  كنند: صورتش كسي سجده كند، هفت اندام وي با وي سجده مي هرگاه «
محدثين آن را  . جز بخاري همه») انگشتان پاهايش ، و قدمهايش ( ، دو زانوانش دستانش
  د.ان كرده روايت 
أن يسجد على سبعة أعضاء وال يكف  صصصصأمر النبي« كه: ابن عباس روايت شده است از 

شده بود كه بر  دستور داده صبه پيامبر« »شعرا وال ثوبا: الجبهة، واليدين والركبتين والرجلين
، هر دو  كند بدون اينكه موي و جامه خود را جمع كند: پيشاني  هفت اندام خود سجده

 فرمود: ص. در روايت ديگري چنين آمده است كه پيامبر»هر دو پا، هر دو زانو، و  دست
واليدين، والركبتين،  -وأشار بيده على أنفه  -أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة «

بر  استخوان اندام خود سجده كنم ( به من دستور داده شد كه بر هفت « »وأطراف القدمين
هر دو  -اشاره به بيني خود فرمود   -پيشاني  هفت استخوان بدن در سجده تكيه كنم):

. و  . اين حديث بين محدثين متفق عليه است»هاي قدم پاها دست و هر دو زانو و كناره
أمرت أن أسجد على سبع وال أكفت الشعر وال الثياب، الجبهة، واالنف، « در روايت ديگري:

  د.ان كرده روايت م و نسائي آن را . مسل ) گذشت ترجمه آن  ( »واليدين، والركبتين، والقدمين
 را بر كرد بيني و پيشاني خود هرگاه سجده مي صپيامبر«:  كه  از ابوحميد روايت شده

 ، و دانسته است »صحيح«. و ترمذي آن را  كرده است  . ابوداود آن را روايت»نهاد زمين مي

بر زمين نهاد. اگر  سجده پيشاني و بيني را كه در  : عمل اهل علم بر اين است گفته است
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كند و  اند كفايت مي گفته  ، بعضي از اهل علـم پيشاني تنها بر زمين بگذارد بدون بيني
  د.شو نميكند و سجده محسوب  اند اگر هر دو نباشد، كفايت نمي گفته برخي ديگر

   نشست و خواندن تشهد در آن: آخرين -8
كه در آخرين نشست  ه آنست معروف و به اثبات رسيد صكه از رهنمود پيامبر آنچه 
فإذا رفعت « فرمود: »صالته يء ف المسی«خواند، و در حديث  نشست و تشهد مي نماز مي

هر وقت از آخرين « »رأسك من آخر سجدة وقعدت قدر التشهد فقد تمت صالتك
نمازت به پايان رسيده  ، همانا سجده سرت را برداشتي و باندازه خواندن تشهد، نشستي

: ما قبل از اينكه  ستكه گفته ا گويد: از ابن عباس روايت شده است  قدامه . ابن »است
السالم على اهللا قبل عباده، السالم على جبريل، السالم على « گفتيـم: گردد، مي تشهد فرض 

نگوئيد: درود « »: (ال تقولوا: السالم على اهللا، ولكن قولوا: التحيات هللا)صصصصميكائيل، فقال النبي
رساند  . و اين حديث ابن عباس مي»وار خداسته بگوئيد همه ستايشها سزابر خدا، بلك

  .استفرض گرديده  كه تشهد اول فرض نبوده و بعداً
  .كه درباره تشهد روايت شده اســت  ترين احاديثي  صحيح
: ما با  گفته است كه   ترين حديث درباره تشهد از ابن مسعود روايت شده است صحيح

السالم على اهللا قبل عباده، السالم على « گفتيم: وانديـم و در تشهد ميخ نماز مي صپيامبر
: ال تقولوا السالم على اهللا، فإن اهللا هو السالم، ولكن إذا جلس صصصصفالن وفالن. فقال رسول اهللا

أحدكم فليقل: التحيات هللا، والصلوات، والطيبات، السالم عليك أيها النبي ورحمة اهللا وبركاته، 
ا وعلى عباد اهللا الصالحين، فإنكم إذا قلتم ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء السالم علين

واالرض أو بين السماء واالرض أشهد أن ال إله إال اهللا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليختر 
، زيرا اهللا خود سالم و درود  گوئيد: درود بر اهللان« »أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به

، بگويد: همة ستايشها و درودها و پاكيها  ليكن هرگاه يكي از شما، در نماز نشست،  است
، و درود بر ما و صبركات خداوند بر تو باد اي پيامبر ، درود و رحمت و از آن خداست

گفتيد همه بندگان درستكار و شايسته خداوند در  بر بندگان درستكار خداوند اگر چنين 
دهـم و به زبان  گواهي مي  گردد. بدل ين و آسمان را شامل ميزم زمين و آسمان و در بين

كه  دهم  گواهي مي كه بجز اهللا هيچ معبود بحقي وجود ندارد و نيز همچنين  كنم  اقرار مي



   

  هفقه السن      290 

 

 

،  كه برايتان جالب است  . سپس هر دعايي آور اهللا است بنده و فرستاده و پيام صمحمد
: مردم  گفته است اند. مسلم  آنرا روايت كرده. همه محدثين »بخوانيد و بدان دعا كنيد

دارند بر اين تشهد ابن مسعود، زيرا راويان اين حديث با هم اختالف ندارند. و  اجماع
همچنين بر تشهد غير ابن مسعود نيز اجماع و اتفاق دارند. اگر چه راويان تشهد غير ابن 

اند: حديث  گفته و ابن المنذر مسعود با هم اختالف دارند. ترمذي و خطابي و ابن عبدالبر
. و تشهد ابن عباس نسبت به تشهد ابن  ترين حديث است ابن مسعود درباره تشهد صحيح

كه  همانگونه  صگويد: پيامبر مي مسعود از نظر صحت حديث درمرتبه دوم قرار دارد كه
مباركات، التحيات ال«:  گفت آموخت و مي ، تشهد را نيز به ما مي آموخت قرآن را به ما مي

الصلوات الطيبات هللا، السالم عليك أيها النبي ورحمة اهللا وبركاته، السالم علينا وعلى عباد اهللا 
امام شافعي و مسلم و  »الصالحين، أشهد أن ال إله إال اهللا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

اديث مختلفي گويد: درباره تشهد اح اند. امام شافعي مي ابوداود و نسائي آن را روايت كرده
  . حافظ ، زيرا كه كاملترين آنهاست ، من اين يكي را بيشتر دوست دارم روايت شده است

: چون آن را  گفت ؟  اي گويد: از امام شافعي سوال شد كه چرا تشهد ابن عباس را برگزيده
ام و الفاظ آن را جامعتر و بيشتر از  بينم و به طرق صحيح از ابن عباس شنيده مي گسترده

 كند كنـم و اگر كسي به غير از آن عمل  . من بدان عمل مي دانم الفاظ ديگر تشهدها مي

. و تشهد  بينم گيرم و اشكالي در آن نمي كه احاديثش صحيح باشد بر وي سخت نمي مادام 
روايت  از عبدالرحمن بن عبدالقادري »موطا«كه امام مالك آن را در   ديگري نيز هست

كه بر باالي منبر تشهد را به مردم  : او از عمر بن خطاب شنيده  گفته است كه  كرده  
التحيات هللا، الزاكيات هللا، الطيبات والصلوات هللا، السالم عليك أيها « گفت: ، و مي آموخت مي

النبي ورحمة اهللا وبركاته، السالم علينا وعلى عباد اهللا الصالحين، أشهد أن ال إله إال اهللا، وأشهد أن 
اين احاديث درباره تشهد همه صحيح هستند و «:  گفته است  نووي »ه ورسولهمحمدا عبد

.  ». سپس حديث ابن عباس ترين آنها حديث ابن مسعود است باتفاق محدثين صحيح
كند و علماء اجماع دارند بر اينكه  كفايت مي كني  هر كدام را انتخاب «:  گفته است  شافعي

  ».هستندهمه آنها جايز 
  ن دسالم دا -9
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 � . از علي به اثبات رسيده است صفرضيت سالم دادن نماز، از قول و رفتار پيامبر
مفتاح الصالة الطهور وتحريمها التكبير، وتحليلها « : فرموده است ص: پيامبر كه  روايت شده

. احمد و شافعي و ابوداود و ابن ماجه و ترمذي آن  ) ترجمه آن در تكبير گذشت ( »التسليم
ترين حديث در  و پسنديده ترين : اين حديث صحيح گفته است اند. ترمذي  كرده  را روايت

كنت أرى النبي صلى اهللا « : كه . از عامر بن سعد و او از پدرش روايت كرده  اين زمينه است
كه  ديدم  را مي صمن پيامبر « »عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده

شد و رويش را بـر  طرف راست و به طرف چپ آنقدر متمايل ميبهنگام سالم دادن به 
. احمد و مسلم و نسائي و ابن »شد ) ديده مي از پشت اش ( گردانيد كه سفيده گونه مي

نماز  صمن با پيامبر« روايت شده كه: اند. از وائل بن حجر كرده  ماجه آن را روايت
و از  »السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته«)  تگف مي داد: ( ، او از طرف راست سالم مي ام گزارده

حافظ ابن حجر در . »السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته«)  گفت مي داد: ( طرف چـپ سالم مي
   . كرده است حديث را ابوداود با اسناد صحيح روايت  : اين گفته است» بلوغ المرام«

) سنت  از طرف چپ ( ، و سالم دادن دوم ) واجب از طرف راست سالم دادن اول (
.  ، و سالم دوم مستحب است كه سالم اول فرض است  : راي جمهور علماء برآنست است

، نماز كسي كه به سالم دادن اولي بسنده كند، جايز  : باجماع علماء ابن المنذر گفته است
نص سخن امام احمد صريح نيست در اينكه « : گفته است »المغني«. و ابن قدامه در  است

 ص: هر دو سالم بطور صحيح از پيامبر گفته است ، بلكه »ر دو سالم واجب باشنده
گفت مراد مشروعيت هر دو سالم است نه وجوب هر دوي  توان  روايت شده است و مي

:  اند. بدليل اينكه در روايت ديگري فرموده است گفته آنها، همچنانكه ديگران نيز چنين 
. و بدليل اينكه حضرت عايشه و سلمه ابن »دوست دارممن دو بار سالم دادن را بيشتر «

داد و مهاجرين هـم  يكبار سالم مي صپيامبر «:  اند كه االكوع و سهل بن سعد روايت كرده
، اخبار و اقوال اصحاب مورد توجه قرار  كه ما ذكر كرديم . در آنچه »دادند يكبار سالم مي

دادن است و يكبار سالم دادن واجب  گرفته و بموجب آنها مشروع و سنت دو بار سالم
توان از  . و اجماعي را كه ابن المنذر ذكركرده است بر صحت آن داللت دارد، و نمي است

بمذهب امام شافعي و جمهور سلف و خلف دو بار  «:  گفته است كرد. نووي  آن عدول
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 است و آنان اند: همانا يكبار سالم دادن سنت گفته  . مالك و گروهي سالم دادن سنت است

كه ذكر گرديد)  اند كه در برابر اين احاديث صحيح ( به احاديث ضعيفي متمسك شده
مقاومت ندارند. چنانچه بعضي از اين احاديث ضعيف نيز به اثبات برسد، بر آن داللت 

. دانشمنداني كه آراء ايشان معتبر  كردن به يك بار سالم دادن نيز جايز است دارد كه بسنده 
. اگر كسي بخـواهد يكبار  جماع دارند براينكه يك بار سالم دادن واجب است، ا است

دو بار سالم بدهد، اولي  سالم بدهد بايد روي به پيش و سينه خويش سالم بگويد، و اگر
، آنقدر  روي به طرف راست و دومي روي به طرف چپ داشته باشد و در هر سالم دادني

. و اينست صورت »سر) ديده شود از پشت اش ( كه گونه اش را بچرخاند،  سر و سينه
چنانچه هر دو بار سالم دادن روي به طرف «:  صحيح سالم دادن نماز. بعد گفته است
بار روي در جلو، يا اولي روي در  ، يا هر دو راست يا هر دو بار روي به طرف چپ

حيح باشد، در همه اين حاالت نمازش ص طرف چپ و دومي روي در طرف راست داشته
كيفيت   ، ولي فضيلت و ثواب مراعات ، و دو بار سالم دادن را انجام داده است است

  است. ) را از دست دادهصمروي از پيامبر (

  )ز ت نما مستحبا( :ز نما ي سنتها

كند تا به پاداش   نماز سنتهائي دارد كه مستحب است نمازگزار همواره آنها را مراعات
  نماز:اي گردد. اينك سنته آنها نايل 

  بلند كردن دستها:  -1
  كه نمازگزار در چهار حالت دستهاي خود را در نماز بلند كند:  سنت اش

: اهل علـم اختالف ندارند در  ابن المنذر گفته است . االحـرام اول بهنگام تكـبيره 
كرد. و حافظ ابن حجر گفته  بوقت افتتاح نماز دستهاي خود را بلند مي صاينكه پيامبر

بلند كردن دستهاي  »عشره مبشره«از جمله  ص: پنجاه نفر از اصحاب پيامبر است
  اند. كرده در اول نماز را روايت  صپيامبر

را  صهيچ سنتي از سنتهاي پيامبر«گفته است:  كه  كرده   و بيهقي از حاكم روايت
و ديگر اصحاب در شهرهاي  »عشره مبشره«، كه خلفاي چهارگانه و  سراغ نداريـم
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بلند كردن  ، در روايت آن اتفاق داشته باشند، غير از اين سنت ( ف و دور دستمختل
  گفته است.  چنين: استاد ما ابو عبداهللا نيز  گفته است . بيهقي  ) دستها بوقت تكبيره االحرام

  دستها:چگونگي بلند كردن 
فقهاء   كه جمهور . آنچه در بيان چگونگي بلند كردن دستها روايتهاي متعددي نقل شده

  اي ، بلند كند، بگونه هايش : نمازگزار دستهاي خود را تا موازات شانه اند آنست كه برگزيده
گوشها و كف   گوشها و شستهايش در مقابل نرمه كه سر انگشتانش موازي با باالي 

: شافعي حاصل روايتهاي مختلف را  گفته است ي  ها قرار گيرد. نوو دستانش در مقابل شانه
اند. و مستحب است كه انگشتان دست  كرده است و مردم نيز آن را پسنديده  چنين بيان

به نماز  ص: هرگاه پيامبر كه بوقت بلند كردن كشيده باشند. از ابوهريره روايت شده است 
، پنج نفر از  . جز ابن ماجه»كرد كشيده بلند مي ، دستهاي خود را، بحالت  خاست بر مي

  اند. ردهك  محدثين بزرگ آن را روايت
  ؟ چه وقت بايد دستها را باال برد

  باال بردن دستها بايد مقارن با تكبيره االحرام يا پيش از آن باشد، از نافع نقل شده است
برد و آن را به  گفت و دستها را باال مي ايستاد تكبير مي كه ابن عمر هر وقت به نماز مي

اند باز هـم از او  كرده  ن را روايت. بخاري و نسائي و ابوداود آ»داد نسبت مي صپيامبر
ها يا  بوقت تكبير دستهاي خود را تا محاذي شانه صپيامبر«:  كه  روايت شده است

اند. و اما درباره  كرده  . احمد و ديگران اين حديث را روايت»كرد نزديك بدانها بلند مي
:  كه ده است، باز هـم از ابن عمر نقل ش بلند كردن دستها پيش از تكبيره االحرام

برد،  هايش باال مي ايستاد، دستهاي خود را تا محاذي شانه هرگاه به نماز مي صپيامبر«
اند. و متن حديث در روايت  كرده . بخاري و مسلم آن را روايت »گفت سپس تكبير مي

، سپس دستها را باال  گفت تكبير مي « »كبر ثم رفع يديه« : مالك بن الحويرث چنين است
كه تكبير پيش از بلند   كرده است . اين حديث بيان  كرده است مسلم آن را روايت . »برد مي

كه گفته باشد: تكبير پيش  ام  كسي را نديده : من  گفته است . ولي حافظ  كردن دستها است
  .استاز بلند كردن دستها 
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كه بوقت رفتن به ركوع و هنگام برخاستن از آن نيز،  : مستحب است  دوم و سوم
  ها را بلند كند.دست

. از ابن »كرد چنين مي صپيامبر«:  اند كه بيست و دو نفر از اصحاب آن را روايت كرده
هايش  ايستاد، دستها را تا محاذي شانه هرگاه به نماز مي صكه: پيامبر عمر نقل شده است 

كرد و  خواست به ركوع برود نيز چنين مي ، هر وقت مي گفت كرد، سپس تكبير مي بلند مي
سمع اهللا لمن حمده ربنا « : گفت كرد و مي داشت نيز چنان مي هرگاه سرش را از ركوع برمي

:  كه اند. و بخاري افزوده است  كرده بخاري و مسلم و بيهقي آن را روايت  .»ولك الحمد
. و مسلم نيز افزوده »كرد خاست چنين نمي رفت و از آن برمي كه به سجده مي وقتي «

خاست و همچنين در بين  كه از سجده برمي داد وقتي انجام نمي اين عمل را«:  است
. »، نمازش چنان بود به لقاء اهللا پيوست صتا پيامبر«:  . و بيهقي افزوده است»سجدتين
. هر كس آن را بشنود،  دانم : من اين حديث را بر همه مردم حجت مي گفته است مدايني 

. و بخاري درباره اين مسئله  اي نيست خدشه كند. زيرا در اسناد آن هيچ بايد بدان عمل 
  كرده است كرده و در آن از حسن و حميد بن هالل حكايت  يك جزوه جداگانه تصنيف 

.  كسي را استثناء نكرده است كردند و حسن  كه اصحاب در اين سه مورد دستها را بلند مي
ا بوقت تكبيره االحرام شرعي كه بلند كردن دستها تنه اند:  گفته  و اما اينكه در مذهب حنفي

من نمازي را بمانند نماز «:  گفته است اند كه  كرده است و به حديث ابن مسعود استدالل 
. اين »، سپس نماز را خواند و تنها يكبار دستها را بلند كرد خوانم برايتان مي صپيامبر

اعتراض . زيرا عده بسياري از پيشوايان حديث بر آن  مذهب قوي و نيرومند نيست
كه اهل كوفه درباره شرعي نبودن  : اين بهترين خبري است  گفته است اند. ابن حبان  كرده 

اند، ولي در  كرده ، روايت  بلند كردن دستها در نماز بهنگام رفتن به ركوع و برخاستن از آن
است كه آن  »عللي«اند. چون در آن  ترين چيزي است كه بدان اعتماد نموده حقيقت سست

تواند  ، نمي اندازد. و بفرض اينكه همچون ترمذي تسليم صحت آن شويـم از اعتبار ميرا 
گويد:  كند. صاحب تنقيح مي اند معارضه  كه بحد شهرت رسيده  با احاديث صحيحي

كـه  كرده باشد همانگونه   ) را فراموشصپيامبر ممكن است ابن مسعود دست بلندكردن (
. ديلمي در كتاب نصب الرايه بنقل از صاحب تنقيح  تكرده اس  غير آن را نيز فراموش
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كرده باشد، نبايد  را فراموش  ص: از اينكه ابن مسعود دست بلند كردن پيامبر گفته است 
كه مسلمانان در آن اختالف  كرده بـود،  تعجب كرد، زيرا او از قرآن چيزي را فراموش 

كرده بود كه علماء بر نسخ  راموش است و چيزي را ف »معوذتين«هاي  نداشتند، و آن سوره
  ، و كيفيت ايستادن دو نفر را پشت سر امام را كه فراموش)1(ان متفق بودند، مانند تطبيق

  كرده بود كه: كرده بود، و چيزي را كه علماء در آن اختالف ندارند فراموش 
كرده   در روز عيد قربان نماز صبح را در وقت خودش خواند. و فراموش صپيامبر

كرده بود. و آرنج و ساعد در وقت  در عرفات چگونه نماز را جمـع  صبود كه پيامبر
كرده بود. و   گذاشتن را كه علماء در آن اختالف ندارند نيز فراموش  ، بر زمين سجده

خواند. اگر جايز  را مي »وما خلق الذكر واالنثى« چگونه صفراموش كرده بود، كه پيامبر
كه بلند   كند، چگونه جايز نيست گونه چيزها را در نماز فراموش   باشد كه ابن مسعود اين

  .باشد؟كرده   كردن دستهاي پيامبر را فراموش
  سوم:: بوقت برخاستن براي ركعت  چهارم

ركعت سـوم   او هر وقت براي«:  از نافع و او از ابن عمر روايت كرده است كه
. »داد نسبت مي صرا به پيامبر كرد، و اين عمل خاست دستهاي خود را بلند مي برمي

طالب در بيان چگونگي  اند. و از علي بن ابي كرده  بخاري و ابوداود و نسائي آن را روايت
خاست دستهاي خود را  او هر وقت از سجدتين برمي « : نقل شده است كه صنماز پيامبر

  ي آن را روايت. ابوداود و احمد و ترمذ»گفت برد و تكبير مي ها، باال مي تا محاذي شانه
، برخاستن از  . مراد از برخاستن از سجدتين دانسته است »صحيح«اند و ترمذي آن را  كرده

  . استدو ركعت اول 
كه  بدان«:  گفته است  ي هستند شوكاني در اين سنتهاي بلند كردن دستها مرد ، زن مساو

قائل باشد، در  ، و چيزي كه بين آنها تفاوت اين سنت بين زنان و مردان مشترك است

                                         
  »قاموس فيروز آبادي«كه در ركوع دستها را در بين رانها قرار دهد.  تطبيق در نماز آنست  - 1

انها قرار دهد كه شرعاً نهي كه نمازگزار در ركوع و تشهد دستها را در بين ر تطبيق در نماز آنست 
  م.. مترج»معجم متن اللغه. «شده است
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  فرقيكردن دست براي مرد و زن نيز هيچ   باره اندازه بلند . و همچنين در اخبار نيامده است
  ».نيست
  دست راست بر دست چپ نهادن:  -2

كه در نماز دست راست را روي دست چپ نهاد. همانا در   مستحب و مندوب است
روايت شده  صاز پيامبراين باره بيست حديث از طريق هيجده نفر صحابي و تابعي 

  ت.اس
شد كه در نماز  به مردم دستور داده مي « گفته است: كه  از سهل ابن اسعد روايت شده 

او اين عمل را به  «گويد:  . و ابوحازم مي»دست راست را روي دست چپ بگذارند
اند. حافظ  كرده . بخاري و احمد و مالك در موطا آن را روايت »داد نسبت مي صپيامبر

كه دستور دهنده بدين عمل  حديث در آن است  »رفع«گويد: حكمت  ن حجر مياب
إنا معشر االنبياء أمرنا «فرمود:  كه مي روايت شده است صبوده باشد. و از پيامبر صپيامبر

كه  به ما پيامبران امر شده  « »بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا، ووضع أيماننا على شمائلنا في الصالة
كنيم و سحري خود را به تاخير بيندازيم و در نماز دست راست را روي  ل ذر افطار تعجي

از كنار مردي  صپيامبر«:  . و از جابر روايت شده است كه گفته»دست چپ بگذاريم
گذاشته بود،   خواند و دست چپ خود را بر روي دست راست كه نماز مي گذشت  مي

. احمد و »گذاشت  دست چپش كشيد و آن را روي دست راست او را بيرون  صپيامبر
  . است »صحيح«: اسناد آن  گفته است اند. و نووي  ديگران آن را روايت كرده

  خالف آن روايت نشده است و اين عمل صابن عبدالبر گويد: در اين باره از پيامبر
:  است و گفته . و مالك نيز آن را در موطا ذكر نموده گفته جمهور اصحاب و تابعين است

، دست چـپ را  ، همواره در نماز با دست راست ا اينكه به لقاء اهللا پيوستمالك ت
  .»گرفت مي

  نماز:ر  ن دستها د محل نهاد
كه بموجب آن   : حديث صحيحي به ثبوت نرسيده است گفته است كمال اب الهمام 

اف نهاد كه آنها را زير ن  ها معهود آنست دستها را پايين سينه يا زير ناف نهاد. به نزد حنفي
.  . احمد دو قول دارد و به هر دو مذهب راي داده است ها زير سينه و به نزد شافعي
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علم از اصحاب و   راي اهل « : گفته است كه هر دو مساوي هستند. ترمذي   حقيقت آنست
. بعضي  گذاشت  تابعين و بعد از آنها، آنست كه در نماز دست راست را، روي دست چپ

. وليكن »بر ناف و هر دوي آنها وقوع يافته است گويند ز بعضي  ، و گويند روي ناف 
هر دو دست خود را روي سينه  صكه بموجب آنها، پيامبر رواياتي نقل شده است 

كه دست  ام  را ديده صپيامبر  من«گفته است:  كه  نهاد. از هلب طائي روايت شده  مي
د آن را روايت كرده است و . احم»اش نهاد بر سينه راست را باالي مفصل دست چپ مي

با « گفته است: كه  . از وائل بن حجر روايت شده  دانسته است »حسن«ترمذي آن را 
اش نهاده  كه او دست راست خود را روي دست چپ و بر سينه خواندم نماز مي صپيامبر

 . و ابوداود و نسائي آن را بدين . ابن خزيمه آن را روايت كرده و صحيح دانسته است»بود
كف دست چپ و مچ و بازوي آن   سپس دست راست را بر پشت« اند: گونه روايت كرده

  .»نهاد
  عاي استفتاح: توجه يا د -3

، نماز را بدان صمستحب و مندوب است كه نمازگزار يكي از دعاهائي را كه پيامبر
كه بعضي از  ، بخواند، ت فاتحه كرد، بعد از تكبيره االحرام و قبل از قراء آغاز و افتتاح مي

  : نگاريم اين دعاها را در پايين مي
،  ت فاتحه بعد از تكبيره االحرام و قبل از قراء ص: پيامبر از ابوهريره نقل است كه -1

كه  : اي پيامبر پدر و مادرم بفدايت باد، در اين مدت كوتاه  كرد. گفتم اندكي سكوت مي
ئيد چه چيز مي خوانيد؟ فرمود: فرما ، سكوت مي ت فاتحه االحرام و قراء بين تكبيره

اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، أللهم نقني من « :گويم مي
 »خطاياي كما ينقى الثوب االبيض من الدنس، أللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد

، خدايا  تم دور گردانخدايا مرا باندازه فاصله بين مشرق و مغرب از گناهانم و اشتباها«
مرا از گناهانـم پاك گردان همانگونه كه جامه سفيد از چرك و آلودگي تميز و پاك 

، با برف و آب و تگرگ  شود، خدايا مرا از گناهانـم بشوي همانگونه كه جامه گردانده مي 
  اند. كرده . بخاري و مسلم و صاحبان سنن بجز ترمذي آن را روايت »شود شسته مي
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ايستاد،  چون به نماز مي ص: پيامبر كه  طالب روايت شده است ز علي بن ابيا -2
وجهت وجهي للذي فطر السموات واالرض حنيفا مسلما وما « گفت: ، سپس مي گفت تكبير مي

أنا من المشركين، إن صالتي ونسكي ومحياي ومماتي هللا رب العالمين، ال شريك له، وبذلك أمرت 
أنت الملك ال إله إال أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت  وأنا من المسلمين: أللهم

بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه ال يغفر الذنوب إال أنت، واهدني الحسن االخالق، ال يهدي 
الحسنها إال أنت، واصرف عني سيئها ال يصرف عني سيئها إال أنت، لبيك وسعديك ، والخير كله 

روي خود  « »يك، وأنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليكفي يديك، والشر ليس إل
، در حاليكه از  كه آفريننده آسمانها و زمين است نمايـم  را تنها به سوي آنكس متوجه مي

، من از انبازگيرندگان براي اهللا نيستم  كنم گردان و خود را به وي تسليـم مي باطل روي 
) و زندگيم و مرگم براي اهللا  قربانيـم گمان نمازم و عبادتم ( ي، ب ) ورزم به وي شرك نمي (

، و هيچ شريك و انبازي ندارد، و بدين دستور داده  كه پروردگار عالميان است است 
، تنها تو  ، خدايا تو خداوندي و بجز تو معبودي نيست ، و من از جمله مسلمانانم ام شده

گناه خويش اعتراف  ام و به  كرده  خود ستم ، من به پروردگارم هستي و من بنده توام
تواند گناهان را بيامرزد، و  گناهانم را بيامرز، زيرا به غير از تو كسي نمي ، پس همه  كنم مي

كه مردم را به زيباترين   ، چه تنها تو هستي كن  مرا به زيباترين اخالق و خويها راهنمائي
تواني  كه مي دور ساز كه تنها تو هستي ، و اخالق زشت را از من  كني آنها هدايت مي

باشم و تمام  ، و همواره پيرو دين تو مي ، خدايا من همواره به فرمان تو هستم كني چنين 
، و شر و بدي هرگز به تو راه ندارد و هيچ چيز نسبت به تو شر  ها در دست تو است نيكي

، تو  گردم سوي تـو بر مياي و من از آن توام و بـه  نيست و آن را براي حكمتي آفريده
گردم و توبه  طلبم و به سوي تـو بر مي ، از تو آمرزش مي مبارك و برتر از همه هستي

  اند. كرده  . احمد و مسلم و ترمذي و ابوداود و ديگران آن را روايت»كنم مي
سبحانك « گفت: كه بعد از تكبيره االحرام مي  از عمر بن خطاب نقل شده است -3

خداوندا، ترا تنزيه و تسبيح و « »، وتبارك اسمك وتعالى جدك، وال إله غيركاللهم وبحمدك
كنـم و نام تو مبارك و شكوهمند و عظمت تو برتر از همه چيز است و هيچ  ستايش مي
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موصول و «و دارقطني بصورت  »منقطع «. مسلم آن را بصورت »معبودي بجز تو نيست
  اند. بر عمر روايت كرده »موقوف

است كه در مقام   از عمر روايت شده »صحيح«: بصورت  گفته است  ابن القيم
داد.  خواند و به مردم ياد مي كرد و با صداي بلندي آن را مي بدان دعا افتتاح مي صپيامبر

: اما من آنچه را كه از عمر  دارد. لذا امام احمد گفته است »مرفوع«و اين خود حكـم 
، نماز را  كه روايت شده است  با بعضي از آنچه. اگر كسي  روايت شده است قبول دارم

  كند، زيبا خواهد بود. افتتاح
: از حضرت عايشه ام المومنين  گفته است كه  از عاصـم بن حميد روايت شده  -4

: براستي تو چيزي  كرد؟ او گفت  نماز شب را با چه چيز افتتاح مي ص: پيامبر كه پرسيدم 
، او هرگاه به نماز  آن را از من نپرسيده است كه پيش از تو كسي از من پرسيدي 


Tايستاد، بعد از  مي=� P��-�M� ,  ده بار تكبيرK #� O+� H  و ده بار تحميدK ��$� # H  و ده


��� Kبار تسبيح > #� H  و ده بار تهليلK M #� M� ��� H  و ده بار استغفارK -SW;>� #� H 
اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني ويتعوذ من ضيق المقام « گفت: . و بدنبال آن مي گفت مي

كن و به من روزي ده و مرا تندرست گردان و از  خدايا مرا بيامرز و هدايتم  « »يوم القيامة
. ابوداود و نسائي و ابن ماجه آن را روايت »برد تنگي جا در قيامت به خداوند پناه مي

  .اند كرده
كردم   : از عايشه سوال بن عوف روايت شده كه گفته استاز عبدالرحمن  -5
ايستاد،  : هرگاه به نماز شب مي گفت كرد؟  نماز شب را با چه چيزي افتتاح مـي صپيامبر

أللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السموات « كرد: نماز خود را بدين دعا افتتاح مي
عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف  واالرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين

خداوندا، تو پروردگار جبرائيل  « »فيه من الحق بإذنك: إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم
،  ، داناي نهان و آشكاري باشي ، آفريننده آسمانها و زمين مي و ميكائيل و اسرافيل هستي

كن به  ، مرا هدايت  كني ف دارند، داوري ميتنها تو در بين بندگانت در آنچه با هم اختال
تواني هر كس را كه  ، تنها تو مي كه با اجازه تو در آن اختالف پيش آمده است  حقي
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. مسلم و ابوداود و ترمذي و نسائي و ابن ماجه آن را »كني بخواهي به راه راست هدايت 
  اند. كرده روايت 

 ص: از پيامبر گفته است كه  كرده  يت از نافع بن جبير بن مطعم او از پدرش روا -6

��� �# سه بار، و  ��$�� # +�Taسه بار،  �# �+O : گفت كه در نماز سنت مي ام  شنيده>�

�9�B� P-=�  ،سه بار�bS/� �aS/� �Yc � ,�9\-�� ��d95�� � D� e&�B A0 ����� گفتم  ،
) التي تأخذ ١أما همزة فالموتة (« رمود:؟ ف اي پيامبر خدا، همز و نفث و نفخ شيطان چيست

خداوندا از شر شيطان مطرود و رانده شده به تو  « »بني آدم، أما نفخه: الكثير، ونفثه: الشعر
كه انسان  ، و دميدن شيطان  برم از مبارزه و وسوسه و خودپسندي ، به تو پناه مي برم پناه مي

و ابوداود و ابن ماجه و ابن حبان با  . احمد»كشاند را به نزاع و خـودپسندي و شعر مي
  اند. كرده  اختصار، آن را روايت

هرگاه شب براي نماز  ص: پيامبر از ابن عباس روايت شده كه گفته است -7
اللهم لك الحمد أنت قيم « گفت: گزارد، مي ) مي نماز شب خاست و نماز تهجد ( برمي

موات واالرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت السموات واالرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور الس
مالك السموات واالرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك 
حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق ومحمد حق، والساعة حق. أللهم لك أسلمت، وبك 

ما قدمت وما أخرت  آمنت، وعليك توكلت وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت فاغفر لي
وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، ال إله إال أنت، وال إله غيرك، وال حول وال قوة 

، چه تو نگه دارنده آسمانها و زمين و آنچه در  خداوندا ستايش ترا سزاوار است « »إال باهللا
مين و آنـچه در آسمانها كه نور آسمانها و ز ، و ستايش ترا شايسته است  باشي ، مي آنهاست

، و ستايش خاص توست چه تو  ، و تو روشني بخش همه آنها هستي ، از آن تو است است
زيبد، چه تو حق  ، و ترا ستايش مي باشي خداوند آسمانها و زمين و آنچه در آنها است مي

، لقاي تو حق و سخنت حق و بهشتت حق و دوزخت نيز حـق  ات نيز حق است و وعده
. خداوندا تنها  حق است  پيامبرانت بر حق و رسالت محمد بر حق و رستاخيزت نيز،  است

ام و در راه تو به مخاصمه  ام و به سوي تو آمده كرده ام و بر تو توكل  به تو تسليم شده
. پس بيامرز گناهان پيشين و پسين و نهان و آشكارم  ام برخاسته و داوري را به تو آورده
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، هيچ معبود بحقي نيست جز تو،  ي هر چيزي را به پيش و پس اندازيتوان را. تنها تو مي
كمك و  كوشش و نيرويي ثمربخش نيست جز به   ، و هيچ و به غير از تو خدائي نيست

. بخاري و مسلم و ابوداود و ترمذي و نسائي و ابن ماجه و مالك آن را »نيروي اهللا
در نماز تهجد  ص: پيامبر كه  س آمده استاند. و در روايت ابوداود از ابن عبا روايت كرده

  خواند. ) آن دعا را مي تكبيره االحرام بعد از اهللا اكبر (
  ن الرجيم گفتن: ه=اعوذ باهللا من الشيطا استعاذ -4

، استعاذه را بگويد،  ت فاتحه مستحب است كه نمازگزار بعد از استفتاح و پيش از قراء

*sŒÎ#+ : زيرا خداوند فرموده sù |N ù& t�s% tβ# u ö�à)ø9 $# õ‹Ïè tGó™$$ sù «! $$ Î/ z ÏΒ Ç≈sÜ ø‹¤±9 $# ÉΟŠÅ_ §�9$# ∩∇∪_ 
هرگاه خواستي قرآن بخواني از شر شيطان رانده شده از درگاه خداوند، به « .]98[النحل: 

  .»خدا پناه ببر
اللهم إني «:  گفت مي ص: پيامبر كه ، آمده است گذشت  و در حديث نافع بن جبير كه

 ص: از پيامبر . ابن المنذر گفته است كه تا آخر حديث... »الشيطان الرجيمأعوذ بك من 
  .»أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم« فرمود: ) مي فاتحه ت ( كه قبل از قراء  روايت شده
  گفتن استعاذه:  آهسته 

كه استعاذه  . در معني آمده است  گفت  كه استعاذه را آهسته و سري سنت است 
. امام  ، هيچ اختالفي سراغ ندارم شود نه بصورت آشكار، و در آن ه ميگفت بصورت سري 

داند. و بروايت  ، آهسته و آشكارا خواندن آن را يكسان مي شافعي در نمازهاي جهري
  . كه مي توان آن را آشكارا گفت  ضعيفي از ابوهريره آمده است

    
  استعاذه در ركعتهاي اول سنت است نه در ديگر ركعتها:

كه  . از ابوهريره روايت شده است  ذه تنها در ركعت اول نماز، عملي است شرعياستعا

ß‰ôϑys+ ت را به خاست قراء هرگاه براي ركعت دوم برمي صپيامبر : گفته است ø9$# ¬! 
Å_Uu‘ šÏϑn=≈yè ø9   . مسلم آن را روايت»كرد كرد و توقف نمي افتتاح مي« .]2[الفاتحه:  _∪⊅∩ #$

گفتن  : فقهاء اختالف دارند در اينكه در ركعت دوم  قيم گفته است. ابن ال كرده است
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استعاذه سنت است يا خير و حال آنكه در دعاي افتتاح اتفاق دارند كه تنها در ركعت اول 
اند:  : بعضي از ياران او گفته . و در استعاذه دو قول از احمد روايت شده است سنت است

،  . و بعضي كافي است  ، پس يك استعاذه ستت محسوب ا تمام نماز رويهم يك قراء
  اند. ت مستقل به حساب آورده ت هر ركعت را يك قراء قراء

. ولي در اينكه  ت فاتحه در هر ركعت يك استعاذه سنت است اي قراء بنابر اين بر
دعاي استفتاح براي مجموع نماز يكبار است اختالف ندارند. از مفهوم حديث صحيح 

گفته  يك بار استعاذه در نماز كافي باشد. و بعد از ذكر حديث ابوهريره كه  چنان پيداست 
كافي است و   اي واقع نشده است يك بار دعاي استفتاح تها فاصله : چون بين قراء است

و امثال آن اذكاري هستند كه در حكم  صتحميد و تسبيح و تهليل و درود بر پيامبر
گفته  . و شوكاني  ) پس يكبار استعاذه نيز كافي است باشند و حكم آن را دارند. ( ت مي قراء

كه تنها بدانچه در سنت آمده است بسنده نمود، و آن فقط يكبار   احتياط آنست«:  است
  . گفتن در نماز است استعاذه 

  : بعد از خواندن فاتحه) آمين گفتن ( -5
،  ت فاتحه از قراء كه بعد  براي هر نمازگزاري امام يـا ماموم يا منفرد باشد، سنت است

آشكارا) آن را با صداي بلند و در نمازهاي سري آن را  آمين بگويد. در نمازهاي جهري (
: پشت سر  گفته است كه  . از نعيـم مجمر روايت شده است  گفت  با صداي آهسته

 � M«سپس سورة فاتحه را تا  »�# ��-�f9�-�� �Z ��� «:  ، كه گفت ابوهريره نمازگزاردم

���g��«  سپس ابوهريره بعد از سالم  ، و مردم نيز گفتند آمين : آمين گفت  خواند. سپس ،
كه جانم در دست اوست نمازم از نماز همه به نماز  كسي  : سوگند بدان  دادن نماز گفت

، و نسائي و ابن خزيمه و ابن  . بخاري آن را بدون سند ذكر كرده تر است شبيه صپيامبر
  اند. كرده لسراج آن را روايت حبان و ابن ا

:  گفته است . عطاء »��« : گفت مي ص: پيامبر گفت  كه ابن شهاب  در بخاري آمده
گفتند تا   گزاردند، آمين كه در پشت سر وي نماز مي  . ابن الزبير و كساني آمين دعا است

كرد، و  نميابن عمر آن را ترك «گفته است:  اينكه طنين آن در مسجد بلند شد. و نافع 
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. و از ابوهريره »ام نمود و از وي در اين باره روايتي شنيده گفتن آن تشويق مي مردم را به 

�Î�ö+ . هرگاه كه صپيامبر«:  نقل است كه xî ÅUθ àÒ øóyϑ ø9 $# óΟ Îγø‹n=tæ Ÿω uρ tÏj9!$ āÒ9$# ∩∠∪_  :الفاحتة]

اول از پشت سر او آن را كه صف  گفت اي مي و آنرا بگونه »��«:  گفت خواند، مي مي. ]٧
: حتي صف  گفته است  اند، و ابن ماجه . ابوداود و ابن ماجه آن را روايت كرده»شنيدند مي

پيچيد. حاكم نيز آن را با  در مسجد مي صگفتن پيامبر  شنيد و صداي آمين اول آن را مي
و گفته  كرده . و بيهقي نيز آن را روايت  : صحيح است كرده گفته شروط شيخين روايت 

  . . و دارقطني آن را با اسناد حسن روايت كرده است است حسن و صحيح است

 Î�ö�xî+ كه چون شنيدم  صاز پيامبـر «:  گفته است كه   از وائل بن حجر روايت شده

ÅUθàÒ øó yϑø9 $# óΟ Îγø‹n=tæ Ÿωuρ tÏj9 !$āÒ9$# ∩∠∪_  :را خواند، آمين را با صداي بلند  .]٧[الفاحتة
:  اند و ترمذي آن را حسن دانسته و گفته است كرده و ابوداود آن را روايت  . احمد»گفت

اند كه آمين را  بيش از يكنفر از دانشمندان اصحاب و تابعين و افراد بعدي بدان راي داده
: سند اين حديث صحيح  گفته است . حافظ  گفت آنحضرت با صداي بلند و آشكارا مي

، كه هرگاه  ام نفر از اصحاب را در اين مسجد دريافته : دويست . و عطاء گفته است است
. از حضرت  شنيدم گفتن ايشان را مي »��«طنين بلند  »��g��M� � « گفت: امام مي

ما حسدتكم اليهود على شئ، ما حسدتكم «فرمود:  ص: پيامبر كه عايشه روايت شده است 
گفتن سالم و آمين  هيچ چيزي باندازه  امروز يهوديان در « »على السالم والتأمين خلف االمام

  اند. كرده . احمد و ابن ماجه آن را روايت »ورزند ، به شما رشك نمي بعد از امام
  گفت: كه آمين را هماهنگ با امام   سنت است

گفتن با امام هماهنگ باشد، از او جلو و عقب نيفتد.  كه ماموم در آمين   مستحب است

�Î�ö+ هرگاه امام گفت:« فرمود: ص: پيامبر كه  از ابوهريره روايت شده است xî ÅUθ àÒ øóyϑø9 $# 

óΟ Îγø‹n=tæ Ÿωuρ tÏj9 !$ āÒ9$# ∩∠∪_  :گمان هر كس آمين  ، چه بي پس شما بگوئيد: آمين .]٧[الفاحتة
. بخاري آن را »شود گناهان پيشين او آمرزيده مي گفتنش با فرشتگان هماهنگ باشد، 

هر وقت امام «فرمود:  ص: پيامبر كه از او روايت شده است . باز هـم  كرده است روايت 
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Î�ö�xî ÅUθàÒøó+ : گفت  yϑø9$# óΟ Îγø‹n=tæ Ÿωuρ tÏj9!$ āÒ9 ، زيرا »��«بگوئيد:  .]٧[الفاحتة:  _∪∠∩ #$
گفتن فرشتگان موافق  گفتنش با آمين  كه آمين   كسي  ، پس گويند: آمين فرشتگان و امام مي

. و  . بخاري آن را روايت كرده است»شود هان پيشين او آمرزيده ميگنا  و هماهنگ باشد،
إذا أمن االمام فأمنوا فإن من وافق تأمينه « : فرموده است ص: پيامبر از او روايت شده كـه

، شما نيز همراه با وي آمين  گفت  هرگاه امام آمين « »تأمين المالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه
گناهان  گفتن فرشتگان موافق و هماهنگ باشد،   گفتنش با آمين  بگوئيد، چه هر كس آمين

  اند. كرده روايت . گروه محدثين آن را »شود پيشين وي آمرزيده مي
، بلكه دعائي  كوتاه يا كشيده و ميـم مخفف جـزء فاتحه نيست با الف  »�� « معني:

  .»خدايا از ما بپذير«است بمعني 
  نماز:بعد از فاتحه در  قرائت آياتي چند از قرآن  -6

ت فاتحه در دو ركعت صبح و جمعه و دو  سنت است براي نمازگزار كه بعد از قراء
، يك سوره از قرآن را  ركعت اول ظهر و عصر و مغرب و عشاء و در همه نمازهاي سنت

  يا تعدادي از آيات قرآن را بخواند.
اول نماز ظهر سوره فاتحه در دو ركعت  صپيامبر«:  از ابو قتاده روايت شده است كه

خواند  خواند، و در دو ركعت بعدي فقط سوره فاتحه مي و دو سوره ديگر از قرآن را مي
، و در ركعت اول بيشتر از ركعت دوم  شنيديم خواند كه ما مي و گاهي آيه را چنان مي

. بخاري و مسلم و ابوداود آن را »داد و همچنين در نماز عصر و نماز صبح طول مي
از خواندن  ص: ما گمان كرديم مقصود پيامبر گفت«  اند. و ابوداود افزوده كه: ايت كردهرو

گفته   . جابر ابن سمره»كه مردم به ركعت اول جماعت برسند  سوره بعد از فاتحه آنست
كه خوب نماز  كردند ( كوفه از دست سعد به عمر بن خطاب شكايت  : اهل  كه  است
  . باز هم از وي شكايت گماشت  . و عمار را بر آنان زول داشتكه او را مع ، خواند) نمي

: اي ابواسحاق  داند بخوبي نماز بخواند، عمر پيش وي فرستاد و گفت كردند و گفتند: نمي
: بخداي  عمار) گفت ، ابواسحاق ( خواني كنند كه تو نماز را خوب و زيبا نمي اينها گمان مي

گزارم و چيزي از آن  خواند، من بر ايشان نماز مي ينماز م صسوگند بهمانگونه كه پيامبر
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ت سوره قرآن را طوالني  ) قراء بعد از فاتحه : در نماز عشاء در دو ركعت اولي ( كاهـم نمي
: اي ابواسحاق از شما همين  ، گفت خوانم كنم و دو ركعت بعدي را سبك و سريع مي مي

كه  كوفه فرستاد،  مرداني را همراه وي به را انتظار داشتم و گمانم نيز چنين بود. مردي يا 
گفتند  باره او خوب  كنند و همه در  كوفه و همه مسجدهاي آنجا سوال  درباره وي از مردم

كه مكني به  عبس مردي بنام اسامه بن قتاده  و او را ستودند، تا اينكه در مسجد قوم بني
گسيل  )1(: سعد، سريه بايد گفتدهي  : حاال كه ما را بخدا سوگند مي گفت ابوسعده بود، 

كرد. سعد  نمود، و در داوري عدالت را مراعـات نمي داشت و تقسيم بالسويه نمي نمي
  كرد:  خواهم: اما من به خداي سوگند به سه چيز بر تو دعا  گفت

گويد و از روي ريائي و شهرت طلبي برخاسته  خداوندا اگر اين بنده تو دروغ مي
، و او را در معرض  گردان  ، و فقر و بينوائيش را نيز طوالني گردان  است عمرش را طوالني

: من پيرمرد فتنه زده هستم و دعاي سعد  گفت . بعدها اين مرد مي ها و آشوبها قرار ده فتنه
: من بعداً او را ديدم كه از بس پير شده  گفته است . عبدالملك  درباره من قبول شده است

خورد و بدانان  كنيزكان برمي و افتاده بود و او در راه به بود ابروانش بر چشمانش فر
خواند،  كه مي . و ابوهريره در هر نمازي  كرده است زد. بخاري آن را روايت  چشمك مي

، و آنچه از ما  شنوانيد، ما نيز به شما بشنوانيم به ما مي صكه پيامبر آنچه « : گفت مي
ام الكتاب  ، اگر در نمازت اضافه بر فاتحه ( اريـمد ، ما هـم از شما پوشيده مي پوشيده است

) چيزي از آيـات قرآن نخوانـدي نمازت درست و كافي است و اگر اضافه بر  = ام القرآن
  كرده است. . بخاري آن را روايت »آن سوره يا آياتي نيز خواندي كار نيكو انجام دادي

  ت بعد از فاتحه: چگونگي قراء
.  ) بعد از فاتحه به هر گونه خوانده شود جايز است از قرآن سوره يا آياتي ت ( قراء
،  جنگيديـم در خراسان مي صهمراه با سيصد نفر از اصحاب پيامبر« : گفته است  حسين

) آياتي از يك سوره قرآن  بعد از فاتحه شد و ( يكي از آنها در نماز برايمان امام مي

                                         
  .اي از سپاهيان بين پنج نفر تا سيصد نفر : دسته سريه - 1
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او در هر ركعت « كه: باس روايت شده است. از ابن ع»رفت خواند و آنگاه به ركوع مي مي
  . دارقطني آن را با اسناد قوي روايت كرده است. »خواند اي از بقره مي فاتحه و آيه

موضوع جمع بين دو «:  بخاري در كتاب خود، فصلي را تحت اين عنوان آورده است
. و »گراي قبل از سوره دي ها و سوره سوره قرآن در يك ركعت و خواندن خواتيـم سوره

مومنون را خواند   در نماز صبح سوره صپيامبر« كند كه: او از عبداهللا بن السائب نقل مي
اي برايش  تا اينكه به داستان موسي و هارون رسيد يا به داستان عيسي رسيد كه سرفه

. و عمر در ركعت اول يكصد و بيست آيه از سورة بقره و  “عارض شد و به ركوع رفت
كهف و در  خواند. و احنف در ركعت اول سوره  »مثانی«اي از  در ركعت دوم سوره

كه با عمر در نماز صبح هر دو را  ركعت دوم يونس يا يوسف را خواند. و گفته است 
. و ابن مسعود در اولي چهل آيه از سوره انفال و در دومي يك سوره مفصل  خوانده است

اي را در دو ركعت بخواند يا يك  : اگر كسي سوره گفته است . و قتاده  را خوانده است
  اشكال ندارد). اش كتاب خداست ( سوره را در هر دو ركعت تكرار كند، همه

مردي از انصار در مسجد قباء براي « كرده است كه:  عبداهللا بن ثابت از انس روايت
قل «خواند و آنوقت سوره  كرد آن را مي اي را آغاز مي كرد، هرگاه سوره مردم امامت مي

خواند. درهمه  ، سوره ديگري نيز مي خواند، سپس همراه آن ، را تا آخر مي»اهللا أحد هو
، سپس  كني گفتند: شما بدين سوره افتتاح مي  كرد. يارانش با وي سخن ركعات چنين مي

، يا آن  ، پس يا آن را بخوان خواني ، و سوره ديگري نيز مي كافي نيست كه اين  پنداري  مي
 »قل هو اهللا أحد« كرد و آن سوره : چنين نخواهم  . گفت سوره ديگر بخوان، و  كن را ترك 

، اگر دوست داريد كه من امامت شما را داشته باشم چه بهتر، و اگر  كنم را ترك نمي
دانستند،  . چون او را از همه فاضلتر مي كنم دوست نداريد، من امامت شما را ترك مي

، به وي  بدانجا رفت صان باشد. وقتي كه پيامبردوست نداشتند كه ديگري امام جماعتش
؟ و چه  خبر دادند، فرمود: اي فالني چه چيز ترا وا داشته كه خواهش يارانت را نپذيري

: من آن سوره را دوست  گفت  ؟ كه در هر ركعت اين سوره را بخواني چيز ترا بر آن داشته 
  .»، ترا به بهشت خواهد برد بدان مهر تو نسبت« »حبك إياها أدخلك الجنة« . فرمود: دارم
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شنيده است كه در  صكه او: از پيامبر از يكي از مردان قبيله جهينه روايت شده است 
كه  دانم  خواند. و گفته نمي را در هر دو ركعت مي »h"M� V�Y�i �e0«نماز صبح 

د آن را كرده بود يا اينكه بعمد در هر دو ركعت آن را خواند؟. ابوداو فراموش  صپيامبر
  . كرده و در اسناد آن عيبي نيست روايت 

  : ت بعد از فاتحـه ه قراء دربار صصصصرهنمود ييامبر
كرده است ذكر   ، خالصه بعد از فاتحه صت پيامبر كه ابن القيـم درباره قراء ما آنچه 

ت سوره ديگري را شروع  شد، قراء ت فاتحه فارغ مي هرگاه از قراء . او گفته است: كنيم مي
، آن را كوتاه  كرد و گاهي بعلت پيش آمد سفر يا غير آن گاهي آن را طوالني مي  كرد، يم

  فرمود: كرد، و غالبا حد متوسط را مراعات مي مي
  ت در نماز صبح: قراء

 ]ق [خواند. در نماز صبح سوره  در حدود شصت الي يكصد آيه مي  در نماز صبح
را  »�h"M� V�Y�i �e «خوانده و  » +&"]  ���e� j�5 «خوانده و  ]روم[خوانده و سوره 

(&� «خوانده و سوره  »	&e�� « ، و در سفر در هر دو ركعت خوانده&را تا داستان  »

���f «. و در روز جمعه  گرفت و به ركوع رفت اش  موسي و هارون خواند كه بعدا سرفه

�J��� = *%Y)�P«  و سوه»���/M� Q� l�B *(« چيزي را  خوانده است هر دو را كامل مي .
اي از يك سوره ديگر را  اي از يك سوره و پاره پاره«:  دهند كه كه امروز مردم انجام مي

: نماز  پندارند كه كثيري از نادانان مي گروه  كه  داد. اما آنچه  ، هرگز او انجام نمي»خوانند مي
اين پندار  در آن خوانده شود. ة]سجد[ صبح روز جمعه فضلش در آنست كه سـوره

 ة]سجد[ جهلي است بزرگ، لذا بعضي از پيشوايان دوست ندارند كه در نماز صبح سوره
خواند كه در آنها از مبدا و معاد و  بدينجهت اين دو سوره را مي صرا بخوانند. و پيامبر

كه در روز جمعه روي داده و يا روي خواهد  آفرينش آدم و بهشت و دوزخ و غير آن 
خواند كه  . او در نماز صبح آن روز از اين جهت اين دو سوره را مي استداد، سخن رفته 

كه در مجالس  گذشته و آينده واقع در روز جمعه را بياد امت بيندازند. بهمانگونه   حوادث
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سبح اسم [و  ]اقتربت[و  ]ق[بزرگ و مراسم و محافل مانند عيدها و نماز جمعه سوره 
  .خـواندرا مي  ]الغاشيه [و  ]ربك االعلى

  ر نماز ظهر: ت د قراء
كرد، تا جائيكه ابوسعيد گفته  ت را طوالني مي ، قراء گاهي آنحضرت اما در نماز ظهر،

توانست به بقيع برود و قضاي حاجت را  گرديد، شخص مي نماز ظهر برپا مي «است: 
را  صاش برگردد و وضو بگيرد و ركعت اول نماز پيامبر بجاي آورد سپس به خانه

 ص. پيامبر كرده است . مسلم آن را روايت »كرد ت را بسيار طوالني مي برا قراء بد، زدريا
�����e0 *9 «و  »<
Q�M� D�" �>� n«، و گاهي  » m�Y)%*ا«در نماز ظهر گاهي باندازه 

l5W%«  و گاهي»R�O�� [�e ?.����«  و»o"�d��� ?.����« مي خواند. را  
  ر نماز عصر: ت د قراء

داد، و اگر در نماز ظهر  ت را طول مي ز عصر باندازه نصف نماز ظهر قراءو در نما
  خواند. كرد، در نماز عصر نيز باندازه آن آيات قرآن مي ت را كوتاه مي قراء

  مغرب:ر نماز  ت د قراء
 گاهي نمود، چه در آن  در نماز مغرب برخالف عمل روز رفتار مي صپيامبر

را  ]المرسالت [و گاهي  ]الطور[خواند، و گاهي  را در دو ركعت اول مي ]عرافاأل[
 ]  المص [او در نماز مغرب  « كرده كه:  روايت صمر و بن عبدالبر از پيامبرخواند. ابو ع مي

n �<� «را خوانده و  ]الدخان [ ]حم[را خوانده و  ]صافات [را خوانده و  ]االعراف [ –>

Q�M� D�"«  را خوانده و»�&;%Y�� � �;��« ا خوانده و ر» ��e&	 �«  را خوانده و
» [�خواند. و گفته است اينها همه  هاي كوتاه نسبتا مفصل مي را خوانده و سوره »  � -<

  . پايان سخـن ابن عبدالبر.»باشند آثار صحيحي و مشهوري مي
كوتاه نسبتا مفصل بطور هميشه عمل مروان بن  هاي  ت سوره اما مداومت بر قراء

: تو چرا در نماز  گفت  . و زيد بن ثابت اين عمل وي را انكار كرد و به وي الحكم است
را ديده امكه بلند ترين دو سوره بلند را  صمغربچنين مي كني؟ در حاليكه من پيامبر
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. اهل  است »صحيح«اين حديث  ]اعراف[:  ؟ گفت : آن كدام است خواند. مروان گفت مي
  گفته است:  كه  كرده  ز عايشه روايت اند. نسائي ا سنن آن را روايت كرده

خواند. پيوسته در  در نماز مغرب سوره اعراف را در هر دو ركعت اول مي صپيامبر
كوتاه مفصل خـواندن خالف سنت است و اين عمل مروان بن   هاي ، آيه و سوره آن

  باشد. الحكم مي
  ت در نماز عشاء: قراء

. و به معاذ فرمود كه در  است خوانده »;&�� ��;� ���Y%« صاما در نماز عشاء پيامبر


n «، و »� ��j�5 � :��)�«:  آن> ���M� p�" �>�« ،» � *9��� �5W% �e�«  و امثال آن را
  بخواند.

نماز عشاء را خواند، سپس به ميان بني عمرو بن عوف  صشبي معاذ همراه پيامبر
كرد و در آن   برايشان اعادهگذشته بود   رفت و نماز عشاء را بعد از اينكه مدتي از شب


D�" �>� n « اين عمل وي را نپسنديد و به او گفت: صسوره بقره را خواند، پيامبر>

Q�M�« »ناقدان بدون توجه بما قبل و بعد  »؟ كني كه مردم را مبتال مي  مگر تو آشوبگري
  ده است.گفته ش اند كه در چه موقعي  اند و توجه نكرده ، بدان در آويخته كلمه اين 

  ر نماز جمعه: ت د قراء
كامل و  را بصورت  ة]الغاشي[يا  ]منافقين [و  ة]جمع[ در نماز جمعه سوره صپيامبر

 %� qت او آخر اين دو سوره از  خواند. و اما اقتصار بر قراء را مي ة]الغاشي[و  ]سبح [سوره 

�&)� �%C�� �r�« مخالف رهنمود اوستآن را انجام نداده و  صتا آخر آنها هرگز پيامبر  
  .داد كه پيوسته انجام مي

  ت در نماز عيدين عيد فطر ، عيد قربان: قراء
كامل و گاهي  هر دو را بصورت  ]اقتربت [و  ]ق[و اما در نماز عيدها گاهي سوره 

خواند. و اين سنت و رهنمود هميشگي او درباره نماز  را مي ]ةالغاشي [و  ]سبح [ سوره
. لذا خلفاي  ، و چيزي آن را نسخ نكرده است به لقاء اهللا پيوست عيدين بود تا اينكه

  اند: راشدين از او پيروي كرده
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خواند و تا نزديك طلوع خورشيد طول  در نماز صبح سوره بقره را مي �ابوبكر
: اگر  كند، او گفت كه خورشيد طلوع  ، نزديك است  كشيد گفتند: اي خليفه رسول اهللا مي

  نمايد. غافل نميكند ما را   طلوع
 ]اسرائيل بني [و  ]هـود[و  ]نحل[و  ]يوسف[در نماز صبح سوره  �و عمر بن خطاب

هاي بلند در نماز نسخ شده بود بر خلفاي  خواند. اگر خواندن سوره و امثال آنها را مي
كه مسلم در كتاب   گشتند. و اما حديثي ماند و ناقدان بر آن مطلع مي راشدين او پنهان نمي

در نماز صبح  صپيامبر «گفته است:  كه   كرده ح خود آن را از جابر بن سمره روايت صحي
خواند و بعد از نماز صبح نمازهاي ديگر را كوتاه و سبك  را مي »ق و القرآن المجيد «

تر  كوتاه تش  تش بلندتر بود و در ديگر نمازها قراء يعني در نماز صبح قراء خواند ( مي
كه  ضل نيز بر اين مطلب داللت دارد كه او از ابن عباس شنيده . سخن ام الف »بود)

كه   اي فررندم با خواندن اين سوره بيادم آوردي«:  گفت خواند، را مي ]والمرسالت عرفا[ 
خواند، تا اينكه در  كه آن را در نماز مغرب مي شنيدم صاين سوره را آخرين بار از پيامبر

هر كس از شما  « »أيكم أم بالناس فليخفف« گفت: كه  صر: و اما قول پيامب كار گفت  پايان
در عين اينكه  صپيامبر«:  . و قول انس»به امامت مردم ايستاد، آن را بر مردم سبك گيرد

، تخفيف نماز و بر مردم »گرفت خواند از همه مردم آن را سبكتر مي نماز را كامل مي
بستگي داشت نه به  صگي پيامبر، يك امر نسبي است و به رفتار هميش گرفتن آن  سبك

داد كه خود خالف آن رفتار  ، زيرا او هرگز مردم را به چيزي دستور نمي آرزوي مامومين
دانست كه در پشت سر او مردمان پير و سست و نيازمند و بيمار  نمايد، او به تحقيق مي

زش چند برابر گمان امكان دارد كه نما خوانند. پس آنچه كه انجام داده است و بي نماز مي
تر خفيف و كوتاه بوده باشد. و  طوالني بوده باشد و به نسبت نمازهاي بلندتر و طوالني

، و دليل اين  ، آن حاكـم است و آن مورد نزاع ما است كه پيوسته انجام داده است آنچه 
به  ص: پيامبر گفته است اند كه  كرده  مطلب آنست كه نسائي و ديگران از ابن عمر روايت

خواند،  مي ]الصافات [ كرد و داد كه نماز را كوتاه بخوانيم و براي ما امامت مي ا دستور ميم
  داد. كه بدان دستور مي  از جمله تخفيفي بوده ]صافات [ پس خواندن

  : خواندن سوره مشخـص و معيني
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كرد كه همواره آن را بخواند مگر در  در نماز يك سوره معين را تعيين نمي صپيامبر
. و اما در ديگر نمازها، ابوداود در حديث عمرو بن شعيب از پدرش  جمعه و عيدين نماز

هيچ سوره نسبتاً مفصل و بلندي نبوده است مگر «:  : او گفته است كه از جدش ذكر كرده 
كه آنها را خوانده  ام  شنيده صاينكه در نماز جماعت نمازهاي فرض آنها را از پيامبر

خواند و چه بسا آن را در دو  ود كه سوره را بطور كامل مي. رهنمود او چنان ب است
ها از  ت اواخر و اواسط سوره خواند. و اما قراء خواند و چه بسا اول سوره را مي ركعت مي

داده  ت دو سوره در يك ركعت را در نمازهاي سنت انجام مي . اما قراء او نقل نشده است
كرده باشد. و اما حديث ابن مسعود:  چنين كه  است ولي در نماز فرض از او نقل نشده 

 : مشناس خواند مي آنها را با هـم در يك ركعت مي صهاي همنظير را كه پيامبر من سوره«
و  ]الطور[ در يك ركعت و  ة]الحاق [و  ]اقتربت[، و  در يك ركعت ]النجم[و  ]الرحمن[
. اين ».. تا آخر حديث. در يك ركعت ]نون[و  ]اذا وقعت [، و  در يك ركعت ]الذاريات[

كه آيا   ، دارد كه محل آن را تعيين نكرده است صحديث وي حكايت از يك عمل پيامبر
ت يك  ؟ و احتمال هر دو را دارد. و اما قراء در نماز فرض يا در نماز سنت بوده است

: مردي از  كه . و ابوداود گفته است »كمتر از او ر وايت شده است  سوره در دو ركعت
 ]اذا زلزلت[كه در نماز صبح در هر دو ركعت   شنيده است صاز پيامبر«:  كه  گفت  نهجهي
  .»كرد؟ كرده بود يا بعمد چنين   فراموش صكه پيامبر  دانم : نمي خواند، و گفته است مي

  : كردن ركعت اول در نماز صبح طوالني 
طوالني  ركعت اول نماز صبح و هر نماز ديگري را بيش از ركعت دوم صپيامبر

يعني  شد ( كسي شنيده نمي داد تا اينكه صداي پاي  كرد. گاهي آنقدر آن را طول مـي مي
ماند)  رسيدند و كسي جا نمي كرد تا اينكه همه به نماز مي ركعت اول را آنقدر طوالني مي

داد. چه در قرآن آمده است كه در نماز صبح  و نماز صبح را بيش از ديگر نمازها طول مي
شوند و  فرشتگان و يا فرشتگان مامور در شب و فرشتگان مامور در روز حاضر ميخدا و 

اين دو قول مبني بر اين هستند كه آيا نزول رحمت الهي تا پايان نماز صبح ادامه دارد يا 
كمتر است  كه هر دو قول مستمسكي دارند. بعالوه چون تعداد ركعات آن   تا طلوع فجر؟

كند و همچنين نمازگزاران چون تازه از  عات را جبران ميكاهش رك طول دادن آن اين 
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اند و  اند، سر حال هستند و هنوز بدنبال وسايل زندگي و امور دنيوي نرفته خواب برخاسته
اند و نمازگزار از  گوش و زبان و قلبشان با هـم همĤهنگ است و به چيزي مشغول نشده

و صفاي حاصل از آن نماز، اساس و  كند فهمد و درك مي هر وقت ديگر بهتر قرآن را مي
.  داد و آن را طوالني برگزار كرده است ،پس بدان اهتمام بيشتري مي كار روزانه است اول

يابند كه به اسرار شريعت و مقاصد و فلسفه آن  كساني آنها را در مي  ، اينها اسراري است
  توجه دارند.

اي  ده بود، بر هر آيهكشي  بصورت صت پيامبر : قراء صچگونگي قرائت پيامب
  .القيمكشيد. پايان سخن ابن  كرد و صدايش را مي توقف مي
  :تاست مسـتحب  ر اثناي قراء آنچه د

 ص: پيامبر : در حديث آمده است كه ت سنت است زيبائي و آراستگي صدا، در قراء
رموده و ف »صداي خودتان را با ترنم قرآن مزين كنيد « »زينوا أصواتكم بالقرآن« فرموده:

كه قرآن را به آواز بلند نخواند بر شيوه ما   كسي« »ليس منا من لم يتغن بالقرآن«:  است
إن أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه وحسبتموه يخشى « . و فرموده است:» نيست

كه هرگاه آواز قرآن خواندن  كسي است  خوش آوازترين شخص در خواندن قرآن « »اهللا
هاي خشوع در صداي وي  نشانه ترسد ( د، احساس كنيد كه او از خداوند مياو را شنيدي
) ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى ١وما أذن اهللا شئ («. و فرموده است: » باشد)محسوس 

كه خوش آواز باشد بيش از هر  خداوند به آواز خواندن قرآن را از پيامبري « »بالقرآن
  .» آن را بيش از هر چيز ديگري اجازه داده است دهد و گوش مي  شنود و بدان چيزي مي
كه   خواند سنت است كه در نماز يا غير نماز قرآن مي  كسي : براي  گفته است  نووي

چون به آيه رحمت رسد طلب فضل و بخشش خداوند كند، و چون به آيه عذاب رسيد، 
اي ناخوشايند استعاذه از عذاب دوزخ به خداوند پناه ببرد يا از عذاب يا از شر يا از چيزه

.  و امثال آن » خواهم خداوندا عافيت را از تو مي« »اللهم إني أسألك العافية« كند يا بگويد: 
جلت « يا »تبارك اهللا رب العالمين«يا  »سبحانه وتعالى«و چون به آيه تنزيه رسيد، بگويد: 

.. مبارك است اهللا پاك و منزه و برتر است خداوند. ، يعني . ( و امثال آن »عظمة ربنا
. و ما از حذيفه بن اليمان  ... باشكوه و عظيم است پروردگار ما...) پـروردگار جهانيان
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، سوره بقره را آغاز  گزارديم نماز مي صشبي با پيامبر«:  ايم كه گفته است روايت كرده
كه كردم  رود، سپس از آيه صد گذشت و گمان  كرد با خود گفتم از آيه صدم به ركوع مي

كه به ركوع  كردم  كرد و گمان  خواند، سپس آن را تمام  تمام آن را در يك ركعت مي
كرد و سوره نساء را آغاز كرد و  رود، سپس سوره آل عمران را آغاز كرد و آن را تمام  مي

،  گفت رسيد، تسبيح مي خواند، هرگاه به آيه تسبيح مي آن را خواند، با تاني و ماليمت مي
رسيد،  كرد و هرگاه به آيه عذاب و و عيد مي رسيد، طلب مي آيه طلب مـيو هرگاه به 
اند: تسبيح و طلب و  . ياران ما گفته كرده است . مسلم آن را روايت  “ كرد استعاذه مي

، خواه در نماز يا غير آن باشد. امام يا  خواند سنت است كسيكه قرآن مي  استعاذه براي
ن آن مساوي هستند. ار دعاست و همچون آمين همه در گفتماموم يا منفرد باشد. چه اينك

بلى وأنا "على « را خـواند، بگويد: »أليس اهللا بأحكم الحاكمين« كه هر كس و مستحب است 
بلى « را خواند بگويد: »أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى«و هر كس  »ذلك من الشاهدين

 و چون گفت: »آمنت باهللا« واند، بگويد:را خ »فبأي حديث بعده يؤمنون«و هر كس  »أشهد
توان در نماز و غير  ها را مي اين جواب »سبحان ربي االعلى«بگويد:  »سبح اسم ربك االعلى«

  گفت. آن 
  )1(ر نماز آشكارا يا نهان باشد؟ آن د ر كجا بايد قرائت قر د

كه نمازگزار در دو ركعت نماز صبح و نماز جمعه و دو ركعت  مستحب آنست 
خواه فاتحه يا غير  تش ( نماز مغرب و عشاء و نماز عيدين و كسوف و استسقاء قراء  لاو
) آشكارا باشد و آنرا با صداي بلند بخواند و در تمام ركعات نماز ظهر و عصر و  آن

ركعت سوم مغرب و سوم و چهارم عشاء آن را آهسته و سري بخواند و در نمازهاي 
در همه آنها سري و آهسته است و آنها كه در شب سنت اگر سنتهاي روز باشند قرائت 

                                         
آيد مراد وي در اينجا خواندن مطلق قرآن خواه فاتحه يا غير آن  از سخنان بعدي مولف چنان برمي - 1

، خواندن قرآن غير از فاتحه سنت  باشد. چه در ركعات سوم و چهارم ظهر و عصر و سوم مغرب
شود كه البته آن هم  نيست تا جهري و سري درباره آن صادق باشد و در آنها تنها فاتحه خوانده مي

  .»مترجم«.  سري است
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شوند آشكارا خواندن و سري خواندن در آنها مساوي است و نمازگزار مخير  خوانده مي
  . ولي افضل آنست متوسط بين جهري و سري باشد.  است

خواند، و از كنار  كه با صداي آهسته نماز مي از كنار ابوبكر گذشت  صشبي پيامبر
جمع  صكه هر دو در حضور پيامبر خواند، وقتي  ا صداي بلند نماز ميعمر گذشت كه ب

كه با صداي آهسته نماز  فرمود: اي ابوبكر از كنار شما گذشتم  صشدند، پيامبر
كردم صدايم را  كه با وي مناجات مي گمان كسي  : اي رسول اهللا بـي ؟ او گفت خواندي مي
، او  خواندي تم كه با صداي بلند نـماز ميشنيد، به عمر نيز فرمود: از كنار تو گذش مي

 فرمود: ص. پيامبر راندم كردم و شيطان را مي ، خـوابيدگان را بيدار مي : اي رسول اهللا گفت
، و به عمر  »اي ابوبكر تو كمي صدايت را بلند كن«. »يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئا«

. احمد و ابوداود آنرا »ركمي صدايت را پايين بياو« »اخفض من صوتك شيئا« فرمود:
كه بايد سري بخـواند با صداي  كرد، در جائي  اند. اگر نمازگزار فراموش  كرده روايت 

كه بايد جهري بخواند با صداي سري خواند، هيچ اشكالي   آشكارا خواند و در جائي
  گذارد. ندارد، چنانچه در اثناي قرائت بيادش آمد، بنا را بر آن مي

  وم پشت سر امامقرائت فاتحه مام

كه نماز بدون قرائت سوره فاتحه درست و صحيح نيست و بايد آن   اصل بر آن است
كه در فرايض نماز از آن  را در تمام ركعات نمازهاي فرض و سنت خواند، بهمانگونه 

  شود و واجب است ، جز آنكه در نمازهاي جهري قرائت از ماموم ساقط مي سخن رفت

#+ فرمايد: گوش فرا دهد، چه خداوند مي ائت امام كه ساكت باشد و به قر sŒÎ)uρ � Ì̃�è% 

ãβ# u ö�à) ø9$# (#θãèÏϑtG ó™$$ sù …çµ s9 (#θ çFÅÁΡr& uρ öΝä3 ª=yè s9 tβθ çΗxq ö� è? ∩⊄⊃⊆∪_  :هرگاه قرآن « .]204[األعراف
خوانده شود بدان گوش فرا دهيد و آنرا بنيوشيد، باشد كه مورد مهرباني خداوند 

هر « »إذا كبر االمام فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا« فرموده است: صن پيامبر. و چو»قرارگيريد
گوش فرا  ، شما نيز تكبير گوئيد، و هر وقت قرآن را خواند به وي  وقت امام تكبير گفت

. و معني حديث زير نيز بر معني اين حديث  . مسلم آن را صحيح دانسته است»دهيد
كسي كه امام جماعت دارد قرائت « »المام له قراءةمن كان له إمام فقراءة ا« شود: حمل مي
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. و  . يعني در نمازهاي جهري قرائت امام بجاي او نيز كافي است»امام براي او كافي است
دهد و در نماز جهري نيز اگر  اما در نمازهاي سري ماموم نيز قرائت خود را انجام مي

كه  : آنچه  بن العربي گفته است. ابوبكر )1(صداي امام را نشنود قرائت بر وي واجب است
، قرائت فاتحه براي ماموم  دهيم آنست آنجا كه در نماز قرائت سري است ما ترجيح مي

واجب است زيرا از عموم احاديثي كه در مبحث فرايض نماز از آنها سخن رفت اين 
ت ) نبايد ماموم قرائ در ركعتهاي جهري گردد. و اما در نماز جهري ( مطلب استفاده مي

  : فاتحه را انجام دهد به سه دليل
  . ، عمل اهل مدينه چنين بوده است اول

#+ : ، حكم قرآن چنين است دوم sŒ Î)uρ � Ì̃� è% ãβ# u ö�à) ø9 $# (#θ ãèÏϑtG ó™$$ sù_  :و دو  .]204[األعراف
قد علمت أن بعضكم « كند: يكي حديث عمران بن حصين: حديث نيز اين راي را تاييد مي

سبح [سوره متوجه شد كه يكي از مامومين پشت سر او  صر كه پيامبريكبا « »خالجنيها
كه يكي در قرائت با من به نزاع  خواند، فرمود: چنان دانستم  را مي. »اسم ربك االعلى

  .... » اذاكبر االمام« : گذشت و حديث دوم همانكه  ،برخاسته است
ا انجام دهد، چه وقت آنرا تواند قرائت ر شود كه ماموم نمي ، ترجيح داده مي دليل سوم

)  ت فاتحه و سوره در فاصله بين قراء خواند؟ اگر گفته شود در مدت سكوت امام ( مي
. پس  ) الزامي نيست ت فاتحه بعد از قراء كه سكوت امام (  ماموم فاتحه را بخواند گوئيم

  تچطور بر ماموم فرض اس ؟ ( كنيد كه فرض نيست چگونه فرضي را ناظر بر چيزي مي
كه فاتحه را بخواند و حال آنكه سكوت امام فرض نيست تا فرصتي براي ماموم باشد و 

) بويژه در ركعتهاي جهري بايستي ماموم با قلب و فكر  خود قرائت امام نيز فرض نيست
خويش متوجه قرائت امام باشد و در آن تدبر كند. و نظام قرآن و حديث و حفظ عبادت 

. زهري و ابن  ) پايان سخن ابن العربي . ( رجيح چنين استو مراعات سنت و عمل به ت

                                         
  .»مترجم«.  اي اضافه بر فاتحه كه مقصود قرائت فاتحه است نه قرائت سوره  پيداست - 1
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المبارك و يك قول منقول از امام احمد و اسحاق نيز چنين است و شيخ ابن تيميه نيز اين 
  .)1(قول را ترجيح داده است

  : ـ تكبيرهاي انتقال7

ر كه نمازگزار در هر بلند شدن و فرود آمدن و قيام و قعود در نماز تكبي  سنت است
ابن مسعود  »سمع اهللا لمن حمده« گويد: كه مي بگويد مگر در موقع برخاستن از ركوع 

ام كه در هر فرود آمدن و بلند شدن و قيام و قعودي تكبير  را ديده ص: پيامبر گفته است
دانسته  »صحيح «اند و ترمذي آن را  كرده  . احمد و نسائي و ترمذي آن را روايت گفت مي

از جمله ابوبكر و عمر و عثمان و علي و  ص: اصحاب پيامبر است گفته  سپس 0 است
  . كردند. و عمل فقهاء نيز چنين است ديگران و تابعين چنين مي

كه او از   از ابوبكر بن عبدالرحمن بن الحارث روايت شده است  پايان سخن ترمذي
گفت  تكبير ميايستاد  هر وقت به نماز مي صپيامبر «گفت:  كه مي ابوهريره شنيده است 

كه پشتش را  ، سپس وقتي گفت رفت تكبيرمي كه به ركوع مي  ، سپس ) االحرام  تكبيره (
، چون راست »سمع اهللا لمن حمده« گفت: شد مي كرد و از ركوع بلند مي راست مي

سپس چون براي سجده  .»ربنا لك الحمد« گفت: ايستاد قبل از اينكه به سجده برود مي مي
گفت  داشت تكبير مي ، سپس چون سر از سجده برمي گفت ز تكبير ميآمد ني فرود مي

خاست  ) سپس چون پس از دو سجده برمي گفت براي رفتن به سجده دوم نيز تكبير مي (
رسيد. و اين بود  كرد تا نماز به پايان مي . بعد در هر ركعتي چنين مي گفت نيز تكبير مي

. احمد و بخاري و مسلم و ابوداود آن »كرد ت تا اينكه از دنيا رحل صكيفيت نماز پيامبر
  اند. كرده را روايت 
در بطحاء نماز ظهر را پشت سر پيرمرد احمقي « گفتم:  : به ابن عباس گفته است عكرمه 

گفت و  رفت تكبير مي ، هر وقت سجده مي گفت ، او بيست و دو بار تكبير مي بجاي آوردم
                                         

 :. به فصل حه در هر ركعتي براي امام و ماموم واجب استليكن به راي علماي شافعيه قرائت فات - 1
و بعد مراجعه شود.  144/ص1، و شرح روض المطالب ج 1/148، ج  صفه الصاله در مغني المحتاج 

  .»مترجم«
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 ص: اين كيفيت نماز پيامبر ابن عباس گفت،  گفت داشت تكبير مي چون سرش را برمي
كه ابتداي تكبير بوقت   اند. و مستحب است كرده  . احمد و بخاري آن را روايت»باشد مي

  آغاز انتقال از حالتي به حالت ديگر باشد.

  :  هيئت و چگونگي ركوع -8

ستها كه د اي است  باشد، تنها انحناء و خميده شدن بگونه كه در ركوع واجب مي آنچه 
اي باشد كه سر با باسن در يك سطح قرار گيرد  كه بگونه به زانو برسند، ولي سنت آنست 

و دستها متكي بر زانوها و از پهلوها فاصله داشته باشند و انگشتان دست بصورت باز 
گسترده و مسطح باشد. از عقبه بن عامر   روي زانو و ساق پا قرار گيرند و پشت بصورت

او به ركوع رفت و بازوان او با پهلويش فاصله داشت و دستان خود را :  كه روايت است 
:  روي زانوها گذاشته و انگشتانش بصورت باز پايين زانوان قرار گرفته بود و گفت

. احمد و ابوداود و نسائي آن را روايت »گزارد كه نماز مي ام  را چنين ديده صپيامبر
رفت بصورت معتدل  كه به ركوع مي وقتي صمبرپيا« كه:  اند. از ابوحميد نقل است كرده 

نهاد كه  اي دستها را بر زانوان خود مي ، و بگونه بود كه سرش به پايين و باال تمايل نداشت
  كرده است.  . نسائي آن را روايت»گوئي آنها را گرفته بود 

، سر  رفت به ركوع مي ص: هر وقت پيامبر كه روايت كرده است  لمسلم از عايشه
گرفت بلكه متوسط بين هر دو بود. و از علي بن  را به طرف باال يا پايين نميخود 

اي از  كاسه رفت چنانچه  كه به ركوع مي وقتي ص: پيامبر كه وايت شده است  �طالب ابي
. احمد و  ) گرفت پشتش بصورت مسطح قرار مي ريخت ( بود نمي آب بر پشت ايشان مي

اند. و از مصعب بن سعد روايت  كرده روايت  »رسلم «ابوداود آن را از جمله احاديث 
، دو كف دست خود را بهم چسبانده و آنها را در  خواند : در كنار پدرم نماز مي است كه

كرديم و به ما دستور  : ما چنان مي كرد و گفت ، پدرم مرا از آن نهي  الي رانها قرار دادم
  اند. محدثين آن را روايت كرده . همه داده شد كه دستان خود را روي زانو بگذاربم

  كه در ركوع گفته مي شود: دعا و ذكري  -9
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. از عقبه بن  مستحب است ، منزه است پروردگار بزرگوارم»سبحان ربي العظيم« گفتن:
 : به ما گفت صنازل شد، پيامبر »فسبح باسم ربك العظيم« ن آيه:كه چو عامر روايت شده 

. احمد و ابوداود و ديگران با اسناد جيد »كوعتان بگوئيدآن را در ر« »اجعلوها في ركوعكم«
گزاردم  نماز مي ص: با پيامبر گفته است كه  اند. و از حذيفه نقل است  كرده آن را روايت

اند. و  كرده  مسلم و اصحاب سنن آن را روايت »سبحان ربي العظيم« :گفت كه در ركوع مي 
هستند.  »ضعيف «كه همه  د طريق روايت شده از چن »سبحان ربي العظيم وبحمده«اما لفظ 
تواند تنها به  بخشند. نمازگزار مي : ولي اين روايتها همديگر را نيرو مي گفته است  شوكاني

  تسبيح اكتفا كند يا اذكار زير را بدان بيفزايد:
أللهم لك ركعت، « گفت: در ركوع مي ص: پيامبر كه  طالب نقل است از علي بن ابي -1

، ولك أسلمت، وأنت ربي خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به وبك آمنت
، و خود را به  ، به تو ايمان آوردم خداوندا براي تو به ركوع رفتم« »قدمي هللا رب العالمين

، گوش و ديده و مغز و استخوان و پي و آنچه بر  پروردگار مني ، تو  كردم  تو تسليم
. احمد و مسلم و »همه تسليم اهللا پروردگار جهانيان است ، همه و قدمهايـم بار است

  اند. كرده ابوداود و ديگران آن را روايت 
سبوح قدوس «گفت:  در ركوع و سجود مي ص: پيامبر نقل است كه ل از عايشه -2

كه شايسته جالل تو نباشد پاك و منزه  خداوندا تو از هر چيزي  « »رب المالئكة والروح
  .» ار فرشتگان و جبريل هستيهستي تو پروردگ

به نماز شب برخاستم  صشبي همراه پيامبر« از عوف بن مالك اشجعي نقل است:  -3
سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء  « گفت: و او سوره بقره را خـواند و در ركوع مي

كه داراي توانائي و قدرت و سلطان و عظمت و شكوه   منزه است خدائي« »والعظمة
  اند. كرده . ابوداود و ترمذي و نسائي آن را روايت » است
گفت:  در ركوع و سجود فراوان مي صپيامبر «:  نقل است كه لاز عايشه  -4

خداوندا پروردگارا ترا تنزيه و ستايش  « »سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي«
 ) : كه فرموده نمود ( يروي ميكرد و از آن پ به قرآن عمل مي ،»، خداوندا مرا بيامرز كنـم مي
  اند. احمد و بخاري و مسلم و ديگران آن را روايت كرده »فسبح بحمد ربك واستغفره«
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  : ذكر و دعاي موقع برخواستن از ركوع و اعتدال -10

 مستحب است در وقت برخاستن بگويد:-، يا ماموم يا منفرد  براي نمازگزار خواه امام
اللهم «يا  »ربنا ولك الحمد« ) بگويد: در اعتدال است ايستاد (چون ر ،»سمع اهللا لمن حمده«

 گفت: ، مي خاست چون از ركوع برمي ص: پيامبر كه  گفته است . ابوهريره »ربنا ولك الحمد
. »ربنا ولك الحمد« گفت: ايستاد مي ، سپس چون بـحال اعتدال مي»سمع اهللا لمن حمده«

)  امام : چون ( بخاري از حديث انس آمده است اند. در احمد و شيخان آن را روايت كرده
. راي »اللهم ربنا ولك الحمد« ) بگوئيد: مامومين ، پس شما (»سمع اهللا لمن حمده« گفت:

گويد بلكه چون آن را از  ، را نمي»سمع اهللا لمن حمده« كه ماموم:  بعضي از علماء برآنست
نان بدين حديث و حديث ابوهريره ، توجه آ»اللهم ربنا ولك الحمد« گويد: امام شنيد مي

إذا قال االمام سمع اهللا لمن حمده « فرموده: صاند: پيامبر است كه احمد و غير او ذكر كرده
چون  « »فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، فإن من وافق قوله قول المالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه

كسي با سخن فرشتگان هماهنگ   شما بگوئيد: اللهم ... چه اگر سخن 0 00: سمع  گفت امام
...) گناهان گذشته او  گويند: اللهم : سمع ... مي يعني فرشتگان بدنبال قول امام شود (

  .»شود آمرزيده مي
كه هر نمازگزاري تسبيح و   ، آنست»صلوا كما رأيتموني أصلي« ليكن مقتضاي حديث:

ماموم « اند: كه گفته ساني ك تحميد هر دو را بگويد: اگر چه ماموم نيز باشد، در جواب 
اند  گفته   ، بلكه فقط تحميد را بگويد، آنان سخن نووي را پاسخ»كند  نبايد هر دو را جمع

سمع اهللا لمن « : شما كه ، آنست»ربنا لك الحمد« :ا: قولو اند: معني گويد: ياران ما گفته كه 
 كه آنان: بدان جهت است دانيد، آن را نيز بگوئيد. علت اختصاص آن به ذكر ، را مي»حمده

،  شنيدند، چه سنت آشكارا گفتن آنست مي ص، را آشكارا از پيامبر»سمع اهللا لمن حمده«
. و سخن او  گفت شنيدند، چه آن را سري و نهاني مي ، را از او نمي»ربنا لك الحمد« ولي

مطلق به وي  دانستند و از قاعده تاسي ، مي»صلوا كما رأيتموني أصلي« صلي اهللا عليه و سلم:
كردند و  با ايشان موافقت مي »سمع اهللا لمن حمده«: كردند بنابر اين در گفتن نيز پيروي مي

دانستند، پس بدان امر فرمود. و  را نمي »ربنا لك الحمد« گفتن آن نبود ولي نيازي به امر به 



   

  هفقه السن      320 

 

 

نچه در كه آ  شود و مستحب است گفته مي كه در اعتدال  كمترين ذكري است   اين تحميد،
  آيد بدان افزوده مي شود: احاديث زير مي

، چون  گزارديـم نماز مي ص: روزي پشت سر پيامبر گفته است ا) رفاعه بن رافع 
، مردي پشت سر او  را گفت »سمع اهللا لمن حمده«از ركوع سر برداشت و  صپيامبر
داد، فرمود: چه سالم  ص، چون پيامبر»ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه«:  گفت

رأيت بضعة « . فرمود: ص: من بودم اي رسول اهللا ؟ آن مرد گفت گفت كسي بود كه چنين  
كه براي نوشتن آن از هم  سي و اند فرشته را ديدم « »وثالثين ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أوال

  اند. كرده  . احمد و بخاري و مالك و ابوداود آن را روايت»گرفتند پيشي مي
خاست  از ركوع برمي ص: چون پيامبر كه  طالب روايت است از علي بن ابي )2

سمع اهللا لمن حمده وربنا ولك الحمد مل ء السموات واالرض وما بينهما، ومل ء ما « گفت: مي
كسي را كه او را ستود بگوش قبول شنود،   خداوند حمد و ستايش« »شئت من شئ بعد

گنجايش آسمانها و زمين  گردد باندازه  ه اگر مجسم ك  ، ستايشي پروردگارا ستايش تراست
  اند. احمد و مسلم و ابوداود و ترمذي آن را روايت كرده »كه تو بخواهي باشد و هر چه 

چون سر از ركوع  ص: پيامبر كه روايت است  ص، از پيامبر ) از عبداهللا بن ابي اوفي3
ومل ء االرض ومل ء ما شئت من  اللهم لك الحمد مل ء السماء« گفت: داشت چنين مي برمي

شئ بعد: اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب ونقني منها كما ينقى 
... خداوندا مرا پاكيزه گردان با برف و  خداوندا ستايش تراست« »الثوب االبيض من الوسخ

كه جامه سفيد از  انگونه ، خداوندا مرا پاكيزه گردان از گناهان بهم تگرگ و آب خنك
. احمد و مسلم و ابوداود و ابن ماجه آن را »شود گردانده مي چرك و كثافت پاكيزه 

  .  اند. معني اين دعا: طلب طهارت كامل و پاكيزگي كامل است روايت كرده
بعد  »سمع اهللا لمن حمده« گفت: مي ص: چون پيامبر گفته است  ) ابوسعيد خدري4

نا لك الحمد مل ء السموات ومل ء االرض ومل ء ما شئت من شئ بعد أهل اللهم رب« گفت: مي
) أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد: ال مانع لما أعطيت.وال معطي لما منعت، وال ٣الثناء والمجد (

خداوندا، پروردگارا.... پروردگارا، تو شايسته ستايش و تمحيد  « »ينفع ذا الجد منك الجد
،  گويد، همه ما بنده توايـم ات مي كه بنده ترين چيزي است  يسته، ستايش تو شا هستي
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كسي   ، كني تواند مانع آن شود، و چيزي را كه تو منع  كسي نمي  چيزي را كه تو عطا كني
، بنده را بكار  تواند آن را عطا كند، در برابر باز خواست تو، بخت و ثروت و عظمت نمي

. بروايت مسلم »، خداوندا همه چيز از تو است است نيايد، بلكه تنها عمل صالح سودمند
  و احمد و ابوداود.

سمع اهللا لمن «: او بعد  كه ) ابوسعيد خدري ) باز هـم حديث صحيحي است از او (5
تا اينكه اعتدالش باندازه ركوعش طول  »لربى الحمد، لربي الحمد« گفت: ، مي»حمده

  كشيد. مي

  : ستن از آنچگونگي به سجده و رفتن و برخا -11

  جمـهور فقهاء بر آن هستند كه مستحب است زانوها را قبل از دستها بر زمين نهاد.
ابن المنذر آن را از عمر نخعي و مسلم بن يسار و سفيان ثوري و احمد و اسحاق و 

. و ابوالطيب هـم آن را  دهم اصحاب راي حكايت كرده و گفته است من نيز بدان راي مي
  . كرده است يت از عموم فقهاء حكا

اول زانوان و بعد دستها و بعد از آنها پيشاني و بيني را  ص: پيامبر گفته است ابن القيم 
كه شريك از عاصـم بن كليب و او از   نهاد. اينست حديث صحيحي بر محل سجده مي

كه هر  ام  را ديده ص: پيامبر . از وائل بن حجر روايت شده است پدرش روايت كرده است
نهاد و چون  ) مي بر زمين ، زانوانش را ( رفت پيش از دستانش سجده مي وقت به

كرد و در افعال او خالف آن  ) بلند مي از زمين خاست دستانش را پيش از زانوانش ( برمي
اند. ولي مالك و اوزاعي و ابن حزم نهادن دستها را پيش از زانوان  را روايت نكرده

  از احمد. دانند. و اين روايتي است مستحب مي
نهادند. ابوداود گفته  كه دستها را قبل از زانوان مي : مردم را ديدم  اوزاعي گفته است

. و اما كيفيت برخاستن از سجده براي قيام ركعت  : قول اصحاب حديث چنين است است
كه دستها را پيش از زانوان   : به راي جمهور مستحب آنست ، در آن نيز خالف است دوم

  . به راي غير جمهور فقهاء عكس آنستبلند كند و 

  هيات سجود:  -12
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  كند:  كننده امور زير را مراعات  كه سجـده   ب استحمست
بيني و پيشاني و دستها را بر زمين بخوبي جاي دهد و دستها را به پهلوها  -1

لما سجد وضع جبهته بين كفيه وجافى عن « كه:  نچسباند. از وائل بن حجر روايت است
نهاد. و  ، پيشانيش را بين هر دو كف مي رفت كه به سجده مي وقتي صپيامبر«. »إبطيه

  . بروايت ابوداود.»گذاشت زير بغلها) را باز مي ابطين (
كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من االرض، « :ص: پيامبر از ابوحميد روايت است كه

، بخوبي بيني و  رفت يون به سجده مچ« »ونحى يديه عن جنبيه، و وضع كفيه حذو منكبيه
نمود وكف دستان را در  داد و دستها را از پهلوها، دور مي پيشاني خود را بر زمين جاي مي

 »حسن و صحيح« ، و او گفته كه: . به روايت ابن خزيمه و ترمذي»نهاد ها مي مقابل شانه
  . است
  .  آمده استها نهاده شوند. هر دو در اخبار  كف دستان در برابر گوشها يا شانه  -2

گوشها و  اند: سر انگشتان شست در مقابل  كرده بعضي هر دو روايت را بدينگونه جمع 
  ها باشد.  كف دستان در مقابل شانه

 ص: پيامبر كشيده و بهـم پيوسته باشد. بروايت ابن حبان و حاكم انگشتان دست  -3
گشتان را باز و در سجده ر ركوع اند« »كان إذا ركع فرج بين أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه«

  .» داشت بهـم پيوسته مي
كه انگشتان پاها رو به قبله باشند. بروايت بخاري از حديث   مستحب است -4

كان إذا سجد وضع يديه غير مفترشهما وال قابضهما،   صصصصأن النبي« ابوحميد آمده است:
اي  تها را بگونهرفت دس چون به سجده مي صپيامبر« »واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة

هاي انگشتان  ) و كناره گسترده و نيم بسته نيم  گسترده بودند و نه بسته ( نهاد كه نه  مي
  .»پاهايش رو به قبله بود

  : مدت زمان سجود و اذكار آن  -13

، از عقبه بن عامر »سبحان ربي االعلى« كننده در سجده بگويد: كه سجده  مستحب است 
اجعلوها في « فرمود: صنازل شد، پيامبر »اسم ربك االعلى سبح«كه چون  روايت است 



  323     نماز 
  

  

، بروايت احمد و ابوداود و » و در سجده بگوئيد) آنرا در سجود قرار دهيد ( « »سجودكم
در  ص: پيامبر . و از حذيفه نقل است كه است »جيد «ابن ماجه و حاكم و سند آن 

، و  مسلم و اصحاب سنن ، بروايت احمد و »سبحان ربي االعلى« گفت: اش مي سجده
كه تسبيحات در سجود از سه بار  . شايسته است  : حسن و صحيح است گفته است ترمذي 

دانند كه در ركوع و  : عمل اهل علم بر اين بوده و مستحب مي گفته  كمتر نباشد. ترمذي
كه   كمترين قدري باشند كه   و جمهور بر آن مي كمتر نباشد. ا ه  سجود از سه بار تسبيح 

كه طمانينه فرض است و  . و قبال نيز گفتيم  گفتن است كند، اندازه يك بار تسبيح  كفايت  
، بعضي آن را ده بار  . و اما حد كمال تسبيحات گفتن است  مدت آن باندازه يك بار تسبيح

كه  ام  كسي را نديده« گفته است: اند، چه سعيد بن جبير از انس روايت كرده كه  گفته
شبيه باشد و تسبيحات  صه اين جوان = عمر بن عبدالعزيز نمازش به نماز پيامبربانداز

. بروايت احمد و ابوداود »او را در نماز به ده بار تخمين زديم و در سجده نيز بهمين طور
  .»جيد«و نسائي با اسناد 

براي دانند اين روايت را  كمال تسبيحات را ده بار مي كه   كساني :   گفته است  شوكاني
خواند هر اندازه  كه تنها نماز مي  كه منفرد و كسي  دانند. و صحيحتر آنست خود حجت مي

تواند تسبيحات خود را افزايش دهد و هر چه بيشتر بهتر . و احاديث  دلش بخواهد مي
گردند. و همچنين امام نيز  كردن تسبيحات بدينمطلب مربوط مي  صحيح ناطق به طوالني

:  . و ابن عبدالبر گفته است تواند آنرا افزايش دهد. ا ه تطويل نرنجند مي اگر مامومان او از
كه هر امامي در نمازش تخفيف بجاي آورد، اگرچه بداند كه مامومان توانا  شايسته است 

كه براي  . زيرا امام از آنچه  بدان امر فرموده است صهستند و تحمل دارند. چه پيامبر
آمدها و عوارض و نيازها و نياز به قضاي حاجت و امثال   يشآيد مانند پ مامومان پيش مي

:  گفته است . ابن المبارك  كه نماز را طوالني نكند)  پس خوب است ، خبر ندارند ( آن
كه امام پنج بار تسبيح بگويد، تا مامومين بتوانند سه بار بگويند. و مستحب  مستحب است 

كه بخواهد بدان بيفزايد. و در   بلكه هر دعائيكه نماز گزار به تسبيح اكتفاء نكند   است
أقرب ما يكون أحدكم من ربه وهو « ست:فرموده ا ص: پيامبر كه حديث صحيح آمده است 

ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء)، وقال: (أال إني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا 
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شما در سجده بيش « ») أن يستجاب لكم١ن (فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقم
از همه احوال به پروردگارتان نزديكيد پس در آن بسيار دعا كنيد و فرمود: هان من منع 

كنيد و در  ، پس در ركوع خداوند را تعظيم  كنم  ت كه در ركوع و سجود قراء ام  شده
.  يت احمد و مسلم. بروا»سجود بسيار دعا كنيد كه شايسته است دعايتان پذيرفته شود

  آيد: احاديث فراواني در اين باره آمده است كه در ذيل مي
،  رفت قت به سجده ميهر و ص: پيامبر كه طالب روايت شده است  از علي بن ابي -1

اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه فصوره « گفت: مي
خداوندا تنها براي تو سجده  « »حسن الخالقينفأحسن صوره، فشق سمعه وبصره: فتبارك اهللا أ

كسي   ، چهره و صورت من براي كردم و بتو ايمان آوردم و خود را به تو تسليم نمودم 
گوش و چشمش  كند كه آن را آفريد و بسيار زيبا تصوير آن را كشيد و در آن  سجده مي

، بروايت »رين آفريننده استت كه بهترين و شايسته ، مبارك است اهللا  . پس را باز كرده است
  . احمد و مسلم

گفته  ص) پيامبر شب كه در وصف نماز تهجد (  از ابن عباس روايت شده است -2
اللهم « گفت: ، نمازگزارد و در نماز يا سجودش مي سپس براي نماز بيرون رفت است:

اري نورا، وأمامي اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن يس
داوندا قلب و گوش و چشم و خ« »نورا، وخلفي نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، واجعلني نورا

. بروايت » طرف راست و پائين مرا سرشار از نور كن و مرا نور گردان يا برايم نور قرار ده
نور در همه اند: مراد از خواستن  گفته : علماء  گفته است  ، نووي مسلم و احمد و ديگران

. او تقاضاي نوركرد در همه اندامها و  ، بيان حق و هدايت به سوي آنست اندامها و جهات
 ، و تصرفاتش و اوضاع دگرگونش و حاالتش و همه چيزش و جهات جسمش
  .  اش تا اينكه هيچكدام منحرف نشوند. ا ه ششگانه

، با دستش  بش نيافترا در رختخوا ص: او شبي پيامبر كه  از عايشه نقل شده است -3
رب أعط نفسي تقواها، « گفت: كه مي يافت  كرد كه او را در سجده مي او را جستجو مي

وردگارا به روحم تقوا و پرهيزكاري عطا  پر« »وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها وموالها
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آن ، تو سرپرست و موالي  كننده آن هستي كن و آن را تزكيه نما كه تو بهترين تزكيه 
  . بروايت احمد.» باشي مي

اللهم اغفر لي « فرمود: اش مي در سجده ص: پيامبر كه  از ابوهريره روايت است -4
كوچك و بزرگم  گناهان   خداوندا همه  «» ) وأوله وآخره، وعالنيته وسره١ذنبي كله، دقه وجله (

  .»را اولش و آخرش و آشكار و نهانش را بيامرز
) نيافتم  در رختخواب را ( ص: شبي پيامبر گفت كه  است از حضرت عايشه روايت  -5

كه قدمهايش بحالت عمودي  ، او را در سجده يافتم  جستم گاه مي با دست او را در سجده
أللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك « گفت: بود و مي

خداوندا از خشم تو به رضاي تو پناه  « »منك ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك
كه تو شايسته  ، آنگونه  برم ، از تو به تو پناه مي برم ، از عقوبت تو به عفو تو پناه مي برم مي

توانم آن را  ، از عهده من بيرون است و من نمي اي ثنا و ستايش هستي و خود را ثنا گفته
  .» به پايان برم

را در رختخواب  ص: شب پيامبر گفته است  كه  باز هم از ايشان روايت شده -6
، ناگاه  ، به جستجوي او پرداخت نيافت و گمان برد كه به پيش يكي از زنانش رفته است

:  ، فقالت»سبحانك اللهم وبحمدك، ال إله إال أنت« گفت: كه  او را در ركوع يا سجده يافت 
دا تو منزه و پاك هستي و ترا خداون« »بأبي أنت وأمي، إني لفي شأن وإنك لفي شأن آخر«

، من در فكري و  پدر و مادرم بفدايت« گفت: . عايشه »، هيچ الهي نيست جز تو ستايم مي
  . ، بروايت احمد و مسلم و نسائي» ... تو در فكري ديگر هستي

اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في « گفت: در حال سجده مي صپيامبر -7
ه مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي، وخطئي، وعمدي، وكل ذلك عندي اللهم أمري، وما أنت أعلم ب

خداوندا گناهم  « »اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي ال إله إال أنت
، همه را بيامرز. خداوندا جدي  و نادانيم و اسرافم و آنچه را كه تو داناتر بدان هستي از من

. خداوندا آنچه را كه قبال  كه همه را دارم از من صرف نظر كن  عمدمو شوخي و اشتباه و 
ام همه را  دهم و آنچه را كه نهاني و آشكارا كرده ام و آنچه را كه بعدا انجام مي انجام داده

  .»ببخش فقط تو خداي من هستي بجز تو خدائي نيست
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  : )چگونگي نشستن بين دو سجده (سجدتين  -14
، پاي چپ را  نشست يعني »مفترش «ن دو سجده بصورت كه در بي  سنت آنست

كرد كه سر انگشتان آن رو به   گسترانيد و روي آن نشست و پاي راست را طوري نصب
گسترانيد  پاي چپ را مي صپيامبر « كه: قبله باشد. از حضرت عايشه روايت است 

از ابن عمر نقل  . . بروايت بخاري و مسلم»نمود كرد) و پاي راست را نصب مي فرش مي (
كه انگشتان   اي است كردن و قرار دادن پاي راست بگونه از جمله سنن نماز نصب  « است:

ابن عمر در « گفته است: . نافع  . بروايت نسائي»آن رو به قبله باشد و نشستن بر پاي چپ
. و در حديث  ، بروايت اثرم»كفشهايش را  نهاد حتي نماز همه چيز را رو به قبله مي

سپس پاي چپ را تا كرد و بر آن  « كه:  آمده است صكيفيت نماز پيامبر بوحميد در بيان ا
طمانينه را در  ، سپس به حال اعتدال ماند تا هر استخواني بجاي خود برگشت ( نشست

. بروايت احمد و ابوداود و »، سپس خم شد و به سجده رفت كرد) جلوس مراعات 
  ترمذي او آن را صحيح دانست.

نيز روايت شده است بدينگونه كه  »اقعاء«ر جلوس بين سجدتين مستحب بودن و د
هاي آن بنشيند. ابوعبيده آن را سخن اهل حديث  پاشنه  هر دو پا را بگستراند و روي

: ما به ابن عباس  گفت كه مي كه از طاووس شنيده  بير نقل شده  . از ابوالز دانسته است
: ما  . گفتيم : آن سنت است گفت  نشستن بر قدمهاي پا؟ »اقعاء«باره  گوئي در  : چه مي گفتيم 

. و از  . بروايت مسلم»باشد مي صآن سنت پيامبر « دانيم. گفت: آن را ستمي بر پاها مي
، بر سر انگشتان پا  داشت : او چون از سجده اول سر برمي كه ابن عمر نقل شده است 

  .»  سنت است«:  گفت ، و مي نشست مي
، عبداهللا بن عمر، عبداهللا  عبداهللا بن عباس  -عبادله «: من  كه س نقل شده است از طاوو
.  نشستند. هر دو حديث بروايت بيهقي است مي »اقعاء« كه بصورت ام  را ديده - بن الزبير 

  . و حافظ اسناد آن را صحيح دانسته است
)  چمباتمه زدن نگه داشت (كه سرين را برزمين نهاد و رانها را باال  بدينگونه  »اقعاء«اما 

مرا از سه چيز نهي  ص: پيامبر كه  . از ابوهريره نقل شده است باتفاق علماء مكروه است
) و چبماتمه  سر به زمين نهادن و فورا برداشتن در سجده كرد: از نوك زدن چون خروس ( 
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. ») و اينطرف و آن طرف نگريستن چون روباه در نشستن بين سجدتين زدن چون سگ (
كه  . و مستحب است  . و سند آن حسن است بروايت احمد و بيهقي و طبراني و ابويعلي

در جلوس بين سجدتين دست راست را بر ران راست و دست چپ را برران چپ نهاد. 
  ها تا سر زانو كشيده و رو به قبله و اندكي از هم باز باشند. كه انگشتان دست اي  بگونه

  : عاي بين سجدتين د

آيد، مستحب است در بين سجدتين خوانده شود و  ز اين دو دعا كه در زير مييكي ا
:  از حذيفه آمده است كه  : نسائي و ابن ماجه توان هر دو را تكرار كرد. بروايت مي

و بروايت ابوداود از ابن  »رب اغفر لي ، رب اغفر لي« گفت: در بين سجدتين مي صپيامبر
اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني « فرمود: يدر بين سجدتين م ص: پيامبر عباس
، و  كن ، و مرا هدايت  كن و به من سالمتي ده خداوندا مرا بيامرز و به من رحم « »وارزقني

  آمده است. »واجبرني«، »و عافنی«. در روايت ترمذي بجاي » مرا روزي ده

  : جلسه استراحت  -15

زار آن را بعد از اتمام سجده كه نمازگ ، نشستي است اندك  جلسه استراحت
ركعت اول و پيش از برخاستن به ركعت دوم و بعد از اتمام سجده دوم ركعت سوم  دوم

دهد. علماء در حكم آن اختالف دارند،  ، انجام مي و پيش از برخاستن به ركعت چهارم
كرده   . و ما آنچه را كه ابن القيم خالصه چون در احاديث مربوط بدان اختالف است

جزو “  جلسه استراحت “ : فقهاء اختالف دارند در اينكه  گفته است كه   كنيم ، ذكر مي است
، بلكه تنها كساني  سنن نماز است تا براي هر كس آن مستحب باشد يا جزو سنن نيست

: خالل  دهند كه بدان نياز دارند؟ هر دو قول از احمد روايت شده است آن را انجام مي
، و گفته  برگشته »مالك بن حويرث«باره جلسه استراحت به حديث  ر: احمد د گفته است 
)  از سجده به قيام : ازابو امامه درباره برخاستن ( كه : يوسف بن موسي به من خبر داده  كه 

. و در حديث  : بنا به حديث رفاعه بايد روي جلو قدمهاي پا برخاست گفت سوال شد، 
، گروه  خاست ، او روي جلو پاهايش برمي آنكه بموجب   ابن عجالن هـم چيزي هست
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اند، از جلسه  كرده را بيان  صكه چگونگي نماز پيامبر  فراواني از اصحاب و ديگران
اند، بلكه در حديث ابوحميد و مالك بن الحويرث از آن سخن  استراحت سخن نگفته

كيفيت  ي كه كسان بود، تمام  انجام هميشگي آن مي ص. چنانچه رهنمود پيامبر رفته است
آن  صكردند. و مجرد اينكه پيامبر اند، آن را نيز ذكر مي را وصف نموده صنماز پيامبر

گردد كه آن را  ، مگر معلوم  را انجام داده باشد، دليل بر سنت بودن آن در نماز نيست
بعنوان سنتي انجام داده باشد تا از او پيروي شود. اما اگر چنان تخمين زده شود كه بنا به 

  بشمار آيد.شود كه يكي از سنن نماز  نيازي آن را انجام داده باشد، دليل نمي

  چگونگي نشستن در تشهد: - 16

  كه در نشستن براي خواندن تشهد سنتهاي زير مراعات شود:  شايسته است 
  شود: اي بگذارد كه در احاديث زير بيان مي دستها را بگونه - الف

:  نشست هر وقت براي تشهد مي صپيامبر « كه:  از ابن عمر روايت شده است - ا
نهاد و با انگشتان  دست چپ را بر زانوي چپ و دست راست را بر زانوي راست مي

بست و انگشت شصت را  كرده و مي انگشتان را جمع  ( 53دست راست صورتي شبيه به 
گه ساخت و انگشت سبابه را بحال اشاره ن نهاد) را مي بر مفصل وسطي انگشت سبابه مي

كرد و انگشت پهلوي شست را  . و در روايت ديگر همه انگشتان را جمع مي»داشت مي
  م. ل) بروايت مس مĤال يكي است داشت ( بحال اشاره نگه مي

كف دست چپ را بر ران و زانوي چپ  صپيامبر «وائل بن حجر گفته است:  -2
كرد و  را جمع مي ) راست نهاد، سپس انگشتان ( خود و آرنج راست را بر ران راست مي

ساخت و با  اي مي با انگشت ميانه و شسث حلقه«. و بروايت ديگر: »ساخت اي مي حلقه
. بروايت احمد. »كرد كرد. سپس انگشتش را بلند نموده دعا مي اشاره مي انگشت سبابه 

 ، تا با روايت ابن كردن با آن است نه پيوسته تكان دادن آن : مراد اشاره  گفته است بيهقي 
كرد و آن را تكان  كرد با انگشتش اشاره مي چون دعا مي صپيامبر«الزبير موافق باشد: 

  . و نووي هم آن را ذكر كرده است  . بروايت ابوداود با اسناد صحيح»داد نمي
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نشست دست  در تشهد مي صچون پيامبر « گفته است: كه  بير روايت شده  از ز -3
اشاره   نهاد و با انگشت سبابه ران چپ خود مي راست را بر ران راست و دست چپ را بر

. بروايت احمد و مسلم و »شد كرد و پيوسته بدان انگشت در حال اشاره خيره مي مي
كردن با انگشت سبابه آن  . در اين حديث تنها به نهادن دست راست بر ران و اشاره  نسائي

كه نمازگزار نگاه خود  است. و در آن آمده  اكتفا شده و از بستن انگشتان ذكري نشده است
توان  كيفيت صحيح است و بهر كدام مي ) قطع نكند. اين سه  مسبحه را به انگشت سبابه (

  عمل نمود.
كمي و بحالت اشاره نگه دارد، تا اينكه  كه سبابه راست را با انحناي   سنت است -ب

  دهد: سالم مي
كه نشسته بود و   ديدم را در نماز صمن پيامبر«كه:  از نمير خزاعي روايت است 

بازوي راست را بر ران راست نهاده و انگشت سبابه را با انحناي اندكي بلند كرده و دعا 
. انس »جيد«. بروايت احمد و ابوداود و نسائي و ابن ماجه و ابن خزيمه با اسناد »كرد مي

دعا  كه با بلند كردن دو انگشت  از كنار سعد گذشت صپيامبر «گفته است:   بن مالك
. بروايت احمد و ابوداود و نسائي »با يك انگشت اي سعد« »احد يا سعد«: كرد، فرمود مي

  . و حاكم
كند؟  كند و انگشت خود را بلند مي كه دعا مي  كسي باره  از ابن عباس پرسيدند در

. مجاهد  ) تضرع و زاري است نشانه : ( . انس بن مالك گفت ) اخالص است نشانه : ( گفت
. راي امام شافعي بر  ) است و خنثي ساختن وسوسه شيطان : آن مرگ شيطان ( ستگفته ا
در تشهد آن انگشت را بحال اشاره بلند كند. و به  »اال اهللا « گفتن: كه يكبار بوقت   آنست

آن را پايين آورد.  »اال اهللا«گفتن:  آن را بلند كرده و بوقت  »ال «گفتن:   ها بوقت راي حنفي
شود. و  دهند تا اينكه نماز تمام مي ن را به راست و به چپ حركت ميو مالكيها آ

كنند و آن را حركت  بعنوان اشاره به توحيد بلند مي »اهللا «ها آن را بوقت ذكر  حنبلي
  دهند. نمي

پاي چپ را گستراندن و روي آن نشستن و پاي راست  ( -  »افتراش«در تشهد اول  - ج
=  »تورك «هاي آن رو به قبله باشد) و در تشهد دوم  تكه انگش اي  كردن بگونه  را نصب
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كردن پاي راست بحالت اول و دراز كشيدن پاي چپ زير پاي راست و نهادن   نصب (
  . ) سنت است نشيمنگاه بر زمين

تشهد  چون براي « كه: آمده است  صباره چگونگي نماز پيامبر در حديث ابوحميد در
نمود، و چون براي تشهد  پاي راست را نصب مينشست و  نشت بر پاي چپ مي اول مي
كرد و بر نشيمنگاه  نهاد و پاي راست را نصب مي ، پاي چپ را پيش مي نشست دوم مي

  . . بروايت بخاري»نشست مي

  تشهد اول -17

، چون عبداهللا بن بحينه گفته  كه تشهد اول سنت است  راي جمهور علماء برآنست
، چون  ي اينكه براي تشهد اول بنشيند، برخاستدر نماز ظهر بجا صپيامبر « است:

، و  كرد قبل از سالم دادن دو سجده برد، و در هر سجده اهللا اكبر گفت نمازش را تمام 
كردند، و اين سجده براي جبران تشهد اول بود كه فراموش كرده   مردم نيز با وي سجده

ت كه اين حديث دليل آمده اس »سبل االسالم«. دركتاب  . بروايت گروه محدثين»بود
كند. و فرموده  كه سجده سهو تشهد اول را اگر فراموش شود، جبران مي برآنست 

، بر وجوب تشهد اول داللت دارد. و همچنين »صلوا كما رأيتموني أصلي« :صپيامبر
گردد، و اينها دليل  رساند كه اگر آن را سهوا ترك نمود با سجده سهو جبران مي مي

توان آن را  شود، و نمي واجب است ولي با سجده سهو جبران مي كه اگر چه  برآنست
گرفت مگر اينكه دليلي اقامه شود كه بموجب آن هر واجبي اگر   دليل عدم وجوب آن

  گيرد. شود و سجده سهو جاي آن را نمي سهو ا ترك شد، با سجده سهو جبران نمي
اينكه سجده سهو بجاي  گويد: دليل بنقل از ابن بطال مي »الفتح«حافظ ابن حجر در 

كه اگر تكبيره االحرام فراموش شود با سجده سهو جبران  نشيند آنست واجب نمي
شد. و عالوه بر آن تشهد اول  شود. بنابر اين اگر تشهد اول نيز واجب بود، جبران نمي نمي

، مانند  شود، پس واجب نيست كه هيچوقت بصورت جهري خوانده نمي ذكري است 
كه چون هرگز جهري نيست سنت است و ديگران بر عدم وجوب آن  دعاي استفتاح 

كه ياران بعمد و براي پيروي از او   دانست اگر چه مي ص: پيامبر اند كه كرده استدالل 
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اند، با اين حال با اين پيروي آنان  اند، و بعدا با او سجده سهو نموده كرده  تشهد را ترك
كه آن را  كساني . از جمله  و نظر بيشتري استمخالفت نكرد. اين مساله شايان تحقيق 

ليث ابن سعد و اسحاق و احمد بنا بر قول مشهور او كه قول شافعي  دانند: واجب مي
:  گفته است .طبري در استدالل بر وجوب آن  . و در روايتي بنزد حنفيه نيز چنين است است

بود، بعداً نماز به بيش از كه نماز واجب شد، دو ركعتي بود و تشهد در آن واجب  ابتداء 
  دو ركعت افزايش يافت وجوب آن از بين نرفت و بحال خود باقي ماند.

  : ) تخفيف در آن سنت است ل را كوتاه خواند ( كه تشهد او مستحب است 
چون بعد از  صپيامبر « . ابن مسعود گفته است: تخفيف در تشهد اول مستحب است

گوئي بر سنگهاي داغ  كرد)  آنقدر آن را كوتاه مي نشست ( دو ركعت براي تشهد اول مي
 »حسن«: اين حديث  گفته است . ترمذي  . بروايت احمد و اصحاب سنن»نشسته است

) چيزي  كرده است  بن عبداهللا بن مسعود كه آن را از پدرش روايت است جز اينكه عبيده (
ن باشد كه در زمان كند شايد مقصودش اي تا از او روايت  را از پدرش نشنيده است (

شود كه  : بنزد اهل علم چنين عمل مي گفته است . ترمذي  پدرش به سن بلوغ نرسيده بود)
افزايند. ابن القيم  گزينند و چيزي بر تشهد نمي عدم اطاله نشستن در تشهد را بر مي

در تشهد اول بر خود و بر آل خود درود  ص: پيامبر كه  نقل نشده است «گويد:  مي
و در آن از عذاب قبر و عذاب  »اللهم صلی علی محمد و علی آل محمد «ه باشد: فرستاد

كه  بهمانگونه  استعاذه نفرموده است ( » مسيح دجال«دوزخ و فتنه زندگي و مرگ و فتنه 
داند آن را از كلمات عام و مطلق و  كه آن را مستحب مي  آيد) و كسي در تشهد دوم مي

  .  »اط آنها به تشهد دوم به صحت و ثبوت نرسيده استكه ارتب احاديثي فهميده است 

  : دعاي بعد از تشهد دوم و پيش از سالم دادن -19

، هر دعائي را كه دلش  كه نمازگزار بعد از تشهد و پيش از سالم  مستحب است
:  خواهد درباره خير و سعادت دنيا و آخرت بر زبان راند. عبداهللا بن مسعود گفته مي

 »ثم لتختر من المسألة ما تشاء«: را به ما ياد داد و در آخر آن فرمودتشهد  صپيامبر
  .. بروايت مسلم»كنيم  سپس هر دعائي را كه بخواهيم انتخاب «
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. ليكن دعاي  ، و چه غير ماثور، مستحب است )صمنقول از پيامبر دعا چه ماثور (
  كنيم: . اينك در زير، برخي از آنها را ذكر مي ماثور بهتر است

سي از شما تشهد آخر را ك فرمود: چون  ص: پيامبر كه  از ابوهريره روايت است -1
اللهم إني أعوذ بك من «: ، بگويد به خدا پناه ببرد] كند [  بپايان برد، از چهار چيز استعاذه

 »عذاب جهنم، و من عذاب القبر، و من فتنة المحيا والممات، و من شر فتنة المسيح الدجال
گور، و از فتنه و بالي زندگي و مرگ و از شر   ، و از عذاب از عذاب دوزخخداوندا من  «

  . بروايت مسلم.»برم و بالي آشوبگر گمراه ساز، به تو پناه مي
اللهم إني « كرد: در نماز چنين دعا مي ص: پيامبر كه روايت است  لاز عايشه  -2

من فتنة المحيا والممات: اللهم  أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة الدجال، وأعوذ بك
. »برم خداوندا من از ... و از گناه و بدكاري به تو پناه مي « »إني أعوذ بك من المأثم والمغرم
  اين حديث متفق عليه است.

ايستاد، آخرين  به نماز مي ص: چون پيامبر طالب روايت است كه از علي بن ابي -3
اللهم اغفر لي ما قدمت وما «: فرمود، اين بود ي، م كه پس از تشهد و پيش از سالم چيزي 

أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر: ال 
، و آنچه را كه  ام خداوندا آنچه را كه قبال كرده و آنچه را كه به تاخير انداخته« »إله إال أنت

كرده و آنچه را كه تو بدان آگاهتر از  ه در آن اسراف ام و آنچه را ك در نهان و آشكار كرده
تواني چيزي را جلو بياندازي  ، تنها تو مي همه را) از من بيامرز و مرا ببخشاي ، ( من هستي

  . بروايت مسلم.»، و بجز تو خدائي نيست يا چيزي را بتاخير بياندازي
: دعائي را به من  گفت  ص: ابوبكر به پيامبر كه از عبداهللا بن عمرو روايت است   -4

الّلهم ِإني ظَلمُت نفسي ظلمًا كثيرًا ، « ، حضرت فرمود: بگو: بياموز تا در نمازم آن را بخوانم
. »وال يَغِفُر الذنوَب إّال أنَت، فاغِفْر لي َمغِفرًة من ِعندَك، وارحمني ِإنك أَنَت الغفور الرحيم

بخشايد، پس مرا  گناهان را نمي ، و بجز تو كسي  ام كرده خداوندا من به خود فراوان ستم «
گمان تو بخشايشگر و بسيار مهربان  كن بي به بخشندگي خودت ببخش و به من رحم 

  . . اين حديث متفق عليه است» هستي
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:  گفته است كه  ، برايش : محجن بن ادرع كه  ز حنظله بن علي روايت استا -5
يد كه نمازش در شرف اتمام شدن و مشغول به مسجد در آمد و مردي را د صپيامبر

اللهم إني أسألك يا اهللا الواحد االحد الصمد الذي لم يلد ولم « گفت: خواندن تشهد بود و مي
خداوندا من از تو كه  « »يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم

اي و كسي براي تو  و تو از كسي نزاده نياز هستي و كسي از تو نزاده يگانه و تنها و بي
گمان تو بخشايشگر و بسيار  گناهانم را بيامرزي بي كه  ، مسئلت دارم  همسر و برابر نيست

. بروايت احمد »بتحقيق آمرزيده شد« »قد غفر«: سه بار فرمود ص. پيامبر»مهربان هستي
  و ابوداود.

اللهم إني أسألك « گفت: يدر نمازش م ص: پيامبر ز شداد بن اوس روايت استا -6
الثبات في االمر، والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما. 

 »ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم
، و از  مسئلت دارمخداوندا از تو ثبات در كار و آهنگ و اراده آگاهانه و خردمندانه را «

هاي بد و زبان راستگو و  تو سپاسگزاري نعمت و حسن عبادتت و قلب سالم از انديشه
برم و از  داني به تو پناه مي كه مي ، و از شر آنچه  داني مسئلت دارم كه مي  بهترين چيزي

  . بروايت نسائي.»طلبم ) از تو استغفار مي ام كرده  كوتاهي  من در آن  كه (  آنچه
امام جماعتمان بود) در  : عمار ياسر برايمان نماز گزارد ( از ابومجلز روايت است كه  -7

: مگر ركوع و سجود را كامل انجام  آن ايجاز كرد، آن را بر وي انكار كردند، گفت
آن را  صكه پيامبر : اما من دعائي را خواندم  گفت ، گفتند: آري انجام دادي ؟  ام نداده

م بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا  الله« خواند: مي
كانت الوفاة خيرا لي، أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا، 
والقصد في الفقر والغني، ولذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، وأعوذ بك من ضراء مضرة، 

دا ترا بدانش غيبت و خداون « »م زينا بزينة االيمان، واجعلنا هداة مهديينومن فتنة مضلة، الله
، مرا زنده نگه  : تا آنوقت كه زندگيم بسود من است دهم ، سوگند مي قدرتت بر آفرينش

. خداوندا آشكارا و نهان دلم را، از  ، مرا بميران كه مرگم بسود من است دار، و آنوقت 
، و در فقر و  گردان بانم جاري  در خشم و رضا سخن حق بز، و  خوف خودت لبريز گردان
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،  ، ارزاني دار. و از لذت نگاه كردن به رويت و شوق به ديدارت روي  غني به من ميانه
،  برم ، به تو پناه مي كننده گمراه   آور و آشوبهاي مندم گردان و از ضررهاي زيان بهره

. بروايت احمد و »ا را راهنمايان راه يافته بگردانخداوندا ما را به پيرايه ايمان بياراي و م
  . »جيد«نسائي با اسناد 

كيف « : به مردي گفت ص: پيامبر كرده است كه ابوصالح از مردي از اصحاب نقل  -8
اللهم « گويم: ، سپس مي خوانم : تشهد مي ؟ گفت »گوئي در نماز چه مي« »تقول في الصالة؟

: صصصصلنار، أما إني ال أحسن دندنتك وال دندنة معاذ فقال النبيإني أسألك الجنة وأعوذ بك من ا
برم،  ، و از آتش دوزخ به تو پناه مي خداوندا، بهشت را از تو مسئلت دارم « »(حولها ندندن)

باره  دانم، پيامبر فرمود: ما نيز در كنيد، نمي ولي من بخوبي آنچه را كه تو و معاذ زمزمه مي 
  . بروايت احمد و ابوداود.»كنيم زمه مي) زم بهشت و دوزخ آن دو (

 :به وي ياد داد كه اين دعا را بخواند ص: پيامبر كه از ابن مسعود روايت است   -9
اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السالم ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا «

وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا  الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا
خداوندا بين « »إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك، مثنين بها وقابليها وأتمها علينا

،  كن ، و ما را به راههاي ايمن راهنمائي  ، و بين ما صلح برقرار كن دلهاي ما الفت ايجاد كن
، و ما را از زشتيهاي نهان و  به نور و روشنائي برسانو ما را از تاريكيها نجات ده و 

گوشها و چشمان و دلهايمان و زنان و فرزندانمان را افزايش ده  آشكار دور ساز، و نيروي 
، به ما نيرو  گمان تو توبه پذير بسيار مهربان هستي ، و توبه ما را بپذير، بي و مبارك گردان

را ثنا گوئيم و پذيراي آن باشيم و آن را بر ما تمام گوئيم و بدان ت  ده تا نعمت ترا سپاس
  . بروايت احمد و ابوداود. »گردان 

نشسته بودم و يكي ايستاده بود و  ص: با پيامبر گفته كه   از انس روايت است -10
اللهم إني « گفت:  خواند، چون به ركوع رفت و تشهد خواند، در دعاي خويش نماز مي

له إال أنت المنان، بديع السموات واالرض يا ذا الجالل واالكرام يا حي أسألك بأن لك الحمد ال إ
الصحابه: (أتدرون بم دعا؟) قالوا: اهللا ورسوله أعلم قال:  صصصصيا قيوم إني أسألك. فقال النبي

 »(والذي نفس محمد بيده لقد دعا اهللا باسمه العظيم، الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى
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، بجز تو الهي نيست و تو  ، تنها ترا سزاوار است كه ستايش ،  طلبم و ياري ميخداوندا، از ت «
، اي شكوهمند  ، پديد آورنده آسمانها و زمين توئي بخشنده نعمتهاي بزرگ هستي

 ص، پيامبر خواهم ، اي هميشه پايدار، من تنها از تو ياري مي بخشايگشر، اي هميشه زنده
دانند، فرمود:  ؟ گفتند: خدا و پيامبرش بهتر مي ه دعائي كرددانيد او چ مي به ياران فرمود: 

، او خداوند را بدان اسم شكوهمندش  كه جان محمد در دست او است  سوگند بدانكس 
كند و هرگاه بدان اسم  خواند كه هرگاه بدان اسم خوانده شود، خواسته را بر آورده مي

  . نسائي . بروايت»كند چيزي از او خواسته شود آنرا عطا مي
داد و  : ابن مسعود تشهد نماز را به ما ياد مي كه  از عمير بن سعد روايت است -11

اللهم إني أسألك من الخير كله ما « گفت: چون يكي از شما تشهد را بپايان برد، بگويد: مي
علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من 
خير ما سألك منه عبادك الصالحون، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبادك الصالحون، ربنا آتنا 

كه  ها را، آنچه  خداوندا، تمام نيكي« »في الدنيا حسنة وفي االخرة حسنة وقنا عذاب النار
كه نمايم و از همه بديها، آنچه را  ، تنها از تو مسئلت مي دانم ، و آنچه را كه نمي دانم مي
. خداوندا آن خير و نيكي را از تو  برم ، به تو پناه مي دانم دانم و آنچه را كه نمي مي
كه   برم اند، و از آن بديها به تو پناه مي ، از تو خواسته ات خواهم كه بندگان شايسته مي

ا اند، پروردگارا به ما خير و نيكي دنيا و آخرت ر ات از آن به تو پناه آورده بندگان شايسته
بر گيرنده تمام  : اين دعا در  ارزاني دار، و ما را از عذاب آتش دوزخ مصون فرما او گفت

  . بروايت ابن ابي تيميه و سعيد بن منصور.»دعاهاي پيامبران و بندگان صالح خدا است

  كر و اوراد و دعاهاي بعد از سالم دادن نماز: ذ -20

كه آنها را بعد از سالم دادن از نماز   روايت شده است صكه از پيامبر  ذكر و دعاهائي
  كه نمازگزار، آنها را بعد از سالم دادن بخواند.  . مستحب است فرموده است

  : كنيم اينك آنها را بشرح زير ذكر مي
برد، سه بار  نمازش را بپايان مي ص: چون پيامبر گفته كه  از ثوبان روايت است  -1

 »لسالم ومنك السالم تباركت يا ذا الجالل واالكرامأللهم أنت ا« گفت: كرد و مي استغفار مي
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، خير و بركت تو فراوان است اي  خداوندا تو سالم هستي و سالمتي از تو است«
:  كه  گروه محدثين بجز بخاري مسلم بر آن افزوده است  . بروايت»شكوهمند و بخشايشگر

أستغفر اهللا، أستغفر اهللا، « گفت: فرمود؟  : استغفار را چگونه مي : از اوزاعي پرسيدم وليد گفت
  .»از اهللا طلب آمرزش گناهان دارم « »أستغفر اهللا

يا « ، و گفت: دست او را گرفت ص: روزي پيامبر كه  از معاذ بن جبل روايت است  -2
پدرم و  ص: اي پيامبر . معاذ گفت»گمان ترا دوست دارم اي معاذ بي« »معاذ إني الحبك
أوصيك يا معاذ، ال تدعن في دبر كل « . فرمود: تو را دوست دارم ، و من نيز مادرم بفدايت

كه اين   كنم به تو وصيت مي« »صالة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
كمك كن به ياد تو باشم و ترا   : خداوندا به من ، ترك نكني دعا را بعد از نماز گزاردن

. بروايت احمد و ابوداود و نسائي و ابن »كنم  دتگويم و به بهترين وجه ترا عبا سپاس 
  . دانسته است »صحيح«حاكم برابر شـرايـط شيخين آن را   خزيمه و ابن حبان و حاكم

أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قولوا: « فرمود: ص: پيامبر از ابوهريره روايت است كه
  .»جيد«سند بروايت احمد با . »أللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

 گفت: كرد، مي نماز را تمام مي ص: چون پيامبر بير روايت است كه از عبداهللا بن ز  -3
ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شئ قدير، ال حول وال قوة «

 مخلصين له الدين ولو  إال باهللا، وال نعبد إال إياه، أهل النعمة والفضل والثناء الحسن، ال إله إال اهللا
،  ، پادشاهي و ستايش انباز است ، او يگانه و بي بجز اهللا هيچ الهي نيست« »كره الكافرون

، و  است »اهللا «، همه تالشها و نيروها بدست  ، و او بر هر چيزي توانا است خاص او است
ز اهللا هيچ ، بج ، اوست صاحب نعمت و بخشش و ستايش و نيكوئي پرستيـم تنها او را مي

، اگر چه كافران از آن ناخشنود  سپاريـم ، خالصانه و مخلصانه خود را بدو مي الهي نيست
  . . بروايت احمد و مسلم و ابوداود و نسائي»باشند
ال «: فرمود بعد از هر نماز فرضي مي ص: پيامبر كه از مغيره بن شعبه روايت است   -4

ك وله الحمد وهو على كل شئ قدير: أللهم ال مانع لما إله إال اهللا وحده ال شريك له، له المل
  . . بروايت احمد وبخاري و مسلم»أعطيت، وال معطي لما منعت وال ينفع ذا الجد منك الجد
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به من امر كرد كه بعد از  ص: پيامبر گفته است كه   از عقبه بن عامر روايت است -5
  .مسلمداود و بخاري و . بروايت احمد و ابو را بخوانم »معوذتين«هر نمازي 

من قرأ آية الكرسي دبر كل صالة لم «: فرمود ص: پيامبر كه  از ابوامامه روايت است -6
بخواند،  »الكرسي  آيه«كه بعد از هر نمازي   كسي« »يمنعه من دخول الجنة إال أن يموت

  . . بروايت نسائي و طبراني»شود همينكه مرد، داخل بهشت مي
من قرأ آية الكرسي في دبر « فرمود: صكه پيامبر  وايت استطالب ر از علي بن ابي

آيه «هركس بعد از نماز فرض  « ») إلى الصالة االخرى٢الصالة المكتوبة كان في ذمة اهللا (
. بروايت طبراني با اسنادي »بخواند، تا نماز بعدي در حفظ و پناه خداوند است »الكرسي 

  .»حسن«
من سبح اهللا دبر كل صالة ثالثا «: فرموده صپيامبر : كه از ابوهريره روايت است   -7

وثالثين، وحمد اهللا ثالثا وثالثين وكبر اهللا ثالثا وثالثين تلك تسع وتسعون ثم قال تمام المائة ال إله 
إال اهللا وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير، غفرت له خطاياه وإن  

 »الحمد هللا«بار  33و  »سبحان اهللا«بار  33س بعد از هر نمازي هر ك « »كانت مثل زيد البحر
عدد يكصد را تمام  »ال إله إال اهللا...« ، و باگفتن: 99شود  بگويد كه مي »اهللا اکبر«بار  33

. »كف دريا باشد شود، حتي اگر باندازه  ) او آمرزيده مي كوچك = صغيره گناهان ( كند، 
  ابوداود. بروايت احمد و بخاري و مسلم و

معقبات ال يخيب « : فرموده است صاز كعب بن عجره روايت است كه پيامبر  -8
قائلهن أو فاعلهن دبر كل صالة مكتوبة ثالثا وثالثين تسبيحة، وثالثا وثالثين تحميد وأربعا وثالثين 

بار تكبير بعد از هر نماز فرض از  34بار تحميد .و  33بار تسبيح و  33گوينده  « »تكبيرة
  . . بروايت مسلم»رحمت خدا محروم نخواهد شد

: فقيران مهاجرين پيش  كه  ، از ابوهريره آمده است بروايت سمي از ابوصالح  -9
رفتند و گفتند: ثروتمندان همه درجات عالي و نعمتهاي پايا را نصيب خود  صپيامبر

گيـرند و آنان  ه ميخوانند و روز گفتند: ايشان مثل ما نماز مي ؟  كردند، او فرمود: چگونه
 ص. پيامبر سازند در حاليكه ما را توانائي آن نيست بخشند و بردگان را آزاد مي صدقه مي

أفال أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم، وتسبقون من بعدكم، وال يكون أحد أفضل «  فرمود:
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كه بوسيله آن   ، خواهيد، چيزي را به شما بياموزم آيا مي « »منكم، إال من صنع مثل ما صنعتم؟
گيريد و كسي از شما برتر  گذشتگان برسيد و از آيندگان پيشي   شما نيز به ثواب و پاداش

، آن را به ما بياموز  گفتند: آري .»نباشد مگر اينكه او نيز همين عمل شما را انجام دهد؟
تسبيح و بار  33« »تسبحون اهللا وتكبرون وتحمدون دبر كل صالة ثالثا وثالثين مرة« فرمود:

 ص. سپس مستمندان مهاجر پيش پيامبر »تكبير و تحميد اهللا را بعد از هر نماز بگوئيد
دهند. آنگاه  برگشتند و گفتند: برادران ثروتمند ما نيز اين عمل را بگونه ما انجام مي

كه به  اين فضل و بخشش خداوند است  « »ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء« فرمود: صپيامبر
. سمي گويد: اين حديث را ») بدست من نيست دارد ( هد آن را ارزاني ميهر كس بخوا

:  گمان به تو گفته است ، بي اي : اشتباه كرده . او گفت براي يكي از خويشاوندانم باز گفتم
بار تكبير بگو. لذا پيش ابوصالح برگشتم و آن را  34بار تحميد، و  33،  بار تسبيح 33

اهللا أكبر، وسبحان اهللا، والحمد هللا، واهللا أكبر، «:  گرفت و گفت او دست مرا .  برايش گفتم
: اين حديث متفق عليه  گوئي بار مي 33تا اينكه هريك از آنها را  »(وسبحان اهللا، والحمد هللا

  . است
، بار  25بار تحميد،  25،  بار تسبيح 25:  كه باز هم در حديث صحيح آمده است   -10

، إال اهللا وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير ال إلهبار  25تكبير، و 
  بگويد. 
خصلتان من حافظ عليهما « فرمود: ص: پيامبر از عبداهللا بن عمرو روايت است كه  -11

أدخلتاه الجنة وهما يسير ومن يعمل بهما قليل، قالوا: وما هما يا رسول اهللا؟ قال: (أن تحمد اهللا، 
ه في دبر كل صالة مكتوبة عشرا عشرا وإذا أتيت إلى مضجعك، تسبح اهللا وتكبره وتكبره وتسبح

وتحمده مائة فتلك خمسون ومائتان باللسان، وألفان وخمسمائة في الميزان فأيكم يعمل في اليوم 
والليلة ألفين وخمسمائة سيئة قالوا: كيف من يعمل بها قليل؟ قال: يجئ أحدكم الشيطان في صالته 

دو خصلت هست  « »اجة كذا وكذا فال يقولها، ويأتيه عند منامه فينومه فال يقولهافيذكره ح
كمتر كس   برند، آنها آسان هستند ولي هركس آنها را پيوسته انجام دهد او را به بهشت مي

كه بعد از هر نماز  كند گفتند: آنها چيستند اي رسول خدا؟ فرمود: آنست  بدانها عمل مي
، و چون به رختخواب رفتي  و تكبير و تسبيح را ده بار بگوئي فرض هر يك از تحميد
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)  در فرايض پنجگانه و بوقت خواب يكصد بار تسبيح و تكبير و تحميد بگوئي كه جمعاً (
چه هر عمل  شود، ولي از نظر پاداش دو هزار و پانصد بار به حساب مي آيد ( بار مي 250

نه روز دو هزار و پانصد عمل ناشايست از شما در شبا  ) كداميك نيك يك به ده است
هستند؟ فرمود: شيطان بهنگام نماز انسان   دهد؟ گفتند چگونه عامالن بدان اندك انجام مي

گويد، و بهنگام  آورد، در نتيجه آن اذكار را نمي كند و نيازها را به ياد او مي را وسوسه مي
گويد.  در نتيجه آن را نمي گيرد كند و خواب او را فرا مي خواب نيز او را وسوسه مي

شمرد  ) دست خود مي انگشتان كه آن اذكار را با ( را ديدم  صگويد: من پيامبر عبداهللا 
  .» دانسته است“ حسن صحيح". ترمذي آن را  بروايت ابوداود و ترمذي

گشتند كه  كه او و فاطمه بدنبال خادمي مي طالب روايت است  از علي بن ابي -12
كار منع فرمود و بديشان   آنان را از آن صرا برايشان انجام دهد. پيامبربعضي از كارها 

خواهيد چيزي بهتر از آنچه كه از من  مگر نمي« »أال أخبركما بخير مما سألتماني؟«:  گفت
را به ما بگوئيد.   خواهد كه آن . عرض كردند: آري دلمان مي» ؟ خواهيد به شما بگويم مي

جبريل عليه السالم: تسبحان في دبر كل صالة عشرا، وتحمدان  كلمات علمنيهن« او فرمود:
كه  كلماتي است  « »عشرا، وتكبران عشرا، وإذا أويتما إلى فراشكما، فسبحا ثالثين وثالثين

جبريل آنها را به من ياد داده است: بعد از هر نمازي ده بار تسبيح و ده بار تحميد و ده 
بار تكبير  34بار تحميد و  33و  بار تسبيح  33ب رفتم و چون به رختخوا بار تكبير بگويم: 

آنها را به من ياد داد  صكه پيامبر  گويد: بخداي سوگند از آنوقت  . حضرت علي» بگويم
  ام. آنها را ترك نكرده

من قال قبل أن ينصرف « فرمود: صكه پيامبر  از عبدالرحمن بن غنـم روايت است -13
لصبح: ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد بيده ويثني رجله من صالة المغرب وا

الخير يحيي ويميت وهو على كل شئ قدير عشر مرات كتب له بكل واحدة عشر حسنات ومحيت 
عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكانت حرزا من كل مكروه، وحرزا من الشيطان الرجيم، 

 »ن من أفضل الناس عمال إال رجال يفضله يقول أفضل مما قالولم يحل لذنب يدركه إال الشرك فكا
كند ده  كه بعد از سالم نماز مغرب و نماز صبح و پيش از آنكه محل نماز را ترك   كسي«

كرده  ... ده نيكي به حساب او نوشته و ده بدي از حساب او پاك M� ���M �# بار بگويد: 
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  گردد، و او را از هر بدي و ناخوش فزوده ميشود، و ده درجه بر قدر و ارزش او ا مي
،  ، مگر شرك گناهي ، مصون مي دارد، و هيچ  آيندي و از وسوسه شيطان رانده شده

، مگر كساني  تواند او را هالك و تباه سازد، و كردار او از كردار همه مردم برتر است نمي
. بروايت احمد. ترمذي  »ن آورندكه بيش از او آن ذكر را بگويند، يا ذكر بهتر از آن بر زبا 

  را ندارد. »بيده الخير«، ولي  كرده نيز چيزي شبيه بدان را روايت 
به من  ص: پيامبر مسلم بن حارث از پدرش روايت كرده كه او گفته است -14
إذا صليت الصبح فقل قبل أن تكلم أحدا من الناس: اللهم أجرني من النار، سبع مرات، « فرمود:

لك جورا من النار، وإذا صليت المغرب فقل قبل أن تكلم  ����من يومك كتب اهللا فإنك إن مت
أحدا من الناس: اللهم إني أسألك الجنة: أللهم أجرني من النار، سبع مرات، فإنك إن مت من 

، پيش از آنكه با كسي  چون نماز . صبح را گزاردي « »لك جوارا من النار ����ليلتك كتب اهللا
گمان اگر همان روز  ، بي بگو خداوندا مرا از آتش دوزخ برهان  ، هفت بار سخن بگوئي

. و چون نماز مغرب را  بميري خداوند بزرگ رهائي شما را از آتش دوزخ نوشته است
،  خواهم ، بگو: خداوندا بهشت را از تو مي ، پيش از آنكه با كسي سخن بگوئي گزاردي

، خداوند بزرگ رهائي  همان شب بميريگمان اگر  . بي خداوندا، مرا از آتش دوزخ برهان
  . بروايت احمد و ابوداود.» شما را از آتش دوزخ نوشته است

 فرمود: برد، مي چون نمازش را بپايان مي صاز ابوحاتم روايت است كه پيامبر -15
اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح دنياي التي جعلت فيها معاشي: اللهم إني «

من سخطك، وأعوذ بعفوك من نقمتك وأعوذ بك منك، ال مانع لما أعطيت، وال معطي  أعوذ برضاك
كه پاكي و پاكدامني  كن   خداوندا دينم را اصالح« »لما منعت، وال ينفع ذا الجد، منك الجد

. خداوندا از خشم تو به  كه زندگيم در آن است كن  . و دنيايم را اصالح  من در آن است
، و از  برم ، و از غضب تو به عفو و گذشت تو پناه مي برم پناه مي خـرسندي و رضاي تو

تواند مانع آن باشد و چيزي را  كسي نمي ،  . چيزي را كه تو عطا كني برم تو به تو پناه مي
تواند آن را عطا كند. هيـچ بخت و عظمت و ثروتي در پيشگاه  كسي نمي ،  كني كه تو منع 

كه تنها عمل صالح و كردار شايسته برايشان سودمند واقع تو بندگان را بكار نيايد، بل
  .»شود مي
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كه معلم هنر   ، همانگونه و قاص : سعد بن ابي  اند كه كرده خاري و ترمذي روايت ب -16
داد و  كلمات و دعاهاي زير را به فرزندانش ياد مي آموزد،  نگارش را به نو آموزان مي

اللهم إني أعوذ بك من البخل « فرمود: استعاذه ميپس از نماز، بدان  ص: پيامبر گفت مي
وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد الى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من 

دوران پيري و از  خداوندا از بخل و ترسوئي و بدترين روزهاي زندگي ( « »عذاب القبر
  .»آورم ر به تو پناه مي) و فتنه و آشوب دنيائي و عذاب قب كار افتادگي

:  گفت و سلم بعد از هر نمازي مي صاند كه پيامبر ابوداود و حاكـم روايت كرده -17
اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري اللهم إني أعوذ بك من «

به تنم و گوشم و خداوندا « »الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ال إله إال أنت
برم چه بجز تو  ، خداوندا از كفر و فقر و عذاب قبر، به تو پناه مي ، عافيت بخش چشمم

  .»الهي و خدائي نيست
اند و در سند آن  امام احمد و ابوداود و نسائي از زيد بن ارقم روايت كرده -18

بعد از هر نمازش  ص، پيامبر . بموجب اين روايت كه سست است طفاوي هست 
اللهم ربنا ورب كل شئ أنا شهيد أنك الرب وحدك ال شريك لك، اللهم ربنا ورب كل «فرمود:  مي

شئ، أنا شهيد أن محمدا عبدك رسولك: اللهم ربنا ورب كل شئ، أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة: 
) في كل ساعة من الدنيا واالخرة، يا ذا ١اللهم ربنا ورب كل شئ، اجعلني مخلصا لك وأهلي (

لجالل واالكرام، اسمع واستجب، اهللا االكبر االكبر، نور السموات واالرض، اهللا االكبر االكبر، ا
خداوندا، اي پروردگار ما و پروردگار همه چيز، « »حسبي اهللا ونعم الوكيل اهللا االكبر االكبر

ي ، و گواه باشي انباز مي كه تنها تو پروردگار هستي و يگانه و بي ،  دهم گواهي مي  من
كه همه بندگان تو با هم  دهم  ، و گواهي مي كه محمد بنده و فرستاده تو است  دهم مي

ام را در هر وقت و ساعتي از دنيا و آخرت در پيشگاه  برادر هستند، خداوندا من و خانواده
. اي خداي شكوهمند و ارجمند از من بشنو و بپذير،  گردان خود خالص و مخلص 
،  ها، منبع و سر چشمه نور و روشني آسمانها و زمين استخداوند بزرگترين بزرگتر

  .»گاه است خداوند برايم بس است و او بهترين تكـيه
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، از ام  گمنامي است كه در آن شخص   احمد و ابن شيبه و ابن ماجه با سندي -19
اللهم إني « گفت: داد، مي چون از نماز صبح سالم مي ص: پيامبر اند كه كرده سلمه روايت 

خداوندا، .من دانشي سودمند، و روزي فراوان « »سألك علما نافعا، ورزقا واسعا، وعمال متقبالأ
  .»و كرداري پسنديده از تو مسئلت دارم

  نمازهاي غير واجب= نمازهاي سنت

  دليل شرعي بودن آنها -1
نمازهاي سنت بمنظور جبران نقص و كاهشي است كه شايد در انجام فرايض پيش 

مهمترين اعمال عبادي نماز  فضيلت نماز بيش از ديگر عبادات است ( آيد. و بعالوه
إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة « فرمود: صكه پيامبر ، از ابوهريره روايت است ) است

من أعمالهم الصالة، يقول ربنا لمالئكته، وهو أعلم أنظروا في صالة عبدي أتمها أم نقصها؟ فإن  
مة، وإن كان انتقص منها شيئا قال: أنظروا هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له كانت تامة كتبت له تا

كه در  نخستين چيزي  « »تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ االعمال على ذلك
، خداوند ما  گيرد، نماز است روز قيامت از اعمال بندگان خدا مورد باز خواست قرار مي

فرمايد: ببينيد بنده من نمازش را كامل يا بطور  شتگان خود مي فر ، به كه خود آگاهتر است
شود،  كامل باشد، بدان صورت در حساب او نوشته مي  ؟ اگر نمازش ناقص خوانده است

فرمايد: ببينيد آيا اين بنده من نماز سنت دارد؟ اگر  خداوند) مي اگر نقصي داشته باشد، (
كامل   يد: نماز واجب او را بوسيله نماز سنتشفرما نماز سنت خوانده بود، خداوند مي

  . بروايت ابوداود.»كنيد، سپس حساب اعمال ديگر او نيز بدينگونه خواهد بود 
ما أذن اهللا لعبد في شئ أفضل من ركعتين « فرمود: صاز ابوامامه روايت است كه پيامبر

ملي از اعمال بنده هيچ ع« ») فوق رأس العبد مادام في صالته١يصليهما، وإن البر ليذر (
گمان تا زماني كه انسان  آورد، ندارد، بي ) را كه بجاي مي سنت فضيلت دو ركعت نمازي (

. سيوطي آن را  . بروايت احمد و ترمذي»بارد ، بر سر او خير و نيكي مي در نماز است
كه  روايت شده  ص: از پيامبر گفته است  »موطا«. امام مالك در  دانسته است »صحيح«

استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصالة، ولن يحافظ على الوضوء « : مود استفر
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از آنچه كه بصورت سنت و فرض برايتان بيان شده است تجاوز نكنيد بلكه « »)1(إال مؤمن
توانستيد در همه آنها استقامت كنيد. شما قادر نيستيد  كاش مي گيريد، اي   استقامت پيش
توانيد  نيك را احصاء كنيد و در آنها استقامت بورزيد و پاداش آنها را نمي كه همه اعمال

، و اين تنها  بشماريد، پس بقدر امكان كار نيك انجام دهيد و بهترين اعمال شما نماز است
. مسلم از ربيعه بن »كه در همه شرايط بر وضو مالزمت و مداومت دارد مومن است 

: از  گفتم ، من  »از من چيزي بخواه«به وي فرمود:  صامبركه پي كرده  مالك اسلمي روايت 
آيا غير از آن « »أو غير ذلك؟« ، او فرمود: كه مرا همراه خود به بهشت ببري خواهم  تو مي

فأعني على نفسك بكثرة « ، فرمود: : فقط همين خواسته را دارم ، گفتم»خواهي؟ چيزي نمي
، پس بسيار  كنـم خواهي چنين  ردن = اگر ميك كثرت سجده  كن به  ه من كمكب« »السجود

كه مراد نماز سنت   . بديهي است» نماز بخوان تا من بتوانم ترا همراه خود به بهشت ببرم
  است.
  سنت است كه نماز گزار، نماز سنت را در خانه اش بخواند: -2
لصالة إذا صلى أحدكم ا« فرمود: صاند كه پيامبر احمد و مسلم از جابر روايت كرده -1

هرگاه  « »جاعل في بيته من صالته خيرا ����في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صالته فإن اهللا
نماز سنتش  اش ببخشد ( يكي از شما در مسجد نمازش را خواند، از آن سهمي نيز به خانه

گمان خداوند بزرگ، بدان نماز وي پاداش نيك ارزاني  .بي را در خانه خويش بخواند) 
 .»دارد مي

اجعلوا من صالتكم في بيوتكم وال « فرمود: ص: پيامبر كه  عبداهللا بن عمر گفته است -2
بعضي از نمازهاي خود را در منزلتان بخوانيد و منزلتان را چون گورستان  « »تتخذوا قبورا

  . بروايت احمد و ابوداود.»خالي از نماز نگذاريد

                                         
كه   مراجعه شود، 56 - 57/ ص 1ج  كشرح موطا امام مال يف كتنوير الحوال:  براي شرح اين حديث به - 1

. 74/ 1: المنتقي ج  وجه بدان شرح به اختصار نگاشته شد. و نيز رجوع شود بهترجمه باال نيز با ت
  .»مترجم«
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الة الرجل في بيته تطوعا نور، فمن ص« فرمود: صكه پيامبر كرده  احمد از عمر روايت  -3
خواهد، خانه  ، پس هر كس مي ، نور خدا است نماز سنت در خانه خواندن « »شاء نور بيته

  .»اش بخواند كند، نماز سنت را در خانه خود را نوراني 
صالة « فرمود: صكه پيامبر كرده   ابو داود با اسناد صحـيح از زيد بن ثابت روايت -4

، در  ثواب پاداش نماز خواندن« »ه أفضل من صالته في مسجدي هذا، إال المكتوبةالمرء في بيت
) مگر نمازهاي فرض ص مسجدالنبي ، در مسجد ( منزل بيشتر است از ثواب نماز خواندن

  .» ) كه خواندن آنها در مسجد ثوابش بيشتر است (
مستحب است و شود كه خواندن نماز سنت در منزل  از اين احاديث چنان استفاده مي

،  كه خواندن نماز سنت در منزل  گفته است  . نووي ثواب آن در خانه بيش از مسجد است
باشد. و از  كه پنهان و بدور از تظاهر و ريا مي ،  ازآن جهت مورد تشويق قرار گرفته است

ماند و موجب افزايش بركت و نزول رحمت خدا و فرشتگان  مبطالت اعمال مصون مي
  راند. و شيطان را از آن مي در منزل است

  در نماز سنت طول قيام بر كثـرت سجده برتري دارد:  -3
  :  اند كه گفته است گروه محدثين جز ابوداود از مغيره بن شعبه روايت كرده

ي پايش ورم  ايستاد، تا اينكه پاهايش يا ساقها ) مي سنت آنقدر در نماز ( صپيامبر«
آيا  « »أفال أكون عبدا شكورا« ؟ مي فرمود: كني را چنين ميشد: چ گفته مي ، به وي »كرد مـي

  .»؟ بنده سپاسگـزار خدا نباشم
سوال شد: چه  صكرده است كه از پيامبر ابوداود از عبداهللا بن حبشي خثعمي روايت 

، »قيام را طوالني نمودن « »طول القيام«؟ فرمود:  عملي ثوابش بيش از ديگر اعمال است
؟  ، كدام هجرت بزرگتر است»صدقه فقير « »جهد المقل« ؟ فرمود: ستكدام صدقه بهتر ا

. كدام جهاد »ترك چيزهاي حرام بهترين هجرت است « »من هجر ما حرم اهللا عليه«فرمود: 
كه با جان و مال با مشركان  كسي « »من جاهد المشركين بماله ونفسه«.؟ فرمود:  بهتر است
كه   كسي « »من أهريق دمه وعقر جواده«؟ فرموده:  كدام شهادت شريفتر است ،  »جهاد كند

  .»يعني در جهاد ) گردد (  خـونش ريخته شود و اسبش پي
  توان نماز سنـت را نشسته خواند: مي  -4
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  تواند نماز سنت را نشسته بخـواند، اگـر چه قادر بر ايستـادن باشد.  نمازگزار مي
ديگر را ايستاده بخواند. حتي اگـر  تواند بعضي را نشسته و برخـي همـانگونه كه مي

كه يك قسمت را ايستاده و قسمت ديگر را نشسته   نماز يك ركعتي باشد، صحيح است
كند. همه اين حاالت  ، فرقي نمي بخـواند، خواه اول بايستد و بعد بنشـيند يا بر عكس

چهار زانو  نشيند، ليكـن بهتر است . و بهر كيفيتي كه بخواهد مي بدون كراهت جـايز است
كه  وقتي  صپيامبر«:  : من از عايشه پرسيدم كه  كرده است بنشيند. مسلم از علقمه روايت 
در آنها بقرائت ادامه  «:  ، او گفت»كرد؟ خـواند، چه كار مي دو ركعت نماز را نشسته مي

. احمد و »خاست و به ركوع ميرفت خواست به ركوع برود، برمي داد، چـون مي مي
كه  ام  را نديده صمن هرگز پيامبر«:  اند كه گفته است كرده از عايشه روايت  اصحاب سنن

پير شد) آنوقت نماز شب را  نماز شب را نشسته بخواند تا اينكه پا به سن گذاشت (
ماند،  داد تا اينكه در حدود چهل يا سي آيه باقي مي خواند و به قرائت ادامه مي نشسته مي
  .»رفت و به سجده مي »به ركوع «خواند سپس  ميخاست آنها را  آنگاه برمي

  : اقسام نمازهاي سنت -5
  شود: ، به سنت مطلق وسنت مقيد تقسيم مي نماز سنت

شود. نووي گفته  ، تنها به نيت و قصد خواندن نماز اكتفا مي مطلق  در نماز سنت  - ا
تواند بعد از  ، مي كرد و عدد خاصي در نظر نداشت  كسي به نماز سنت شروع : چون  است

يا سه ركعت يا يكصد ركعت يا هزار يا هر   يك ركعت سالم دهد يا آن را به دو ركعت
،  دانست چند ركعت خوانده است كه دلش بخواهد، افزايش دهد. چنانچه نمي اندازه 

، ياران ما بر آن اتفاق نظر  سپس سالم داد، نمازش صحيح است و در آن خالف نيست
. بيهقي با اسناد خود روايت  گفته است ي نيز در امالي خويش چنين دارند، و امام شافع

گزارد، چون سالم داد احنف بن قيس از او سوال  : ابوذر ركعتهاي فراواني  كه  كرده است 
: اگر من ندانم مهم  كه ركعتهاي اين نماز شما زوج بود يا فرد؟ او گفت داني  كرد: آيا مي 

: من از  گفت ، مي گريست داند، او در حاليكه مي ن را ميگمان خداوند آ ، چون بي نيست
ما من عبد يسجد هللا سجدة إال رفعه اهللا بها « فرمود: كه مي ام  محبوب خود ابوالقاسم شنيده

اي يك درجه مقام و متزلت بنده  خداوند در برابر هر سجده « »درجة وحط عنه بها خطيئة
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. دارمي در مسند خود آن را با سندي »كند مي برد و گناهي را از او كم خود را باال مي
كه در عدالت او اختالف  . در سند وي تنها يك مرد هست  كرده است صحيح روايت 

  دارند.
صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشاء و  »راتبه«نماز سنت مقيد، نمازهاي سنت  -2

، همواره  موكده باشند، سنتهاي راتبه يا شود بشرح زير مي غير از آنها را نيز شامل مي
  فرمود. بر آنها مواظبت مي صپيامبر

  سنت فجر
  فضيلت آن:  -1

  : درباره فضيلت مواظبت بر انجام سنت فجر چند حديث آمده است
روايت  صدرباره دو ركعت نماز سنت قبل از نـماز صبح از پيامبر ل) عايشه1

آن دو ركعت را از همه دنيا  من « »هما أحب إلي من الدنيا جميعا« : كه او فرموده است كرده  
  . . بروايت احمد و مسلم و ترمذي»بيشتر دوست دارم

ال تدعوا ركعتي الفجر وإن طردتكم « فرمود: ص: پيامبر كه  ) از ابوهريره روايت است2
دو ركعت نماز سنت قبل از نماز صبح را، ترك نكنيد، حتي اگر مورد هجوم  « »الخيل

. بروايت احمد »ندازه عذر داشته باشيد، آنها را ترك نكـنيديعني هر ا دشمن قرار بگيريد (
  .  و ابوداود و بيهقي و طحاوي

، بر اداي نماز  بيش از هر نماز سنتي ص: پيامبر روايت است كه ل) از عايشه3
. بروايت  داد) بدان بيش از همه اهميت مي كرد ( سنت پيش از نماز صبح، مواظبت مي

  شيخين و احمد و ابوداود.
دو « »ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها« فرمود: صكه پيامبر ) از عايشه روايت است4

. بروايت احمد و »باشد ركعت پيش از نماز صبح از دنيا و آنچه در آن است بهتر مي
  . مسلم و ترمذي و نسائي

براي انجام دو ركعت نماز سنت پيش  ص: پيامبر ) بروايت احمد و مسلم از عايشه5
  ورزيد. ماز صبح بيشتر از هر عمل خيري ديگر شتاب مياز ن
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  :  كوتاه خواندن آن تخفيف در سنت فـجر =   -2
كه قرائت را در دو ركعت  ، آنست  مشهور است صكه از رفتار و كردار پيامبر آنچه 

  خواند: كرد و آنها را سبك مي نماز سنت فجر كوتاه مي
دو ركعت سنت فجر را  ص: پيامبر كه  روايت است ص) از حفصه همسر پيامبر1

: عبداهللا بن عمر  كه گفته است  خواند. نافع  پيش از نماز صبح در منزل من بسيار كوتاه مي
  . خواند. بروايت احمد و شيخين نيز آنها را كوتاه مي

آنقدر دو ركعت سنت فجر را كوتاه  ص: پيامبر كه ) از عايشه روايت است 2
، فاتحه را خوانده است يا خير؟ به روايت احمد و  افتادم كه من به شك مي خواند،  مي

  . ديگران
به اندازه خواندن فاتحه در دو ركعت سنت  صپيامبر «:  كه  ) از عايشه روايت است3

  . . به روايت احمد و نسائي و بيهقي و مالك و طحاوي»ايستاد فجر مي
  در نماز سنت فجر چه چيز بايد خواند؟  -3

كه بقرار   ، روايت شده است صر آن چيزي را خواند كه از پيامبركه د مستحب است 
  : زير است

 »�r3% *L ��=�4-��«در دو ركعت سنت فجر  صكه پيامبر ) از عايشه روايت است 1
. البته آن دو سوره را  خواند. به روايت احمد و طحاوي ، را آهسته مي»��B #� &( *L«و 

  نماز بدون خواندن فاتحه صحيـح نيست.  خواند چون بعد از قرائت فاتحه مي
فرمود: اين دو سوره چقدر خوب هستند،  مي صكه پيامبر ) از عايشه روايت است 2

، »��B #� &( *L«و  »�r3% *L ��=�4-��« خواند. مقصود و آنها را در سنت فجر مي
  باشد. به روايت احمد و ابن ماجه. مي

فجر را بجاي آورد كه در ركعت اول همه  : شخصي سنت كه  ) از جابر روايت است3
اين بنده « »هذا عبد عرف ربه« فرمود: صرا خواند. پيامبر ،»�r3% *L ��=�4-��«سوره 

، را »��B #� &( *L« . و در ركعت دو م سوره»كه پروردگار خود را شناخته است  ايست 
به پروردگار خويش كه   ايست اين بنده« »هذا عبد آمن بربه« فرمود: صخواند. پيامبر
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: من دوست دارم اين دو سوره را در اين دو ركعت  گفت . طلحه  »ايمان آورده است
  . . بروايت ابن حبان و طحاوي بخوانم

در دو ركعت سنت فجر آيات زير را  ص: پيامبر كه ) از ابن عباس روايت است 4

þθ#)+: خـواند: در ركعت اول بعد از فاتحه آيه مي ä9θè% $ ¨ΨtΒ# u «! $$Î/ !$ tΒuρ tΑÌ“Ρ é& $ uΖøŠ s9 Î) !$ tΒuρ tΑÌ“Ρ é& #’ n<Î) 

zΟ↵ Ïδ≡t� ö/Î) Ÿ≅Š Ïè≈oÿôœÎ) uρ t,≈ys ó™Î)uρ z>θ à) ÷ètƒuρ ÅÞ$ t6ó™F{ $#uρ !$tΒuρ u’ ÎAρé& 4 y›θ ãΒ 4 |¤ŠÏã uρ !$ tΒuρ u’ ÎAρé& 

šχθ –ŠÎ; ¨Ψ9$#  ÏΒ óΟ ÎγÎn/ §‘ Ÿω ä− Ìh� xçΡ t ÷t/ 7‰ tn r& óΟßγ÷Ψ ÏiΒ ß øtwΥuρ …çµ s9 tβθ ãΚÎ=ó¡ ãΒ ∩⊇⊂∉∪_  :١٣٦[البقرة[. 
كه به  ي ما فرو فرستاده شده و بدانچه  بگوييد: ما ايمان آورديم به اهللا و بدانچه به سو«

كه به سوي ابراهيم و... فرو فرستاده شده و  ي ابراهيـم و... فرو فرستاده شده و بدانچه  سو
، نيز  بدانچه به موسي و عيسي و ديگر پيامبران از سوي پروردگارشان داده شده است

دانيم و بين آنان در رسالت فرق قائل نيستيم  ، ما همه را فرستادگان خدا مي ايمان آورديم

'ö≅è% Ÿ≅÷δr+ . و در ركعت دوم بعد از فاتحه آيه:»و ما همه تسليم خدا هستم ‾≈tƒ É=≈tG Å3ø9 $# 

(# öθs9$yè s? 4’ n<Î) 7π yϑ Î=Ÿ2 ¥ !# uθ y™ $ uΖoΨ ÷� t/ ö/ä3 uΖ÷� t/ uρ āωr& y‰ ç7÷è tΡ āωÎ) ©! $# Ÿω uρ x8 Î�ô³ èΣ  Ïµ Î/ $ \↔ø‹x© Ÿωuρ x‹ Ï‚−G tƒ 

$ uΖàÒ ÷èt/ $³Ò ÷èt/ $ \/$t/ö‘r& ÏiΒ Èβρ ßŠ «! $# 4 βÎ*sù (#öθ ©9 uθs? (#θä9θà) sù (#ρß‰ yγô© $# $ ‾Ρ r'Î/ šχθ ßϑÎ=ó¡ ãΒ ∩∉⊆∪_  ال]

! به سوي سخني بياييد و بدان ايمان بياوريد كه ميان ما و  ي اهل كتاب بگو: ا« .]64عمران: 
كه جز خدا را بندگي نكنيم، هيچكس و چيزي را شريك و انباز او   -ترك است شما مش

به اربابي نگيريد! پس اگر ايشان رو   -جز خدا   -نشمريـم و برخي از ما ديگران را 
خواند. به روايت  ، مي»گشتيم ) اين حقيقت گواه باشيد كه ما تسليم ( گوئيد:  برگرداندند، 

  . مسلم
(� « : در ركعت اول آيه ص: پيامبر د آمده است كه يت ابو داو) و از او به روا5� �&�&L

$+: و در ركعت دوم آيه »��# £ϑ n=sù ¡§ym r& 4† |¤ŠÏã ãΝåκ÷] ÏΒ t� øä3ø9 $# tΑ$ s% ôtΒ ü“Í‘$ |ÁΡ r& ’ n<Î) «! $# ( 
š^$s% šχθ •ƒÍ‘# uθ ysø9 $# ß øtwΥ â‘$ |ÁΡr& «! $# $̈Ψ tΒ# u «! $$ Î/ ô‰ yγô© $# uρ $ ‾Ρr' Î/ šχθßϑ Î=ó¡ ãΒ ∩∈⊄∪_ ]ل عمران: آ

گرفت  دعوت خود را پي  . ( كفر ايشان را دريافت  ) انكار و پس چون عيسي ( « .]52
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: ما ياوران  گفتند كه گرويدند و) كننده من در راه خدا كيست؟ حواريون ( : ياري گفت و)
فرمان كه تسليـم  ،  )گواه ما باش اي پيامبر حق ، به او ايمان آورديـم و تو ( خدائيم

  خواند.  را مي » خداگشتيم
ر  باندازه خـواندن فاتحه د صگفته بود پيامبر كه  ) با توجه به روايت عايشه 6

  توان تنها به خواندن فاتحه در آنها اكتفا نمود. ايستاد، مي ركعتهاي سنت فجر مي
  دعا بعد ازسنت فجر:  -4

، عامر بن اسامه  از ابوالمليح »ابن السني «: ما در كتاب  نووي در كتاب اذكار گفته است
: او دو ركعت نماز سنت فجر را بجاي آورد، و  ايم كه كرده  ، نقل به روايت پدرش

كوتاه بجاي آورد، سپس از ايشان شنيد كه نشسته  نيز نزديك به وي دو ركعت  صپيامبر
عليه وسلم  اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل ومحمد النبي صلى اهللا« بودند، سه بار گفت:

. و »برم خداوندا، اي پروردگار جبريل و... از آتش دوزخ به تو پناه مي« »أعوذ بك من النار
من قال صبيحة « فرمود: ص: پيامبر كه ايـم  كرده كتاب از طريق انس روايت  همچنين در آن 

إليه ثالث مرات يوم الجمعة قبل صالة الغداة: استغفر اهللا الذي ال إله إال هو الحي القيوم وأتوب 
هر كس صبح روز جمعه قبل از نماز صبح  « »غفر اهللا تعالى ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر

كه او هميشه  كنم كه بجز او هيچ خدايي نيست  سه بار بگويد: از اهللا طلب استغفار مي
،  گردم و از كرده ناشايست خويش پشيمانم زنده و پايدار است و به سوي او بر مي

  .»كف دريا باشد گناهان او را بيامرزد حتي اگر باندازه  خداوند
  به پهلو بعد از نماز سنت فجر:  دراز كشيدن -5

كه دو ركعت نماز سنت  وقتي صپيامبر« : اند كه گروه محدثين از عايشه روايت كرده
  كه اند، . باز هـم از ايشان روايت كرده»كشيد خواند، بر پهلوي راست دراز مي فجر را مي
آورد، اگر من در خواب  كه سنت فجر را بجاي مي هنگامي  صپيامبر« : گفته است

ر حكم آن  . فقهاء د»گفت ، با من سخن مي بودم كشيد، و اگر بيدار مي ، دراز مي بودم مي
كسي كه آن را در خانه  رسد كه دراز كشيدن براي  اند، چنان بنظر مي كرده فراوان اختالف 

  خواند. كه آن را در مسجد مـي كسي  ، نه براي  خواند، مستحب است مي
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: بعضي از سلف دراز كشيدن پس از سنت فجر در  گفته است  »الفتح«حافظ در كتاب 
. برخي از  دانند، نه در مسجد، و اين قول از ابن عمر حكايت شده است منزل مستحب مي

. و  انجام داده استآن را در مسجد  صكه پيامبر كسي نگفته است  اند كه  شيوخ ما گفته
، با سنگ ريزه  كشيد از ابن عمر روايت است كه او هر كس را كه در مسجد دراز مي

. از امام احمد درباره دراز  . ا هـ نموده است »تخريج«زد. ابن ابي شيبه اين روايت را  مي
. اگر كسي آن را  كنم كاري را نمي : من چنين  گفت كشيدن پس از سنت فجر سوال شد، 

  . اشكال ندارد) نجام دهد، نيكو است (ا
  : در صورتيكه فوت شود) قضاي سنت فجـر (  -6

من لم يصل ركعتي الفجر حتى تطلع «: فرمود صكه پيامبر از ابوهريره روايت است 
، آن را  كه تا طلوع خورشيد دو ركعت سنت فجر را نخوانده است كسي« »الشمس فليصلها

  .  دانسته است »جيد «وي اسناد آن را . نو . به روايت بيهقي»بخواند
كه او براي نماز صبح بيرون آمد و در مسجد ديد كه   از قيس بن عمر روايت است

، لذا نتوانست سنت فجر را بخواند، فورا با  مشغول خواندن نماز صبح است صپيامبر
نماز صبح را خواند. سپس چـون نماز صبح تمام شد، برخاست و سنت فجر  صپيامبر

اين نماز  « »ما هذه الصالة؟« از كنار او گذشت و فرمود: صبجاي آورد. پيامبر را
. به »حرفي نزد و سكوت فرمود صپيامبر «،  »سنت فجر است «:  . او گفت» ؟ چيست

. عراقي اسناد آن را  ، مگر نسائي روايت احمد و ابن خزيمه و ابن حبان و اصحاب سنن
  دانسته است. »حسن«

و  صپيامبر« اند كه: كرده ن را از عمران بن حصين روايت احمد و شيخين آ
همراهانش يكبار در مسافرت خوابشان برده بود و به نماز صبح نرسيدند تا اينكه بر اثر 
،  حرارت و گرماي خورشيد بيدار شدند، اندكي صبر كردند تا اينكه خورشيد بلند شد

، سپس نماز صبح  فجر را گزارده ، آنگاه دو ركعت سنت گفت سپس دستور داد موذن اذان 
  .»را خواند

توان آن را  آيد كه پيش از طلوع خـورشيد و بعد از آن مي از ظاهر احاديث چنان برمي
  اشد.، يا تنها فوت شده ب قضا كرد، خواه با عذر يا بدون عذر، همراه با نماز صبح
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  نماز سنت ظهر
شش ركعت يا هشت ركعت كه چهار ركعت يا  باره نماز سنت ظهر آمده است   در

  : است. اينك تفصيل آن
  : ن آن ر باره چهار ركـعت بود د -
:  را ده ركعت بخاطر دارم صمن نماز سنت پيامبر « : كه  ابن عمر روايت است از -1

، و دو ركعت بعد از نماز مـغرب در  دو ركعت پيش از ظهر و دو ركعت بعد از آن
به  »در منزلش و دو ركعت پيش از نماز صبح ، و دو ركعت بعد از نماز عشاء منزلش

  . روايت بخاري
:  گفت : از ابن عمر شنيدم كه مي كه گفته  از مغيره بن سليمان روايت است -2

، و  ، و دو ركعت بعد از مغرب دو ركعت پيش از ظهر و دو ركعت بعد از آن صپيامبر «
كرد و هميشه آنها را  ترك نمياز نماز صبح را،    ز عشاء و دو ركعت پيش دو ركعت بعد ا

  .»جيد«. به روايت احمد با سندي »خواند مي
  ن سنت ظهر: ر باره شش ركـعت بود د
، او گفت:  از عايشه پرسيدم صباره نماز پيامبر  : در گفته است  عبداهللا بن شقيق -1

. به روايت »خواند چهار ركعت پيش از نماز ظهر و دو ركعت بعد از آن مي صپيامبر«
  حمد و مسلم وديگران.ا

من صلى في « است: فرموده صكه پيامبر  از ام حبيبه دختر ابوسفيان روايت است -2
يوم وليلة اثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة: أربعا قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد 

عنوان  1شماره ، مانند  ترجمه آن « »المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صالة الفجر
كرده و آن را  وايت . ترمذي آن را ر»، فقط پيش از ظهر چهار ركعت است قبل است

  كرده است. روايت . و مسلم نيز با اختصار آن را  دانسته است »حسن «
  در باره هشت ركعت بودن ركعت ظهـر:

عدها حرم من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا ب«فرمود:  صاز ام حبيبه روايت است كه پيامبر
كسي كه چهار ركعت پيش از نماز ظهر و چهار ركعت بعد از آن را  « »اهللا لحمه على النار
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. به روايت احمد و اصحاب  »كند بخواند خداوند گوشت وي را بر آتش جهنم حرام مي
  . ترمذيسنن و تصحيح 

  فضيلف چهـار ركعت پيش از نماز ظهر
خواند. از او سوال  ز ظهر چهار ركعت مياز ابو انصاري روايت است كه او: پيش ا -1

كه آن را  را ديدم  صمن پيامبر «گفت:  ؟  خواني شد كه هميشه اين چهار ركعت را مي
إنها ساعة تفتح فيها أبواب « ؟ فرموده: خواني كه چرا آن را مي ، از او پرسيدم »خواند مي

شود،  گشوده مي اي آسمان در اين ساعت دره « »السماء، فأحببت أن يرفع لي فيها عمل صالح
. احمد آن »پس دوست دارم كه در اين ساعت يك عمل شايسته من به آسمان برده شود

  . كرده است روايت  »جيد«را با سند 
هرگز چهار ركعت پيش از نماز ظهر و دو  صپيامبر« كه: از عايشه روايت است   -2

. در روايت ديگري  و بخاري. به روايت احمد »كرد ركعت پيش از نماز صبح را ترك نمي
خواند و ايستادن در  پيش از نماز ظهر چهار ركعت مي صپيامبر « : كه از ايشان آمده است 

. در حديث ابن عمر »داد كرد و ركوع و سجود را كامل و نيكو انجام مي آنها را طوالني مي
  ده استگزارد. و در حديث ديگر آم پيش از ظهر دو ركعت مي صكه پيامبر  آمده است

اين  »الفتح«گزارد. بين آنها تعارض نيست چه به قول ابن حجر در  كه چهار ركعت مي
كه در موردي دو ركعت خوانده و در موارد ديگر چهار  احاديث مربوط به دو مورد است 

در مسجد دو ركعت  صاند: پيامبر . بعضي ديگـر در توجيه آن گفته ركعت خوانده است
خوانده است و احتمال دارد كه دو ركعت را در منزلش و دو  و در منزلش چهار ركعت

كه ابن عمر از دو ركعت در مسجد اطالع داشته و  ركعت را در مسجد خوانده باشد،
:  اند كه كرده . احمد و ابوداود از عايشه روايت  عايشه از هر دو مورد مطلع بوده است

، اين »آمد واند، سپس بيرون ميچهار ركعت را پيش از نماز در منزلش مي خـ صپيامبر«
: بيشتر  گفته است كند. ابوجعفر طبري در توجيه آن  حديث احتمال اولي را تاييد مي

خواند. اگر سنت ظهر پيش از آن يا  خواند و گاهي دو ركعت مي اوقات چهار ركعت مي
واند ت كه بعد از هر دو ركعتي سالم بدهد، و مي  بعد از آن چهار ركعت باشد، بهتر است

 »صالة الليل والنهار مثنى مثنى« فرمود: صآنها را به يك سالم دادن نيز بخواند چه پيامبر
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كرده  . ابوداود آن را با سند صحيح روايت ») شب و روز دو ركعتي است سنت نمازهاي («
  .است

  قضاي سنت ظهر چون فوت گردد:
خواند، آنها  ر را نمياگر چهار ركعت پيش از ظه ص: پيامبر كه از عايشه روايت است 

روايت كرده  »حسن غريب «كرد. ترمذي آن را بصورت  مي »قضا«  را بعد از نماز ظهر
هرگاه چهار  صپيامبر«:  گفته است كه   كرده است . ابن ماجه نيز از عايشه روايت  است

) آنها را بعد از دو ركعت سنت بعد از  قضاي شد ( ركعت پيش از نماز ظهرش فوت مي
  .»آورد جاي ميظهر ب

باره قضاي سنت راتبه  تا اينجا سخن از قضاي سنت راتبه پيش از ظهر بود، و اما در 
نماز ظهر را خواند،  صپيامبر« گفته: كه   كرده است بعد از ظهر احمد از ام سلمه روايت 

سپس مالي را پيش او آوردند، ايشان نشستند و به تقسيم آن بين مردم مشغول شدند تا 
، آنگاه نماز عصر را گزاردند، سپس سوي من آمد، چه نوبه  موذن اذان عصر را گفتاينكه 

: اي رسول خدا اين دو ركعت چه بود؟ به تو  كوتاه خواند. گفتيم  من بود، و دو ركعت
؟ فرمود: نخير، اينها همان دو ركعتي بود كه  كه آنها را بخواني دستور داده شده است 

، ولي امروز تقسيم اين اموال مرا بخود مشغول داشت  خواندم يهمواره بعد از نماز ظهر م
. به روايت بخاري و »كنم ، دوست نداشتم آنها را ترك تا اينكه موذن اذان عصر راگفت

  مسلم و ابوداود ولي متن ابوداود با اين متن تفاوت دارد.

  سنت عشاء
  عشاء را فهميد. توان دليل سنت بودن دو ركعت بعد از نماز  از احاديث پيشين مي

  سنتهاي غير موكد
  .  گفتيم سنتها و رواتب موكد بودند كه بر اداي آنها تاكيد شده است آنچه تا بحال 

كه رواتب غير موكد نام دارند كه انجام آنها نيز مستحب و  سنتهاي ديگري نيز هست 
  باشند: . و آنها بقرار زير مي بر اداي آنها تاكيد نشده است
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  ا چهار ركعت پيش از نماز عصر:و ركعت ي د -1
كه بعضي از آنها يك ديگر را تاييد   ، گفته شده است  ها سخن در احاديثي از آن

رحم اهللا امرأ صلى قبل «: فرمود صكه پيامبر  كنند، از جمله از ابن عمر روايت است مي
. »ردخداوند بيامرزد كسي را كه پيش از عصر چهار ركعت نماز سنت بگزا« »العصر أربعا

و ابن  »حسن«. ترمذي آن را  به روايت احمد و ابوداود و ترمذي و ابن حبان و ابن خزيمه
  اند. دانسته »صحيح«خزيمه آن را 

پيش از نماز عصر چهار ركعت  ص: پيامبر كه طالب روايت است  از علي بن ابي
ان و پيروان داد و بر فرشتگان مقرب و پيامبر كه بعد از هر دو ركعت سالم مي گزارد،  مي

.  فرستاد. به روايت احمد و نسائي و ابن ماجه و ترمذي مومن و مسلمان آنان درود مي
بين كل أذانين « :ص. بدليل مفهوم عام حديث پيامبر دانسته است »حسن«ترمذي آن را 

توان تنها به دو ركعت پيش از نماز  ) است، مي سنت و اذان يك نماز (بين هر د « »صالة
  .»كرد  عصر اكتفاء

  : دو ركعت پيش از نماز مغرب  -2
صلوا قبل المغرب، « فرمود: ص: پيامبر بخاري از عبداهللا بن مغفل روايت كرده است كه

چون دوست نداشت مردم آن را  ،»لمن شاء« در مرتبه سوم فرمود: »صلوا قبل المغرب
. در  گزارد)، نماز ب ، دلش خواست پيش از مغرب يعني هر كس موكد) بدانند. ( سنت (

پيش از مغرب دو ركعت خواند. و در صحيح  ص: پيامبر كه  روايت ابن حبان آمده است
: ما پيش از غروب خورشيد دو ركعت نماز  مسلم از ابن عباس روايت شده است كه

كرد.  داد، و نه ما را از آن نهي مي ديد، نه به ما دستور مي ما را مي ص، پيامبر خوانديـم مي
آيد كه مستحب است آنها را  : از مجموع داليل چنان بر مي گفته است  »لفتحا«حافظ در 

  كه در سنت فجر كوتاه خواندن آن مستحب بود.  كوتاه خواند، همانگونه
  : دو ركعت پيش از نماز عشاء  -3

فرموده  ص: پيامبر اند كـه كرده  قبال گفتيم كه گروه محدثين از عبداهللا بن مغفل روايت
. ابن »لمن شاء« ، و در مرتبه سوم فرمود:»كل أذانين صالة، بين كل أذانين صالة  بين« : است
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ما من صالة مفروضة إال وبين يديها « فرمود: ص: پيامبر كه كرده  حبان از ابن الزبير روايت 
  .»، دو ركعت نماز سنت هست ش از هر نماز فرضيپي« »ركعتان

باشد:   ندازه خواندن يك نماز فاصلهكه بين نماز فرض و نماز سنت با  مستحب است
كه نماز بخواند. عمر  نماز عصر گزارد، مردي برخاست  صكه پيامبر از جابر روايت است
كتاب بدانجهت هالك شدند كه نمازهايشان با هم  ، اهل  : بنشين گفت او را ديد و به وي 

. احمد »گفت ابن الخطاب نيكو « »أحسن ابن الخطاب« فرمود: ص. پيامبر فاصله نداشت
  . كرده است روايت  »صحيح«آن را به سند 

  مغرب  سنت 
قبال از ابن عمر نقل شد كه دو ركعت سنت بعد از مغرب از جمله نمازهائي بود، كه 

.  كرد. بنابر اين دو ركعت بعد از نماز مغرب سنت است آنها را ترك نمي صپيامبر
�r3% *L « هاي ز فاتحه سوره، بعد ا كه در دو ركعت نماز سنت مغرب  مستحب است

  گفته: خوانده شود. از ابن مسـعود روايت است كه  »��B #� &( *Lو  ،��=�4-��
ام كه در دو ركعت بعد از نماز مغرب و دو  شنيده صشمار از پيامبر بدفعات بي

خواند. به روايت  را مي »��B #� &( *Lو  ،�r3% *L ��=�4-��« ركعت پيش از نماز صبح
  دانسته است. »حسن«كه او آن را  ، ماجه و ترمذي ابن

:  كه  كه آن دو ركعت را در منزل خواند. از محمود بن لبيد روايت است مستحب است 
، و نماز مغرب را برايشان خواند، چون سالم داد،  رفت  »بني عبداالشهل «پيامبر به نزد 

. به »هايتان بخوانيد ت را در منزلآن دو ركع « »اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم«فرمود: 
آنها را در خانه  ص. قبال نيز گفتيـم كه پيامبر روايت احمد و ابوداود و ترمذي و نسائي

  خواند. مي

  سنت وتر
  : فضيلت و حكم آن  - 1 
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. از علي بن  بر اداي آن تشويق فرموده است ص، پيامبر نماز وتر سنت موكد است
گمان نماز وتر چون نمازهاي فرض الزم  : بي است كه فرموده  طالب روايت است ابي

يا أهل القرآن أوتروا فإن اهللا وتر يحب « آن را خواند سپس فرمود: ص، ولي پيامبر نيست
برا خداوند واحد و يگانه است و نماز وتر را  اي اهل قرآن نماز وتر بخوانيد، ز« »الوتر

. ترمذي آن را  اصحاب سنن ، به روايت احمد و»دهد دوست دارد و پاداش آن را مي
  .  دانسته است »صحيح«و حاكم آن را  »حسن«

. ابن المنذر گفته  دانند، ولي آن مذهب ضعيف است در مذهب حنفي آن را واجب مي
كرده باشد. احمد و   كه در وجوب وتر با راي ابوحنيفه موافقت ام  كسي را نديده  است من

از  »مخدجي«كنانه بنام  اند كه مردي از بني كرده يت ابوداود و نسائي و ابن ماجه آن را روا
عباده بن   ، لذا مخدجي پيش : وتر واجب است شنيد كه »ابومحمد«مردي از انصار بنام 

: ابو  گفت  . عباده گويد: وتر واجب است كه ابومحمد مي گفت  صامت رفت و به وي 
خمس صلوات كتبهن اهللا « فرمود: كه مي ام  شنيده ص، من از پيامبر كرده است محمد اشتباه 

تبارك وتعالى على العباد من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند اهللا تبارك 
وتعالى عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند اهللا عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر 

 ، كرده است  بر بندگان خود، فرضخداوند تبارك و تعالي در شبانه روز پنج نماز « »له
از آنها را ضايغ نكند و آنها را كوچك نشمارد،   كه آنها را بجاي آورد و چيزي كسي 

كه آنها را بجاي   او را به بهشت ببرد، و كسي خداوند تبارك و تعالي با وي عهد بندد كه 
  .»آمرزد يا او را ميدهد،  نياورد، خداوند با وي پيماني ندارد، اگر خواست او را عذاب مي

خمس «فرمود:  صاند كه پيامبر كرده  بخاري و مسلم از طلحه بن عبيد اهللا روايت
يك  »كرده است خداوند در شبانه روز پنج نماز فرض  « »صلوات كتبهن اهللا في اليوم والليلة

 ؟ فرمود: نخير، مگر كرده است  : غير از آنها چيز ديگري بر من واجب گفت نفر اعرابي 
  . اينكه سنت بجاي آوري

  قت سنت وتر و -2
كه وقت نماز وتر، بعد از نماز عشاء است و تا طلوع فجر ادامه   اجماع علماء برآنست

  دارد.
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كه عمرو بن عاص روز جمعه براي ما خطبه ايراد  از ابوتميم جيشاني روايت است 
 »إن اهللا زادكم صالة«فرموده است:  ص: پيامبر گفت كه : ابوبصره برايـم  كرد و گفت مي
. آن را در بين نماز  ، و آن نماز وتر است خداوند نمازي را بر نمازهاي شما افزوده است «

: ابوذر دستـم را گرفت و مرا در مسجد پيش  گفت . ابوتميم »عشاء و نماز صبح بخوانيد
  .؟ اي شنيده ص: تو آنچه را كه عمرو گفت از پيامبر ابوبصره برد و گفت

. احمد آن را با سند صحيح روايت  ام شنيده ص: بلي من آن را از پيامبر گفت  ابوبصره
اول شب و وسط شب و  ص: پيامبر كه . از ابومسعود انصاري روايت است  كرده است

  .  كرده است خواند. احمد آن را با سند صحيح روايت آخر شب نماز وتر خود را مي
سوال  صباره نماز وتر پيامبر ز عايشه در: ا كه از عبداهللا بن ابوقيس روايت است 

  خواند و چه بسا پيش : چه بسا اول شب يعني بعد از عشاء نماز وتر را مي ؟ او گفت كردم
خواند. از او پرسيدم قرائتش در آن سري بود يا  آمد كه آخر شب نماز وتر را مي مي

خواند. و  سري مي آمد كه بطور خواند، بسيار پيش مي : بهر دو شيوه مي گفت  آشكار؟
خوانـد. و بهنگام جنابت بسيار پيش  آمد كه بطور آشكارا مي همچنين بسيار پيش مي

گرفت  آمد كه فقط وضو مي خوابيد و همچنين پيش مي كرد و آنگاه مي آمد كه غسل مي مي
  . . به روايت ابوداود و احمد و مسلم و ترمذي “خوابيد و مي
  سنت وتر  يا تاخير در خواندن  تعجيل   -3

كه اول شب نماز  شود، مستحب است  كند آخر شب بيدار نمي گمان مي كه  كسي  براي 
شود، مستحب است آخر  كند آخر شب بيدار مي گمان مي كه   ش را بخواند و كسي»وتر«

  شب آن را بخواند:
من ظن منكم أن ال يستيقظ آخره (أي الليل) « فرمود: صكه پيامبر از جابر روايت است 

ليوتر أوله ومن ظن منكم أنه يستيقظ آخره فليوتر آخره فإن صالة آخر الليل محضورة وهي ف
شود، نماز وترش را اول شب بخواند  پندارد كه آخر شب بيدار نمي كه مي  كسي « »أفضل

شود نماز وترش را آخر شب بخواند چه  پندارد آخر شب بيدار مي كه مي و آنكس 
. به روايت احمد و مسلم و »شوند و آن بهتر است ر ميفرشتگان در نماز آخر شب حاض

  .ماجهترمذي و ابن 
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 »خواني؟ كي نماز وتر را مي «به ابوبكر فرمود:  صپيامبر  باز هم از او روايت است كه
.  خوانم : آخر شب مي ، او گفت»و تو اي عمر«گفت:   ، : اول شب بعد از نماز عشاء گفت 

اما تو اي  « »با بكر فأخذت بالثقة وأما أنت يا عمر فأخذت بالقوةأما أنت يا أ« ايشان فرمودند:
، و اما تو  كه نماز شب را نيز بخواني  كني و قصد داري كار مي  ابوبكر با اطمينان و احتياط

را  كه آخر شب آن   كني و بر قدرت خود متكي هستي اي عمر با قدرت عمل مي
  . م و او گفته بشرط مسلم صحيح است. به روايت احمد و ابوداود و حاك» بخواني

،  خواند، چه آن بهتر است بهنگام سحر نماز وتر را مي صدر اواخر عمر، پيامبر
در اول و در وسط و در آخر  صچون پيامبر«:  . عايشه فرموده است گذشت كه   همانگونه

وقت سحر  «او به  »وتر«شب نماز وتر را خوانده است سپس در آخر عمرش 
  .محدثينگروه  . به روايت »يدگرد منتهي

، نماز  فرمود كه احتياطاً پيش از خواب به ياران خود توصيه مي صبهرحال پيامبر
مسجد  ( صخود را بخوانند. سعد ابن ابي وقاص نماز عشاء را در مسجد پيامبر »وتر«

  كردند: خواند. از او سوال  مي »وتر«خواند، سپس تنها يك ركعت  ) مي النبي
 ص... من از پيامبر : بلي گفت ؟  خواني حاق چرا تنها يك ركعت وتر مياي ابو اس

كه پيش از خواب نماز وتر را   كسي« »الذي ال ينام حتى يوتر حازم« فرمود: كه مي ام  شنيده
احمد آن را با راويان موثوق به نقل   »كرده است بخواند جانب احتياط و حزم را رعايت 

  . كرده است 
  ت وتر:تعداد ركعا  -4

، پنج  ، هفت ركعت ، نه ركعت ، يازده ركعت : سيزده ركعت كه گفته است  ترمذي 
. اسحاق بن ابراهيـم  روايت شده است ص، سه ركعت و يك ركعت از پيامبر ركعت

در شب با وتر رويهمرفته سيزده  صكه پيامبر : مراد از سيزده ركعت آنست  گفته است
  .  و وتر هر دو سيزده ركعت بوده است . يعني نماز شب ركعت خوانده است

توان نماز وتر را دو ركعت دو ركعت خواند سپس در آخر يك ركعت را تنها  مي
كه همه  توان همه را با دو تشهد و يك سالم خواند. بدينگونه  خواند و سالم داد. و مي

كه  رسي به ركعت پيش از ركعت آخر،  ركعات را پشت سرهم بدون تشهد بخواني تا مي
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خيزي و آخرين ركعت را كه  ، سپس براي آخرين ركعت بر مي خواني در آن تشهد مي
. همچنين جايز است كه همـه را با يك  دهي ، تشهد دوم را مي خواني و سالم مي خواندي

. همه  كه فقط در آخرين ركعت تشهد را بخواني و سالم بدهي  تشهد و يك سالم خواند،
: در سنت صحيح و  كه  گفته است . ابن القيم  وايت شده استر صها از پيامبر اين كيفيت

توان پنج ركعت را، پشت سر هم و همچنين هفت ركعت را  كه مي  محكم آمده است
پنج ركعت وتر و  صپيامبر«:  گفته است كه  ، خواند. مانند حديث ام سلمه  پشت سر هم

، بين آنها فاصله  ا حرف زدن، ي خواند بدون اينكه با سالم دادن هفت ركعت وتر را، مي
اند. عايشه نيز گفته  كرده آن را روايت  »جيد «. احمد و نسائي و ابن ماجه با سند »اندازد
خواند كه پنج ركعت آنها وتر بود و در  ، سيزده ركعت نماز مي در شب صپيامبر«:  است

  از ايشان. ب . اين حديث متفق عليه است»خواند نشست و تشهد مي ركعت آخر آنها مي
نشست و ذكر و حمد و  خواند كه در ركعت هشتم مي ركعت نماز مي 9اند: در شب  گفته

خواند،  خاست و ركعت نهم را مي ، سپس بدون اينكه سالم بدهد، برمي گفت دعا مي
داد كه ما سالم دادن او را  خواند و سالم مي نشست و تشهد دوم را مي سپس مي

داد در حاليكه نشسته بود.  خواند و سالم مي ر مي. سپس دو ركعت ديگ شنيديم مي
شد. چون ايشان پير شدند هفت ركعت وتر را با هم  بدينگونه يازده ركعت تمام مي

  كردند. خواندند كه در دو ركعت اخير مانند اول رفتار مي مي
  :  در روايت ديگري از ايشان آمده است كه

خواند كه در ركعت ششم و  مي چون پير شدند هفت ركعت وتر را با هم صپيامبر
دادند. در روايت ديگري گفته  خواندند و در هفتم سالم مي نشستند و تشهد مي هفتم مي

گروه محدثين اين .  »نشست خواند كه تنها در ركعت آخر مي : هفت ركعت مي است
اند. همه اين احاديث صحيح و صريح هستند و معارضي ندارند  كرده »تخريج«حديث را 

ليكن گـوينده همين حديث خود سنت وتر را  »صالة الليل مثنى مثنى«ديث صحيح مگر ح
. همه سنن و احاديث وتر همديگر را تصديق و  هفت ركعتي و پنج ركعتي خوانده است

كرده بود   كسي كه از نماز شب سوال  در جواب صباشند. پيامبر كنند و حق مي تاييد مي
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بنابر اين با  كه از وتر سوال كرده باشد. ( در جواب كسي ، نه »صال الليل مثنى مثنى« فرمود:
  .ندارد)تعارض  »وتر «احاديث 

اند، همه  گفته  ، نه ركعت و يك ركعت سخن ، پنج ركعت كه از هفت ركعت روايتهائي 
كه از ما قبل خود  گردند. وتر اسم است براي ركعت واجده  مربوط مي »وتر«به نماز 

ن براي پنج ركعت و هفت ركعت و نه ركعت متصل بهـم، گردد و همچني  منفصل مي
شود. چنانچه پنج ركعت و هفت ركعت  گفته مي  ، به هر سه ركعت»مغرب«كه  همانگونه 

كه در روايت مربوط به يازده ركعت  منفصل و با دو سالم دادن خوانده شوند، همانگونه 
 صشود. چه پيامبر انده ميكه تنها خو است براي همان ركعتي  »وتر«آمده بود، آنوقت 

نماز شب « »صالة الليل مثنى فإذا خشي الصبح أوتر بواحدة توتر له ما قد صلى« : فرموده است
كرد كه ممكن است   ) احساس بعد از نماز شب ، اگر كسي ( دو ركعت دو ركعت است

كه بعنوان نماز شب خوانده  صبح فرا رسد، يك ركعت سنت وتر بخواند، ركعات قبلي 
با هـم  ص، كردار و گفتار پيامبر . بنابر اين»گردد ود، بجاي نماز وترش محسوب ميب

  كنند. تعارض ندارند و هـمديگر را تصديق مي
  تر: قرائت بعد از فاتحه در و  -5

  .  اي از قرآن خوانده شود جايز است وتر هر آيه و سوره بعد از قرائت فاتحه در 
  توان در نماز وتر خواند. ليكن  يزي از قرآن را مي: هر چ گفته است  طالب علي بن ابي

 خواند، در ركعت اول بعد از فاتحه: كه نماز وتر را سه ركعتي مي  كسي :  مستحب است
»Q�M� D�" �>� n
��B #� &( *L, «و در سومي  »�r3% *L ��=�4-��«دومي  ، و در»<

��e&	 ��« از عايشه روايت  »حسن «روايت  را بخواند. چه احمد و ابوداود و ترمذي به
، و در ركعت  »<
Q�M� D�" �>� n«در ركعت اول  صپيامبر«:  گفته است اند كه  كرده

  خواند. ، را مي» � ,��B #� &( *L	e&��«، و در ركعت سوم  »�r3% *L ��=�4-��«دوم 
  : قنوت خواندن در نماز وتر -6

 . چه احمد و صاحبان سنن از سنت استدر نماز وتر در تمام سال  »قنوت«خواندن 
كلماتي را به من  ص: پيامبر گفته است اند كه  كرده روايت  »طالب حسن بن علي بن ابي «
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اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن « خوانم: مي »وتر«ياد داده است كه آنها را در نماز 
قضيت، فإنك تقضي وال يقضى عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما 

عليك، وإنه الى ذل من واليت، وال يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، وصلى اهللا على النبي 
، و به من عافيت و  اي كه هدايت كرده  كساني   كن بگونه  خداوندا مرا هدايت« »محمد

بخود ، و مرا  اي تندرستي ارزاني دار همچون كساني كه بدانان عافيت بخشيده
اي  ، و آنچه راكه به من عطا فرموده اي كه بخود نزديك ساخته كساني گردان همچون  نزديك

اي محفوظ و مصون دار، چه همانا  ، و مرا از بدي آنچه مقدر فرموده گردان مبارك و افزون
،  كسي را كه تو واال گرداني گمان  راند. بي نمي راني و كسي بر تـو فرمان تو فرمان مي

، هرگز عزيز نخواهد شد، خداوندا  نخواهد شد و كسي را كه تو با وي دشمن باشيخوار 
: اين  . ترمذي گفته است»درود و رحمت فرست صتو مبارك و برتري و بر پيامبرت

.  روايت نشده است صقنوت چيزي بهتر از اين از پيامبر  باره . و در است  »حسن«حديث 
. و ابن حزم درباره صحت آن توقف نموده و  : اسناد آن صحيح است گفته است نووي 

 صكرد ولي غير از آن را از پيامبر توان احتجاج  : اين حديث اگر چه بدان نمي گفته است
: اين  گفته است  . و ابن حنبل . و بنزد ما حديث ضعيف بهتر از راي شخصي است ايم نيافته

، عمربن  ، حسن بصري ، انس ، براء ، ابن عباس مذهب ابن مسعود، ابوموسي اشعري
باشد. و در روايتي به احمد نيز نسبت  ، ابن المبارك و حنفيه مي عبدالعزيز، سفيان ثوري

تنها در  اند:  گفته . شافعي و ديگران  گفته است اين دليل قوي است  . نووي داده شده است
ده است شود. چه ابوداود روايت كر نيمه دوم ماه رمضان در نماز وتر قنوت خوانده مي

كعب  در ماه رمضان براي خواندن نماز تراويح در مسجد) ابي بن  : عمر ابن الخطاب ( كه 
خواند و تنها  شب براي مردم نماز مي  كرد و او در مدت بيست را به امامت مرد منصوب 

باره آغاز  كه او در خواند. از محمد ابن نـصر روايت است  در نيمه دوم رمضان قنوت مي
  .  نماز وتر، از سعيد بن جبير سوال كرده است ، در قنوت

: عمر ابن الخطاب سپاهي را گسيل داشته بود كه به تنگنا افتاده و او را  سعيد گفت
خواند و برايشان  نگران ساخته بود، چون نيمه دوم رمضان فرا رسيد، در نماز قنوت مي

  نمود. دعا مي
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  : محل خواندن قنوت -7
ركوع و بعد از قرائت يا بعد از برخاستن از ركوع خواند. از توان پيش از  قنوت را مي

  ، از انس سوال باره خواندن قنوت پيش از ركوع يا بعد از آن : در كه  حميد روايت است
: ابن  . به روايت خوانديم : ما گاهي پيش از ركوع و گاهي بعد از آن مي ، او گفت كردم

  . : اسناد اين حديث قوي است فته استگ  »الفتح«ماجه و محمد بن نصر. حافظ در 
اگر نمازگزار بخواهد پيش از ركوع قنوت بخواند، بايستي پس ازفراغت از قرائت با 

، و چون قنوت را تمام كرد با  آنگاه دعاي قنوت را بخواند) گفتن تكبير دستها را بلند كند (
.  روايت شده است صكيفيت از برخي از ياران پيامبر  گفتن تكبير به ركوع برود. اين

دانند  ) را در وقت قنوت مستحب مي بحالت دعا خواندن بعضي از فقهاء دست بلند كردن (
باره دست بر چهره ماليدن پس از خواندن  دانند. اما در و برخي ديگر آن را مستحب نمي

كه آن را نكند و از سلف پيروي نمايد كه آنان در   : بهتر است گفته است  ، بيهقي قنوت
  ماليدند.  كردند ولي بر روي نمي نماز دستها را بلند مي

  تر: عاي بعد از نماز و اوراد و د  -8
و  ،»سبحان الملك القدوس« كه نمازگزار پس از نماز وتر سه بار بگويد: مستحب است 

. ابوداود و نسائي از »رب المالئكة والروح« سومي را با صداي بلند بگويد. سپس بگويد:
�r3% *L و  <
Q�M� D�" �>� n«در نماز وتر  ص: پيامبر اند كه روايت كردهابي بن كعب 

سبحان « گفت: داد سه بار مي خواند. و چون سالم مي را مي »��B #� &( *Lو  ��=�4-��
البته متن نسائي چنين  «:  گفت كه سومي را با صداي كشيده و بلند مي »الملك القدوس

. سپس دعائي را   »رب المالئكة والروح«:  گفت بعد از آن ميگويد:  . ولي دارقطني مي است
:  اند: او گفت كرده طالب روايت  خواند كه احمد و اصحاب سنن آن را از علي بن ابي مي

اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ « گفت: در آخـر نماز وترش مي صپيامبر
 »يك، أنت كما أثنيت على نفسكبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، ال أحصي ثناء عل

، و از عقوبت و باز خواست تو، به عفو و  برم خداوندا از خشـم تو به رضاي تو پناه مي«
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، من  اي كه تو خود را ستوده گمان آنگونه  ، بي برم ، و از تو بتو پناه مي برم گذشت تو پناه مي
  .»توانم تو را بستايم و ثناي تو را بپايان ببرم نمي
  بار نماز وتر خواند:  توان دو ر يك شـب نمي د  -9

كه نماز ديگر را بخواند، اشكال ندارد   كسي كه نماز وترش را خواند، سپس خواست
از  »حسن«. چه ابوداود و نسائي و ترمذي با روايت  و اعاده وتر بعد از آن الزم نيست

ال «فرمود:  كه مي دم شني ص: از پيامبر گفته است اند كه  كرده طالب روايت  علي بن ابي
بعد از  ( صكه پيامبر  . از عايشه روايت است»در يك شب دو وتر نيست « »وتران في ليلة

خواند.  ، سپس بعد از سالم دو ركعت را نشسته مي شنيديم داد كه ما مي نماز وتر) سالم مي
  . به روايت مسلـم

خواند. به  ا نشسته ميبعد از وتر دو ركعت ر ص: پيامبر كه از ام سلمه روايت است 
  روايت احمد و ابوداود و ترمذي و ديگران.

  قضاي نماز وتر:  -10
كرد. چه بيهقي و حاكم   را قضاء »وتر«توان نماز  ، مي به مذهب جمهور علماي فقه

إذا « فرمود: ص: پيامبر اند كه كرده بشرط شيخين و با روايت صحيح از ابوهريره روايت 
هرگاه يكي از شما تا هنگام صبح نماز وترش را نخوانده « »ليوترأصبح أحدكم ولم يوتر ف

فرمود:  ص: پيامبر . ابوداود از ابوسعيد خدري روايت كرده است كه»بود، آن را قضاء كند
هر كس خوابش برد و نماز وتر را نخوانده بود « »من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره«

. عراقي اسناد اين »هر وقت يادش آمد آن را بخواند كرده بود،  يا اينكه آن را فراموش
  . حديث را صحيح دانسته است

بهنگام صبح نماز  ص: پيامبر اند كه كرده روايت  »حسن«احمد و طبراني با سندي 
  را خوانده است. »وتر«

گويند: در وقتي آن را قضا كند  ها مي . حنفي اختالف است »وتر«در وقت قضاي نماز 
توان در هر وقت  گويند: مي ها مي واندن در آن وقت نهي نشده باشد. شافعيكه از نماز خ

گويند: اگر نماز صبح خوانده نشده باشد،  از شب يا روز آن را قضا كرد. احمد و مالك مي
  شود. بعد از فجر قضاء مي
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  فرض)  خواندن قنوت در نمازهاي پنجگانه (

توان  گانه شبانه روزي شرعا ميآمد حوادث ناگوار، در نمازهاي پنج  در وقت پيش
، در  يك ماه پشت سر هم ص: پيامبر كه  قنوت را خواند. از ابن عباس روايت است

سمع اهللا لمن « نمازهاي ظهر و عصر و مغرب و عشاء و صبح وقتيكه در ركعت آخر به:
و  كرد سليـم دعا مي از بني »عصيه«و  »ذكوان «و  »رعل «رسيد، بر عليه قبايل  مي »حمده

:  به روايت ابوداود. احمد بر آن افزوده است )1(گفتند مي »آمين «مامومين پشت سر ايشان 
كنند، ولي   گسيل داشته بود تا آنان را به اسالم دعوت گروهي را به ميان ايشان  صپيامبر

كليد سنت خواندن قنوت بود. ابوهريره  آمد،   : اين پيش گفته است آنها را كشتند. عكرمه 
كسي دعا كند، بعد از ركوع  كسي يا بنفع   خواست بر عليه هرگاه مي ص: پيامبر ه استگفت 

سمع اهللا لمن حمده ربنا ولك « خواند. و چه بسا پس از گفتن: ركعت آخر) قنوت مي (
اللهم أنج الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، « فرمود: مي »الحمد

 »ين. اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسفوالمستضعفين من المؤمن
و آنان را از شر مشركين  خداوندا وليد... و... و مسلمانان مستضعف را رهائي بخش («

ها و خشك  سخت بگير و آنان را به چنان قحط سالي »مضر«، خداوندا بر  ) نجات ده
گويد: آن را  . ابوهريره مي»سف روي داد) يو حضرت كه در زمان ( گرفتار كن  هائي   سالي

باره دو قبيله از قبايل  ، و در نماز صبح در گفت در بعضي از نمازهايش با صداي آشكار مي
ليس لك من االمر شئ أو «، تا اينكه خداوند فرمود: »اللهم ألعن فالنا وفالنا« :عرب فرموده

) كارهاي  فرمايد: مي صر گراميشخداوند خطاب به پيامب (« »يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم
، وظيفه تو اجراي دستورات من و ابالغ آن است و تـو  تو نيست  آفريدگان من بدست

، داوري درباره آنها تنها بدست من است و برحسب اراده  بـايد به دستورات من رفتار كني

                                         
ايـم و كساني را پيش ما بفرست تا احكام  فرستادند كه ما مسلمان شده صاين قبايل پيش پيامبر - 1

كه كسيل داشت   هفتاد نفر از ياران خود را به ميان آن قبايل صاسالم را به ما ياد دهند. پيامبر
در نماز بر عليه آن قبايل  صكردند و اين هفتاد نفر را كشتند. لذا پيامبر  سرانجام آن قبايل خيانت

  كرد. و دعاي قنوت بطور سنت در آمد. دعا مي
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آنان را در دنيا  پذيرم يا كرد، يا توبه آنان را مي آنان داوري و حكم خواهم  باره  خويش در
احمد و   . به روايت)1(»گمان آنان ستمكارند كرد، بي يا در آخرت به عذاب مبتال خواهـم 

  . بخاري
  : خواندن قنوت در نماز صبح

آمدهاي ناگوار سنت  خواندن قنوت در نماز صبح، چون ديگر نمازها جز بهنگام پيش 
نسائي و ابن ماجه و ترمذي از  كه قبال نيز بدان اشاره شد. احمد و ، همانگونه  نيست

پدرم  «:  دانسته است كه گفته است »صحيح«آن را  ابومالك اشجعي روايت كرده و ترمذي 
و همچنين بعد از آن پشت سر ابوبكر و عمر  صدر سن شانزده سالگي پشت سر پيامبر

،  ، پسرم : نه گفت خواندند؟  : آنان قنوت مي ، از او پرسيدم كه و عثمان نماز خوانده است
. ابن حبان و خطيب و ابن خزيمه از انس روايت )2(اند اين عمل را بعد از آن پديد آورده

و در هر  در نماز صبح ( ص: پيامبر كه ،  دانسته »صحيح«اند و ابن خزيمه آن را  كرده 
:  كه خواند كه بنفع قومي يا بر عليه آنها دعا كند. روايت شده است  ) وقتي قنوت مي نمازي

خواندند، و مذهب  ) قنوت نمي در حال عادي گانه در نماز صبح ( بير و خلفاي سه ز
ها  . شافعي ها و ابن المبارك و سفيان ثوري و اسحاق چنين است ها و حنبلي حنفي

دانند. زيرا جماعت محدثين  خواندن قنوت بعد از ركوع دوم در نماز صبح را سنت مي
 ص: از انس بن مالك سوال شد: آيا پيامبر اند كه جز ترمذي از ابن سيرين روايت كرده

. و چون احمد و بزاز و دارقطني و  : بعد از ركوع خواند؟ گفت در نماز صبح قنوت مي
:  دانسته كه گفته است »صحيح«اند و حاكم آن را  و حاكم از او روايت كرده  بيهقي

. اين »خواند قنوت ميتا اينكه از دنيا رحلت فرمود، همواره در نماز صبح  صپيامبر«
رسد، زيرا در حديث انس سوال از قنوت خواندن  استدالل چندان صحيح به نظر نمي

                                         
سورة آل عمران مراجعه شود.  127براي شان نزول و تفسير كامل اين آيه، به تفسير مراغي تفسير آيه  - 1

  كرد. توان اهميت آن را در اينجا بيان  كه نمي نده است براستي اين آيه بقدري آموز

آمدهاي   رسد مرادش خواندن قنوت در نماز صبح در غير اوقات پيش . به نظر مي يعني درست نيست - 2
  .. مترجم ناگوار است
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، چه در روايت بخاري و مسلم بدان تصريح شده  بهنگام پيش آمدهاي ناگوار بوده است
. بنابر اين  كه از نظر روايت قوي نيست  . و در سند حديث دوم ابوجعفر رازي هست است

در طول عمر خود  صكه پيامبر  تواند حجت باشد. زيرا معقول نيست ـم نميحديث او ه
كنند. بلكه به اثبات رسيده  قنوت خوانده باشد و خلفاي او بعد از مرگ ايشان آن را ترك 

  خواند. چنانچه صحت آن حديث را قبول : انس خود در نماز صبح قنوت نمي كه است 
ايستاد و  ينكه از دنيا رفت بعد از ركوع بسيار ميتا ا صكه پيامبر ، مقصود آنست  كنيم

كه براي اينجا   خواند و قنوت بمعني خواندن مطلق دعا نيز آمده است دعاهاي فراوان مي
، و انجام و عدم انجام آن مساوي است و  باشد. بهرصورت اين اختالف مباح مناسب مي

  باشد. مي ص، راهنمائي پيامبر بهترين راهنمائي

  قيام اليل نماز شب =

  : فضيلت آن  - 1 

≅zÏΒuρ È+ ) خداوند پيامبر خود را بدان امر فرموده است:1 ø‹©9 $# ô‰¤f yγtFsù Ïµ Î/ \'s# Ïù$ tΡ y7©9 

# |¤ tã βr& y7sWyè ö7tƒ y7•/ u‘ $ YΒ$ s)tΒ # YŠθßϑøt ¤Χ ∩∠∪_  :اي از شب رختخواب خود  پاره « .]79[اإلسراء
كه اين نماز خاصه بر شخص شما  اي آوري كه در آنوقت نماز شب را بج  كن  را ترك

ترين و ارجمندترين مقام دنيائي و اخروي  ، باشد كه خداوند ترا به شايسته واجب است
دارد، ولي چون اقتداي به ايشان براي  ص. اين امر اگر چه اختصاص به پيامبر»برساند

  شود. ، همه مسلمين را نيز شامل مي همه مطلوب است
دارند، آنان شايستگي  يد، كساني كه پيوسته نماز شب را بپاي ميفرما ) خداوند مي2

(βÎ) tÉ¨+ خير و رحمت او را دارند: −G ßϑø9 $# ’Îû ;M≈̈Ζy_ Aβθ ã‹ããuρ ∩⊇∈∪   t É‹ Ï{# u !$tΒ öΝßγ9s?# u öΝåκ›5u‘ 4 
öΝåκ̈ΞÎ) (#θçΡ%x. Ÿ≅ö6 s% y7Ï9≡sŒ tÏΨ Å¡øt èΧ ∩⊇∉∪ (#θçΡ%x. Wξ‹Î=s% zÏiΒ È≅ ø‹©9 $# $ tΒ tβθ ãè yf öκu‰ ∩⊇∠∪   Í‘$ pt ôāF{ $$Î/ uρ öΛèε 

tβρã� Ï øótG ó¡ o„ ∩⊇∇∪_  :ساران  گمان پرهيزكاران در ميان باغها و چشمه  بي« .]18-15[الذاريات
كه خدايشان داده است خشنود و راضيند، زيرا آنان پيش از آن  بسر خواهند برد. از آنچه 
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خواندند و بامدادان طلب مغفرت  ميخوابيدند و نماز  نيكوكار بودند و شبها اندكي مي
  .»كردند مي

، و از جمله بندگان نيك  خوانند، ستوده است ) خداوند كساني را كه نماز شب مي3

$ßŠ+ خود شمرده است: t7Ïãuρ Ç≈uΗ÷q§�9 $# šÏ% ©!$# tβθ à± ôϑtƒ ’ n?tã ÇÚ ö‘F{ $# $ZΡ öθ yδ #sŒÎ) uρ ãΝßγt6sÛ%s{ 

šχθ è=Îγ≈yf ø9 $# (#θä9$s% $Vϑ≈n=y™ ∩∉⊂∪   zƒÏ% ©!$# uρ šχθçG‹Î6tƒ óΟ ÎγÎn/ t� Ï9 # Y‰ ¤fß™ $ Vϑ≈uŠÏ% uρ ∩∉⊆∪_  :63[الفرقان-

بندگان خداوند مهربان آنان هستند كه با متانت و وقار و سادگي و بدون تكبر بر « .]64
كنند، بلكه  دارند و هرگاه با نادانان و سفيهان روبرو شوند، با آنان نزاع نمي گام برمي زمين 

خوانند  شوند. بندگان خدا كساني هستند كه نماز شب مي ند و از آنان دور ميگوي سالم مي
  .»روند و در برابر پروردگارشان با اخالص ايستاده و به سجده مي

$+ فرمايد: باشند كه مي كه اينان مومن به آيات او مي ) خداوند گواهي داده است 4 yϑ‾Ρ Î) 

ßÏΒ÷σ ãƒ $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔Î/ t Ï% ©!$# # sŒÎ) (#ρ ã� Åe2èŒ $ pκÍ5 (#ρ ”�yz # Y‰£∨ ß™ (#θ ßs ¬7y™uρ Ï‰ ôϑpt¿2 öΝÎγÎn/ u‘ öΝèδ uρ Ÿω 
šχρç� É9 õ3tFó¡ o„ ) ∩⊇∈∪   4’ nû$ yftFs? öΝßγç/θ ãΖã_ Çtã ÆìÅ_$ŸÒ yϑø9 $# tβθãã ô‰ tƒ öΝåκ®5u‘ $]ù öθ yz $Yè yϑ sÛuρ $£ϑÏΒuρ 

öΝßγ≈uΖø% y—u‘ tβθ à)ÏΖãƒ ∩⊇∉∪   Ÿξ sù ãΝn=÷è s? Ó§ø tΡ !$ ¨Β u’ Å∀÷z é& Μçλm; ÏiΒ Íο §� è% &ã ôãr& L !#t“ y_ $ yϑÎ/ (#θ çΡ%x. tβθè=yϑ÷ètƒ 

آورند كه هرگاه  كساني به آيات قدرت ما، ايمان مي  بدرستي« .]١٧-١٥[السجدة:  _∪∠⊆∩
افتند و تسبيح و تحميد پروردگار خود را  آيات ما بدانان تذكر داده شود، به سجده مي

خيزند و با خـوف از  كنند. شب از رختخواب برمي گويند و تكبر و خودپسندي نمي مـي
ايم به  كرده خوانند و از آنچه روزبشان  او را مي ، عذاب خدا و اميد به رحمت وي

اي برايشان  داند كه چه پاداش نيك و خوشحال كننده دهند، هيچكس نمي نيازمندان مي
  .»بخشيم ايم و به پاداش اعمالشان اين جزاي نيك را بدانان مي تهيه ديده

 فرمايد: كه مي داند خوانند با ديگران يكسان نمي ) خداوند كساني را كه نماز شب مي5

+ô̈Βr& uθ èδ ìMÏΖ≈s% u !$tΡ# u È≅ ø‹©9 $# # Y‰É`$ y™ $ VϑÍ←!$ s% uρ â‘x‹ øts† nο t� ÅzFψ$# (#θ ã_ö� tƒuρ sπ uΗ÷q u‘  ÏµÎn/ u‘ 3 ö≅è% ö≅yδ 

“Èθ tG ó¡ o„ t Ï%©!$# tβθ çΗs>ôè tƒ tÏ% ©!$# uρ Ÿω tβθßϑn=ôè tƒ 3 $ yϑ‾Ρ Î) ã�©. x‹tG tƒ (#θä9'ρ é& É=≈t7ø9 F{ $# ∩∪_  :آيا  « .]9[الزمر
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كه وظايف بندگي و اطاعت از خدا و   ، بهتر است يا كسي شما اي مشركان حالتان و مالتان
دهد، در  عبادت او را در ساعاتي از شب و بدور از رياء و چشم داشت ديگران انجام مي

؟ بگو: آيا  كند و به رحمت پروردگارش اميدوار است حاليكه از عذاب آخرت پرهيز مي
كه فضيلت علم و دانش ندارند،  نند و فضيلت علم دارند، با كساني دا كساني كه مي

گيرند و در آيات خدا  شوند و پند و عبرت مي گمان اهل خرد، متذكر مي برابرند؟ بي
  : در اين باره ص. و اينك بعضي از احاديث و سنت پيامبر»انديشند مي

شد، مردم پيش او جمع  به مدينه وارد صكه پيامبر  : نخست گفت عبداهللا بن مسلم  -1
. چون به چهره او نگريستم برايم روشن شد كه اين  شدند و من نيز از جمله آنان بودم مي

، اين بود كه فرمود:  . نخستين سخن او را كه شنيدم ، چهره مردان دروغگو نيست چهره
نيام، تدخلوا الجنة  أيها الناس أفشوا السالم، وأطعموا الطعام، وصلوا االرحام، وصلوا بالليل والناس«

گسترش دهيد، و به مردم طعام و خـوراك  كردن و صلح را در بين هم  سالم « »بسالم
كه به  اند، نماز بخوانيد،  كه مردم خوابيده دهيد، و صله رحم بجاي آريد، و شبانگاهان 

كه او آن را   . به روايت حاكم و ابن ماجه و ترمذي»سالمت وارد بهشت خواهيد شد
  . دانسته است »صحيح حسن «

عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين « :فرمود ص: پيامبر سلمان فارسي گفته است  -2
بر  « »قبلكم، ومقربة لكن إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن االثم، ومطردة للداء عن الجسد

ز شما گمان نماز شب عادت مردان صالح پيش ا كنيد، چه بي  انجام نماز شب مداومت
كننده ازگناه   گناهان و نهي نمايد، و كفاره  بوده است و شما را به پروردگارتان نزديك مي

  .» استكننده درد و بيماري از جسم شما  و بيرون
يا محمد عش ما « : آمد و گفت ص: جبريل به حضور پيامبر سهل بن سعد گفت  -3

شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من 
  خواهد زندگي كه دلت مي اي محمد هر اندازه « »المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس

گمان پاداش آن به  ، بي خواهي عمل كن ، و هر اندازه كه مي گمان تو مردني هستي ، بي كن
گمان تو از او جدا  ، بي خواهي دوست داشته باش شود، و هر كس را كه مي تو داده مي
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نيازي او  ، و عزتش در بي گمان شرف مومن در نماز شب است كه بي خواهي شد، و بدان 
  .» از مردم است

ثالثة يحبهم اهللا ويضحك إليهم « فرمود: ص: پيامبر از ابوالدرداء روايت است كه -4
يقتل وإما أن ينصره  ويستبشر بهم: الذي إذا انكشفت فئة قاتل وراءها بنفسه هللا عز وجل فإما أن

ويكفيه فيقول: انظروا إلى عبدي هذا كيف صبر لي بنفسه والذي له امرأة حسنة وفراش لين  ����اهللا
حسن فيقوم من الليل فيقول: يذر شهوته ويذكرني، ولو شاء رقد والذي إذا كان في سفر وكان معه 

ند كه خداوند گروه هست سه « »ركب فسهروا ثم هجعوا فقام من السحر في ضراء وسراء
كه چون   كسي دهد:  خندد و بدانان مژده بهشت مي دوستشان دارد و به رويشان مي

كند و بجنگد،   ، در برابرشان ايستادگي گروهي از دشمنان پديدار گردند در راه خدا با جان
فرمايد:  كه مي  يا كشته شود يا اينكه خداوند او را پيروز ميكند و خدا براي او بس است

كه زن زيبا و   بنده من بنگريد كه چگونه در راه من با جان شكيبائي نمود. و كسي بدين
خواند كه  خيزد و نماز شب مي ، شب برمي رختخواب نرم و خوب دارد، با اين حال

كه  فرمايد: اين بنده من آرزوهاي خويش را رها كرده و ياد مرا نموده است  خداوند مي
كه چون در سفر همراه گروهي باشد كه شب   . و كسيتوانست بخوابد خواست مي اگر مي

خيزد و نماز شبش را در سختي و  خوابند، سپس او در سحر بر مي مانند و بعد مي بيدار مي
  .»خواند فراخي و در ناخوشي و خوشي مي

  : آداب نماز شب -2
كه به دستورات و نكات زبر  خواهد نماز شب را بخواند، سنت است  كه مي  كسي

  كند:توجه 
بهنگام خوابيدن قصد گزاردن نماز شب را داشته باشد از ابوالدرداء روايت است  -1

من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم فيصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح  « فرمود: صكه پيامبر 
كه به رختخواب رفت و قصد داشت  كسي « »كتب له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه من ربه

د و نماز شب را بخواند، چنانچه خـواب بروي چيره شد و تا صبح بيدار كه شب برخيز 
 اي است از نويسد و خوابش نيز صدقه نشد، خداوند پاداش آن را برايش مي

  .»صحيح «. به روايت نسائي و ابن ماجه با سند »پروردگارش
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با دست چشمانش را بمالد)  چون بيدار شد خواب را از چشمان خود دور سازد ( -2
 ، بخواند: روايت شده است صكه از پيامبر و مسواك كند، سپس روي به آسمان دعائي 

ال إله إال أنت سبحانك، أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما وال تزغ قلبي بعد إذ «
هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الحمد هللا الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه 

م يقرأ االيات العشر من أواخر سورة آل عمران: (إن في خلق السموات واالرض واختالف النشور، ث
الليل والنهار اليات الولى االلباب) إلى آخر السورة ثم يقول: (اللهم لك الحمد، أنت نور 
السموات واالرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيم السموات واالرض ومن فيهن، ولك الحمد، 

ك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد حق، أنت الحق، ووعد
والساعة حق. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك 

» حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، ما أسررت وما أعلنت، أنت اهللا ال إله إال أنت
گناهانم را از تو   ، آمرزش تو خدائي نيست خداوندا تو پاك و منزه هستي و بجز«

كردي  ، و چون هدايتم  ، خداوندا دانشـم را بيفزاي خواهم و رحمتت را مسئلت دارم مي
گمان تو بسيار  ، و مهر و رحمت خود را به من ارزاني دار، بي قلبم را منحرف نگردان

گرداند و به سوي او  ، ستايش خدائي را كه ما را پس از مرگ زنده مي باشي بخشنده مي
، سپس ده آيه آخر سوره آل عمران را بخواند و بعد از آن بگويد: خداوندا  رويم مي

، تو نور و روشني بخش آسمانها و زمين و آنچه در آنها  ستايش تنها شايسته تو است
، تو نگه دارنده آسمانها و زمين و آنچه در آنها  باشي تنها ستايش شايسته تو است است مي

، ديدارت  ات حق است ، وعده ، تو حق هستي ، تنها ستايش شايسته تو است باشي ست ميا
، پيامبران و محمد رسول اهللا بر حق  ) حق است بهشت و دوزخت حق است در قيامت (

كردم و به تو ايمان  ، خداوندا خود را به تو تسليم  باشند، و روز رستاخيز حق است مي
  ، پس ، داوريـم به تو و به سوي تو است و به سوي تو برگشتمكردم   آوردم و بر تو توكل

گناهان پيشين و پسينم و پنهان و آشكارم را بيامرز، تنها تو خدائي و بجز تو خدائي 
  .»نيست
خواهد نماز  كند، سپس هر چه دلش مي كوتاه شروع  نماز شب را با دو ركعت   -3

، نماز خود  خاست شب براي نماز بر ميچون  صپيامبر «كه:  بگزارد. عايشه گفته است 
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إذا قام « فرمود: ص: پيامبر كه  گفته است . ابوهريره  »كرد كوتاه آغاز مي را با دو ركعت 
  .باشد هر دو حديث به روايت مسلم مي »أحدكم من الليل فليفتتح صالته بركعتين خفيفتين

رش را نيز بيدار خيزد همس كه براي نماز شب بر مي نمازگزاري   مستحب است  -4
رحم اهللا امرء قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن « فرمود: صگويد: پيامبر كند. ابوهريره مي

أبت نضح في وجهها الماء، رحم اهللا امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت 
زارد و گ خيزد و نماز مي خداوند بيامرزد مردي را كه شب بر مي« »في وجهه الماء

كند، آب بر رويش بپاشد.  كند، چون او از بيدار شدن امتناع همسرش را نيز بيدار مي
خواند و شوهرش را نيـز بيدار  خيزد و نـماز مي خداوند بيامرزد زني را كه شب بر مي

. باز هم از او روايت شده »كرد آب بر رويش بپاشد كند، چون او از بيدار شدن امتناع  مي
إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في «فرمود:  صكه پيامبر 

چون شب مردي همسرش را بيدار كرد و با هم دو ركعت نماز  « »الذاكرين والذاكرات
. به روايت ابو داود و »مي شود  گزاردند، اسمشان در رديف ذكر گويان خداوند نواشته

  .»صحيح«ديگران با اسناد 
سبحان اهللا، ماذا أنزل الليلة من الفتنة، « بيدار شدو فرمود: صيد: شبي پيامبرام سلمه گو

 »ماذا أنزل من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات، يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة
كسي  هائي نازل شد!! چه  گنجينه هايي نازل شد!! چه  منزه است خداوند!! امشب چه فتنه «

كند؟ واي چه بسا زنان لباس پوشيده در دنيا، در قيامت  را بيدار مي ها صاحبان حجره
بر من  صطالب گويد: شبي پيامبر . علي بن ابي . به روايت بخاري»لخت و عريان هستند

: اي پيامبر خدا جان ما در دست  گفتم ، من »أال تصليان؟« : و فاطمه وارد شد وگفت
، ايشان  . چون اين سخن را گفتم شويـم دار مي، اگر بخواهد ما را بيدار كند، بي خداست

انسان بيشتر  « »وكان االنسان أكثر شئ جدال« گفتند: زدند و مي برگشتند، و بر ران خود مي
  . ايـن حديث متفق عليه است.»آيد از هر چيز از جدل خوشش مي

. ـون خـواب او را فرا گيرد و چرت بدهد بخوابد تا اينكه خوابش بر طرف شودچ  -5
إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على « فرمود: صكه پيامبر از عايشه روايت است 

چون شب يكي از شما براي نماز شب برخاست و « »لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع
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توانست بخوبي آن را بخواند و  شد و نمي گنگ مي  آمد و قرآن بر زبانش خوابش مي
  . انس . به روايت مسلم »كند بكشد تا خواب او را رها ميگويد، دراز  دانست چه مي نمي

به مسجد آمد، ريسماني را بين دو ستون بسته بودند، فرمود: ايـن  صگويد: پيامبر
كه نماز مي خواند، هرگاه خسته شد خود  گفتند: براي زينب است  ؟ ريسمان براي چيست

آن را باز  « »فإذا كسل أو فتر فليرقد حلوه، ليصل أحدكم نشاطه«دارد. فرمود:  را بدان نگه مي
. اين »كنيد، هر يك از شما وقتي نماز بخواند كه سرحال باشد و چون خسته شد بخوابد

  حديث متفق عليه است.
نبايد خود را به مشقت بيندازد، بلكه بقدر توانائي خويش شب برخيزد و آن را   -6

كند. از حضرت عايشه روايت كند و جز در مواقع ضروري آن را ترك ن  پيوسته حفظ
 »خذوا من االعمال ما تطيقون، فو اهللا ال يمل اهللا حتى تملوا« فرمود: صكه پيامبر است 

اي انجام دهيد كه توانائي آن را داشته باشيد، يا اعمالي را انجام  اعمال عبادي را بگونه«
كند مگر اينكه  ميگمان خداوند پاداش را قطع ن دهيد كه توانائي آن را داشته باشيد، بي

: از  اند كه . آنان از عايشه روايت كرده . به روايت بخاري و مسلم»كنيد  شما عبادت را قطع
 »أدومه وإن قل« ؟ فرمود: كدام عمل به نزد خدا محبوبتر است سوال شد :  صپيامبر

ده . مسلم از او روايت كر »عملي كه استمرار و دوام داشته باشد، اگر چه اندك هم باشد«
داد، اثباتش  دائمي و هميشگي بود، چون عملي را انجام مي ص: عمل پيامبر گفت  كه
  . آورد) يعني آن را بـصورت هميشگي در مي كرد ( مي

يا عبد اهللا ال تكن مثل فالن كان « فرمود: صكه پيامبر از عبداهللا بن عمر روايت است 
،  خاست كه بـراي نماز شب بر مي مباش اي عبداهللا چون فالني « »يقوم الليل فترك قيام الليل
. مسلم و بخاري از ابن مسعود  . اين حديث متفق عليه است»كرد سپس آن را ترك مي

خـوابد  مردي را نام بردند و گفتند: تا صبح مي ص: در حضور پيامبر اند كه كرده روايت 
وشش شاشيده كه شيطان در گ  او مردي است« »ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه« فرمود:
 ص: پيامبر كه  كرده است  . و آنان از سالم بن عبداهللا بن عمر و او از پدرش روايت» است

عبداهللا پسر شما چه مرد  « »نعم الرجل عبد اهللا لو كان يصلي من الليل« گفت:  به پدرش



  373     نماز 
  

  

خوابيد  ها نمي : عبداهللا بعد از آن شب گفت . سالم »خوبي است اگر نماز شب را بخواند
  . گر مدت اندكيم

  : قت نماز شب و -3
بعد از نماز عشاء هر وقت بتواند آن را بخواند، خواه اول شب يا وسط يا آخر آن 

را شب  صخواستيم كه پيامبر ما هر وقت مي«:  گفت صباره نماز پيامبر باشد. انس در
م او را در خواب خواستيـ ، و هر وقت مي ، او را در نماز ببينيم توانستيم ، مي در نماز ببينيم

گفتيم هيچ  بود كه مي . و گاهي در ماه آنقدر روزه مي ، او را ببينيم توانستيم ، مي ببينيم
گفتيم هيچ  كه مي  گرفت كند، و گاهي آنقدر در ماه روزه نمي ، افطار نمي ، از آن روزي

ر گفته . حافظ ابن حج . به روايت احمد و بخاري و نسائي»، روزه نبوده است روزي از آن
وقت معيني نداشت بلكه هر وقت برايش ممكن بود  صتهجد پيامبر« :، كه است 
  .»خواند خاست و نمازش را مي برمي
  : قات براي نماز شب بهترين او -4

  : بهترين وقت شب براي نماز شب ثلث آخر شب است
ماء الدنيا ينزل ربنا عزوجل كل ليلة إلى س« فرمود: ص: پيامبر كه ابوهريره گفته است   -1

حين يبقى ثلث الليل االخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فعطيه، من يستغفرني 
هر شب در ثلث آخر شب رحمت خداوند در آسمان دنيا حاضر است و « »فأغفر له

كرد، هر كس از من چيزي   گويد: هر كس مرا بخواند، دعايش را اجابت خواهم مي
. به روايت » آمرزم او را مي كند،   ، هر كس از من طلب آمرزش مكن بخواهد، به وي عطا مي

  . جماعت محدثين
أقرب ما يكون العبد من « فرمود: كه مي شنيدم  صگويد: از پيامبر  عمر بن عبسه  -2

در دل « »الرب في جوف الليل االخير فإن استطعت أن تكون ممن يذكر اهللا في تلك الساعة فكن
تواني در آن  ، اگر مي قت ديگر بيشتر به پروردگارش نزديك استآخر شب انسان از هر و

. حاكم آن را بشرط  ») نماز بخوان كه خدا را بياد مي آورند (  ، كساني باش وقت از جمله 
كرده و ترمذي آن را حسن صحيح دانسته و نسائي و ابن خزيمه نيز آن را   مسلم روايت

  اند. كرده  روايت
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: من نيز  گفت ؟  ، براي نماز شب بهتر است كدام وقت شب پرسيد:  ابومسلم از ابوذر  -3
نيمه باقيمانده « »جوف الليل الغابر وقليل فاعله« : فرمود: كردم سوال  صآن را از پيامبر

  . آن را روايت كرده است »جيد «. احمد با اسناد »كنند شب و كمتر كساني چنين مي
أحب الصيام إلى اهللا صيام داود، وأحب « مود:فر صعبداهللا بن عمر و گويد: پيامبر -4

الصالة إلى اهللا صالة داود: كان ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر 
ترين  ، و دوست داشتني ترين روزه بنزد خداوند، روزه داود است دوست داشتني« »يوما

خوابيد و ثلث آخر شب نماز  شب مي . او نيمه اول نماز، بنزد خداوند نماز داود است
گرفت و  خوابيد و يك روز روزه مي خواند، و در قسمت يك ششم آخر شب هـم مي مي

. گروه محدثين بزرگ بجز »گرفت يك روز در ميان روزه مي - كرد  يك روز افطار مي
  اند. كرده ترمذي آن را روايت 

  : تعداد ركعات نماز شب  -5
  گردد.  ، سنت نماز شب محسوب مي سنت وتر بعد از نماز عشاء

كم يا زياد نماز   ما امر فرمود كه هر شب  به صگويد: پيامبر  سمره بن جندب  -1
  شب را بخوانيم و نماز وتر را در آخر آن قرار دهيم. به روايت طبراني و بزاز.

صالة في مسجدي تعدل بعشرة آالف « فرمود: صكه پيامبر  از انس روايت شده -2
صالة في المسجد الحرام تعدل بمائة ألف صالة والصالة بأرض الرباط تعدل بألفي ألف صالة، و 

ثواب نمازي در مسجد من  « »صالة، وأكثر من ذلك كله الركعتان يصليهما العبد في جوف الليل
) برابر است با ثواب ده هزار نماز در جاهاي ديگر، و ثواب نمازي  مسجد النبي در مدينه (

، برابر است با ثواب يكصد هزار نماز در جاهاي ديگر، و پاداش نماز  مدر مسجدالحرا
خواندن مجاهدين در سرزمينهاي مرزي برابر است با پاداش دو هزار هزار نماز در 

. » جاهاي ديگر، و پاداش دو ركعت نماز بنده خدا در دل شب بيش از همه اينها است
الترغيب «اند. منذري در  ن را روايت كردهآ »الثـواب«ابوالشيخ و ابن حبان در كتاب خود 

  . كرده است  از آن سكوت »والترهيب
ال بد من صالة بليل « فرمود: صكه پيامبر از اياس بن معاويه مزني روايت است  -3

نماز شب ضروري است حتي اگر « »ولو حلب شاة، وما كان بعد صالة العشاء فهو من الليل
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صرف آن شود. نمازي كه بعد از نماز عشاء خوانده  ، وقت باندازه دوشيدن يك گوسفندي
. به روايت طبراني و راويان آن بجز محمد بن  » شود از نماز شب محسوب است مي

  اسحاق همگي موثوق به هستند.
گفتند:   . بعضي از اصحاب گويد: از نماز شب سخن بميان آوردم ابن عباس مي  -4
)  وقت نماز شب (« »اق حلب ناقة، فواق حلب شاةنصفه، ثلثه، ربعه، ، فو « فرمود: صپيامبر

، باندازه دوشيدن  ، يك چهارم شب باندازه دوشيدن شتري ، يكسوم شب نيمه شب
  .»گوسفندي است

ما را به نماز شب امر فرمود و به انجام آن  ص: پيامبر كه باز هم از او روايت است  -5
بر شما باد كه نماز  « »الليل ولو ركعةعليكم بصالة «: كرد تا جائيكه فرمود  آنقدر ترغيب

 »االوسط «و  »الكبير «. طبراني آن را در »ركعت هم باشد شب را بخوانيد حتي اگر يك 
  . روايت كرده است

كه همواره نماز شب را يازده ركعت يا سيزده ركعت خواند. نمازگزار  بهتر است 
د. حضرت عايشه فرمود: كه آنها را پشت سر هـم يا جدا از هم بخوان  مختار است

خواند. چهار ركعت را  در رمضان و غير رمضان بيش از يازده ركعت نمي صپيامبر
خواند!! سپس چهار ركعت ديگر  كه چقدر آنها را نيكو و طوالني مي  خـواند، تو مپرس مي

خواند!! سپس سه ركعت ديگر را  كه چقدر نيكو و طوالني مي خواند، تو مپرس  را مي
؟  خوابي مگر پيش از آنكه سنت وتر را بخواني مي ص: اي پيامبر گفتم من  خواند، مي

خوابند و ليكن قلب من  چشمان من مي« »يا عائشة إن عيني تنامان وال ينام قلبي« فرمود:
اند  كرده . باز آنان از قاسم بن محمد روايت  . به روايت بخاري و مسلم»رود بخواب نمي

ده ركعت بود و با  ص: نماز شب پيامبر گفت كه مي  شنيدم: از عائشه  كه او گفته است
  برد. يك سجده وتر آن را بپايان مي

  : قضاي نماز شب -6
 ص، پيامبر كه هرگاه بعلت درد و كسالت يا غير آن  كرده است مسلم از عايشه روايت 

  خواند.  داد، بجاي آن دوازده ركعت را در روز مي نماز شب را از دست مي
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من نام عن « فرمود: صاند كه پيامبر كرده جماعت محدثين از عمر روايت جز بخاري 
كه  كسي « »حزبه أو عن شئ منه فقرأه ما بين صالة الفجر وصالة الظهر كتب كأنما قرأه من الليل

خوابش برد و نتوانست نماز شبش را بخواند، اگر آن را در وقت بين نماز صبح و ظهر 
  .»شود شته ميبخواند، بحساب نماز شب وي نو

  ر رمضان = نماز تراويح نماز شب د

  : دليل شرعي و سنت بودن آن  -1
كه در ماه رمضان بعد از نماز عشاء و پيش از نماز سنت  براي مرد و زن سنت است 

توان آن را بعد از نماز  را دو ركعت دو ركعت بخواند. و مي )1(نماز سنت تراويح »وتر«
. وقت نماز تراويح بعد از نماز عشاء تا آخر  آن بهتر استوتر نيز خواند. ليكن پيش از 

مردم را به  صپيامبر«:  اند كه شب استمرار دارد. همه محدثين از ابوهريره روايت كرده
 فرمود: فرمود بدون اينكه بجد بدان امر كند و مي گزاردن نماز تراويح تشويق و ترغيب مي 

كسيكه از روي ايمان و باوري و « »تقدم من ذنبه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما«
. و محدثين  »شود گناهان پيشين وي آمرزيده مي براي رضاي خدا، نماز تراويح را بگزارد، 

در مسجد نماز تراويح  صپيامبر «گفته است:  اند كه  كرده  بجز ترمذي از عايشه روايت
شب بعد نيز نماز تراويح خواند  خواند و مردمان فراواني نيز پشت سر وي نماز خواندند،

و مردمان بيش از شب قبل جمع شدند و پشت سر وي نماز خواندند، سپس شب سوم 
قد رأيت صنيعكم « . فردايش فرمود: پيش آنها نرفت صنيز مردم جمع شدند، ولي پيامبر

 گرد آمدن شما را ديدم ولي« »فلم يمنعني من الخروج إليكم إال أني خشيت أن تفرض عليكم
 -. اين رويداد در ماه رمضان بود. » گردد، لذا بيرون نيامدم  كه مبادا بر شما فرض ترسيدم 

  . ) استگمان نكنند كه فرض  بيرون نيامد تا مردمان  صشب سوم ( 
  : تعداد ركعات نماز ترايح  -2

                                         
داد. براي مردمان پيشنمازي و براي زنان  كه حضرت علي به نماز تراويح دستور مي  عرفجه گفته است - 1

  .فرمود و من پيشنماز زنان بودم يشنمازي جداگانه تعيين ميپ
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در رمضان و ماههاي ديگر  صپيامبر«:  اند كه جماعت محدثين از عايشه روايت كرده
. ابن خزيمه و ابن حبان در صحيح خود از جابر »خواند يازده ركعت در شب نمي بيش از
برايشان هشت ركعت و وتر را خواند و شب بعد  ص: پيامبر اند كه كرده  روايت

از او روايت  »حسن«بانتظارش نشستند كه بيرون نيامد. و ابويعلي و طبراني با سند 
: اي پيامبر خدا،  آمد و گفت صن به خدمت پيامبركعب در ماه رمضا ابي بن  :  اند كه كرده 

: امشب زناني در منزلم  گفت ؟ بي ، فرموذ: چه چيزي اي اُ امشب چيزي از من سر زده است
،  خواهيم با تو و پشت سر تو نماز بخوانيم ، مي دانيم قرآن بخوانيم بودند و گفتند: ما نمي

چيزي  ص. پيامبر يم نيز بجاي آورد پس من با آنان هشت ركعت نماز خوانديم و وتر را
  . پس بصورت سنت رضاي او درآمد. نگفت

نقل شده  صكه درباره سنت تراويح از طريق روايت صحيح از پيامبر اين بود آنچه 
. و از طريق روايت صحيح به اثبات  است و بطريق صحيح بيش از اين روايت نشده است

ثمان و علي مردم بيست ركعت نماز كه در زمان خالفت حضرت عمر و ع رسيده است 
گفته  . ترمذي  خواندند و راي جمهور فقهاي حنفي و حنبلي و داود چنين است تراويح مي

: بيشتر اهل علم روايت بيست ركعت سنت تراويح را از عمر و علي و ديگر  كه است 
اين قول را قبول دارند. و سفيان و ثوري و ابن المبارك و امام شافعي نيز  صياران پيامبر

  .)1(خواندند كه بيست ركعت مي : مردم مكه را ديدم  پذيرفته و گفته است
بعضي از علماء بر آنند كه از اين بيست ركعت يازده ركعت سنت وتر و تراويح 

: از اين بيست  گفته است . كمال ابن الهمام  محسوب است و بيش از آن هم مستحب است
كرد،   گردد آن را ترك م داد و سپس مبادا كه واجب انجا صكه پيامبر ركعت تنها آنچه 

                                         
. زرقاني  ، بغير سنت وتر سي و شش ركعت است »تراويح«به راي امام مالك تعداد ركعات سنت  - 1

كردند.  گفته است بقول ابن حبان ابتداي نماز تراويح يازده ركعت بود و قرائت را بسيار طوالني مي
ت را تخفيف دادند و ركعات را به بيست افزايش دادند بدون سنت شفع چون بر مردم گران آمد قرا

و وتر و قرائت را متوسط قرار دادند سپس قرائت را باز هم تخفيف دادند و ركعات را بدون سنت 
  .شفع و وتر به سي و شش ركعت افزايش دادند
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كه  كه در صحيحين آمد است آنچه   باشد. و همانگونه . و باقي آن مستحب مي سنت است
. بنابر اين آنچه كه بر مبناي اصول  ، با وتر يازده ركعت بوده است انجام داده صپيامبر

بنابر اين  باشد ( تحب ميركعت بعدي مس 12، هشت ركعت است و  مشايخ ما سنت است
  . ) شود يازده ركعت و سه ركعت سنت وتر كه جمعا مي »تراويح«هشت ركعت سنت 

   آيا مي توان آن را بصورت جماعت خواند؟ -3
توان بصورت جماعت يا انفرادي خواند، و ليكن بقول جمهور  سنت تراويح را مي

 صكه پيامبر قبال گفتيم علما آن را بصورت جماعت و در مسجد خواندن بهتر است و 
آن را همراه با مسلمانان بصورت جماعت در مسجد خواند ولي از ترس اينكه مبادا 

كنند آن را ادامه نداد. سپس حضرت عمر دستور داد كه آن را  مسلمانان آن را واجب تلقي 
: شبي در  گفته است بصورت جماعت در مسجد بخوانند. عبدالرحمن بن عبدالقادري 

اند، يكي  ، ديديم كه مردم در مسجد پراكنده مراه عمر بن خطاب به مسجد رفتيمرمضان ه
كردند. عمر  وي اقتدا مي خواند و گروهي به  خواند، و ديگري نيز تنها نماز مي تنها نماز مي

ء القرآني را به امامت همه آنان بگمارم بهتر  : به نظرم اگر همه را جمع كنم و قاري گفت
كعب را به امامت آنان   گرفت و همه مردم را گرد هم آورد و ابي بن  باشد. سپس تصميم

ء القرآن  كه مردم همه پشت سر قاري ، ديديم  گمارد. سپس شبي ديگر با وي بيرون آمديم 
نعمت البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي « : خوانند. و عمر گفت خود نماز مي

را به نماز جماعت سنت تراويح بصورت جمعي با هم كه مردم   كار خوبي است« »يقومون
كه آن را در آخر شب بعد از خواب بخوانند نه اول شب پيش از   ، و بهتر است وا داشتم

. بخاري و ابن خزيمه و بيهقي و ديگران »خواب و مردم آن را در اول شب مي خواندند
  .)1(اند آن را روايت كرده

  : يح قرائت قرآن در نماز سنت تراو  -4

                                         
كه خواندن آن اول   ليكن برداشت قسطالني در ارشاد الساري شرح بخاري از اين حديث اينست - 1

  .»مترجم«.  426ص 3. ارشاد الساري / ج  شب بهتر است
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روايت نشده  ص، چيزي از پيامبر درباره قرائت قرآن بعد از فاتحه در نماز تراويح
دادند، خسته شده  خواندند و از بس كه قرائت را طول مي . گذشتگان دويست آيه مي است

گشتند و آنگاه  دادند. تا پيش از سپيده صبح از مسجد بر نمي و بر عصاي خويش تكيه مي
گفتند كه در آوردن غذاي سحري  سپيده بدمد به خادمان خود مي از ترس اينكه مبادا

خواندند. چنانچه آن را در دوازده ركعت  شتاب بورزند. سوره بقره را در هشت ركعت مي
در »  : : احمد گفته كه گفته است  آوردند. ابن قدامه  خواندند، آن را تخفيف به حساب مي مي

. »تا مردم در مشقت نيفتند، بويژه در شبهاي كوتاهكرد  ماه رمضان بايد قرائت را كوتاه 
كه در ماه رمضان يكبار همه قرآن را در نماز تراويح  گويد: مستحب است  قاضي مي

كند  بخوانند تا مردم تمام قرآن را بشنوند و نبايد امام بيش از يكبار قرآن را در نماز ختم 
گروهي به قرائت  . چنانچه  هتر استمبادا مامومين در مشقت بيفتند و مراعات حال مردم ب

در ماه  »  : گفته است كه ابوذر  . همانگونه بلند و طوالني راضي شدند نماز آن بهتر است
كه مبادا به سحري نرسيم  ماز خوانديم تا اينكه ترسيديم ن صمبررمضان شب آنقدر با پيا

  .»ء تا دويست آيه را مي خواند و قاري

  اه صاله الضـحي = نماز چاشتگ

  : ت آنفضيل -1
  كه چند تاي آن ذكر مي شود: در فضيلت نماز چاشتگاه احاديث فراواني روايت شده 

يصبح على كل سالمي من أحدكم صدقة، « فرمرد: ص: پيامبر ) از ابوذر روايت است كه1
فكل تسبيحة صدقة، وكل تحمية صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف 

در برابر هر يك « »نهي عن المنكر صدقة، ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحىصدقة، و 
، هر يك از تسبيح و تحميد  اي الزم است از استخوانها و مفاصل بـدن شما، بر شما صدقه

گردد. دو ركعت  اي محسوب مي و تهليل و تكبير و امر به معروف و نهي از منكر صدقه
. به روايت احمد و مسلم و »كند و بس است نها كفايت مينماز در چاشتگاه بجاي همه آ

  ابوداود.
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في االنسان ستون « فـرمود: ص: پيامبر اند كه ) احمد و ابوداود از بريده روايت كرده2
در بدن انسان سيصد و شصت  « »وثالثمائة مفصل عليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة

گفتند: اي رسول خدا  ، »اي بدهد ا يك صدقهكه بايد در برابر هر يك از آنه  مفصل هست
النخامة في المسجد يدفنها أو الشئ ينحيه عن الطريق، « ؟ فرمود: كساني را توانائي آنست چه 

، در مسجد و  كردن بلغم و بر طرف كردن آن پنهان «» فإن لم يقدر فركعتا الضحى تجزئ عنه
ست و اگر آنها را هم نتوانست دو اي ا ، خود صدقه دور ساختن هر چيزي از سر راه مردم

  .»كافي است ركعت نماز چاشتگاه 
اين دو حديث بر بزرگي و فضيلت و موقعيت بزرگ و تاكيد بر   گفته است: شوكاني 

كنند. چه اين دو ركعت بجاي سيصد و شصت  مشروعيت و سنت بودن آن داللت مي
. و  ت بر انجام آن استكند و چنين عملي شايسته مواظبت و مداوم كفايت مي ،  صدقه

آيد كه بسيار گفتن تسبيح و تحميد و تهليل و تكبير و  همچنين از اين دو حديث بر مي
كردن بلغم و اخالط و دور ساختن چيزهائي  امر به معروف و نهي از منكر و دفن و پنهان

 كه موجب اسقاط صدقات  ، و ديگر طاعاتي كند از سر راه مردم كه راهگزران را اذيت  
  باشند. شود، همگي سنت و مشروع مي الزم در هر روز مي

: ابن آدم ال ����قال اهللا« فرمود: صكه پيامبر  ) از نواس بن سمعان روايت است3
خداوند فرمايد: اي فرزند آدم از انجام « »تعجزن عن أربع ركعات في أول النهار أكفك آخره

كرد = پاداش  اكفايت خواهـم  كه من در آخر آن تر چهار ركعت در اول روز خسته مشو، 
. به روايت حاكـم و طبراني كه راويان آن مورد اطمينان هستند و »آن را به تو خواهـم داد

. متن ترمذي  »سند جيد «به روايت احمد و ترمذي و ابوداود و نسائي و نعيم غطفاني با 
: (ابن آدم اركع لي أربع عن اهللا تبارك وتعالى: (إن اهللا تعالى قال صصصصعن رسول اهللا« چنين است:

  .»ركعات من أول النهار أكفك آخره
) را  اي سريه گروهي از سپاهيان ( ص: پيامبر ) از عبداهللا بن عمرو روايت است كه4

كه غنائمي بدست آوردند و بزودي گشتند. مردم از سرعت جنگ و كثرت  ،  روانه ساخت
أال أدلكم على « فرمود: صبرگفتند. پيام  غنيمت و سرعت بازگشتشان با اعجاب سخن

أقرب منهم مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعة؟ من توضأ ثم غدا إلى المسجد لسبحة الضحى فهو 
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خواهيد كه شما را به جنگ سريعتر و غنيمت  آيا مي « »أقرب مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعة
شتگاه به ؟ هر كس وضو گرفت و براي نماز چا كنم  بيشتر و بازگشت زودتر، راهنمائي

. به روايت »، جنگش سريعتر و غنيمتش بيشتر و بازگشتش نزديكتر است مسجد رفت
  .  كرده است  . ابويعلي نيز چيزي قريب بدان را روايت احمد و طبراني

 مرا به سه چيز توصيه فرمود: ص  كه سرورم و دوستم  ) از ابوهريره روايت است5
، و پيش از آنكه  عت نماز چاشتگاه را بگزارم، و دو رك در هر ماه سه روز روزه بگيرم«

  . . به روايت بخاري و مسلم»بخوابـم نماز وتر را بخوانم
را ديدم كه نماز چاشتگاه را هشت  ص: در سفري پيامبر كه  ) از انس روايت است6

إني صليت صالة رغبة ورهبة، سألت ربي ثالثا فأعطاني « ركعت خواند، چون سالم داد، فرمود:
ن ومنعني واحدة: سألته أال يبتلي أمتي بالسنين ففعل، وسألته أال يظهر عليهم عدوهم ففعل، اثنتي

، سه چيز را از  من نماز رغبت و رهبت خواندم « »وسألته أال يلبسهم شيعا فأبى علي
  كه دو تاي آن را اجابت فرمود و يكي را رد كرد: از او خواستم پروردگارم مسئلت نمودم 

كه دشمنان را برامتم پيروز  چار قحطي نكند، قبول فـرمود، و از او خواستم كه امتم را د
گرائي نكند كه آن را  كه امتم را دچار تفرقه و گروه   نگرداند، قبول فرمود، و از او خواستم

كرده و حاكم و ابن خزيمه آن را صحيح   ، احمد و نسائي آن را روايت»نپذيرفت
  اند. دانسته
  : تگاهحكم نماز چاش  -2

، هركـس خواستار پاداش نيك آنست آن را  صاله الضحي عبادتي است مستحب
گردد. از ابـوسعيد روايت  گناهي متوجه نمازگزار نـمي بگزارد و اال در ترك آن هيچگونه 

داد كه  خواند و آن را ادامه مي گاهي آنقدر نماز چاشتگاه را مي صكه پيامبر  است
كرد  آمد كه آنقدر آن را ترك مي كند. و گاهي پيش مي ك نميپنداشتيـم هرگز آن را تر مي

دانسته  »حسن«كرده و   خوانـد. ترمذي آن را روايت پنداشتيم هرگز آن را نمي كه مي
  . است
  : وقت نماز چاشت  -3
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وقت نماز چاشت از هنگام بلند شدن و باال آمدن خورشيد باندازه يك نيزه تا هنگام 
كه آن را بهنگام ارتفاع خورشيد و   . ليكن مستحب است ا استزوال خورشيد از خط استو

به نزد  صكه پيامبر  در هنگام بسيار گرم شدن هوا خواند. از زيد بن ارقم روايت است
صالة « ، رفت و ديد كه آنان مشغول خواندن نماز چاشت بودند، او فرمود:»قباء«اهل 

كه بچه شتر  توبه كنندگان وقتي است  هنگام نماز« »االوابين إذا رمضت الفصال من الضحى
  . . به روايت احمد و مسلم و ترمذي»كند  گرماي چاشت را احساس شدت 

  : تعداد ركعات نماز چاشت  -4
  كمتـرين ركعات آن دو ركعت و حداكثر آن  كه در حديث ابوذر آمده است همانگونه 

كه بر مبناي  ست و آنچه به اثبات رسيده است هشت ركعت ا صكه بر مبناي رفتار پيامبر
باشد. گروهي از جمله ابوجعفر طبري  گفتار ايشان به اثبات رسيده است دوازده ركعت مي

.  اند كه حداكثر آن معين نيست گفته كه  و همچنين حليمي و روياني از فقهاي شافعيه 
 كسي را از اصحاب و تابعين سراغ : من  گفته است  عراقي در شرح خود بر سنن ترمذي

را در دوازده ركعت منحصر كرده باشد و  »صاله الضحي«كه حداكثر ركعات  ندارم 
. سعيد بن منصور گفته است از حسن پرسيدند: آيا اصحاب  گفته است سيوطي نيز چنين 

خواندند و  بعضي دو ركعت مي  ... آري :  گفت  خواندند؟  نماز چاشت را مي صپيامبر
  شدند. ابراهيم نخعي روز به خواندن آن مشغول ميبرخي چهار ركعت و گروهي تا نيمه 

؟ او  چند ركعت نماز چاشت را بخوانم  كرده من : يكي از اسود بن يزيد سوال  گويد كه
هشت  صپيامبر«كه:   ء روايت است خواهد. از ام هاني كه دلت مي جواب داد: هر اندازه 

. ابوداود اين »مي دادخواند كه بعد از هر دو ركعت سالم  ركعت نماز چاشت را مي
 صپيامبر«:  كه . از عايشه روايت است  كرده است روايت  »اسناد صحيح«حديث را با 

. »داد خواست آن را افزايش مي كه مي خواند و هر اندازه  نماز چاشت را چهار ركعت مي
  . به روايت احمد ومسلم و ابن ماجه

  نـماز استخاره
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را انجام دهد، ولي راه خير و صالح بر وي  )1(كار مباحي خواهد يك  كه مي  كسي
باشد، سنت است كه دو ركعت نماز غير  پوشيده است و در باره فرجام آن دچار ترديد مي
المسجد و در هر وقتي از شب يا روز  فرض بخواند. اگر چه نماز سنت راتبه با تحيه 
د از آنكه سالم داد، خواهد بخواند و بع باشد. بعد از قرائت فاتحه هر مقدار از قرآن مي

گويد و بر پيامبر او درود و سالم بفرستد. سپس دعائي را كه بخاري از   خدا را ستايش
كه سوره قرآن را به ما  همانگونه  ص، بخواند. جابر گويد: پيامبر جابر روايت كرده است

إذا « فرمود: داد و مي را نيز به ما ياد مـي )2(كردن در هر كاري داد، طريقه استخاره  ياد مي
هم أحدكم باالمر، فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني استخيرك بعلمك، وأستقدرك 
بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر وال أقدر، وتعلم وال أعلم، وأنت عالم الغيوب، 

ل: عاجل أمري اللهم إن كنت تعلم أن هذا االمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قا
وآجله، فاقدره لي، ويسره لي، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا االمر شر لي، في ديني 

فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير  -عاجل أمري وآجله  - ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال 
نظرش را نام  كار مورد  »أللهم ان كان هذا االمر«كه رسيد به  وقتي »حيث كان، ثم أرضني به

) هرگاه يكي از شما خواست كاري بكند، نخست دو ركعت نماز غير فرض  يعني ( «ببرد. 
با دانش خود  كنم ( بخواند، سپس اين دعا را بخواند: خداوندا از دانش تو طلب خير مي

كنـم و از فضل  ) و از قدرت تو طلب قدرت و توانائي مي كن  مرا به سوي خير هدايت
گمان تو بر هر چيزي توانا هستي و من توانا  ، چه بي بخشش مي نمايم بزرگ تو طلب

.  داني داني و من چنين نيستم و تنها تو همه نهانيها را مي نيستـم و تو هر چيزي را مي

                                         
حرام و   - 4و  3.  كه انجام آنها مطلوب است  واجب و مندوب  -2و  1:  افعال عباد بر پنج قسم است - 1

، و استخاره فقط  كه انجام و ترك آن مساوي است  مباح  - 5كه عدم انجام آنها مطلوب است   مكروه
  .قسم جايز است ين در ا

تواند براي هر كار كوچك و  فرمايد: اين حديث مفيد معني عام است. بـنابر اين انسان مي شوكاني مي - 2
كوچك موجب زيانهاي بزرگ  كـارهاي   بسا انجام يا عدم انجام كند. زيرا چه   بزرگ استخاره

هر يك از شما با خداي « »ليسأل أحدكم ربه حتى في شسع نعله«فرمود  صگردد. لذا پيامبر  مي
  .»كند حتي درباره بند كفشش خويش استخاره 
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برد) براي دين و دنيايم و  كار مورد نظر را نام مي كار (  كه اين داني  خداوندا اگر مي
. و اگر  گردان ، آن را برايم ميسر و مقدور و مبارك  تسرانجام كارم بهتر و نيكو اس

كارم شر و  برد) براي دين و دنيايم و سرانجام  كار مورد نظر را نام مي كار ( كه اين   داني مي
گردان و مرا از آن منصرف ساز، و آنچه   ، آن را از من منصرف بدي و زيان و ضرر است

اشد مقدر فرما، سپس مرا بدان راضي و خرسند كه برايـم خير و نيكو است هر جا كه ب 
،  . در باره قـرائت آيات مخصوصي در آن نماز، حديث صحيحي نيامده است» گردان

  . كه در باره مستحب بودن تكرار آن نيز، حديث صحيحي نقل نشده است همانگونه 
كند، نه   گيرد عمل كه دلش بر آن قرار مي : بعد از استخاره بايد بدانچه  گفته  نووي

گيرد.  بدانچه قبال پيش از استخاره مورد نظر و آرزويش بوده و لذا دلش بر آن قرار مي
گذارد و اختيار خويش را رها  كننده اصوال اختيار خود را به خداوند وا مي استخاره 

تواند در طلب خير از خدا و  سازد تا خداوند او را به راه نيك هدايت نمايد واال نمي مي
علم و قدرت خويش و نسبت دادن آن به خداوند، صادق و راستين باشد. اگر  تبري از

گويد، بعد از استخاره روا نيست به تالش و كوشش و انتخاب خويش متكي  راست مي
سازد موكول  كه خداوند دل او را، برايش منشرح مي بلكه خواست خود را بدانچه  باشد. (
  .- كند و بر خداوند متوكل باشد  دان عملو دلش بهر جهت متمايل شد، ب - .  نمايد)

  صالة التسبيح

 به عباس بن عبدالمطلب فرمود: ص: پيامبر كه  از عكرمه و از ابن عباس روايت است
َذِلَك َت يا َعباُس يا َعماُه َأَال ُأْعِطْيَك َأَال َأْحُبوَك أال أْجزِْيَك، َأَال َأفْـَعُل َلَك َعْشَر ِخَصاٍل ِإَذا َأْنَت فـََعلْ «

 ُه وعالنَِيَتُه، َعْشُر ِخَصاٍل: َأْن ُتَصلَلُه وآِخَرُه قديَمُه َوحديَثُه عمَده وخطَأُه سرَبَك َأو ي َغَفَر اهللا َلَك َذنـْ
َأْرَبَع ركعاٍت تبدُأ فُتَكبـُر، ثم تـَْقرأُ بفاِتَحِة الكتاِب وُسورًة، ثم تقوُل عند فراِغَك من السورِة وَأْنَت قائٌم: 

 حاَن اهللا والحمُد للِه وال إَلَه ِإال اهللا واهللا أكبُر َخْمَس َعْشَرَة َمرًة، ثم تَـرَْكُع فتقوُل وَأْنَت راكٌع َعْشرًا،سب
ثم تـَْرَفُع فتقوُل وأنَت قائٌم َعْشرًا، ثم تسجُد فتقوُل َعْشرًا، ثم تَـْرَفُع فتقوُل َعْشرًا، ثم تسُجُد فتقوُل 

فتقوُل َعْشرًا، فذِلَك خمٌس وسبعوَن َمرًة في ُكل ركعٍة، إن اْسَتَطْعَت أْن ُتَصلي ُكل يوٍم  َعْشرًا، ثم تـَْرَفعُ 
َعْل، وإْن لم َتْسَتِطْع َفِفي ُكل ُجُمَعٍة َمرًة، وإْن َلْم َتْسَتِطْع َفِفي ُكل َشْهٍر َمرًة، فإْن لم تَ  ْسَتِطْع َمرًة فافـْ

گرامي، ايا   ، اي عموي اي عباس«. »رًة، فإْن لم َتْسَتِطْع َفِفي ُعُمِرَك َمرةً َفِفي ُكل َسَنٍة مَ 
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خواهي  ؟ ايا مي مند سازم خواهي ترا چيزي ببخشم و به تو چيزي عطا كنم و ترا بهره مي
كهنه و  ،  ، خداوند گناهان پيشيـن و پسين كه چون آن را انجام دهي بياموزم ترا ده خصلت 

:  كوچك و بزرگ و پنهان و آشكار ترا بيامرزد. ده خصال اينست ،  عمدي نو، سهوي و
خواني كه در هر ركعت سوره فاتحه و سوره ديگري از قرآن را  چهار ركعت نماز مي

، چون قرائت فاتحه و سوره را در ركعت اول بپايان بردي پيش از ركوع پانزده  خواني مي
روي  . سپس به ركوع مي گوئي ، را مي»إال اهللا، واهللا أكبرسبحان اهللا، والحمد هللا، وال إله « بار

، در حال  كه از ركوع برخاستي ، سپس  گوئي و را مي »سبحان اهللا«و در ركوع نيز ده بار 
روي و در سجده نيز  ، سپس به سجده مي گوئي را مي »سبحان اهللا و...« اعتدال نيز، ده بار

سبحان  «، ده بار نيز  كه از سجده اول برخاستي  ، سپس گوئي را مي »سبحان اهللا و.. « ده بار
سبحان اهللا « روي و در سجده دوم نيز ده بار گوئي و دوباره به سجده مي را مي »اهللا و.. 

، سپس از سجده دوم كه سرت را بلند كردي در جلسه استراحت پيش  گوئي را مي »و.. 
كه در هر ركعت  ،  گوئي را مي »و..سبحان اهللا «از برخاستن به ركعت بعدي نيز ده بار 

شود و در  مي »سبحان اهللا، والحمد هللا، وال إله إال اهللا، واهللا أكبر« ) بار75 جمعا هفتاد و پنج (
. اگر توانستي هر روز يكبار واال هر جمعه  كني هر چهار ركعت اين عمل را تكرار مي

. به روايت ابوداود و » را بخوانيكبار واال هر سال يكبار، واال در تمام عمرت يكبار آن 
: اين حديث از طرق  گفته است . حافظ  ابن خزيمه در صحيحش و ابن ماجه و طبراني

ترين آنها اين حديث عكرمه  . و موجه فـراواني و از گروهي از اصحاب روايت شده است
يـم ابومحمد عبدالرح«و شيخ  »الحافظ ابوبكر االجري«:  گروهي از جمله :  كه ،  است

:  اند. ابن المبارك گـفته ، آن را صحيح دانسته»حافظ ابوالحسن مقدسي«و شيخ  »مصري
كـه انسان   . و مستحب است مورد تشويق و ترغـب واقع شده »صاله التسبيح«گزاردن 

  گيرد و از آن غفلت نورزد.  هميشه بدان عادت

  نماز نياز  صالة الحاجة =

من توضأ «فرمود:  ص: پيامبر كه كرده  روايت  احمد با سندي صحـيح از ابوالدرداء
هر كس وضوي « »فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين يتمهما أعطاه اهللا ما سأل معجال أو مؤخرا
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، سپس دو ركعت نماز كامل بجاي آورد، خداوند آنچه را كه از او در  گرفت  كامل
  .»دارد ، دير يا زود به وي ارزاني مي كرده است خواست 

  وبه = نماز توبه و پشيمانيصالة الت

%šÏ+ فرمود: شنيدم كه مي ص: از پيامبر از ابوبكر روايت است كه ©!$# uρ #sŒÎ) (#θè=yè sù 

ºπt± Ås≈sù ÷ρ r& (# þθ ßϑn=sß öΝæη |¡àΡr& (#ρã�x. sŒ ©! $# (#ρã� xøó tG ó™$$ sù öΝÎγÎ/θ çΡ ä‹Ï9 tΒ uρ ã�Ï øó tƒ šUθ çΡ—%! $# āω Î) ª! $# öΝs9 uρ 

(#ρ •�ÅÇ ãƒ 4’ n? tã $tΒ (#θè=yè sù öΝèδ uρ šχθßϑn=ôè tƒ ∩⊇⊂∈∪   y7Í×‾≈s9 'ρ é& Νèδäτ!# t“ y_ ×ο t� Ïøó ¨Β ÏiΒ öΝÎγÎn/ §‘ ×M≈̈Ψ y_ uρ “Ì� øgrB 

ÏΒ $ yγÏFøtrB ã�≈pκ÷ΞF{ $# š Ï$Î#≈yz $pκ� Ïù_  :گناهي را مرتكب شد،   هر كس « .]136-135[آل عمران
  ز خداوند طلب آمرزشسپس پشيمان شد، وضو بگيرد و دو ركعت نماز بخواند، سپس ا

  كه هر وقت خواند: و كساني  C��� sss%�كند، خداوند گناه او را بيامرزد. سپس اين آيه را 
افتند  كنند، فورا به ياد خداوند مي گناه بزرگ و كار زشت را مرتكب شدند يا به خود ستم 

د؟ و آنان گناهان را ببخش كنند و كيست جز خدا كه  و براي گناهان خود طلب آمرزش مي
ورزند در حاليكه از گناه خود آگاه باشند. پاداش اين  اند اصرار نمي كه كرده بر گناهي 

كه از زير درختان آنها رودها جاري   هائي است كسان آمرزش پروردگارشان و بهشت گونه 
. به روايت ابوداود و نسائي و ابن ماجه و بيهقي و ترمذي »مانند ، جاودانه در آن مي است

از  »حسن«خود با سندي  »الكبير«. طبراني دركتاب  دانسته است »حسن«آن را  كه
من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى « فرمود: ص: پيامبر ابوالدرداء روايت كرده است كه

هر  « »ركعتين أو أربعا مكتوبة أو غير مكتوبة يحسن فيهن الركوع والسجود ثم استغفر اهللا غفر له
، سپس برخاست و دو ركعت يا چهار ركعت نماز فرض يا غير  تكس وضوي نيكو گرف

گناهان خود   فرض را با ركوع و سجود نيكو بجاي آورد، سپس از خداوند طلب آمرزش
  .»شود نمود، آمرزيده مي

  نماز خورشيد گرفتگي و ماه گرفتگي  صالة الكسوف =
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كده و بهتر است ) براي مردان و زنان سنت مو و خسوف باتفاق علماء نماز كسوف (
. و با گفتن  كه بصورت نماز جماعت خوانده شود، اگر چه جماعت در آن شرط نيست 

خوانند. بنا به قول جمهور علماء  گزاردن آن مي ، مردم را براي  ، بجاي اذان»الصالة جامعة«
كه: در   روايت است لباشد. از عايشه كه در هر ركعت دو ركوع مي دو ركعت است 

به مسجد رفت و  ص) پيش آمد، پيامبر كسوف خورشيد گرفتگي ( صپيامبرزمان حيات 
، آنگاه مردم پشت سر او صف كشيدند، و آيات فراواني از قرآن  ايستاد و تكبير گفت

كمتر از مدت قرائت بود   كه  خواند، سپس تكبير گفت و به ركوع رفت و مدت طوالنيي
سمع اهللا لمن حمده، ربنا « : شت و گفتدر ركوع توقف نمود، سپس سرش را از ركوع بردا

، سپس بدنبال آن ايستاد و مدت كمتر از مدت قرائت اول به قرائت مشغول »ولك الحمد
كمتر از  كه مدت توقف در ركوع دوم  شد، سپس مجددا تكبير گفت و به ركوع رفت 
، »مدسمع اهللا لمن حمده، ربنا ولك الح«ركوع اول بود و بعد از ركوع برخاست و گفت 

در اين  . در ركعت بعدي نيز بمثل ركعت اول عمل نمود تا اينكه ( سپس به سجده رفت
) پيش از  كسوف كرد و گرفتگي خورشيد (  ) چهار ركوع و چهار سجده را كامل دو ركعت

برخاست و  صگردد بر طرف شد. سپس پيامبر از نماز منصرف  صانكه پيامبر
إن الشمس والقمر « ز حمد و ثناي شايسته خداوند فرمود:را ايراد فرمود كه بعد ا)1(اي خطبه

 »ال ينخسفان لموت أحد وال لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصالة ����آيتان من آيات اهللا
باشند، بخاطر مرگ  مي �گمان خورشيد و ماه دو آيت و نشانه بزرگ قدرت خداوند بي«

آيد. بنابر اين هرگاه  ) پيش نمي فخسوف وكسو كسي در آنها گرفتگي (  يا زندگي هيچ
. به روايت بخاري و »نماز بخوانيد) كرديد به نماز پناه ببريد ( گرفتگي آنها را مشاهده  

كسوف در خورشيد پيش   : گفته است اند كه  كرده . باز هم آنان از ابن عباس روايت  مسلم
سوره بقره در  كه نماز خوانده مدت طوالني در حدود مدتي  صآمده بود، پيامبر

                                         
. ابوحنيفه و مالك  : ايراد خطبه از شروط آن است كه  يث استناد كرده و گفته است شافعي بدين حد - 1

پنداشتند آن  از آنجهت خطبه ايراد فرمود كه مردم مي صاند خطبه از شروط آن نيست و پيامبر گفته
  .باشد مي صادثه مرگ ابراهيم فرزند پيامبركسوف بنا به ح
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، سپس برخاست و مدت  خوانده شود ايستاد، سپس مدت طوالني به ركوع رفت آن
كمتر از مدت قيام اولي ايستاد سپس دوباره به ركوع رفت و مدت طوالني كمتر  طوالني 

از مدت ركوع اول توقف نمود. سپس به سجده رفت وبعد از آن قيام فرمود و مدت 
اول توقف نمود. سپس از ركوع برخاست و مدت طوالني كمتر از مدت ركوع   طوالني

كمتر از مدت قيام اولي ايستاد، سپس دوباره به ركوع رفت و مدت طوالني كمتر از مدت  
. سپس نماز را بپايان برد و خورشيد  ركوع اول در ركوع ماند، سپس به سجده رفت

من آيات اهللا يخسفان لموت  إن الشمس والقمر آيتان« گرفتگي برطرف شده بود، آنگاه فرمود:
: اين دو حديث  ابن عبد البرگفته است »أحد وال لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا اهللا

: سنت صحيح و صريح و روش  گفته ترين حديث در اين باره مي باشند. ابن القيم  صحيح
كه در نماز كسوف در هر ركعت ركوع تكرار گردد. زيرا بموجب حديث عايشه و   آنست

،  كعب و عبداهللا بن عمرو بن العاص و ابوموسي اشعري ابن عباس و جابر و ابي بن
كه تكرار ركوع در يك  . كساني  در يك ركعت دو بار به ركوع رفته است صپيامبر

 صاند، تعدادشان بيشتر و بزرگتر و نزديكتر به پيامبر كرده روايت  صركعت را از پيامبر
اند. و مذهب مالك و شافعي و احمد نيز  ا روايت نكردهكه تكرار آن ر  بودند از كساني

، زيرا  . ولي در مذهب ابوحنيفه نماز كسوف همچون نماز عيد و جمعه است چنين است
برايمان نماز كسوف خواند، همچون نماز شما به  ص: پيامبر نعمان بن بشير گفته است

شد دعا  رطرف ميكه دو ركعت دو ركعت بود و تاكسوف ب ،  ركوع و به سجود رفت
إذا رأيتم ذلك « فرمود: ص: پيامبر آمده است كه »قبضه الهاللي«كرد. و در حديث  مي

كرديد،  كسوف و خسوف را مشاهده  چون « »فصلوها كأحدث صالة صليتموها من المكتوبة
بمانند نزديكترين  ايد آن را بخوانيد ( كه خوانده ترين نماز فرضي  نماز آن را همچون تازه

  . . به روايت احمد و نسائي»ز فرض پيش از كسوف آن را بخوانيد)نما
قرائت فاتحه در هر دو ركعت واجب است و نمازگزار بعد از فاتحه در انتخاب آيات 

توان بصورت جهري يا سري  . قرائت را مي ، براي قرائت مختار است هاي قرآن و سوره
باشد. وقت نماز  صحيحتر مي ، گفته است قرائت جهري انجام داد. جز آنكه بخاري 

. نماز خسوف ماه همچون  گرفتگي خورشيد، تا برطرف شدن آنست كسوف از هنگام 
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كه امير  گرفته بود، ابن عباس  : ماه  گفته است  . حسن بصري نماز كسوف خورشيد است
، برايمان دو ركعت نماز خواند كه در هر ركعت دو بار به ركوع  بصره بود، بيرون آمده

.  را ديده بودم برايتان نماز خواندم صكه پيامبر : همانگونه  ، سپس سوار شد و گفت رفت
  كرده است. امام شافعي آن را در مسند خويش روايت 

كسوف و خسوف تكبير و دعا گفت و صدقه داد و استغفار  كه بهنگام   مستحب است
إن الشمس « فرمود: ص: پيامبر اند كه كرده  نمود. چه بخاري و مسلم از عايشه روايت

والقمر آيتان من آيات اهللا ال يخسفان لموت أحد وال لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا اهللا وكبروا 
: خورشيد گرفته بود،  اند كه گفته است و آنان از ابوموسي روايت كرده ،»وتصدقوا وصلوا

عوا إلى ذكر اهللا إذا رأيتم شيئا من ذلك فافز « برخاست و نماز خواند سپس فرمود: صپيامبر
هرگاه چيزي از اين قبيل ديديد به ذكر و دعا ر استغفار از اهللا پناه « »ودعائه واستغفاره

  .»ببريد

  صالة االستسقاء = نماز طلب باران

. در اينجا مقصود خواستن آب از خداوند بهنگام  : بمعني خواستن آب است استسقاء
  بر: هاي زخشكسالي و نباريدن باران است به يكي از راه

خواند  ، امام با مامومين بدون اذان و اقامه دو ركعت نماز مي در غير اوقات كراهت -1
، و در ركعت دوم  »سبح اسم ربك االعلى« كه در ركعت اول با صداي بلند فاتحه و سوره

اي را بعد از نماز يا پيش از نماز  را مي خواند. سپس خطبه »الغاشية «بعد از فاتحه سوره 
كند. چون امام خطبه را بپايان برد، همه نمازگزاران عبا يا تن پوش خويش را  د ميايرا
كه طرف راست آن در طرف چپ و طرف چپ در طرف راست قرار  اي  گردانند بگونه مي

ايستند و دستهاي خود را تا آنجا كه ممكن است به طرف آسمان  گيرد، و رو به قبله مي
 صپيامبر«:  پردازند. از ابن عباس روايت است كه دعا ميبرداشته و در پيشگاه خداوند به 

گام بر   با فروتني و تضرع و زاري در حاليكه لبـاس عادي پوشيده و به آهستگي
، بيرون رفت و بگونه نماز عيد دو ركعت نماز گزارد ولي خطبه آن را ايراد  داشت مي

ترمذي و ابوعوانه و ابن حبان  اند و كرده . پنج نفر از محدثين بزرگ آن را روايت »نفرمود
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: مردم از نيامدن باران و  اند. از حضرت عايشه روايت است كه دانسته »صحيح«آن را 
نماز  شكوه نمودند. ايشان دستور دادند كه در مصلي ( صخشكسالي در حضور پيامبر

رون گزاردند، و به مردم وعده دادند كه روزي بدانجا بي  گاه در خارج شهر) منبري برايش
گرديد، بدانجا بيرون رفت و بر منبر نشست  كه خورشيد پرتو افكن  بيايند. سپس هنگامي 

إنكم شكوتم جدب دياركم وقد أمركم اهللا أن تدعوه « ، سپس فرمرد: و تكبـر و تحميد را گفت
ووعدكم أن يستجيب لكم) ثم قال: (الحمد هللا رب العالمين، الرحمن، مالك يوم الدين، ال إله إال 
اهللا يفعل ما يريد: اللهم ال إله إال أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما 

همانا شما از خشكسالي در سرزمين خود شكوه نموديد،  « »أنزلت علينا قوة وبالغا إلى حين
 كه به پيشگاه او دعا كنيد و او را بخوانيد، و به  همانا خداوند به شما دستور داده است

شما وعده داده است كه دعايتان را اجابت فرمايد. سپس فرمود: ستايش خداوند، 
،صاحب روز  ، بخشنده مهربان و بخشايشگر مهربان پروردگار جهانيان را سزاوار است

كند، خداوندا هيچ   كه هر چه بخواهد آن ، هيچ اله و معبود بحق نيست جز اهللا  جزاء
،  نياز هستي و ما نيازمندانيم جز ذات تو، تنها تو بي ، وجود ندارد موجود شايسته پرستش

،  ) نيرومند و رسا گردان باراني مي فرمائي ( ، و آنچه كـه بر ما نازل مي باران را بر ما بباران
كه سفيدي زير بغلش  . سپس دستهاي خود را آنقدر بلند كرد، »تا مدتي ادامه داشته باشد

كرد،  سپس از مردم روي بگرداند و عبايش را وارونه كرد.  شد و همچنان دعا مي ديده مي
كرد و از منبر فرود آمد و دو   در حاليكه همچنان دستانش بلند بود. سپس روي به مردم

جهيد و  كه از آن رعد و برق مي كه بدنبال آن خداوند ابري پديد آورد،  ركعت نماز گزارد،
كه سيل جاري شد. چون  سيده بود، ، هنوز به مسجد خود نر به اذن خدا باران در گرفت

دوند، آنقدر خنديد كه دندانهاي عقل  هايشان مي كه مردم بسرعت به طرف خانه ديدند، 
گواهي « »أشهد أن اهللا على كل شئ قدير وأني عبد اهللا ورسوله«ايشان پديدار گرديد و فرمود: 

. به روايت » اده اويـمكه خداوند بر هر چيزي توانا است و اينكه من بنده و فرست  دهم مي
  . است »جيد«و اسناد آن  »غريب«: اين حديث  گفته است حكـم و بتصحيح ابوداود كه 

مردم  صپيامبر«:  كه كرده  ، از عموي خود، عبداهللا بن زيد مازني روايت  عباد بن تميم
ت را در  ) بيرون برد و با آنان دو ركعت نماز خواند كه قراء استسقاء را براي طلب باران (
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 »تخريج«كه همه محدثين آن را   . تا آخر حديث»هر دوي آنها بصورت آشكار خواند
روزي پيامبر خدا، براي طلب باران بيرون رفت و دو  «:  گفته است  اند. ابوهويره كرده 

، سپس  ركعت نماز را بدون اذان و اقامه خواند كه ما همه پشت سر ايشان نماز خوانديـم
دعكرد) و بعد روي خود را، به طرف قبله  كرد و خداي را خواند (اي ايراد  خطبه

،  برگرداند، در حاليكه دستهاي خود را بلند كرده بود و عباي خود را وارونه ساخت
. به »كه طرف راست آن را بر شانه چپ و طرف چپ را بر شانه راست قرار داد اي  بگونه

  . روايت احمد و ابن ماجه و بيهقي
بگويند.  »آمين«خطبه روز جمعه دعـا كند و مامومين بدنبال دعاهاي او امام در  -2

مردي در روز جمعه  «كه:  كرده است   زيرا بخاري و مسلم از شريك و او از انس روايت
كرد. آن مرد  ايستاده بود و خطبه جمعه ايراد مي صوارد مسجد شد، در حاليكه پيامبر

گرديد  حيوانات ما تلف شدند) و راهها قطع  گرديد ( ، اموال ما تباه  : اي رسول اهللا گفت
كه بفريادمان برسد و برايمان باران  ، از خداوند بخواه  ) كه به بازار بياوريـم چيزي نداريم  (

دستهاي  صبباراند. از خداوند بخواه كه بفريادمان برسد و برايمان باران بباراند. پيامبر
خداوندا بفريادمان « »غثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنااللهم أ« خود را بلند كرد، سپس گفت:

گويد: بخداي سوگند ما در آسمان نه ابري و نه پاره  . انس  »برس و به ما باران عطا كن
،  منزلي فاصله نداشتيم »سلع «) و ما بكوه  ابري و پاره ابري وجود نداشت ديديم ( ابري مي
ابري مانند سپر باال آمد، چون به وسط آسمان ، توده  كوه  كه از آنسوي كرديم  مشاهده 

،  گرديد، سپس باران آمد، بخداي سوگند يك هفته خورشيد را نديديم رسيد، پركنده 
ايستاده  صسپس در جمعه بعدي آن مرد از همان در مسجد وارد شد، در حاليكه پيامبر

گرديد  ل ما تباه : اي رسول خدا، اموا و مشغول ايراد خطبه بود، آن مرد جلو رفت و گفت
دستهاي خود را  صكه اين باران را بند بياورد. پيامبر و راهها قطع شد، از خداوند بخواه 

اللهم حوالينا وال علينا، اللهم على االكام والظراب ، و بطون االودية ومنابت «:  باال برد و گفت
ها و تپه ماهورها  ي تپه، نه بر روي ما، خداوندا بـر رو خداوندا پيرامون ما بباران« »الشجر

. بالفاصله باران بند آمد و ما »ها و محل رويش درختان و گياهان بباران و داخل واديه
  زديم. بيرون رفتيم و در آفتاب قدم مي
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گزاردن نماز تنها دعا كند، خواه در مسجد يا خارج   امام در غير روز جمعه و بدون -3
يكنفر اعرابي به  « گفته است:  : ابن عباس اند كه دهكر ، چه ابن ماجه و ابو عوانه روايت  آن

كه  ام  : يا رسول اهللا من از پيش قومي به سوي تو آمده آمد و گفت صخدمت پيامبر
اند كه ناي  شان آنقدر الغر شده اي ندارد و شتران نرينه بعلت خشكسالي چوپانشان توشه

ر رفت و بعد از ستايش خداوند بر منب صتكان دادن دم خود را ندارند. بالفاصله پيامبر
خداوندا ما را از آب « »اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا طبقا غدقا عاجال غير رائث« گفت:

، فراگير، فراوان و زود رس و بدون  گياهان ، سبز كننده  ، نيكو فرجام باراني رهائي بخش
كه پيش او مي آمد،   . سپس باران آمد و هر كس از سران قبايل»گردان  تاخير، سيراب

. ابن ماجه و ابوعوانه از راويان موثوق به آن را روايت »: باران آمد و زنده شديـم گفت مي
  .  از آن سكوت كرده است »التخليص «اند. و حافظ در  كرده

كعب از  : اي گـفت كعب بن مره  كه او به   از شـرحبيل بن السمط روايت است
: براي  آمد و گفت صمردي پيش پيامبر « گفت:  برايمان سخن بگو كعب صپيامبر

تو  « »إنك لجرئ..المضر؟« فرمود: مي صكه پيامبر ، شنيدم  طلب نزول باران كن »مضر«
: اي رسول اهللا تو از  . او گفت»؟ كني ؟ ايا براي مضر اين تقاضا را مي مرد گستاخي هستي

ياري و پيروز نمود، و  ، و خداوند تو را كمك و پيروزي طلب نمودي خداوند بزرگ 
دستهاي خود را باال برد و  صخداي را خواندي و او دعاي تو را اجابت نمود. پيامبر

 »اللهم اسقنا غيثا مغيثا، مريعا مريئا، طبقا غدقا، عاجال غير رائث، نافعا غير ضار« گفت: مي
ولي نكشيد در باره آنها مورد اجابت واقع شد. ط ص. دعاي پيامبر " ) گذشت ترجمه آن  (

هاي  آمدند و از فراواني باران شكوه نمودند و گفتند: خانه صكه مجددا به حضور پيامبر
بالفاصله  »اللهم حوالينا وال علينا« : دست به دعا برداشت و گفت صما ويران شد. پيامبر

ابرها به طرف راست و چپ پركنده شدند. به روايت احمد و ابن ماجه و بيهقي و ابن ابي 
  است. »حسن صحيح«شيخين  : اسناد آن بشرط، گفته است كه  و حكـم شيبه 

عمر براي استسقاء بيرون رفت و جز استغفار چيزي ديگر  “ : كه از شعبي روايت است 
: من با استغفار  گفت  ، كني  ) استسقاء كه طلب نزول باران ( گفتند: ما تو را نديديم   نگفت

استغفار بمنزله ستارگان آسمان است كه بهنگام كردم و اين  خويش طلب نزول باران 
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(àMù=à+ بارد. سپس اين ايات را خواند: ظهور آنها عادتا باران مي sù (#ρ ã� Ïøó tFó™$# öΝä3−/ u‘ …çµ ‾ΡÎ) 

šχ%x. #Y‘$ ¤ xî ∩⊇⊃∪   È≅ Å™ö� ãƒ u !$yϑ¡¡9 $# /ä3ø‹n=tæ # Y‘# u‘ô‰ ÏiΒ ∩⊇⊇∪_  :از پروردگار « .]11-10[نوح
واستغفروا ربكم ثم «و  »نيد كه او باران سنگين بر شما مي باراندخودتان طلب مغفرت ك

كنيد سپس به سوي او برگرديد و توبه  و از پروردگارتان طلب مغفرت « »توبوا إليه
خود و به روايت عبدالرزاق و بيهقي و ابن  »سنن «. به روايت سعيد در كتاب »كنيد... 

  شيبه. ابي
  خوانده شده است: »استسقاء «از و اينك بعضي از دعاهائي كه در نم

: از سالـم و او از عبداهللا و او از پدرش روايت كرده است  امام شافعي گفته است -1
اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا غدقا « فرمود: كرد، مي هرگاه طلب نزول باران مي صكه پيامبر 

لقانطين: اللهم إن بالعباد والبالد، مجلال عاما، طبقا سحا، ائما، اللهم اسقنا الغيث، وال تجعلنا من ا
والبهائم، والخلق من الالواء والجهد والضنك ما ال نشكوه إال إليك. اللهم أنبت لنا الزرع. وأدر لنا 
الضرع، واسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات االرض: اللهم ارفع عنا الجهد، والجوع 

يرك: اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل والعري، واكشف عنا من البالء ما ال يكشفه غ
،  ، پوشاننده ، فراوان خداوندا باران رهائي بخش سبز كننده گياهان « »السماء علينا مدرارا

.  گردان ، به ما عطا كن و ما را از آن سيراب  فراگير، و گسترده و ريزان و جاري و پيوسته
،  مله محرومان و نوميدان و دل سردان مگردان، و ما را از ج خداوندا به ما باران عطا كن

اي  خداوندا بندگانت و سرزمينها و حيوانات و مردم به چنان سختي و مشقت و تنگي
كشتزار ما را  ، خداوندا،  اند كه شكايت و شكوه از آن را تنها به تو مي آوريم مبتال شده

، ما را سيراب  هاي آسمان ني، و پستان حيواناتمان را پر شير كن و از بركت و فزو سبز كن
، خداوندا مشقت و سختي و  ، ما را روزي ده هاي نباتات زمين گردان و از بركتها و فزوني 

، چه به غير از تو  ، و اين بال را از ما بگردان گردان  گرسنگي و برهنگي ما را، بر طرف
، چه تنها تو  ريمتواند بال را، از ما بگرداند، خداوندا از تو طلب مغفرت دا كسي نمي

: دوست  . امام شافعي گفت» ، خداوندا، باران سنگين و فراوان به ما عطا كن اي آمرزنده
  كه امام جماعت اين دعا را بخواند.  دارم



   

  هفقه السن      394 

 

 

اللهم « براي طلب نزول باران چنين دعكرد: صكه پيامبر  از سعد روايت است -2
 »رذاذا، قطقطا، سجال، يا ذا الجالل واالكرام جللنا سحابا كثيفا، قصيفا دلوقا، ضحوكا تمطرنا منه

كه از   ، بفرست خداوندا برايمان ابر فراگير و متركـم و نيرومند و ريزنده و پر رعد و برق «
  .»آن باران ريزد و آرام و آهسته و ريزان ببارد، اي خداوند بزرگوار و بخشنده

هر  ص: پيامبر ستاز عمر بن شعيب از پدرش از جدش روايت است كه گفته ا -3
اللهم اسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك، واحي « گفت: كرد، مي گاه طلب نزول باران مي

خداوندا به بندگان و حيوانات مخلوقت آب باران عطا كن و بال رحمتت « »بلدك الميت
  . به روايت ابوداود.»گردان ات را، زنده  را بگستران و سرزمين مرده

اي  ) دستها را باال برده بگونه طلب نزول باران دعاي استسقاء (كه بهنگام   مستحب است
كه  كه پشت دست رو به باال و كف دست رو به پايين باشد. مسـلم از انس روايت كرده  

از اين  كرد. ( بهنگام دعاي استسقاء پشت دستها را رو به آسمان بلند مي صپيامبر
،  باشد، بايد بهنگام دست به دعا برداشتنايد كه اگر دعا بمنظور رفغ بال  احاديث بر مي

كف دستها   پشت دستها رو به آسمان باشد و اگر دعا بمنظور طلب حصول چيزي باشد،
  . رو به آسمان باشد)
خداوندا  « »اللهم صيبا نافعا« گفت:  كه بهنگام رويت باران و نزول آن مستحب است 

نه سازد، تا باران بدان بخورد. و چون . و قسمتي از بدن خود را بره»باران سودمندي باشد
اللهم سقيا « باران خيلي زياد شد و كثرت آن موجب ترس و خوف و زيان شد، بگويد:

رحمة، وال سقيا عذاب وال بالء وال هدم وال غرق. اللهم على الظراب ومنابت الشجر اللهم حوالينا 
ء و ويراني و سيل و غرق خداوندا باران رحمت باشد، نه باران عذاب و بال« »وال علينا

، خداوندا بر  گياهان و درختان بباران  كردن چيزها. خداوندا بـر كوهها و محل رويش 
روايت  ص. همه اين دعاها بطور صحيح و ثابت از پيامبر»پيرامون ما باشد نه بر روي ما

  . شده است

  كردن بهنگام تالوت قرآن  سجده  سجده تالوت =



  395     نماز 
  

  

كه با گفتن   به آيه سجده برسد يا آن را بشنود، مستحب است ت قرآن كه در قراء  كسي
كه در آن تشهد و تسليم  تكبير، يكبار به سجده برود و با گفتن تكبير از آن بر خيزد، 

خواند، چون  بـرايمان قـرآن مي صپيامبر « كه:  . از نافع از ابـن عـمر روايت است نيست
رفت و ما نيز همراه وي به سجده  سجده ميرسيد، با گفتن تكبير به  به آيه سجده مي

.  است »صحيح «گفته به شرط شيخين  كه  به روايت ابوداود و بيهقي و حاكـم  »رفتيم مي
نمود. ابوداود  ، سفيان ثوري از اين حديث اظهار شگفتي مي ابوداود گفته بقول عبدالرزاق

هرگاه آيه سجده  «گفته:  »دعبداهللا بن مسعو «: او از تكبير گفتن تعجب نموده است.  گفت
  .»، با گفتن تكبير به سجده برو و با گفتن تكبير از آن برخيز را خواندي

  : فضيلت سجده تالوت  -1
إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان « فرمود: صابوهريره گفته است كه پيامبر

هرگاه  « »فعصيت فلي النار يبكي يقول: يا ويله أمر بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود
كند و  گزيده و گريه مي  ، شيطان عزلت فرزند آدم آيه سجده را خواند و به سجده رفت

كرد، پس پاداشش بهشت   ، سجده كن گفته شد: سجده  ، به فرزند آدم  گويد: واي بر من مي
. به »تكردم پس پاداش من دوزخ اس ، من نافرماني  گفته شد: سجده كن ، و به من  است

  . روايت احمد و مسلم و ابن ماجه
  : حكم سجده تالوت -2

.  ، هر دو سنت است ، سجده تالوت براي خواننده قرآن و شنونده به راي جمهور علماء
كه او در روز جمعه بر باالي منبر سوره  كرده است  چه بخاري از حضرت عمر روايت 

كه از منبر پائين آمد و به سجده رفت و كرد تا اينكه به آيه سجده رسيد  را قرائت  »نحل«
مردم نيز به سجده رفتند. در جمعه بعدي نيز همان سوره را قرائت كرد تا اينكه به آيه 

كند كار  : اي مردم سجده تالوت واجب نيست پس هر كس سجده  سجده رسيد و گفت
. و در »گناهي نيست يابد و هر كس سجده نكند بر وي  كرده و پاداش آن را مي خوبي 

، مگر  خداوند سجده تالوت را، بر ما فرض نكرده است «متن ديگري چنين آمده است: 
كه  اند ، كرده   . جز ابن ماجه همه محدثين از زيد بن ثابت روايت ، خود بخواهيـم اينكه

. دارقطني آن »خواندم و به سجده نرفت صرا براي پيامبر »النجم«من سوره «:  گفته است 
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. حافظ در كتاب »و كسي از ما نيز به سجده نرفت «:  رده و بدان افزوده استك را روايت 
كرده   ، سجده را ترك بمنظور بيان جواز ترك آن صكه پيامبر ترجيح داده است  »الفتح «

. حديثي كه بزاز و دارقطني از ابوهريره  كرده است . و شافعي نيز بدان تصريح  است
بهنگام قرائت  صپيامبر «:  گفته است ييد سمي كند كه اند اين معني را تا روايت كرده

گفته   »الفتح« . حافظ در »به سجده رفت و ما هم با او به سجده رفتيـم »النجم«سوره 
 صپيامبر«:  كه  رجال اين حديث موثوق به هستند. و از ابن مسعود هم روايت است

كه در حضور ايشان بودند   سوره نجم را خواند و در اثناي آن بـه سجده رفت و كساني
كف سنگ ريزه يا خاك برداشت و آن  كه يك   نيز به سجده رفتند، جز پيرمردي از قريش

بعد او «گويد:  ، عبداهللا مي»كند كفايت مي  : اين براي من را به طرف پيشانيش برد و گفت
  . . به روايت مسلم و بخاري»كشته شد و كافر بود كه  را ديدم 

  : تالوتمواضع سجده   -3
  : كريم در پانزده مورد آيه سجده آمده است  در قرآن

در پانزده مورد از قرآن سجده تالوت را به  صپيامبر «:  كه از عمروعاص روايت است
. به »است »حج«هاي مفصل و دو تا درسوره  كه سه تاي آنها در سوره  وي ياد داده است

  اند. دانسته ».. حبس«نذري و نووي آن را . م روايت ابوداود و ابن ماجه و حاكم و دارقطني
  : آيات سجده در قرآن بشرح زير است

1- +¨β Î) t Ï%©!$# y‰ΖÏã š� În/u‘ Ÿω tβρç�É9 õ3 tG ó¡o„ ôtã Ïµ Ï?yŠ$ t7Ïã …çµ tΡθ ßs Îm6|¡ ç„uρ …ã& s! uρ šχρ ß‰ àfó¡ o„ ) 
  .]206[األعراف:  _∪∌⊂⊅∩

2- +¬! uρ ß‰ àfó¡ o„ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘F{ $# uρ $ Yã öθ sÛ $ \δö� x. uρ Νßγè=≈n=Ïß uρ Íiρ ß‰ äóø9 $$Î/ ÉΑ$ |¹Fψ$# uρ ) 
  .]15[الرعد:  _∪∋⊆∩

3-  +¬!uρ ß‰àf ó¡ o„ $tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9 $# $tΒuρ † Îû ÇÚ ö‘F{ $# ÏΒ 7π−/ !# yŠ èπs3 Í×‾≈n=yϑø9 $# uρ öΝèδ uρ Ÿω 
tβρ ç�É9 õ3tG ó¡ o„ ∩⊆∪_  :49[النحل[.  
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4- +ö≅ è% (#θãΖÏΒ# u ÿ Ïµ Î/ ÷ρr& Ÿω (#þθ ãΖÏΒ ÷σè? 4 ¨βÎ) tÏ% ©!$# (#θè?ρ é& zΝù=Ïè ø9 $# ÏΒ ÿ Ï&Î# ö6s% # sŒÎ) 4‘ n=÷Fãƒ öΝÍκö� n=tã tβρ”� Ïƒ s† 

Èβ$ s% øŒF|Ï9 # Y‰¤f ß™ ∩⊇⊃∠∪_.  

5- +# sŒÎ) 4’ n?÷G è? ÷ΛÏι ø‹n=tæ àM≈tƒ# u Ç≈uΗ÷q§�9 $# (#ρ”� yz # Y‰ £∨ß™ $ |‹Å3ç/ uρ ) ∩∈∇∪_  :58[مريم[.  

٦- +óΟ s9r& t� s? āχr& ©! $# ß‰àf ó¡ o„ …çµ s9 tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9 $# tΒuρ ’ Îû ÇÚ ö‘F{ $# ß§ôϑ ¤±9$# uρ ã�yϑ s)ø9 $# uρ 

ãΠθ àf ‘Ζ9 $# uρ ãΑ$t7Åg ø:$# uρ ã� yf¤±9 $# uρ �>!# uρ¤$!$# uρ ×��ÏVŸ2uρ z ÏiΒ Ä¨$ ¨Ζ9 $# ( î��ÏWx. uρ ¨, ym Ïµ ø‹n=tã Ü># x‹ yè ø9$# 3  tΒuρ ÇÍκç‰ 

ª! $# $yϑsù …çµ s9 ÏΒ BΘÌ�õ3 •Β 4 ¨β Î) ©! $# ã≅ yèø tƒ $tΒ â !$ t± o„ ) ∩⊇∇∪_  :18[الحج[.  

7- +$ yγ•ƒr' ‾≈tƒ š Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u (#θ ãè Ÿ2ö‘$# (#ρ ß‰àf ó™$# uρ (#ρ ß‰ ç6ôã $# uρ öΝä3−/ u‘ (#θè=yè øù $# uρ u� ö�y‚ ø9 $# öΝà6 ‾=yè s9 

šχθßs Î=ø è? ) ∩∠∠∪_  :77[الحج[.  

8- +# sŒÎ)uρ Ÿ≅Š Ï% ãΝßγs9 (#ρ ß‰ ß∨ó™$# Ç≈uΗ÷q §�=Ï9 (#θä9$s% $tΒuρ ß≈oΗ÷q§�9 $# ß‰ àfó¡ nΣr& $yϑ Ï9 $tΡ ã� ãΒù' s? öΝèδ yŠ# y—uρ 

# Y‘θ àçΡ ) ∩∉⊃∪_ ] :60الفرقان[.  

9- +āω r& (#ρ ß‰ àfó¡ o„ ¬! “Ï% ©!$# ßl Ì� øƒä† u ó=y‚ ø9 $# ’Îû ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9$# ÇÚ ö‘F{ $# uρ ÞΟ n=÷è tƒuρ $ tΒ tβθ àøƒ éB $tΒuρ 

tβθ ãΖÎ=÷è è? ∩⊄∈∪_  :25[النمل[.  

10- +$ yϑ‾ΡÎ) ßÏΒ÷σ ãƒ $uΖÏG≈tƒ$ t↔Î/ t Ï% ©!$# # sŒÎ) (#ρ ã� Åe2èŒ $pκÍ5 (#ρ”� yz # Y‰£∨ ß™ (#θßs ¬7y™uρ Ï‰ôϑpt ¿2 öΝÎγÎn/ u‘ öΝèδ uρ 

Ÿω šχρ ç�É9 õ3 tFó¡ o„ ) ∩⊇∈∪_  :١٥[السجدة[.  

11- +t£sß uρ ßŠ…ãρ# yŠ $yϑ ‾Ρ r& çµ≈̈Ψ tG sù t� xøó tGó™$$ sù …çµ −/ u‘ §� yzuρ $Yè Ï.# u‘ z>$ tΡ r&uρ ) ∩⊄⊆∪_  :24[ص[.  

12- +ôÏΒuρ Ïµ ÏG≈tƒ# u ã≅ øŠ©9 $# â‘$ yγ̈Ψ9$# uρ ß§ôϑ ¤±9 $# uρ ã�yϑs) ø9 $# uρ 4 Ÿω (#ρ ß‰ àfó¡ n@ Ä§ôϑ ¤±=Ï9 Ÿω uρ Ì�yϑs) ù=Ï9 

(#ρ ß‰ß∨ ó™$# uρ ¬! “Ï% ©! $# �∅ ßγs) n=yz βÎ) öΝçFΖà2 çν$ −ƒÎ) šχρ ß‰ç7÷è s? ∩⊂∠∪_  :37[فصلت[.  

13- +(#ρ ß‰ègôā$$ sù ¬! (#ρ ß‰ç7ôã $# uρ ) ∩∉⊄∪_  :62[النجم[.  

14- +# sŒÎ)uρ x—Ì� è% ãΝÍκö� n=tã ãβ# u ö� à)ø9 $# Ÿω tβρ ß‰ àfó¡ o„ ) ∩⊄⊇∪_  :21[األنشقاق[.  
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15- +āξ x. Ÿω çµ ÷è ÏÜè? ô‰ ß∨ ó™$# uρ >Î�tIø% $# uρ ) ∩⊇∪_  :19[العلق[.  

  شرايط سجده تالوت:  -4
  دانند و از  جمهور فقهاء همان شرايط نماز را براي سجده تالوت نيز شرط مي

  .  و ستر عورت ) رو به قبله بودن جمله طهارت و پاكي و استقبال قبله (
كنند كه  ، داللت بر اين نمي : احاديث مربوط به سجده تالوت گفته است شوكاني 

در خالل قرائت به آيه سجده  صكه پيامبر كننده بايد وضو داشته باشد، هنگامي  سجده 
رفتند، و نقل نشده  رفت و همه حاضران نيز با وي به سجده مي رسيد، به سجده مي مي

رسد، كه همه  كه وضو بگيرد و بعيد به نظر مي ي دستور داده باشد، كس كه به  است 
حاضران وضو داشته باشند. بعالوه گاهي مشركان نيز كه جزو حاضران بودند، به سجده 

. بخاري از ابن عمر  باشند و وضويشان درست نيست رفتند در حاليكه آنان نجس مي مي
شيبه نيز اين مطلب را از او  بن ابيكرد و ا روايت كرده كه او بـدون وضو سجده مي

  . كرده است روايت 
اسناد آن را، صحيح دانسته  »الفتح «كرده و حافظ در   كه بيهقي از او روايت و اما آنچه

گفته جمع بين اين دو  . حافظ »كند تا انسان پاك نباشد نبايد سجده «گفته است:  كه   است
صود پاكي از جنابت باشد نه وضو، يا كه در اينجا مق  روايت بدينصورت ممكن است

اينكه در اين روايت مراد در حال اختيار است و در روايت اولي مراد در حال ضرورت 
، شرط و معتبر باشد. و  آيد كه پاكي جامه و محل . و همچنين از اين احاديث بر نمي است

كه باتفاق   استگفته شده   ، ، در صورت امكان اما درباره ستر عورت و رو به قبله بودن
گفته جز شعبي درباره جواز سجده بدون وضو   »الفتح « . حافظ در همه شرط و معتبر است

. ابن ابي شيبه اين روايت را با سند صحيح از او  كسي با ابن عمر موافقت نكرده است
كه او  كرده است   ، و همچنين او از ابو عبدالرحمن سلمي نيز، نقل نـموده است »تخريج«

، بدون اينكه وضو داشته باشد يا رو به  رفت سجده مي  خواند، سـپس به سجده را مي آيه
داد. و اهل بيت نيز از  رفت و با ايماء سجده را انجام مي قبله باشد، او همچنان راه مي

  موافقين با ابن عمر بودند.



  399     نماز 
  

  

  : دعاي سجده تالوت  -5
اره هيچ حـديث صحيحي از توان خواند و در اين ب در سجده تالوت هر دعائي را مي

در سجده  ص: پيامبر گفته است  . مگـر حـديث عايشه كـه روايت نشـده است صپيامبر
سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك اهللا أحسن « گفت: تالوت مي

كه آن را با حول و قدرت خود،  كند،  كسي سجده و كرنش مي چهره من براي « »الخالقين
، نيكوترين  . خداوند تبارك و تعالي گوش و چشم باز كرده است ريده است و در آن آف

اند. و ترمذي و ابن  كرده . جز ابن ماجه پنج نفر و حاكـم آن را روايت » آفريدگار است
يعني سه بار  »ثالثا « گفته است: اند و ابن السكن در آخر آن  نموده »تصحيح«السكن آن را 
شود  كه در نمـاز، سجده تالوت برده مي ند و اين بدين معني است وقتي خوا آن دعا را مي

  شد.گفته خواهد   »سبحان ربي االعلى«
  سجده تالوت در حين نماز:  -6

آيه  »سري «يا  »جهري«تواند در نماز  خواند، مي كه تنها نماز مي امام جماعت يا كسي 
كساني  مام به سجده رود مامومين (چون ا «سجده را بخواند و بدنبال آن به سجده برود. 

كنند، حتي اگر چه صـداي امام را در  خوانند) نيز از او پيروي مي كه پشت سر او نماز مي
خواند و به سجده نرفت  قرائت آيه سجده نشنيده باشند. اگر امام آيه سجده را مي

ه سجده را روند. همچنين اگر ماموم خود آي مامومين هـم به پيروي از او به سجده نمي
خواند الزم نيست در نماز به  ، شنيد كه آن را مي كه با او در نماز نيست ء  خواند يا از قاري

  .»تواند، بجاي آن سجده كند سجده برود، بلكه پس از اتمام نماز مي
: من با ابوهريره نـماز عشاء  كه گفته است اند،  بخاري و مسلم از ابو رافع روايت كرده

كرد و سجده تالوت برد، به وي   ، را قرائت »إذا السماء انشقت«كه او سوره،  خواندم  را مي
در  ص : پشت سر ابوالقاسـم : اين سجده براي چه چيزي بود؟ او گفت گفتم اي ابوهريره 

ام و تا اينكه به وي ملحق خواهـم شد. در وقت  هنگام قرائت اين سوره سجده برده
كرده و آن را  كـم بشرط شيخين از ابن عمر روايت . حا برم خواندن اين سوره سجده مي

در ركعت اول نماز ظهر، به سجده رفت  صپيامبر «:  گفته است كه  كرده است   »تصحيح«
. »فرمايد  را قرائت مي ») سجده ( �(�f�� *%Y «كه ايشان سوره   و ياران وي متوجه شدند،
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، خواه در نماز  دانيم نفرد مكروه نميگفته است ما قرائت آيه سجده را براي امام و م نووي 
برد. امام مالك  كسي به آيه سجده رسيد، سجده مي  باشد و هر وقت »سري «يا  »جهري«
گفته در  . ابوحنيفه  : براي امام و منفرد خواندن آيه سجده در نماز مكروه است گفته است 

: بنا به مذهب  گفته »البحر«. صاحب  كراهت دارد نه در نمازهاي جهري »سري«نمازهاي 
، تا موجب تشويش و  كه سجده را تا بعد از اتمام نماز به تاخير انداخت  ما مستحب است

  نگردد.اضطراب مامـومين 
  : چند سجده با هم  -7

ء چند بار در يك مسجد، در ضمن قرائت آيه سجده را خواند و تكرار  چون قاري
نكه سجده را تا تالوت آخر به تاخير اندازد، نمود، يا اينكه چند بار، آن را شنيد، بشرط اي

، بمذهب  و اگر بعد از تالوت اول به سجده رفت  يك سجده براي همه آنها كافي است
كند، ولي بمذهب شافعي و مالك و احمد  ابوحنيفه براي دفعات بعدي نيز كفايت مي

  گردد. ، آن نيز تجديد مي كند، بلكه با تكرار و تجديد سبب كفايت نمي
  : قضاي سجده تالوت  -8

. اگر  ، سجده مستحب است به راي جمهور فقهاء بدنبال قرائت آيه سجده يا شنيدن آن
، استحباب آن ساقط  كه خيلي فـاصله نيفتاده است  ، تا زماني كسي آن را بتاخير انداخت

  . رود و قابل قضا نيست گردد، ولي اگر فاصله طوالني شد، استحباب آن از بين مي نمي

  شكر سجده 

رسد،  اي بـه وي مي كننده  كه نعمتي خوشحال  كسي بنا به مذهب جمهور علماء براي 
شود، سجده شكر و سپاسگزاري از خداوند  گردد، يا بالئي از وي رفـع مي يا تجديد مي

كننده  كاري خوشحال   هر وقت صپيامبر«:  . از ابوبكر روايت است كه مستحب است
دادند، فورا براي خداوند سجده شكر  مژده آن را به وي ميآمد يا  برايش پيش مي

 »حسن «كه آن را  . به روايت ابوداود و ابن ماجه و ترمذي »افتاد گزارد و به سجده مـي مي
طالب از  : علي بن ابي كه . بيهقي با اسناد و بشرط بخاري روايت كرده است  دانسته است

آن را  ص، چون پيامبر نوشت صراي پيامبررا، ب »همدان«يمن خبر مسلمان شدن قبيله 
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،  : السالم علي همدان شنيد، فورا به سجده افتاد، سپس سـر از سجده برداشت و گفت
، من  بيرون رفت ص: پيامبر كه . از عبدالرحمن بن عوف روايت است »السالم علي همدان

  در سجده او طولكردم تا اينكه داخل نخلستاني شد و به سجده افتاد و آنق او را دنبال 
كه سر   ، كردم كرده باشد، لذا پيش رفتم و نگاه مي ، مبادا كه وفات  كه من نگران شدم كشيد،

، من »؟ چيت شده اي عبدالرحمن « »ما لك يا عبد الرحمن؟«از سجده برداشت و فرمود: 
هللا قال لي: أال أبشرك؟ إن ا ����إن جبريل«، او فرمود:  كردم  نگراني خود را به وي عرض

عزوجل يقول لك: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه، فسجدت هللا عز 
؟ همانا خداي  : به تو مژده ندهـم گفت جبريل درود خدا بر وي باد به من « »وجل شكرا

گويد: هر كس بر تو درود و سالم بفرستد، من بروي درود و سالم  بزرگ به تو مي
كه او  . به روايت احمد و حاكـم »رگ سجده شكر گزاردمفرستـم لذا براي خداي بز مي

دانسته و گفته است درباره سجده شكر حديثي صحـيحتر  »صحيح«آن را بشرط شيخين 
كـه كعب بن مالك چون خبر پذيرفتن  كرده  . بخاري روايت  از اين حديث را سراغ ندارم

: علي  كه و احمد گفته است د.  اش را از جانب خداوند، به وي دادند، سجده شكر بر توبه
را در ميان كشتگان خوارج يافت سجده شكر برد، و  »ذوالثديه «طالب چون جسد  بن ابي

: چون ابوبكر خبر قتل مسيلمه كذاب را شـيد سجده شكر  سعيد بن منصور گفته است
  برد.

شود و  سجده شكر مستلزم سجده نماز است يعني در ضمن نماز قصد سجده شكر مي
، پس سجده نماز  اند نيازي به سجده نماز نيست چه سجده شكر نماز نيست گفته بعضي 

  . شوكاني : اين سخن قريب بـه ثواب است گفته است  »فتح العالم «. در  شرط آن نيست
آيد كه براي آن وضو و پاكي جامه و  : از احاديث مربوط به سجده شكر، بر نمي گفته است

بن زيد) و ابوطالب نيز چنين راي دارند و  مام يحيي (، شرط باشد. ا پاكي محل سجده
كه تكبير  آمده است  »البحر«. و در  همچنين در آن احاديث اشاره به تكبير هـم نشده است

گيرد، چه  : باتفاق آراء در نماز سجده شكر صورت نمي گفته است . امام يحيي  الزم است
  شود. دون نمازگزارده ميسجده شكر، از توابع نماز نيست يعني سجده شكر ب
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  سهو سجده 

آمد و بطريق  در نماز، برايش سهو و اشتباه پيش مي صكه پيامبر به ثبوت رسيده 
إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا « كه فرموده است: صحيح از ايشان روايت شده است 

را كه شما چـيزي  ، همانگونه  گمان منهم چون شما بشر هستم بي « »نسيت فذكروني
، بيادم  كردم  ، پس هرگاه چيزي را فراموش كنم كنيد، من نيز فراموش مي فراموش مي

كه بشرح زير   احكامي را براي امتش بيان فرموده است ص. بدينوسيله پيامبر»بياوريد
  گردد: خالصه مي

  كيفيت و چگونگي سجده سهو:  -1
، آنها را انجام  بعد از آن، يا  كه نمازگزار، پيش از سالم دادن  سجده سهو دو تا است

. در حديث  روايت شده است صدهد. بهر دو صورت و از طـريق صحيح از پيامبر مي
إذا شك أحدكم في صالته فلم «فرمود:  صكه پيامبر صحيح از ابوسعيد خدري آمده است 

 »لميدركم صلى، ثالثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يس
، آيا سه  هرگاه يكي از شما در نمازش به شك افتاد و ندانست چند ركعت خوانده است «

؟ او بايد مورد شك را دور اندازد و بناي كار را بر  ركعت يا چهار ركعت خوانده است
در ركعت سوم يقين دارد و در ركعت چهارم مورد شك است بنابر اين  يقين بگذارد (

) سپس پيش از اينكه سالم بدهد، به نيت سجده  خوانده استكند كه سه ركعت  فرض مي
گويد، آمده  سخن مي »ذواليدين «. در صيحين آنجا كه از داستان  »برد سهو دو سجده مي

  . بـعد از سالم سجده سهو را انجام داده است ص: پيامبر كه  است
ه پيش از سالم بهتر آنست كه از احاديث وارده پيروي كرد، بنابر اين آنجا كه از سجد

، سخن رفته است پس پيش از سالم سجده برد و آنجا كه ازسجده بعد از سالم  دادن
. شوكاني  ، بعد از آن سجده برد و در غير آن نمازگزار خود مخير است سخن رفته است

كه بايد به مقتضاي اقوال و افعال  ، آنست  : نيـكوترين سخن در اين باره گفته است 
، عمل نمود. آنجا كه سبب سجده مقيد به  سجده پيش از يا بعد از سالم درباره صپيامبر

پيش از سالم دادن است بايد پيش از سالم براي آن سجده برد و آنجا كه سبب مقيد به 
، بايد بعد از سالم سجده برد. و آنجا كه سبب مقيد به هيچكدام  بعد از سالم دادن است
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كند. بدون  كه پيش از سالم يا بعد از سالم سجده نيست نمـازگزار خود مخير است به اين
كرده يا چيزي را كاهش داده باشد. زيرا مسلم  اينكه فرقي باشد بين اينكه چيزي را اضافه 

إذا زاد الرجل أو نقص «فرمود:  ص: پيامبر در صحيح خود از ابن مسعود تخرج نموده كه
، براي  كاست  فزود و يا از آنهرگاه كسي در نماز چيزي را بر آن ا« »فليسجد سجدتين

  .»جبران آن دو سجده ببرد
  شود؟ در چه مواردي سجده سهو بجاي آورده مي  -2

  آيد: سجده سهو در موارد زير پيش مي
گيرد و در پايان  كسي اشتباهاً پيش از اتمام نماز سالم داد نماز را از سر مي هر گاه  -1

:  كه كرده است  سيرين از ابوهريره روايت كند) چون ابن  با سجده سهو آن را جبران مي
كه بعد از دو ركعت سالم داد و برخاست  خواند،  با ما نماز ظهر يا عصر را مي صپيامبر

كه خشمگين به نظر  كه در مسجد بود و بدان تكيه داد گوئي  اي رفت  كنده  و به طرف
فرو برد و گونه رسيد و دست راست را بر دست چپ خود نهاد و انگشتان را درهم  مي

خود را، بر كف دست چپش نهاد و آنها كه عادت داشتند، زود از مسجد بيرون روند، 
؟ ابوبكر و عمر نيز آنجا بودند ولي جرات  بيرون رفتند و گفتند: مگر نماز كوتاه شده است

 : يا او گفت »ذواليدين«، مردي بود بنام  را نداشتند در ميان مردم صكردن از پيامبر  سوال
لم أنس ولم « فرمود: ص؟ پيامبر اي يا نماز كوتاه شده است : تو فراموش كرده رسول اهللا

اكما يقول ذو « . سپس فرمود:»ام و نه نماز كوتاه شده است كرده  نه فراموش« »تقصر
جلو  صگويد. سپس پيامبر گفتند: آري او راست مي » گـويد او؟ آيا راست مي « »اليدين؟

. سپس سالم داد و تكبير گفت و مثل سجده )1(كرده بود خواند  كه ترك آمد و بقيه نماز را
. سپس با گفتن تكبير سر برداشت و دوباره تكبير  ، به سجده رفت تر از آن نماز يا طوالني

. »... ، سپس سرش را برداشت تر از آن گفت و به سجده رفت مانند سجده پيشين يا طوالني
  اند.  ت كردهمسلم و بخاري اين حديث را رواي

                                         
آيد كه بايد بقيه نماز را از همانجا كه ترك شده است از سر گرفت، خواه از دو  از اين حديث برمي - 1

  .ركعت سالم داده باشد يا از بيشتر يا كمتر
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خواند و بعد از دو ركعت سالم  كه ابن الزبير نماز مغرب را مي از عطاء روايت است 
تان  . گفت چه»سبحان اهللا «گفتند:  كند كه مردم   »استالم«كه حجراالسود را  داد و برخاست 

؟ سپس بقيه نماز را خواند و دو سجده بجاي آورد. و بعد آن را، براي ابن  شده است
. به روايت  دور نشده است ص: ابن الزبير از سنت پيامبر نقل كردند كه او گفت عباس

  . احمد و بزاز و طبراني
برد، چه گروه  كه بيش از ركعات نماز مورد نظرش را بخواند سجده سهو مي وقتي -2

گفته   باري پنج ركعت خواند، به وي صاند كه پيامبر كرده  محدثين از ابن مسعود روايت
گفتند: پنج ركعت  ؟ فرمود: چه شده است ص؟ پيامبر ر نماز افزايش يافته استشد: مگ
بعد از اينكه سالم داده بود، دو بار سجده برد. از اين حديث بر  ص، پيامبر خواندي

براي تشهد  آيد كه اگر كسي سهوا يك ركعت اضافه خواند و در ركعت چهارم، مي
  . ، نمازش درست است نشست

كرد، با سجده سهو جبران   شهد اول يا يكي از سنن نماز را فراموشكسي ت  وقتي  -3
گزارد و بعد  نماز مي صاند كه پيامبر بحينه روايت كرده شود، جماعت محدثين از ابن  مي

به  ص، پيامبر »سبحان اهللا«از دو ركعت برخاست بدون اينكه تشهد بخواند، مردم گفتند: 
در  )1(ان برد، دو بار سجده برد و آنوقت سالم دادنمازش ادامه داد، چون نمازش را بپاي

كرد، چنانچه پيش از   . اگر كسي نشستن بـراي تشهد اول را فراموش حديث آمده است
كند بيادش آيد بايد فورا بنشيند و تشهدش را بخواند ولي چنانچه  آنكه درست قيام 

احمد و ابوداود و ابن ماجه كه   كرده باشد نبايد براي تشهدش بنشيند. حديثي بتمامي قيام 
 ص: پيامبر گفته است كند كه  اند، اين مطلب را تاييد مي از مغيره بن شعبه نقل كرده

إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، وإن استتم قائما فال يجلس وسجد «فرمود: 
د كه تشهد كر  اگر يكي از شما بعد از دو ركعت برخاست و فراموش« »سجدتي السهو

                                         
ها و  ي حنفيدر حديث آمده است اگر امام سهو كند، ماموم نيز بايد با او به سجده برود. بنا به را - 1

رود، ولي اگر خودش سهو كند نبايد به  ها، ماموم بجهت سهو امام همراه او به سجده سهو مي شافعي
  .سجده برود
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كرده  اول را بخواند و هنوز بتمامي بحال قيام نرسيده برد، فورا بنشـيند و اگر بتمامي قيام 
  .»برد، ننشيند و در آخر دو بار سجده سهو ببرد

نهد و سجده  كند، بنا را بـر يقين مي  كسي در تعداد ركعات نمازش شك  چنانچه  -4
شنيدم  ص: از پيامبر گفته است كه  ت است برد، چه از عبدالرحمن بن عوف رواي سهو مي

إذا شك أحدكم في صالته فلم يدر أواحدة صلى أم ثنتين فليجعلها واحدة، وإذا لم « فرمود: كه مي 
يدر ثنتين صلى أم ثالثا فليجعلها ثنتين وإذا لم يدر ثالثا صلى أم أربعا فليجعلها ثالثا، ثم يسجد إذا 

هرگاه يكي از شما در نماز خود شك « »لم سجدتينفرغ من صالته وهو جالس قبل أن يس
، بنا را بر يك ركعت بگذارد و  كه يك ركعت خوانده يا دو ركعت  دانست كرد و نمي 

، بنا را بر دو ركعت بگذارد و  كه دو ركعت خوانده است يا سه ركعت دانست  چون نمي
را بر سه ركعت ، بنا  كه سه ركعت را خوانده است يا چهار ركعت  دانست چون نمي

بگذارد، سپس چون نمازش را به پايان برد پيش از انكه سالم بدهد دو بار سجده ببرد و 
دانسته  »صحيح«كه او آن را   . به روايت احمد و ابن ماجه و ترمذي»آنوقت سالم بدهد

من صلى صالة يشك « فرمود: كه مي  شنيدم ص: من از پيامبر . و در روايتي آمده كه است
كسي در حين نماز برايش شك در كاهش  چون « »قصان فليصل حتى يشك في الزيادةفي الن

. و از »كند ركعات پيش آمد، نمازش را بخواند تا اينكه در افزايش ركعات آن شك 
إذا شك أحدكم في صالته فلم يدر كم «فرمود:  صكه پيامبر  ابوسعيد خدري روايت است

على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان  صلى ثالثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن
كسي از  هرگاه « »صلى خمسا شفعن له صالته، وإن كان صلى إتماما الربع كانتا ترغيما للشيطان

دانست سه ركعت خوانده است يا چهار ركعت شك را  كرد و نمي  شما در نماز خود شك
) سپس پيش از  ه ركعت بجا آورده استكندكه س يعني فرض  بيندازد و بر يقين بنا كند (

سالم دادن دو سجده سهو ببرد، اگر پنج ركـعت خواند، آن دو سجده نماز او را بصورت 
آورند و اگر آن ركعت اتمـام چهار ركعت بود آن دو سجده بخاطر  شفع و جفت در مي

حديث  . اين دو . به روايت احمد و مسلم»رغم او است مخالفت با وسوسه شيطان و علي 
گويند هرگاه نمازگزار در تعداد ركعات شك نمود، بنا را  كه مي مبناي راي جمهور است 

  برد. گذارد و بعد سجده سهو مي بر اقل مي
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  نماز جماعت

درباره فضيلت آن احاديث فراوان  )1(باشد نماز جماعت نماز جماعت سنت موكده مي
  : كنيـم نقل شده كه ما بعضي از آنها را نقل مي

صالة الجماعة أفضل من صالة الفذ « فرمود: صاز ابن عمر روايت است كـه پيامبر -1
يك نماز بصورت جماعت خواندن بيست و هفت برابر پاداش نماز  « »بسبع وعشرين درجة

. اين حـديث متفق عليه مي »انفرادي را دارد و بيست و هفت درجـه از آن بهتر است
  باشد.
صالة الرجل في جماعة « فرمود: ص: پيامبر گفته است از ابوهريره روايت است كه  -2

تضعف على صالته في بيته وسوقه خمسا وعشرين ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم 
خرج إلى المسجد ال يخرجه إال الصالة لم يخط خطوة إال رفعت لها درجة وحط عنه بها خطيئة، 

ي مصاله ما لم يحدث: اللهم صل عليه اللهم فإذا صلى لم تزل المالئكة تصلي عليه ما دام ف
درجـه  25اگر كـسي نمازي را بجماعت بخواند « »ارحمه. وال يزال في صالة ما انتظر الصالة

خواند، بدينگونه هرگاه نيكو وضو  بزرگتر است از نمازي كه در منزلش يا بازارش مي
هر گامي را كه بر ،  ، سپس تنها بقصد نماز خواندن به سوي مسجد بيرون رفت گرفت

كم   دارد، يكدرجه بر حسنات او افزوده شده و يكدرجه از اشتباهات و گناهانش مي
كنند و بروي درود  شود، چون به نمـاز ايستاد، فرشتگان براي او دعاي خير مي مي
كه در نماز گـاهش بماند و وضويش باطل نشود، فرشتگان بدين عمل  فرستند. مادام  مي

كه   گويند: خداوندا بر وي درود بفرست و او را بيامرز، و تا زماني و ميدهند  ادامه مي
. متفق عليه »گردد و ثواب نماز دارد ، برايش نماز محسوب مي بانتظار نمازش نشسته است

  . متن حديث از بخاري است. است
: يا  آمد و گفت صكور به حضور پيامبر مردي «:  كه  باز هم از او روايت است -3

خواست تا  ص، تا مرا به مسجد بياورد، از پيامبر ، من عصا كش و راهنما ندارم اهللارسول 
اين رخصت را به  صاش نماز بخـواند، پيامبر به وي رخصت و اجازه بدهد كه در خانه

                                         
  .، ولي در نمازهاي سنت مباح است نماز جماعت در نمازهاي فرض سنت موكد است - 1
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هل تسمع النداء في « گفت:  او را باز خواند و به وي ص، پيامبر وي داد. چون او برگشت
، پس بايد بدان t\34. فرمود:  : آري ، گفت» ؟ شنوي را مي آيا صداي اذان « »الصالة؟

  . . به روايت مسلم جواب دهي و به نماز جماعت بيائي
والذي نفسي بيده لقد « فـرمود: صباز هـم از او روايـت شده است كه پيامبر -4

هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر رجال فيؤم الناس ثم أخالفه إلى رجال فأحرق عليهم 
كه هيزم  كه جانم در دست اوست دلم ميخواست دستور دهـم  سوگند بدانكس « »يوتهمب

، و خود از او  كسي را به امامت جماعت بگمارم  كنند و آتش بيفروزند، سپس جمع 
اند و  اند و به جماعت نيامده شان مانده كه در خانه  ، به سوي كساني كنم و بروم تخلف 

  . متفق عليه است.» خانه را با آنان آتش بزنم
من سره أن يلقى اهللا تعالى غدا « فرمود: صكه پيامبر از ابن مسعود روايت است  -5

سنن الهدى،  صصصصمسلما فليحافظ على هؤالء الصلوات حيث ينادى بهن فإن اهللا شرع لنبيكم
وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة 
نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إال منافق معلوم النفاق، ولقد كان 

و در روايت ديگر   . به روايت مسلم»الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف
 .»علمنا سنن الهدى: الصالة في المسجد الذي يؤذن فيه صصصصإن رسول اهللا« كـه:  آمده است

، بعنوان يك فرد مسلمان خداوند را،  شود، از اينكه فرداي قيامت كسي كه خوشحال مي «
كند، هر وقت صداي اذان را از هر جا شنيد بدانجا برود، و نمازهايش را،  مالقات 

محافظت نمايد. چه خداوند سنتهاي راهنما   كار پيوسته بصورت جماعت بخواند و بر اين 
، از جمله اينگونه  كه اين نمازهاي پنجگانه بخشيده است  ، رانو هدايت بخش را به پيامب

تان نماز بخوانيد همچنانكه اين مرد  باشند. اگر شما بجاي مسجد در خانه سنتها مي
ايد،  كرده  خواند، آنوقت شما سنت پيامبرتان را ترك اش مي ، نـمازش را در خانه متخلف

) از آن  گويد: عبداهللا مي شويد. ( گمراه مي يد،كن ، اگر سنت پيامبرتان را ترك  بديهي است
كه آشكارا   كه از جماعت تخلف نمايد، مگر كسي ،  وقت به بعد كسي را از خودمان نديدم

كردند، تا او بتواند بكمك  كمك مي آمد كه دو نفر يكي را،  منافق باشد، و گاهي پيش مي
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بخش   سنتهاي هدايت ص. پيامبرآنها، خود را به مسجد برساند و در صف نماز بايستد..
  .»شود كه از آنجا صداي اذان شنيده مي  را به ما ياد داد يعني خواندن نماز در مسجدي

ما من ثالثة «فرمود:  كه مي شنيدم  ص: از پيامبر گفت از ابوالدرداء روايت است كه  -6
كم بالجماعة فإنما يأكل في قرية وال بدو ال تقام فيهم الصالة إال قد استحوذ عليهم الشيطان فعلي

گروهي به سه نفر رسيدند و  ،  هرگاه در روستا يا صحرا و بيابان« »الذئب من الغنم القاصية
شود. پس نماز جماعت  گمان شيطان بر آنها، چيره مي نماز جماعت را، برقرار نكردند بي

نكنيد، چه كنيد و به جماعت بپيونديد و تك روي  را بپاي داريد و بر اداي آن مواظبت 
. ابوداود با »خورد كه از گله جدا و دور مانده باشد گوسفندي را مي گرگ آن  گمان  بي

  . كرده است آن را روايت  »حسن«اسناد 
حاضر شدن زنان براي نماز جماعت در مسجد و فضيلت و برتري نمازشان در   -1
  هاشان خانه

هيز كنند، جايز است از خيز، پر انگيز و فتنه  چنانچه زنان از آرايشهاي شهوت
هايشان خارج شوند و براي نماز جماعت در مسجد حضور بهـم رسانند. از ابن عمر  خانه

ال تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد، وبيوتهن خير « فرمود: صكه پيامبر  روايت است
زنان را از بيرون رفتن براي اقامه نماز جماعت در مساجد منع نكنيد ولي در « »لهن

  .» هايشان بمانند و نمازشان را آنجا بخوانند برايشان بهتر است خانه
ال تمنعوا إماء اهللا مساجد اهللا، وليخرجن « فرمود: صكه پيامبر  از ابوهويره روايت است

) از مساجد خدا، منع نكنيد و ايشان بدون اينكه خود را  زنان كنيزان خدا را (« »تفالت
. احمد و ابوداود آن دو حديث را روايت »ن آيندخوشبو كنند و آرايش دهند بيرو

  اند. كرده
أيما امرأة أصابت بخورا فال تشهد معنا « فرمود: صكه پيامبر باز هم از او روايت است 

) با ما نماز عشاء را  آرايش داده كه خود را خوشبو كرده است ( هر زني  « »العشاء االخرة
دانسته  »حسن «كه اسناد آن را  وداود و نسائي . به روايت مسلم و اب»در مسجد) نخواند (

  . است
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هايشان نماز بخوانند، چه احمـد و طبراني از ام  ، بهتر است كه در خانه براي زنان
: اي رسول اهللا من  آمد و گفت صاند كه او به حضور پيامبر كرده حميد ساعديه روايت 

د علمت، وصالتك في حجرتك خير ق« فرمود: ص، پيامبر كه با تو نماز بخوانم دوست دارم 
لك من صالتك في مسجد قومك، وصالتك في مسجد قومك خير لك من صالتك في مسجد 

كه تو چنين هستي ولي نماز خواندنت در منزلت براي تو  دانـم  گمان مي بي « »الجماعة
) بخواني و نماز خواندنت در مسجد  ات محله بهتر است تا اينكه آن را در مسجد قومت (

يعني هر چه زن در  - »قومت براي تو بهتر است تا آنكه آن را در مسجد عمومي بخواني
  -تر نمازش را بخواند بهتراست جاي خلوت

اش دورتر و  كـه از خـانه كه نمازگزار نمازش را در مسجدي  مستحب است   -2
  جمعيتش بيشتر است بخواند.

إن أعظم الناس في الصالة « د:فرمو ص: پيامبر چه مسلم از ابوموسي روايت كرده كه
هر اندازه براي نماز خواندن دورتر بر وي پاداش و ثواب آن « »أجرا أبعدهم إليها ممشى

) خالي  النبي : فضاي پيرامون مسجد ( كه كرده  . باز هم مسلم از جابر روايت » بيشتر است
از  ص، پيامبرشده بود، بنو سلمه خواستند منازل خود را به نزديك مسجد انتقال دهند

به من « »إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد« اين مطلب مـطلع شد و فرمود:
، اي  . گفتند: آري »كه مي خواهيد منازلتان را به نزديك مسجد انتقال دهيد؟  اطالع رسيده

 »ميا بني سلمة دياركم تكتب آثارك« فرموده: ص. پيامبر خواهيـم چنان كنيم رسول خدا، مي
اي بني سلمه در سرزمين خود بمانيد، پاداش راهي كه مي پيمائيد برايتان نوشته  «

كه قبال شيخين از ابوهريره روايت كرده بودند نيز  . و همچنين در حديثي »شود مي
صالة « فرمود: صكه پيامبر . و از ابي بن كعب روايت است  بدينمطلب اشاره شده است

ه وحده وصالته مع الرجلين أزكى من صالته مع الرجل، وما كان الرجل مع الرجل أزكى من صالت
اگر كسي نمازش با يكنفر ديگر بخواند پاداش و تزكيه  « »أكثر فهو أحب إلى اهللا تعالى

خواند و پاداش نماز خواندنش با دو نفر  ، در آن بيشتر است از نمازي كه تنها مي نفس
ندازه تعداد نمازگزاران در جماعت بيشتر بهتر است از نماز خواندنش با يكنفر و هر ا
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به روايت احمد و ابوداود و نسائي و ابن ماجه و  » تر است باشد پيش خداوند پسنديده
  اند. دانسته »صحيح «كه ابن السكن و عقيلي و حاكم آن را   ابن حبان

كه نمازگزار با قدمهاي آهسته و آرام و با متانت به سوي مسجد   مستحب است  -3
  د.برو

كه بقصد نماز، از منزل   ، چون از آنوقت باشتاب رفتن به سوي مسجد مكروه است
:  كه . از ابوقتاده روايت است  رود در حكم نماز است آيد و به سوي مسجد مي بيرون مي

، بناگاه سر و صدا و  مشغول خواندن نماز بـوديم صدر حين اينكه ما همراه پيامبر
تان شده = چرا  چه « »ما شأنكم؟«نماز را بپايان برد، فرمود:  غوغاي چند نفر را شنيد، چون

فال تفعلوا..إذا أتيتم « ، فرمود: كه به نماز برسيم كرديم   گفتند: شتاب »كنيد؟ چنين مي
كاري را نكنيد...   چنين « »الصالة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا

با آرامش و متانت بدون سر و صدا گام برداريد، هر هرگاه خواستيد براي نماز برويد 
. به  »كنيد كه بدان نرسيديد، خودتان آن را تكميل  كه دريافتيد بخوانيد و آنچه  آنچه 

إذا سمعتم االقامة فامشوا « فرمود: صكه پيامبر . از ابوهريره روايت است  روايت شيخين
هرگاه « »فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا إلى الصالة وعليكم السكينة والوقار، وال تسرعوا،

صداي اقامه نماز را شنيديد با آرامش و متانت بـه سوي نماز برويد و شتاب نكنيد، آنچه 
كه بدان نرسيديد بعد از سالم امام خودتان آن را  را كه توانستيد با امام بخوانيد، و آنچه 

  . . به روايت جماعت محدثين جز ترمذي»كنيد  تكميل
  گيرد = تخفيف دهد  كه امام بر مامومين آسان  مستحب است  -4

كه امام نماز را بر مامومين تخفيف دهد = زياد طول ندهد.  مستحب و مندوب است 
إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم « فرمود: صكه پيامبر  گفته است چه ابوهريره 

هرگاه يكـي از شما امام جماعت « »ما شاءالضعيف والسقيم والكبير فإذا صلى لنفسه فليطول 
، انسانهاي ضعيف و بيمار و پير  شد، نماز را طول ندهد، چه در ميان نماز گزاران ماموم

خواند، هر اندازه دلش بخواهد آن را طوالني  وجود دارند. وقتي خودش تنها نماز مي
  . . به روايت جماعت محدثين»كند 
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إني الدخل في الصالة وأنا أريد إطالتها فأسمع « فرمود:كرده كه  روايت  صانس از پيامبر
كه داخل نماز  من وقتي « »بكاء الصبي فأتجوز في صالتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه

، آنگاه  شنوم گريه بچه را مي ، تا اينكه صداي  خواهد كه آن را طول دهـم ، دلـم مي شوم مي
آيد و  اش سخت به هيجان مي كه مادر از گريه بچه ـم دان ، چه مي كنـم نمازم را كوتاه مي

ام  : پشت سر هيچ امامي نماز نخوانده گفته است اند كه  كرده . از او روايت  »گردد نگران مي
از هر امامي  صپيامبر نمازش را كوتاه و كامل خوانده باشد ( صكه باندازه پيامبر

: نماز كوتاه كردن و  بن عبدالبر گفته است . ابو عمر خواند) نمازش را كوتاهتر و تمامتر مي
، جز  ، باجماع علماء مندوب و مستحب است ، براي هر امام جماعتي با تخفيف خواندن

كند. و بهيچوجه نبايد چيزي را از  كـامل را كه سه تسبيح است مراعات   آنكه بايد حداقل
، چه او  فرموده است ، چون غراب نهي از نوك زدن صكند. و پيامبر نماز حذف يا كـم 

ارجع فصل فإنك لم « داد، فرمود: كه ركوع را بدرستي انجام نمي مـردي را در نماز ديد، 
ال ينظر اهللا إلى من ال « و فرمود: »برگرد و نمازت را بخوان چون تو نماز نخواندي « »تصل

را كه در ركوع و سجودش پشت خود   كسي خداوند به « »يقيم صلبه في ركوعه وسجوده
كه در ركوع و سجود طمانينه و آرامش و   . كسي»كند دارد، نگاه نمي راست و مستقيم نمي

پذيرد. سپس ابن عبدالبر  كمال آنها را مراعات نكند، خداوند نمازش را نمي  حالت
گويد: اهل علم اختالف ندارند در اينكه هر امامي بايستي نماز را، با تخفيف و كوتاه  مي

اينكه اركان و شرايط را، درست و كامل انجام دهد. و روايت است از  بخواند. ولي بشرط
 »ال تبغضوا اهللا إلى عباده. يطول أحدكم في صالته حتى يشق على من خلفه« عمر كه گفته است:

بندگان خداوند را نسبت به وي خشمگين نكنيد و خداوند را مبغوض بندگانش نسازيد، «
اندازد و  كه مامومين را، به مشقت مي دهد،  ييكي از شما نمازش را، آنقدر طول م

  .»گردد كننده مي شوند و عبادت بر ايشان خسته  خشمگين مي
شود بهتر است ركعت  كسي دارد داخل مسجد مي كند كه   اگر امام احساس  -5

  اول را طول دهد تا او به جماعت برسد:
،  ار بكـشد تا واردينكه امام ركعت اول را طول دهد و انتظ  از نظر شرع جايز است

فضيلت جماعت را دريابند. همچنانكه اگر در ركوع يا در تشهد آخر باشد، نيز مستحب 
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كه  روايت است   كه انتظار بكشد تا واردين فضيلت جماعت را دريابند. از ابوقتاده است 
كه مردم   كه مقصود اينست كرديم  داد و ما گمان مي ركعت اول را طول مي صپيامبر

ركعت اول را  صاول را دريابند و بدان برسند. از ابوسعيد روايت است كه پيامبر ركعت
كند، سپس وضو   توانست به بقيع برود و قضاي حاجت كه انسان مي داد،  آنقدر طول مي

ركعت اول را تمام نكرده بود. به روايت احمد و  صكه هنوز پيامبر بگيرد و برگردد، 
  مسلم و ابن ماجه و نسائي.

  : گرفتن و سبقت از وي حرام است پيروي از امام واجب و پيشي   -6
. چه ابوهريره )1(گرفتن از وي حـرام است متابعت و پيروي از امـام واجب و پيشي 

إنما جعل االمام ليؤتم به، فال تختلفوا عليه، فإذا كبر « فرمود: ص، پيامبر گفتـه است كه
اهللا لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع 

اند، تا از  امام را بدين علت امام قرار داده « »فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون
،  وي پيروي شود و به وي اقتدا گردد، پس از وي تخلف نكنيد، هر وقت تكـبير گفت

: سمع اهللا شما  گفت ع برويد، و چـون ، به ركو تكبيـر گوئيد، هر وقت به ركوع رفت
بگوئيد: اللهم. .. و هر وقت به سجده رفت شما نيز به سجده برويد و چون نشسته نماز 

. و در روايت احمد و  . به روايت شيخين»خواند، شما نيز همگي نشسته نماز بخوانيد
وال تكبروا حتى يكبر،  إنما االمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا،«:  ابوداود متن حديث چنين است

و از  »وإذا ركع فاركعوا، وال تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا، وال تسجدوا حتى يسجد
أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل االمام أن «فرمود:  صكه پيامبر  ابوهريره روايت است

كه   ترسد، نميمگر يكي از شما « »يحول اهللا رأسه رأس حمار أو يحول اهللا صورته صورة حمار
اش را به چهره  اگر پيش از امام سرش را بلند كرد، خداوند سر او را به سر خر يا چهره

  . ، به روايت جماعت محدثين»كند؟ خر، تبديل

                                         
. و  يشي گيرد نمازش باطل است، ماموم از امام پ االحرام و سالم دادن باتفاق علماء چنانچه در تكبيره  - 1

.  : كسي كه از امام پيشي گيرد، نمازش باطل است در غير انها اختالف است امام احمد گفته است
  .مساوات با امام مكروه است
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أيها الناس، إني إمامكم فال تسبقوني بالركوع « فرمود: صو از انس روايت است كه پيامبر
گمان من امام جماعت و  اي مردم بي« »باالنصرافوال بالسجود وال بالقيام وال بالقعود وال 

، بنابر اين در ركوع و سجود و ايستادن و برخاستن و نشستن و سالم  پيشواي شما هستم
  . به روايت احمد و مسلم.»دادن از من پيشي مگيريد

 گفت: ، چون مي خوانـديـم نماز مي صما با پيامبر «:  كه از براء بن عازب روايت است 
 صكه به سجده برود) تا اينكه پيامبر شد ( كس از ما خم نمي هيچ  » لمن حمدهسمع اهللا«

  .  . به روايت جماعت محدثين ) رفتيم آنوقت ما به سجده مي پيشانيش را بر زمين مي نهاد (
  شود: ، همراه امام منعقد مي نماز جماعت با يكنفر ماموم -7

د، اگر چه آن يكنفر بچه يا اگر يكنفر همراه امام باشد جماعت تشكيل مي شو
، شب  ماندم »ميمونه«ام  شبي در منزل خاله«:  باشد. از ابن عباس روايت است كه  زن

كه با وي نماز بخوانم و در   كه نماز شب را بخواند، من نيز برخاستم  برخاست صپيامبر
به  )1(»كه سر مرا گرفت و مرا در طرف راست خود قرار داد ،  طرف چپ ايشان ايستادم
  روايت جماعت محدثين.
من استيقظ من الليل فأيقظ أهله « فرمود: ص، پيامبر اند كه گفته  ابوسعيد و ابوهريره

هر كس در شب بيدار شد و زنش  « »فصليا ركعتين جميعا كتبا من الذاكرين اهللا كثيرا والذاكرات
كه بياد  زناني  را نيز بيدار كرد و به جماعت دو ركعت نماز خواندند، از جمله مردان و

  . به روايت ابوداود.  »آيند ، به حساب مي خدا هستند و در آن آيه از آنها سخن رفته است
با ياران خود نماز  صمردي به مسجد آمد، چون پيامبر«:  كه  از ابوسعيد روايت است

 كند و  كه بر اين مرد صدقه كيست  « »من يتصدق على ذا فيصلي معه؟« خوانده بود، فرمود:

                                         
كرد و او  توان به وي اقتداء  يث برمي آيد حتي اگر كسي نيت امامت را هم نياورده باشد مي از اين حد - 1

كه  ز عايشه روايت شده  . از بخاري ا ر نماز فرض باشد يا در نماز سنتشود امام خواه د مي
كوتاه بود، مردم او را ديدند. گروهي به  خواند، چون ديوار آن  در حجـره خويش نماز مي صپيامبر

گفتند و گروهي ديگري نيز فهميدند، شب بعدي نيز كه   وي اقتداء كردند. فردا مردم از آن سخن
  .كردند گروهي به وي اقتدا   ماز خواندن شدند،مشغول ن صپيامبر
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. به روايت احمد و »، يكي برخاست و با وي نماز خواند»با وي نماز جماعت بخواند؟
ابوبكر  «:  گفته است كه . و ابن ابي شيبه  دانسته است »حسن «كه آن را  ابوداود و ترمذي

صديق بود كه با وي نماز خواند. ترمذي بدين حديث استدالل كرده بر اينكه اگر در 
گروهي ديگري نيز جماعت اول را  عت خوانده شده بود، ، قبال نماز جما مسجدي
كه راي احمد   توانند در آن مـسجد نماز جماعت بپاي دارند. او گفته است اند، مي نرسيده

. و گروهي ديگر از اهل علم از جمله سفيان و مالك و ابن  و اسحاق نيز چنين است
گروهي ديگر  ،  ر مسجديگويند: بعد از اقامه نماز جماعت د المبارك و شافعي مي

اما  ( - توانند نماز جماعت را بپاي دارند، بلكه بطور انفرادي نماز خود را بخوانند.  نمي
، در زمان واحد و مكان واحد بـدون اختالف حرام است و با فلسفه نماز  تعدد جماعت

  .-جماعت منافات دارد) 
  تواند به ماموم تبديل گردد: امام مي  -8

را بجاي خود، به امامت جماعت بگمارد، چون در حين نماز جماعت  كسي اگر امام 
، جايز است به رديف مامومين عقب  ، كه به امامت ايستاده است برگردد، شخص نائب

بكشد و امام اصلي به امامت بايستد. زيرا شيخين از سهل بن سعد اقتداء كردند. فردا 
 صند، شب بعدي نيز كه پيامبرگفتند و گروهي ديگري نيز فهميد مردم از آن سخن 

  كردند. مشغول نماز خواندن شدند، گروهي به وي اقتدا، 
رفته بود تا ميان آنان  »بني عمرو بن عوف «به ميان  ص: پيامبر اند كه كرده روايت   

:  كه نماز فرا رسيد، موذن به نزد ابوبكر آمد و گفت  صلح و سازش برقرار سازد، وقتي
؟  شوي امام جماعت بشوي و با مردم نماز بخواني آيا حاضر مياقامه نماز گفته شد، 

 صگرديد، در آنوقت پيامبر . نماز جماعت به امامت ابوبكر بر پاي  : آري ابوبكر گفت
كف زدند و  را ديدند، صبرگشت و با آرامي در صف مامومين ايستاد، چون مردم پيامبر

زدن را ادامه دادند، ابوبكر برگشت و كف  ابوبكر كه در نماز بود، متوجه شد. چون مردم 
كه در جاي خويش بماند. چون  كرد، به وي اشاره  صرا ديد، آنوقت پيامبر صپيامبر

،  را فهميد، دستهاي خويش را باال برد و بشكرانه اين امر وي صابوبكر اين اشاره پيامبر
قرار گرفت . سپس عقب عقب آمد تا اينكه در صف مامومين  خداوند را حمد و ثنا گفت
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به جلو رفت و در جاي خويش قرار گرفت و نمـاز خواند. چون سالم داد  صو پيامبر
كردم كه  اي ابوبكر چرا در جاي خويش نماندي و حال آنكه من به تو امر مي«فرمود: 
نماز  صكه در جلو پيامبر  قحافه نيست : اين شان و مقام ابن ابي . ابوبكر گفت»بماني؟

 خطاب به مردم فرمودند: صت سر وي بـاشد. سپس پيامبرپش صبگزارد و پيامبر
مالي رأيتكم أكثرتم التصفيق؟ من نابه شئ في صالته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما «

كسي چيزي پيش آيد،   كف زديد؟ اگر در نماز براي چرا شما فراوان « .)1(»التصفيق للنساء
  .» كف زدن براي زنان است نه مردان شود،  متوجه ميبگوئيد او  »سبحان اهللا «بمنظور تنبيه 

  : دريافتن امام -9
،  ، امام را دريابد، نخست بحالت ايستاده كسي كه توانست پيش از سالم دادن

كه باشد. البته وقتي يك   كند در هر حالتي  االحرام را بگويد و بعدا از امام پيروي تكبيره
ن امام از ركوع به وي برسد. خواه بتمامي به شود كه پيش از برخاست ركعت محسوب مي

ركوع برسد يا پيش از برخاستن امام او بحالت انحنا در آيد و دستان خود را بر روي 
إذا جئتم إلى الصالة ونحن سجود « فرمود: ص، پيامبر زانوانش بگذارد. ابوهريره گفته است

هرگاه به نماز آمديد و ما را در « »فاسجدوا وال تعدوها شيئا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصالة
كه امام را در ركوع   كنيد و آن را يك ركعت بحساب نياوريد و كسي  سجده يافتيد، سجده

. به روايت ابوداود و ابن »آيد دريابد و به ركوع برود، برايش يك ركعت بحساب مي
. كسي  كه آن را صحيح دانسته است »المستدرك«، خود و حاكـم در »صحيح«خزيمه در 

كند و با وي در تشهد آخر  كه بعداً به امام پيوسته در تمام حركات از امام پيروي مي
                                         

كند و همچنين بهنگام پيش  آيد كه يكصف به عقب برگشتن نماز را باطل نمي از اين حديث برمي - 1
فتن جايز است و امام  »سبحان اهللا«كسي   و بمنظور آگاه ساختن »حمد خدا«آمدن چيزي گفتن 

جر شود به اينكه يك نماز با دو امام بپايان برسد. و تواند كسي را بجاي خويش بگمارد اگر چه من مي
همچنين جايز است يكنفر در بعضي از نماز امام و در بقيه ماموم باشد و جايز است در نماز بوقت 

و جايز است با اشاره به نمازگزار خطاب  ،  توان بهنگام نياز برگشت دعا و ثنا دستها را باال برد. و مي
، و همچنين حركت و عمل اندك در نماز  ا وجود فاضل صحيح استنمود، و امامت مفضول ب

  .»مترجم«.  اشكال ندارد. با استفاده از شوكاني
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گويد  دهد، آنوقت تكبير مي شود تا اينكه امام سالم مي نشيند و مشغول خواندن دعا مي مي
  خيزد. و براي اتمام بقيه نمازش بر مي

  : عذرهاي تخلف از نماز جماعت  -10
  توان از نماز جماعت تخلف نمود: ت زير، ميبا وجود يكي از حاال

داد كه موذن  دستور مي صكه پيامبر  ، از ابن عمر روايت است سرما يا باران  -1-2
اي مردم در شب سرد باراني در سفر، نماز خود را در منزلتان «بجاي اذان بگويد: 

  . . به روايت شيخين»بخوانيد
بيرون رفتيم كه دچار باران  صيامبر: در سفري همراه پ كه از جابر روايت است 

خواهد در منزل  هركس دلش مي «  »ليصل من شاء منكم في رحله« فرمود: ص، پيامبر شديـم
  . . به روايت احمد و مسلم و ابوداود و ترمذي»خويش نماز بخواند

أشهد أن «: بعد از  گفت  كه او در يك روز باراني به موذن  از ابن عباس روايت است
در منازلتان نماز خود را  »صلوا في بيوتكم« بگو: »حي على الصالة«بجاي  »ول اهللامحمدا رس

: مگر از اين عمل  گفت  م اين عمل وي را انكار كردند. او در پاسخ به مردمبخوانيد. مرد
.  كه از من بهتر است كسي به اين عمل دستور داده است  گمان  كنيد؟ بي تعجب مي

كه شما را  جماعت سنت موكد است و من دوست نداشتم  بود. نماز صمقصودش پيامبر
اند. در روايت  كرده  بد. شيخين آن را روايت گل و الي قدم بـردار بيرون بياورم و در ميان 
: ابن عباس در يك روز جمعه باراني به موذن خود دستور داد  كه مسلم بدان افزوده است 

خوانيد. گرماي شديد و تاريكي و ترس از كه بگويد اي مردم در منازلتان نماز خود را ب
: علما اجماع دارند بر اينكه بهنگام  گفته است ظالـم نيز، حكـم سرما را دارد. ابن بطال 

  . شدت باران و تاريكي و باد شديد و امثال آن تخلف از جماعت مباح است
ه ابن توان از نماز جماعت تخلف نمود. چ كه طعام و غذا آماده باشد، مي وقتي  -3

إذا كان أحدكم على الطعام فال يعجل حتى يقضي حاجته «فرمرد:  صعمر گفته است: پيامبر
هرگاه يكي از شما مشغول صرف غذا باشد، شتاب نكند تا اينكه « »منه وإن أقيمت الصالة

. به روايت »شود، اگر چه نماز را بپاي داشته باشند گيرد و سير مي نياز خود را از آن بر مي
  . بخاري
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كسي نياز مبرم به قضاي حاجت دارد و سخت تحت فشار ادرار بزرگ يا  كه  وقتي  -4
 ص: از پيامبر گفته است تواند از نماز جماعت تخلف نمايد. چه عايشه  ، مي كوچك است

بهنگام حضور طعام « »ال صالة بحضرة طعام، وال وهو يدافع االخبثين« فرمود: ام كه مي شنيده
و نياز شديد به قضاي حاجت و تحت فشار ادرار بزرگ و كوچك نماز و آماده بودن غذا 

  . به روايت احمد و مسلم و ابوداود.»كامل نيست خواندن 
من فقه الرجل إقباله على حاجته، حتى يقبل على صالته «:  از ابوالدرداء روايت است كه -5

د و بعد با خاطر كن  كه انسان اول قضاي حاجت  از فقاهت و دانايي است« »وقلبه فارغ
  . به روايت بخاري.»آسوده به نماز روي آورد

  ؟ تر است كسي براي امامت نماز جماعت شايسته چه   -11
كه بهتر قرائت قرآن را   اگر چند كس حاضر باشند كه بخواهند امام شوند آنكس

. و اگر همه  تر است ، براي امامت جماعت شايسته داند و بيشتر قرآن را حفظ است مي
براي  ، تر است آگاه ص كه از سنت حضرت رسول دانستند، آنكس  يكسان قرائت مي

باشد. اگر از اين جهت هـم يكسان بودند، آنكس كه در هجرت  تر مي امامت شايسته
  : كه سنش بيشتر است  ، و اگر از اين جهت نيز يكسان بودند، آنكس اش بيشتر است سابقه
إذا كانوا ثالثة فليؤمهم أحدهم، « فرمود: صامبر، پي كه  از ابوسعيد روايت است -1

هرگاه سه نفر خواستند نماز بخوانند، يكي از آنان امام شود،  « »وأحقهم باالمامة اقرؤهم
. بروايت  »تر است كه بيش از همه قرآن را حفظ است به امامت جماعت شايسته  آنكس

بيشتر قرآن را حفظ باشد. چه كه   ، آنكس است»اقرء «. مقصود از  احمد و مسلم و نسائي
  .»ليؤمكم أكثركم قرآنا« در حديث عمرو بن سلمه چنين آمده است:

يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهللا، فإن  « فرمود: صكه پيامبر از ابن مسعود روايت است  -2
 كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم، بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء، فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في

الهجرة سواء، فأقدمهم سنا وال يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، وال يقعد في بيته على تكرمته إال 
كسي بايد امام جماعت شود كه. .. و مردي در دايره تسلط مردي ديگر، امام وي  « »بإذنه

در روايت ديگري . و »نشود و در خانه او روي فرش ويژه او ننشيند، مگر با اجازه او
به روايت احمد و مسلم و . »ال يؤمن الرجل الرجل في أهله وال سلطانه« چنين است: اش دنباله



   

  هفقه السن      418 

 

 

ال يؤم الرجل الرجل في سلطانه إال بإذنه، وال يقعد « سعيد بن منصور لكن سعيد گفته است:
آيد كه سلطان و صاحب خانه و صاحب  از اين حديث بر مي ،»على تكرمته في بيته إال بإذنه

،  تر است از ديگري ، براي امامت جماعت آنان شايسته گروهي ص مجلس و امام مخصو
  مگر اينكه خودشان به ديگري اجازه بدهند كه امام شود.

ال يحل لرجل يؤمن باهللا واليوم االخر أن «فرمود:  ص، پيامبر از ابوهريره روايت است كـه
كه به   براي كسي« »يؤم قوما إال بإذنهم، وال يخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم

.  كه امام قومي شود مگر با اجازه آنان خداوند و روز رستاخيز ايمان داشته باشد روا نيست 
كه خود را بدعائي اختصاص دهد و براي آن دعا نكند، مگر با  و همچنين روا نيست 

ت . برواي»كاري بكند، بدانان خيانت كرده است . اگر بدون اجازه آنان چنين  اجازه آنان
  ابوداود.
  : ؟ كنند و امامتشان درست است توانند امامت جماعت  كساني مي چه   -12

كه بحد تمييز و رشد عقالني رسيده باشد، و امامت نابينايان براي بينايان  اي  امامت بچه
و امامت ايستاده براي نشسته و امامت نشسته براي ايستاده و امامت كسي كه نماز سنت 

كه وضو  كسي  خوانند و عكس آن نيز، و امامت  كه نماز فرض مي اني كس خواند براي  مي
كه تيمم دارند و عكس آن نيز و امامت مسافر براي مقيم و عكس آن   كساني  دارد براي

. چه عمرو بن  ، همه اينها صحيح و درست و رو است نيز و امامت مفضول براي فاضل
دو بار ابن ام  صاست و پيامبر كرده سلمه در سن هفت سالگي براي قومش امامت 

كند،  ، امامت  كه براي مردم مدينه در غيبت وي گمارد، كور بود بجاي خويش  مكتوم را كه 
كه بيمار بود نشسته پشت سر ابوبكر نماز خواند. و خود  در آخر عمرش  صو پيامبر

يشان اش نشسته نماز خواند و گروهي نيز پشت سر ا در حال بيماري در خانه صپيامبر
بدانان اشاره فرمود كه بنشينند. چون نماز بپايان رسيد،  صايستاده نماز خواندند. پيامبر

إنما جعل االمام ليؤتم به: فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا « د: فرمو
به ركـوع كه به وي اقتداء شود، بنابر اين هر گاه   گمان امام براي آنست بي « »جلوسا وراءه

رفت شما نيز بـه ركـوع رويد، و چون برخاست شما نيز برخيزيد، و چون نشسته نماز 
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و معاذ بن جبل نماز عـشاء را با  .)1(»خواند، شما نيز نشسته پشت سر وي نماز بخوانيد
خواند و قومش فريضه  گشت و نماز سنت مي ، سپـس به ميان قوم خود بر ميصپيامبر

:  گفته است كه   خواندند. از محجن بن االدرع روايت است وي مي نماز عشاء را پشت سر
نماز را خواند و  صكه وقت نماز رسيد، پيامبر ،  رسيدم صمن در مسجد بحضور پيامبر

: اي پيامبر خدا  . گفتم»؟ مگر نماز نخواندي« »؟ االصليت« ، به من فرمود: من نماز نخواندم
إذا جئت فصل معهم « . او فرمود: بحضور شما آمدممن در منزل نماز خوانده بودم و سپس 

 ص. پيامبر » هرگاه آمدي با آنان نماز بخوان و آن را نماز سنت قرار ده« »واجعلها نافلة
عمرو  »أال رجل يتصدق على هذا فيصلي معه« خواند، فرمود: مردي را ديد كه تنها نماز مي

چيزي نگفت  صكرده برد و پيامبر  گروهي نماز خواند در حـاليكه تيمم  بن عاص براي
كه مسافر بود) براي  بهنگام فتح مكه ( ص. و پيامبر و سكوت وي دليل بر صحت است

فرمود: اي مردم مكه شما  مردم نمازها را دو ركعتي خواند، مگر نماز مغرب را و مي
. اگر مسافر پشت سر امام  برخيزيد، دو ركعت ديگر را بگزاريد، چون ما مسافر هستيم

. حتي اگر كمتر از يك ركعت را  مقيم نماز بخواند بايد نمازش را تمام بخواند نه شكسته
كه اگر تنها نماز  گوئي درباره مسافري  كردند: چه مي  با امام نخواند. از ابن عباس سوال

خواند) و اگر پشت سر امام مقيم نماز بخواند  شكسته مي خواند ( بخواند دو ركعت مي
باشد. در روايت  مي ص، پيامبر : اين سنت گفت ؟  واند، نـظرت چيستخ چهار ركعت مي

: ما هرگاه با شما هستيم چهار ركعت  گفت كه موسي بن سلمه به وي  ديگر آمده است 
يعني اگر تنها بخوانيم دو ركعت  خوانيم ( دو ركعت مي  خوانيم و هرگاه برگشتم مي

  باشد. به روايت احمد. مـي ص: اين سنت ابوالقاسم . او گفت ) خوانيـم مـي
  : كه امامتشان درست نيست كساني  -13

                                         
،  بمذهب اسحاق و اوزاعي و ابن المنذر و ظاهريه اكر كسي بتواند ايستاده نماز بخواند درست نيست - 1

د بلكه او نيز بايد به پيروي خواند، نماز بخوان كه بجـهت معذوريت نشسته نماز مي  پشت سر امامي
  .اند اين حديث منسوخ است گفته  . بعضي از امام بنشيند. و دليلشان اين حديث است
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هميشه «يا  »سـلس البول«مانند  كسي كه معذور باشد ( به راي جمهور علماء امامت 
كساني   كه معذور نيستند يا براي كساني  براي  »دارد كه باد شكـم نگه نمي كسي  «يا  »اسهال

. ولي به راي مالكيه درست است ليكن  نيست كه عذرشان با وي يكي نباشد، صحيح 
  كراهت دارد.

  كند:  كه زن براي زنان امامت  مستحب است   -14
ايستاد. و ام  كرد و با آنان در يك صف مي براي زنان امامت مي لحضرت عايشه
ورقه را موذن براي زنان قرار داده بود كه برايشان اذان  صكرد. پيامبر سلمه نيز چنين مي

  ، برايشان امامت كند. و به وي دستور داده بود كه در نمازهاي فرض گفت مي
  امامت مرد براي زنان: -15

كعب به   اند كه ابي بن كرده روايت  »احسن«با سند  »االوسط «ابويعلي و طبراني در 
؟  !! فرمود: چـه كاري ام : اي پيامبر خدا امشب كاري كرده آمد و گفت صخدمت پيامبر

، پس برايمان  ء قرآن هستي و ما نيستيم در خانه ما بودند و گفتند تو قاري : زناني گفت 
كرد. ما  سكوت  ص. پيامبر ، من برايشان هشت ركعت و سنت وتر را خـواندم كن امامت 

  .  سكوت او را حمل بر رضايت او كرديم
  گزار كراهت دارد:  امامت فاسق و بدعت -16

.  ر پشت سر حجاج بن يوسف نماز خوانده استكه ابن عم كرده است   بخاري روايت
.  كه ابوسعيد خدري پشت سر مروان نماز عيد را خوانده است كرده است  و مسلم روايت 

  . و ابن مسعود پشت سر وليد بن عقبه بن ابي معيط نماز خوانده است
در حاليكه او مرد شرابخـوار بود و يك روز نماز صبح را چهار ركعت خواند و 

حد شرب خمر) زدند. اصحاب و تابعين پشت سـر  عثمان بن عفان او را تازيانه ( بدستور
  . گمراهي خواندند و حال آنكه او متهم بود به الحاد و دعوت به  ابوعبيد نماز مي

، براي خودش درست بـاشد،  اند كه هر كس نمازش علماء اصل را بر آن قرار داده
گذار را   ز خواندن پشت سر فاسق و بدعت، ولي بهرحال نما امامتش نيز درست است

:  اند كه اند. چه ابوداود و ابن حبان و منذري از سائب بـن خالد روايت كرده مكروه دانسته
كرد،   كرد و در جهت قبله آب دهان انداخت و تف گروهي امامت مي  مردي براي
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�u �=�« كه او را ديد، فرمود: صپيامبر% M بعدا كه اين »اندديگر براي شما نماز نخو .
: ديگر  فرموده است صمرد خواست برايشان امامت كند، مانع او شدند و گفتند كه پيامبر

فرمود:  ص. پيامبر و ماجرا را گفت صبراي شما نماز نخواند. آن مرد رفت پيش پيامبر
  .»... تو خداوند و رسولش را رنجاندي آري « »نعم، إنك آذيت اهللا ورسوله«

  كند و از نماز خارج شود: تواند با وجود عذري امام را ترك  ماموم مي  -17
تواند قصد و نيت جدائي از امام را بكند و نماز  اگر امام نماز را طول دهد، ماموم مي

كند. چنانچه براي وي بيماري پيش آيد يا از ضايع شدن يا تلف شدن  خويش را تنها تمام 
ت بدهد و از آنان عقب بماند، يا اينكه خواب گردد يا رفقاي خويش را از دس  مالي نگران

كند و  تواند نيت جدائي از امام  . در اين حاالت نيز ماموم مي بزوي غلبه نمايد و امثال آن
گروه محدثين از جابر روايت   كند و منتظر امام نباشد. چه  خود نماز خويش را تنها تمام

خواند، سپس به ميان قوم خود  شاء را مينماز ع ص: معاذ با پيامبر گفته است اند كه  كرده
نماز عشاء را بتاخير انداخت و معاذ با  صكرد، پيامبر گشت و برايشان امامت مي برمي

ايشان نماز خوانـد سپس سوي قـومش برگشت و در نماز سوره بقره را خواند، مردي از 
،  اي ي منافق شدهگفته شد، تو اي فالن جماعت جدا شد و نماز خود را تنها خواند. به وي 

. پس  دهم روم و به ايشان خبر مي مي ص: من منافق نيستم ولي به حضور پيامبر او گفت
أفتان أنت يا « فرمود: صرفت و داستان را برايش بازگو كرد. پيامبر صبه خدمت پيامبر

سوره  انگيزي اي معاذ؟ برو فالن مگر تو فتنه « »معاذ، أفتان أنت يا معاذ، اقرأ سورة كذا وكذا
  .»را و فالن سوره را بخوان

  : درباره اعاده نماز همـراه جماعت -18
نماز صبح  صهمراه پيامبر »مني« : ما در گفته است  كه از يزيد بن االسود روايت است 

دستور دادند،  صكه دو مرد آمدند و بر مركب خويش ايسـتادند، پيامبر ،  خوانديم را مي
ما منعكما أن تصليا مع « گفت:  لرزيدند، بدانان ود ميز ترس بخ آنان را آوردند كه ا

گفتند يا   »سلمان نيستيد؟چرا با مـردم نماز نخوانديد مگر م« »الناس...ألستما مسلمين؟
إذا « مرد: ص. پيامبر ، ليكن در منزل خود نماز خوانده بوديم رسول اهللا ما مسلمانيـم
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هرگاه در منزلتان نماز « »فإنها لكما نافلة صليتما في حالكما ثم أتيتما االمام فصليا معه
گمان آن نماز  خوانـد، با وي نماز بخوانيد، بي خوانديد، سپس امام را دريافتيد كه نماز مي

. به روايت احمد و ابوداود. و در روايت نسائي و »آيد برايتان نماز سنت به حساب مي
أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم،  إذا صليتما في رحالكما ثم« : ترمذي متن حديث چنين است

. و ابن السكن  است »حسن و صحيح«: اين حـديث  گفته اسـت  ، ترمذي »فإنها لكما نافلة
  . دانسته است »صحيح«نيز آن را 

آيد كه اگر كسي نماز فرض را به جماعت يا انفرادي خوانده بود  از اين حديث برمي
تواند به  ، مي ، از نظر شـرع اعت بر پا استو بعد از آن به مسجد رفت و ديد كه نماز جم

كند و با امام مجددا نماز بخواند. روايت شده  ، نماز خود را اعاده  نيت تطـوع و سنت
  : حذيفه نماز ظهر و عصر و مغرب را با آنكه قبال به جماعت خوانده بود اعاده كه است 

كردن   ح را در محل خشككه او نماز صب  كه از انس روايت شده است كرد، همانگونه 
ميوه در باغ همراه ابوموسي خواند، سپس با هم به مسجد جامعه رفتند و ديدند كه نماز 
جماعت با امامت مغيره بن شعبه بر پا است و آنان نيز با وي نماز خواندند. اما درباره 

. ابن »نمازي را در يك روز دو بار نخوانيد« »ال تصلوا صالة في يوم مرتين« حديث صحيح:
كه يك نماز فرض را پس از   : باتفاق احمد و اسحاق مقصود آنست عبدالبر گفته است

كرد. اما اعاده آن براي بار دوم  آنكه بجاي آوردي نبايد دوباره آن را بصورت فرض اعاده 
.  باشد. زيرا بدان دستور داده است مي ص، پيروي از پيامبر با جماعت بصورت سنت

، پس  شود، چون اولي فرض و دومي سنت است اين حديث نمي آنوقت مشمول مفهوم
  . اي يك نماز را دو بار بصورت فرض نخوانده

كه امام بعد از آنكه سالم داد به طرف راست يا طرف چپ  مستحب است   -19
  :)1(كند منحرف گردد و بچرخد سپس از نماز گاه خود نقل مكان 

                                         
ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له الملك وله الحمد يحيي « گويد: بعد از مغرب و صبح اول ده بار مي - 1

هد. چون فضيلت آن در اينست كه پيش د ، آنگاه جاي خود را تغيير مي»ويميت وهو على كل شئ قدير
  .از برداشتن پاي از جاي خود آن را بگويد
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كه برايمان  صپيامبر «:  گفته است ه ك كرده  چون قبيصه بن هلب از پدرش روايت 
. به روايت »گرديد كرد به طرف راست و به طرف چپ هر دو منصرف مي امامت مي

گويند بهر  . و اهل علم مي ، دانسته است »حسن «كه او آن را   ابوداود و ابن ماجه و ترمذي
روايت  صبرگردد و بچرخد. چه هر دوي آنها از پيام تواند منصرف  كه بخواهد مي طرف 

داد فقط بهمان اندازه  كه سالم مي وقتي  صپيامبر «:  كه  . از عايشه روايت است شده است
به  »اللهم أنت السالم ومنك السالم تباركت يا ذا الجالل واالكرام« نشست كه بگويد: مي

اند  كرده . احمد و بخاري از ام سلمه روايت  روايت احمد و مسلم و ترمذي و ابن ماجه
خاستند و او پيش از انكه برخيزد اندكي  داد، زنان برمي سالم مي صچون پيامبر « :  كه

كه   بدينجهت است صكه اين توقف و مكث پيامبر كرديم  كرد. و ما گمان مي توقف مي
  در اين فرصت زنان برگردند پيش از انكه مردان آنها را دريابند.

  جاي امام يا ماموم بلند باشد:  -20
كه امام در جائي بايستد كه بلندتر از جاي ماموم باشد. از ابـن مسعود مكروه است 

نهي فرمود از اينكه امـام در جـائي بايستد و  صپيامبر« : انصاري روايت است كه
كرده و حافظ در   . دارقطني آن را روايت»مامومين در جاي پايينتر از او بايستند

: حذيفه در  كه بن حارث روايت است  . از همام كرده است  از آن سكوت »التلـخيص«
مدائن بر جاي مرتفعي ايستاده بود و مردم پشت سر او پاينتر از وي ايستاده بودند، 

:  گفت  كرد، به وي  ابومسعود دامن وي را گرفته و سخت تكان داد. چون نمازش را تمام
قتي كه مرا تكان ، و دانم ، مي : بلي كنند؟ او گفت داني كه از اين عمل نهي مي مگر نمي

. و حاكـم و ابن خزيمه و ابن حبان  دادي بيادم آمد. به روايت ابوداود و شافعي و بيهقي
  اند. دانسته »صحيح«كه آن را  

. از سهل بن  اگر بنا بمصلحتي جاي امام از مامومين بلندتر باشد، آنوقت مكروه نيست
بر گذاشته شد، او را ديدم من ص: نخستين بار كه براي پيامبر سعد ساعدي روايت است

، سپس عقب عقب از منبر پايين  ، سپس به ركوع رفت كه روي آن نشست و تكبير گفت 
كه نماز را بپايان برد، به مردم   . وقتي ، سپس برگشت آمد و در پاي منبر به سجده رفت

، من  مردم اي « »أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتتعلموا صالتي« كرد و فرمود: روي 
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. »كنيد و نماز مرا ياد بگيريد  بدينمنظور اين عمل را انجام دادم تا شما نيز از من پيروي
. اما اينكه جاي ماموم بلندتر از جاي امام باشد، اشكالي  به روايت احمد و بخاري و مسلم

ت ندارد. زيرا سعيد بن منصور و شافعي و بيهقي و بخاري بصورت معلق از ابوهريره رواي
بام مسجد به امام اقتدا كرده و با نماز او نماز خود را خوانده   اند كه او بر پشت كرده

كه او در خانه ابو رافع واقع در طرف راست مسجد در بصره   است. از انس روايت است
كه باندازه يك قامت انسان بلندتر از مسجد بود و دري مشرف بر مسجد داشت  در اطاقي 

ديدند سكوت  كه اين عمل او را مـي نمود. و اصحابي  به امام اقتداء ميآمد و از آنجا  مي
:  گفته است . شوكـاني  كرده است كردند. سعيد بن منصور آن را در سنن خود روايت  مي

كه بيشتر از سيصد ذراع باشد و از افعال  اي  ارتفاع ماموم بر امام اگر فراوان باشد بگونه
، خواه در مسجد باشد يا در غير  باشد باجماع ممنوع استامام اطالع و آگاهي نداشته 

كه جايز باشد مگر اينكه دليلي بر   مسجد. و اگر كمتر از اين اندازه باشد اصل برآنست
كه در فوق بدان اشاره شد مويد اين اصل است زيرا  منع آن اقامه شود، عمل ابوهريره 

  كسي عمل او را انكار ننمود.
  ه امام با وجود حائلي و مانعي در بين آنها:اقتداي ماموم ب  -21

اقتداي ماموم به امام با وجود حائل و فاصله بين آنها اگر حركات و انتقاالت امام را 
گويد: اشكال ندارد اگر بين امام و  . بخاري از قول حسن مي ببيند يا بشنود جايز است

 ـر ماموم صداي: اگ مامـوم رودي و نـهري فاصلـه باشد. ابـومجلز گفته است
االحرام امام را بشنود، اشكال ندارد كه راه يا ديوار بين آنها فاصله باشد. پيش از آن  تكبيره

خواند و مـردم در خـارج حجره به  در حجره خويش نماز مي صپيامبر«:  نيز گفتيم كه
  .)1(»وي اقتداء كردند

كرده  را ترك كسي اقتدا كرد كه فرضي از فرايض نماز  آيا مي توان به  -22
  : ؟ است

                                         
  .كرد ن اقتداء  توا اند كه پشت راديو نمي علماء فتوي داده - 1
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كـرده است صحيح  كه شرطي يا ركني از شرايط و اركان نماز را ترك  كسي   امامت
كه امام ترك  ، مشروط بر آنكه ماموم نماز خود را بدون نقص بخواند و از آنچه  است

يصلون بكم، فإن «كه فرمود:  كرده  روايت  صكرده است آگاه نباشد. چه ابوهريره از پيامبر
كه بامامت براي شما نمـاز مي   كساني « »ابوا فلكم ولهم، وان أخطأوا فلكم وعليهمأص

خوانند، اگر درست خواندند بسود شما و آنان است و اگر اشتباه كردند بسود شما و زيان 
، من از  گفته است كه  . به روايت احمد و بخاري و از سهل روايت است »آنان است

امام ضامن « »االمام ضامن فإن أحسن فله ولهم، وإن أساء فعليه« مود:كه فر شنيدم  صپيامبر
، اگر آن را نيكو خواند، بسود او و مامـومين است و اگر آن را بد  نماز مامومان است

. و از طريق صحيح از عمر بن  . به روايت ابن ماجه»خواند، بزيان او است نه مامومين
كرد و بعدا يادش آمد كه او جنب  مامت ميكه او يك بار براي مردم ا خطاب روايت است 

  كرد و مردم نماز را اعاده نكردند. ، بنابر اين او نماز خود را اعاده  است
   تواند كسي را بجاي خود گمـارد؟ يا امام در خالل نماز مي آ -23

چنانچه در خالل نماز، براي امام عذري پيش آيد، مانند اينكه بيادش آيد كه او وضو 
تواند يكي را، بجاي خويش بگمارد، تا نماز را  گردد، مي  اينكه وضويش باطل ندارد، يا

  كند. براي مامومين تكميل 
كه حضرت عمر بـن خطاب  روزي «گفته است:  كه   از عمرو بن ميمون روايت است

ضربت خورد، در صف نماز بين من و او فقط عبداهللا بن عباس فاصله بود، همينكه تكبير 
كه  گفت  . اين حرف را وقتي  : سگ مرا خورد يا سگ مـرا كشت گفت كه مي ، شنيدم  گفت

ضربت خورد. حضرت عمر، عبدالرحمن بن عوف را بجلو كشيد و بجاي خويش قرار 
. از ابو رزين  . به روايت بخاري»كرد كه او هم نماز را با مردم خواند و آن را كوتاه  داد، 

خواند كه در هنگام  رت علي براي مردم نماز ميروزي حض « گفته است: كه  روايت است 
آن خون دماغ شد، لذا دست مردي را گرفت و او را جلو انداخت سپس خود برگشت و 

: حضرت عمر و حضرت  . به روايت سعيد بن منصور احمد گفته است»از نماز خارج شد
ود بگمارد. و تواند كسي را بجاي خ كسـي را بجاي خود گماردند، بنابر اين امام مي علي 

كه ضربت خورد، مردم خود بصورت انفرادي نماز خود را بپايان رساندند،  معاويه وقتي 
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كسي را بجاي خود بگمارد نماز خود را انفرادي  توانند بدون اينكه امام  پس مردم مي
  بپايان برسانند.

  آيد: كه مامومين او را دوست ندارند و از او بدشان مي كسي امامت  -24
اند.  كرده آيد، نهي  كه جماعت از او بدشان مي كسي  ث نبوي از امامت احادي

كه جنبه ديني و سبب شرعي داشته باشد. ابن   دوست نداشتن هم وقتي معتبر است  البته
ثالثة ال ترفع صالتهم فوق رؤوسهم شبرا: « كه فرمود: كرده است  روايت  صعباس از پيامبر

  نماز سه« »أة باتت وزوجها عليها ساخط. وأخوان متصارمانرجل أم قوما وهم له كارهون، وامر 
كه براي قومي  : اول كسـي  شود) قبول نمي رود ( كـس يك وجب از سرشان باالتر نمي

  ، او را دوست ندارند. كند، در حاليكه آنان بداليل شرعي امامت 
كه با  ري ) از وي ناراضي و ناخشنود باشد، سوم دو براد بحق كه شوهرش ( دوم زني 

 »حسن«كه اسناد آن را  . به روايت ابن ماجه و عراقي »هم بنزاع و كشمكش برخيزند
  دانسته است.

ثالثة ال يقبل اهللا منهم صالة: « فرمود: مي ص: پيامبر كه از عبداهللا بن عمرو روايت است 
داوند از سه خ « ») ورجل اعتبد محرره١من تقدم قوما وهم له كارهون، ورجل أتى الصالة دبارا (

گردد كه از او خوششان   كه از قومي جلو افتد و امام قومي  كسي  پذيرد: كس نماز نمـي 
كه بنده آزاد شده   كه تا وقت نمازش نگذرد بدان مبادرت نورزد، و كسي كسي  نيايد، 

: گروهي  ، ترمذي گفته است . به روايت ابوداود و ابن ماجه»خويش را مجدداً بنده سازد
آيد. اگر امام  دانند كه مردي امام جماعت قومي گردد كه از او خوششان نمي مي مكروه

  ظالـم نباشد و بدون جهت مردم از او خوششان نيايد گناه بر مردم است نه بر امام.

  چگونگي ايستادن امام و مامومين در نماز
بيشتر  نفر يا 2كه ماموم اگر يكنفر باشد در طرف راست امام و اگر  مستحب است  -1

كه نماز   برخاست صپيامبر« كه:  باشند پشت سر او بايستند. چون از جابر روايت است
بخواند و من در طرف چپ ايشان ايستادم و او دست مرا گرفت و مرا چرخاند تا اينكه 
در طرف راست خود قرار داد، سپس جابر بن صخر آمد و او در طرف چپ ايشان 
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دوي ما را گرفت و ما را به عقب كشاند تا اينكه پشت دست هر  صايستاد، آنگاه پيامبر
. به روايت مسلم و ابوداود. اگر زني به نماز جماعت آمد، بايد او تنها »سر خود جاي داد

پشت سر مردان بايستد و در صف مردان قرار نگيرد، اگر آن زن آمد در صف مردان جاي 
  : من و يتيمي كه روايت است . از انس  گرفت به راي جمهور علماء نمازش صحيح است 

ايستاديم و مادرم ام سليم پشت سرما  صكه در خانه ما بود در نماز پشت سر پيامبر
: من و آن يتيم در يك صف جاي داده شديم و آن  ايستاد. و در روايت ديگر گفته است

  . پيرزن پشت سر ما جاي داده شد. به روايت مسلم و بخاري
ر جائي بايستد كه در مقابل وسط صف مامومين قرار كه امام د  مستحب است  -2

كامل در صف نزديك به وي قرار گيرند. زيرا ابوهريره گفته  گيرد، و خردمندان و مردان 
امام را در وسط جاي دهيد و  « »وسطوا االمام وسدوا الخلل« فرمود: ص، پيامبر است

و منذري آن را روايت كرده و  . ابوداود»ها را پر كنيد و بهم بچسبيد و متصل شويد فاصله
ليليني منكم أولوا « فرمود: صاند. ابن مسعود گفته است كه پيامبر از آن سكوت كرده

خردمندان و كامل  « »االحالم والنهي،ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وإياكم وهيشات االسواق
د كه در مرتبه مردان در صف نزديك به من قرار گيرند و پشت سر آنان كساني بايستن

، از اينكه سر و  دارم باشند و بدينترتيب تا صف آخر، و شما را برحذر مي بعدي آنان مي
. به روايت احمد و مسلم و ابوداود و »ن سر و صداي بازاريان بوجود آيد صداي همچو

در  كه مهاجرين و انصار ( دوست داشت  صپيامبر«:  كه  . از انس روايت است ترمذي
  . به روايت احمد و ابوداود.»ه وي نزديك باشند تا از وي فراگيرندصف نماز) ب

كه از امام ياد گيرند و   كامل مردان در صف اول آنست  حكمت و فلسفه قرار گرفتن
كنند و اگر عذري برايش پيش آمد، بتواند يكي از آنان را  كرد او را آگاه  اگر امام اشتباه 

  بجاي خويش بگمارد.
   كجاي مردان بايستند؟  ان در صف نماز جماعتها و زن بچه  -3
داد و زنان را پشت  ها و نوجوانان قرار مي مردان را در صف پيش از بچه صپيامبر«

.  گيرد) اگر يك بچه يا نوجوان باشد در صف مردان جاي مي ( »داد سر نوجوانان جاي مي
گفته  اند كه  روايت كردهمحدثين بجز بخاري از ابوهريره  به روايت احمد و ابوداود. گروه 
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خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها « فرمود: صاست پيامبر
بهترين صف براي مردان در نماز صف اول و بدترين صف آخرين صف « »وشرها اولها

مقصود  . (» . و بهترين صف زنان صف آخر و بدترين صف آنها صف اول است است
گيرند پاداش بيشتري دارد و هر چه  ه مردان در صفهاي جلوتري قرار ميكه هر چ  آنست

كه  كمتري دارد. و در باره زنان بعكس آنست   در صفهاي آخرتري قرار گيرند پاداش
زيرا زنها هر چه صفشان از صف   -)  پاداش صفهاي آخري بيشتر از صفهاي اولي است

كنند و هر چه صفشان به صف  يزش ميكمتر با آنان اختالط و آم مردها دورتر باشد، 
  . تر باشد، احتمال اختالط و آميزش بيشتر است مردها نزديك

االحرام را گفت سپس به داخل صف  اگر كسي تنها در پشت صف ايستاد و تكبيره -4
  رفت و امام را در ركوع دريافت و با وي به ركوع رفت نمازش صحيح و درست است. 

، لذا  در ركوع است صاو به مسجد رفت و ديد كه پيامبر كه  از ابوبكره روايت است
.  را در ركوع دريابد) صتا پيامبر او پيش از آنكه به صف جماعت برسد، به ركوع رفت (

 .)1(»زادك اهللا حرصا وال تعدد« فرمود: ص. پيامبر باز گفت صسپس آن را براي پيامبر
. به » ديگر اين عمل را تكرار مكنگرداند،  خداوند حرص ترا به نماز خواندن فراوان  «

. اما اگر كسي تنها و بيرون از صف نماز خواند،  روايت احمد و بخاري و ابوداود و نسائي
دانند. احمد و اسحاق و  جمهور علما نماز وي را صحيح ولي اين عمل را مكروه مي

: اگر كسي اند حماد و ابن ابي ليلي و وكيع و حسن بن صالح و نخعي و ابن المنذر گفته
شود. از وابصه روايت  . نمازش باطل مي كامل را تنها و خارج از صف بخواند،  يك ركعت

خواند، به وي دستور  ، نماز مي مردي را ديد كه تنها و بيرون از صف صپيامبر« كه:  است
اند. متن  كرده  . پنج نفر از محدثين بجز نسائي آن را روايت»كند داد كه نمازش را اعاده 

، نماز بخواند، از  كه تنها پشت سر صف  كسي درباره  «:  يث نزد احمد چنين استحد

                                         
ديگر پيش از «اند:  گفته  و بعضي »ديگر در آمدن براي نماز تاخير مكن« اند مراد آنست: گفته  بعضي - 1

اند: .ديگر بهنگام آمدن  . بعضي گفته »ان حالت داخل صف شويرسيدن به صف بركوع نرو كه در هم
  .. مولف براي نماز، زياد شتاب نكن
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. ترمذي اين »سوال شد، فرمود: او بايد نمازش را اعاده كند و دوباره بخواند صپيامبر
:  . از علي ابن شيبان روايت است كه است »جيد «دانسته و اسناد احمد  »حسن«حديث را 

خواند. او ايستاد  نها پشت سر صف و بيرون از آن نماز ميمردي را ديد كه ت صپيامبر
استقبل صالتك فال صالة لمفرد خلف « كرد، به وي فرمود: تا اينكه آن مرد نمازش را تمام 

كه تنها بيرون از صف   ، كسي دو باره با نمازت روبرو شو، دوباره آن را بخوان« »الصف
. احمد گفته  مد و ابن ماجه و بيهقي. به روايت اح»نماز بخواند نمازش صحيح نيست

: راويان آن موثوق به و  گفته است است و ابن سيد الناس  »حسن«است: اين حديث 
  معروف هستند.

كه او بعضي از نماز را تنها و بيرون از  اند،  جمهور علما به حديث ابوبكره استناد كرده
. بنابر اين دستور به  بخوان كه نمازت را دوباره به وي نگفت  صصف انجام داد و پيامبر

در احاديث ديگر) حمل بر سنت و مبالغه بر محافظت اداي كامل آن  دوباره خواندن آن (
پيشوايان ما حديث وابصه را حمل بر ندب و سنت «:  گفته است  شود. كمال ابن الهمام مي

ث ابوبكره اند. تا بدينوسيله با حدي كرده كمال   و حديث علي بن شيبان را حمل بر نفي
آيد كه اعاده و دوباره  گردند. چون از ظاهر حديث ابوبكره بر مي  سازگار و هماهنگ

. اگر كسي براي جماعت آمد و در »خواندن نماز الزم نيست چه بدان امر نشده است
اند:  گفته اي نداشتند، بعضي  صف جاي خالي نيافت و مامومين متصل بهم بودند و فاصله

  كشد. بعضي كه يكي را از صف به سوي خود بيرون   و مكروه استايستد  او تنها مي
االحرام يكي را از داخل صف به سوي خود  اند: اگر آگاه باشد بعد از گفتن تكبيره گفته
  كند و به سوي او عقب بكشد.  كه آنكس نيز موافقت كشد و مستحب است  مي

  ها:  هماهنگي و مساوات صفوف جماعت و پر كردن فاصله  -5
كه امام پيش از داخل شدن در نماز به مساوات و درست ايستادن  مستحب است 

پيش از  ص: پيامبر ها دستور دهد. از انس روايت است كه صفهاي نماز و پر كردن فاصله
بهم متصل شويد و معتدل « »تراصوا واعتدلوا« فرمود: كرد و مي االحرام به ما روي مي تكبيره

سووا صفوفكم فإن « فرمود: اند مي كرده كه باز روايت  و مسلم  . به روايت بخاري»بايستيد
گمان تسويه و  صفوف خود را مساوي و هماهنگ كنيد، بي« »تسوية الصف من تمام الصالة
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. از نعمان بن بشير روايت است »هماهنگي صف از جمله متممات و كماالت نماز است
گمان  چينند، تا اينكه  كه ظروف را مي كرد، همانگونه  صفهاي ما را مرتب مي صكه پيامبر 

، تا كه  ايم ايم و از جنبه فقهي آن باخبر شده كه ما اين عمل را از او ياد گرفته رفت  مي
لستون « ، فرمود: روزي به سوي ما برگشت و ديد، مردي سينه خود را جلو انداخته

اهنگ و مساوي اگر صفهاي خود را درست و هم« »صفوفكم أو ليخالفن اهللا بين وجوهكم
ايد و بين شما دشمني و بيزاري و كينه بوجود  نكنيد در بين خود با خدا مخالفت ورزيده

.  دانسته است »صحيح«اند و ترمذي آن را  كرده  . پنج نفر از محدثين آن را روايت»آيد مي
 صاند كه پيامبر احمد و طبراني با سندي كه در آن اشكالي نيست از ابوامامه روايت كرده

سووا صفوفكم، وحاذوا بين مناكبكم لينوا في أيدي إخوانكم وسدوا الخلل فإن الشيطان «فرمود: 
هايتان را برابر  صفهاي خود را مرتب و برابر كنيد و شانه « »يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف

ما، ها را پر كنيد، چه اگر بين ش هم قرار دهيد و در پيشگاه برادرانتان ماليم باشيد و فاصله
  .»خزد اي بدان مي فاصله باشد شيطان همچون بره

أتموا الصف «فرمود:  صاند كه پيامبر كرده  ابوداود و نسائي و بيهقي از انس روايت
  نخست صف اول را تكميل« »المقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر

. بزار »ف آخري باشدكنيد سپس صف بعدي را، اگر نقص و كاهشي است بگذار در ص
كه انسان براي پر   گامي  اجر و پاداش « كه: كرده است  از ابن عمر روايت  »حسن «با سند 

. نسائي و حاكم و »دارد بيش از هر گامي ديگر است اي در صف نماز برمي كردن فاصله
ن قطع من وصل صفا وصله اهللا، وم« فرمود: ص: پيامبر اند كه كرده  ابن خزيمه از او روايت

كه صفي بهم پيوند دهد خداوند بين او و رحمش پيوند دهد و   هر كسي « »صفا قطعه اهللا
. گروه »كه صفي را از هم بگسالند خداوند پيوند او را از رحم خويش بگسالند  هر كسي

پيش ما آمد  ص: پيامبر اند كه محدثين جز بخاري و ترمذي از جابر بن سمره روايت كرده
خواهيد، همچون فرشتگان  مگر نمي« .»تصفون كما تصفت المالئكة عند ربها؟أال « و فرمود:

: اي پيامبر خدا، فرشتگان چگونه در پيشگاه  گفتيم »در پيشگاه پروردگارتان صف ببنديد؟
نخست « »يتمون الصف االول ويتراصون في الصف« بندند؟ فرمود: ، صف مي پروردگارشان

  .»شوند چسبند و متصل مي بهم ديگر ميكنند و در صف  صف اول را تكميل مي
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  : ترغيب و تشويق به صف اول و صفوف طرف راست -6
اگر مردم ثواب و پاداش اذان گفتن و ايستادن « : فرموده است صقبال گفتيم كه پيامبر

گيرند، كه ناچار  در صف اول نماز جماعت را بدانند، آنقدر در اينكار از هم پيشي مي
ديد كه ياران  صكه پيامبر  . از ابوسعيد خدري روايت است»كنند يكشي م ، قرعه براي آن

تقدموا فائتموا بي وليأتم بكم من وراءكم، وال يزال قوم « كشند، فرمود: كنار مي  او از صف اول
كه پشت سر شما   كنيد، و كساني پيش آييد و به من اقتداء « »����يتأخرون حتى يؤخرهم اهللا
روند، تا  كشند و به آخر مي گروهي همواره خود را عقب مي كنند، هستند به شما اقتداء 

. ابوداود  . به روايت مسلم و نسائي و ابوداود و ابن ماجه»اندازد خداوند آنان را عقب مي
إن اهللا ومالئكته يصلون على « فرمود: ص: پيامبر اند كه كرده  و ابن ماجه از عايشه روايت

فرستند بر  گمان خداوند و فرشتگانش درود مي بي« »الذين يصلون على ميامن الصفوف
 »صحيح«. احمد و طبراني با سند  »خوانند كه در صفوف طرف راست امام نماز مي كساني 

و فرشتگان بر صف  صگمان پيامبر فرمود: بي ص، پيامبر اند كه از ابوامامه روايت كرده
چطور؟ فرمود: بر صف گفتند: اي پيامبر خدا بر صف دوم   فرستند، اول جماعت درود مي

  دوم نيز.
  صداي او را به ديگران برساند: كسي پشت سر امام  -7

كسي صداي او را به مامومين  كه  اگر صداي امام به مامومين نرسد، مستحب است 
، ولي اگر صداي امام به همه جماعت برسد تبليغ باتفاق  دورتر برساند و تبليغ الزم است

  . ائمه مكروه است

  جد  مسا

  ، آنست از جمله چيزهايي كه خداوند امت مسلمان را بدان اختصاص داده است -1
. بنابر اين هرگاه وقت نماز فرا  كه تمام زمين را برايش پاك و محل سجده قرار داده است

ديگر الزم نيست حتما به مسجد  خواند ( رسد، مسلمان هرجا باشد آنجا نمازش را مي
  . برود)
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كدام مسجد پيش از همه در روي زمين بنا  كه  كردم   سوال صرابوذر گويد: از پيامب
ثم المسجد «؟ فرمود:  ، گفتم سپس كداميك»المسجدالحرام  «؟ فرمود:  نهاده شده است

. سپس  »چهل سال«؟ فرمود:  : فاصله زماني بين بناي آنها چقدر بوده است ، گفتم»االقصي
هرجا وقت نمازت فرا رسيد آنجا نماز را « »أينما أدركتك الصالة فصل فهو مسجد« فرمود:

آمده  ،»همه جاي زمين مسجد است« . و در روايتي:»بخوان و آنجا براي تو مسجد است
  . . به روايت همه محدثين است
  فضيلت بناي ساختمان مسجد: -2
من بنى هللا مسجدا يبتغي به وجه اهللا « : كرده است روايت  ص) حضرت عثمان از پيامبر1

كه براي خدا و بمنظور ارضاي او، مسجدي بنا كند،   هر كس« »له بيتا في الجنة بنى اهللا
  . اين حديث متفق عليه است.»كند اي را برايش در بهشت بنا مي خداوند خانه

 صبراند كه پيام كرده ) احمد و ابن حبان و بزاز با سند صحيح از ابن عباس روايت 2
هر كس « ») بنى اهللا له بيتا في الجنة١اة لبيضها (من بنى هللا مسجدا ولو كمفحص قط« فرمود:

مرغ سنگ خواره)  قطاه (  ،مسجدي را براي رضاي خدا بسازد اگر چه باندازه النه و آشيانه
  .»سازد اي را براي او در بهشت مي باشد خداوند خانه

  : م رفتن به سوي مسجد خواندن دعا بهنگا  -3
  دعاي زير را خواند: كه بهنگام توجه به سوي مسجد سنت است 

بسم اهللا توكلت «:  گفت ، مي رفت هرگاه از خانه بيرون مي ص، پيامبر گفت ) ام سلمه 1
على اهللا، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل 

كنم يا گمراه  اينكه گمراه ، خداوندا من به تو پناه مي آورم از  ، توكل بر اهللا بنام اهللا« »علي
گرفتار  ، بناداني  كنم يا مورد ستم واقع شوم ، ستم  ، ديگران را بلغزانم يا خود بلغزم شوم

  . . به روايت اصحاب سنن و تصحيح ترمذي»شوم يا به ناداني دچار و روبرو گردم
است دانسته  »حسن«اند و ترمذي آن را  كرده گانه از انس روايت  ) اصحاب سنن سه2

من قال إذا خرج من بيته: بسم اهللا، توكلت على اهللا، وال حول وال قوة « فرمود: ص، پيامبر كه
هركس بوقت خروج  « »إال باهللا. يقال له: حسبك!..هديت، وكفيت، ووفيت، تنحى عنه الشيطان
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، و  ي، تو هدايت يافت كافي است شود، برايت  گفته مي  اش بگويد: بنام اهللا. .. به وي از خانه
  .»گردد از تو كفايت شده و تو محفوظ هستي و شيطان از تو دور مي

براي نماز از خانه  ص، پيامبر اند كه كرده  روايت  ) بخاري و مسلم از ابن عباس3
اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني « : بيرون آمد و گفت

، وفي لحمي نورا، وفي دمي نورا، وفي شعري نورا، وفي بشري نورا، وخلفي نورا وفي عصبي نورا
خداوندا دلم را، و چشمم را، و گوشم را، طرف راست و پشت سرم را، و اعصاب  « »نورا

. و » گردان و پي و گوشتم را و اشك و موي و پوستم را، همه را بنور خود منور و روشن 
ي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، وفي بصري اللهم اجعل في قلبي نورا، وف«:  يت مسلمدر روا

نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا: اللهم أعطني 
  .»نورا

 »حسن« كرده و حافظ آن را، ) احمد و ابن خزيمه و ابن ماجه از ابوسعيد روايت 4
 : اش خارج شد و گفت بقصد نماز از خانه كسي فرمود: هرگاه  ص، پيامبر كه دانسته است 

أللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا وال بطرا وال رياء «
وال سمعة، خرجت اتقاء سخطك، وابتغاء مرضاتك أسألك أن تنقذني من النار، وأن تغفر لي ذنوبي 

ألف ملك يستغفرون له، وأقبل اهللا عليه بوجهه حتى إنه ال يغفر الذنوب إال أنت، وكل اهللا به سبعين 
به   كه گامي  كه از تو مسئلت دارند و بحق اين   كساني خداوند ترا بحق « »يقضي صالته

، بيرون  گمان از روي ناشكري و ناسپاسي و رياء و شهرت طلبي ، و بي سوي تو برداشتم
، از  ام طلب رضاي تو، بيرون آمده ، بجهت پرهيز از خشم و ناخرسندي تو و براي ام نيامده
، چه تنها تو آمرزنده  ، و گناهانم را بيامرزي كه مرا از آتش دوزخ برهاني خواهم  تو مي

  گمارد كه برايش طلب استغفار و آمرزش . خداوند هفتاد هزار فرشته را مي گناهان هستي
  .»وجه اوستبرد رحمت خدا و توجه وي مت كنند و تا اينكه نمازش را بپايان مي

  دعا خواندن بهنگام ورود به مساجد و بوقت خروج از آنها: -4
أعوذ باهللا « يش اندازد و بگويد:كه براي ورود به مسجد پاي راست را پ  سنت است

العظيم و بوجهه الكريم، وسلطانه القديم، من الشيطان الرجيم. بسم اهللا: أللهم صل على محمد: 
پناه مي برم به خداوند بزرگوار و ذات «. »أبواب رحمتك اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي
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، خداوندا درود بفرست بر  . بنام اهللا بخشنده و قدرت ديرينه او، از شر شيطان رانده شده
 . و چون» ، خداوندا گناهانم را بيامرز و درهاي رحمتت را برويم بگشاي صمحمد

بسم اهللا: اللهم صل على « گويد:خواست از مسجد بيرون آيد، پاي چپ را پيش اندازد و ب
بنام « .»محمد: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك: اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم

اهللا خداوندا، درود بفرست بر محمد، خداوندا گناهانم را بيامرز و درهاي بخششت را 
  .»ما، خداوندا مرا از شر شيطان رانده شده محفوظ و مصون فر برويم بگشاي

  فضيلت رفتن به سوي مساجد و نشستن در آنها:  -5
من غدا إلى « فرمود: صاند كه پيامبر كرده ) احمد و شيخين از ابوهريره روايت 1

هركس به مسجد برود و برگردد خداوند  « »المسجد وراح أعد اهللا له الجنة نزال كلما غدا وراح
  .»نمايد ش مهيا ميدر برابر آن بعنوان ضيافت و مهماني بهشت را براي

اند و ترمذي آن  كرده ) احمد و ابن ماجه و ابن خزيمه و ابن حبان از ابوسعيد روايت 2
إذا رأيتم الرجل يعتاد « فرمود: ص، پيامبر كه  دانسته است »صحيح«و حاكم آن را  »حسن «را 

 »)واليوم االخر : (إنما يعمر مساجد اهللا من آمن باهللا����المسجد فاشهدوا له بااليمان) قال اهللا
كه مردي به رفت و آمد به مسجد عادت دارد، بر ايمان داشتن وي گواهي  هرگاه ديديد،  «

كند كه به  گمان كسي مساجد خداوند را آباد و تعمير مي بي - فرمايد:  دهيد، خداوند مي
  .»اهللا و روز رستاخيز ايمان و باوري داشته باشد

من تطهر في بيته ثم « فرمود: ص، پيامبر كه ت كرده اس ) مسلم از ابوهريره روايت 3
مشى إلى بيت من بيوت اهللا ليقضي فريضة من فرائض اهللا كانت خطواته إحداها تحط خطيئته 

هر كس در خانه خود طهارت و وضو گيرد سپس بقصد اداي  « »واالخرى ترفع درجته
ند در برابر هر اي از فرايض خداوند، به سوي يكي از مساجد گام بردارد خداو فريضه

اي بر  دارد گناهي را از او محو ساخته و در برابر هر گام ديگرش درجه گامي كه بر مي
  .»افزايد حسنات و نيكيهاي وي مي

 فرمود: صاند كه پيامبر از ابوالدرداء روايت كرده »صحيح«) طبراني و بزاز با سندي 4
لروح والرحمة والجواز على الصراط إلى المسجد بيت كل تقي وتكفل اهللا لمن كان المسجد بيته با«

كه مسجد را از خانه  كسي  ، براي  مسجد خانه هر پرهيزكاري است « »رضوان اهللا: إلى الجنة
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كه   معروف قيامت خويش سازد، خداوند رحمت و مهر خويش را و گذشتن او را از پل (
ضمانت كه بهشت است  ، به سوي رضاي خويش  ) كشيده شده است  بر روي جهنم

  .»كند مي
أال أدلكم على ما يمحو اهللا به الخطايا، « فرموده است: صكه پيامبر ) قبال نيز گفتيم 5

كه موجب پاك  كنم   خواهيد شما را به چيزي راهنمائي آيا مي « .»ويرفع به الدرجات ... 
  .»برد... شدن از گناهان مي شود و خداوند بوسيله آن درجات شما را باال مي

  ه المسجد = بزرگداشت و احترام مسجد:تحي  -6
إذا جاء أحدكم المسجد « فرمود: صاند كه پيامبر محدثين از ابوقتاده روايت كرده

هرگاه يكي از شما به مسجد آمد، پيش از آنكه بنشيند « »فليصل سجدتين من قبل أن يجلس
  .»بخواند »تحيه المسجد«دو ركعت نماز 

  : ) جهان بزرگترين مسجد (  -7
صالة في المسجد الحرام « فرمود: صكه پيامبر  كرده است بيهقي از جابر روايت  -1

يك بار « »مائة ألف صالة، وصالة في مسجدي ألف صالة، وفي بيت المقدس خمسمائة صالة
نماز خواندن در مسجدالحرام از نظر ثواب و پاداش برابر است با يكصد هزار نماز در 

) برابر است با يكهزار نماز در ص النبي مسجد ( ديگر مساجد، و نمازي در مسجد من
  .»المقدس برابر است با پانصد نماز در ديگر مساجد ديگر مساجد و نمازي در بيت

صالة في مسجدي هذا أفضل من ألف « فرمود: صاز احمد روايت است كه پيامبر -2
أفضل من صالة  صالة في ما سواه من المساجد إال المسجد الحرام، وصالة في المسجد الحرام

نمازي در اين مسجد من از يكهزار نماز در ديگر مساجد «» في مسجدي هذا بمائة صالة
كه يك نماز در آن از يكصد نماز در مسجد من   ، مگر مسجدالحرام ثوابش بيشتر است
  .» ثوابش بيشتر است

ثالثة ال تشد الرحال إال إلى « فرمود: صاند كه پيامبر كرده  گروه محدثين روايت -3
توان به جوار سه  فقط مي« »مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد االقصى

  .» مسجد كوچ نمود و رحل اقامت افكند: مسجدالحرام و...
  تزيين و آرايش مساجد: -8
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 »تصحيح «اند و ابن حبان  ) احمد و ابوداود و نسائي و ابن ماجه از انس روايت كرده1
قيامت و « »ال تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد« فرمود: ص، پيامبر كرده است كه

كنند  شود مگر اينكه زماني فرا رسد كه مردم به مساجد مباهات مي رستاخيز بر پا نمي
يأتي على الناس زمان « : . متن حديث بروايت ابن خزيمه»نمايند) آنها را تزيين و آرايش مي (

زماني فرا رسد كه مردم به مساجد مباهات و « »إال قلياليتباهون بالمساجد ثم ال يعمرونها 
كمتر در آنها نماز  كنند مگر اندكي ( كنند، سپس آنها را تعمير و آباد نمي مفاخره مي

  .»خوانند) مي
دانسته  »صحيح«اند و ابن حبان آن را  كرده ابوداود و ابن حبان از ابن عباس روايت  )2

كه مسجدها را  ام  من دستور نداده « »مرت بتشييد المساجدما أ« فرمود: ص، پيامبر كه است 
 گفت:  كه ابن عباس  ابوداود بدان افزوده است »بيش از اندازه مورد نياز بلند كنند

شما آنها را همچون يهود و نصاري آرايش و  « »لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى«
  .»كنيد ميتزيين 
: عمر بن خطاب دستور داد  كه  يح نموده است) ابن خزيمه روايت كرده و تصح3

: مردم را از باران بپوشانيد و آنها را با رنگهاي سرخ يا زرد  مساجد را بنا كنند و گفت
  نياراييد تا مردم بدان سرگرم نشوند و فريفته و مشغول نگردند.

  پاكيزه و خوشبو كردن مساجد:  -9
اند  بان با سند جيد، از عايشه روايت كرده، ابن ماجه و ابن ح ) احمد، ابوداود، ترمذي1

ها بسازند و دستور داد آنها را پاكيزه و  دستور فرمود مساجد را در خانه صكه پيامبر
داد كه مساجد را در  به ما دستور مي « خوشبو كنند. متن حديث در روايت ابوداود:

رفت در مسجد بخور  . و عبداهللا هرگاه به منبر مي»هايمان محكم و پاكيزه بسازيم خانه
  نهاد. كرد و مواد خوشبو را روي آتش مي مي

عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها « فرمود: صكه پيامبر  ) از انس روايت است2
كسي  كه  گرديد، حتي خاشاكي  پاداش همه اعمال امتم بر من عر ضه « »الرجل إلى المسجد

  اود و ترمذي و تصحيح ابن خزيمه.. به روايت ابود»برد از مسجد آن را بيرون مي
  حفظ مساجد:  -10
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ها و بويهاي بد  باشند. بنابر اين بايستي از آلودگي مساجد خانه عبادت خداوند مي
إن هذه المساجد ال تصلح «: فرمود صپاكيزه و بدور باشند. مسلم روايت كرده كه پيامبر

مساجد جاي ذكر خدا و « »لقرآنلشئ من هذا البول وال القذر، إنما هي لذكر اهللا وقراءة ا
كه  كرده  . احمد با سند صحيح روايت » قرائت قرآن است نبايد آنجا را آلوده ساخت

 »إذا تنخم أحدكم فليغيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه« فرمود: صپيامبر
ند، مبادا ك ، آن را پنهان  هرگاه يكي از شما در مسجد بلغم و اخالط سينه خود را انداخت«

. احمد و بخاري از ابوهريره روايت »بدن يا لباس مومني را آلوده سازد و او را بيازارد
إذا قام أحدكم في الصالة فال يبزقن أمامه فإنه يناجيه اهللا تبارك « فرمود: صاند كه پيامبر كرده

تحت قدمه وتعالى مادام في مصاله، وال عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، وليبصق عن يساره أو 
چون يكي از شما به نماز ايستاد آب دهان خود را به طرف جلو نيندازد چه تا « »فيدفنها
كند و آب دهان خود  ، خداي تبارك و تعالي با وي مناجات مي كه در نمازگاه است زماني 

. چنانچه  اي هست را به طرف راست نيز نيندازد چه بيگمان در طرف راست وي فرشته
ب دهان را بيندازد، آن را به طرف چپ يا زير پاهايش بيندازد و آن را پنهان بناچار بايد آ

بودن آن اتفاق دارند، از جابر آمده است كه  »صحيح «كه همه محدثين بر   . در حديثي»كند 
من أكل الثوم والبصل والكراث فال يقربن مسجدنا فإن المالئكة تتأذى مما « فرمود: صپيامبر

، به مسجد ما نزديك  كه سير و پياز و تره فرنگي را خورده است كسي « »يتأذى منه بنو آدم
برند، فرشتگان نيز از بوي بد  كه انسانها از بوي بد رنج مي ، همانگونه  گمان نشود، چه بي

  .»آزارد هر چه مردم را بيازارد فرشتگان را نيز مي برند ( رنج مي
خوريد، كه  ما سير و پياز را مي: اي مردم ش گفت عمربن خطاب روز جمعه در خطبه 

بوي آنها را از كسي  صكه هر وقت پيامبر ام  ، حقا من ديده دانم من آنها را ناپاك مي
كنند و به سوي بقيع بفرستند، اگر  داد او را از مسجد بيرون  كرد، دستور مي احساس مي

وايت احمد و مسلم ، بوي آنها را از بين ببرد. به ر خواهد آنها را بخورد با پختن كسي مي
  . و نسائي
پرداختن  شعر خواني در مسجد سراغ گم شده را گرفتن و به خريد و فروش   -11

  كراهت دارد:



   

  هفقه السن      438 

 

 

من سمع رجال ينشد ضالة في المسجد فليقل: « روايت كرده است: صابوهريره از پيامبر
اغ گم هركس شنيد كه يكي در مسجد سر« »ال ردها اهللا عليك فإن المساجد لم تبن لهذا

گيرد، بگويد: خداوند آن را به تو برنگرداند، چه مساجد را براي اينكار  اي را مي شده
  . . به روايت مسلم»اند نساخته

إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في « فرمود: صكه پيامبر  باز هم از ابوهريره روايت است
مسجد چيزي را هرگاه ديديد كه كسي در « »المسجد فقولوا له: ال أربح اهللا تجارتك

شود، به وي بگوئيد: خداوند تجارت تو را سودآور  فروشد يا چيزي به وي فروخته مي مي
  دانسته است. »حسن«كه او آن را  . به روايت نسائي و ترمذي »نسازد

از خريد و فروش و خواندن اشعار و  صپيامبر « كه:  از عبداهللا بن عمر روايت است
و تراشيدن موي سر در روز جمعه پيش از نماز جمعه سراغ گمشده را گرفتن در مسجد 

  . . به روايت پنج نفر از محدثين بزرگ و تصحيح ترمذي»نهي فرمود
كه درباره هجو و  كه از خواندن آن در مسجد نهي شده است شعري است   شعري

بدگوئي از مسلماني يا مدح و ستايش ستمكاري يا در ناسزا گوئي و امثال آن باشد. اما 
كه مشتمل باشد بر حكمت و اندرز و ستايش و مدح اسالم و تشويق به  ندن شعري خوا

كه عمر بن خطاب ديد كه حسان بن   ، اشكالي ندارد. از ابوهريره روايت است نيكوكاري
من « گفت: آلودي به وي خيره شد، حسان   خواند، با نگاه خشم ثابت در مسجد شعر مي

، سپس خطاب »كه از تو بهتر و بزرگتر بود ام  اندهكسي خو در مسجد شعر خود را براي 
برو از طرف من به  « فرمود: اي كه مي نشنيده ص: ترا به خدا، از پيامبر گفت به ابوهريره 

،  آري «:  ابوهريره گفت »، خداوندا او را با روح القدس مويد گردان؟ مشركين پاسخ ده
  . اين حديث متفق عليه است.»ام شنيده
  : در مساجدگدائي  -12

: اصوال گدائي در مسجد و غير آن حرام است مگر  گفته است االسالم ابن تيميه  شيخ
اينكه از روي ضرورت و ناچاري باشد، در اينصورت اگر از روي احتياج و نياز باشد و 

كردن خود كسي را نيازارد و مزاحم مردم نشود و در آنچه كه   در مسجد با گدائي
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و آنچنان صداي خود را بلند و آشكار نكند كه مردم را بيازارد و گويد دروغ نگويد  مي
  مانع شنيدن خطبه خطيب و شنيدن علم طالبان دانش نشود، اشكال ندارد.

  : با صداي بلند در مسجد حرف زدن  -13
گردد حرام است  كه موجب تشويش و حواس پرتي نمازگزاران  هرگونه صداي بلندي 

. از ابن  كه آن حرام نيست )  ديني اشد، باستثناي تدريس علوم (حتي اگر خواندن قرآن نيز ب
گزاردند و  به ميان مردم بيرون آمد در حاليكه نماز مي صكه پيامبر  عمر روايت است

إن المصلي يناجي ربه عزوجل فلينظر بم يناجيه؟ وال يجهر « صداي قرائت آنها بلند بود، فرمود:
نمازگزار در نماز، با پروردگار خويش راز و نياز و گمان  بي « »بعضكم على بعض القرآن

دارد، و  گويد و چه مناجاتي را عرضه مي مناجات مي كند، متوجه باشد كه با وي چه مي
. »بعضي از شما صداي خود را با قرائت قرآن بر صداي ديگران باال نبرد و بلند نكند

دري روايت است كه . از ابوسعيد خ احمد با سند صحيح آن را روايت نموده است
خوانند،  كرده بود، شنيد كه مردم با صداي بلند قرآن را مي در مسجد اعتكاف  صپيامبر

أال أن كلكم مناج ربه فال يوذين بعضكم بعضا وال يرفع بعضكم « او پرده را كنار زد و فرمود:
گار خود گمان همه شما در حال مناجات با پرورد آگاه باشيد كه بي « »على بعض في القراءة

هستيد، بنابر اين همديگر را نيازاريد و صداي خود را در قرائت قرآن آنچنان بلند نكنيد 
كه آن را  . به روايت ابوداود و نسائي و بيهقي و حاكم »كه مزاحم قرائت ديگران باشيد

  . دانسته است »صحيح«بشرط شيخين 
  گفتن و حرف زدن در مسجد:  سخن  -14

گفت و جايز  توان  اح را درباره دنيا يا غير آن در مسجد مي: سخنان مب گفته  نووي
:  گفته است . حتي اگر موجب خنده يا كارهاي مباح ديگر گردد. چه جابر بن سمره  است

كرد،  خاست تا اينكه آفتاب طلوع مي بعد از نماز صبح از نمازگاه خود برنمي صپيامبر«
گفتگو   از كارهاي دوره جاهلي گفتند و خاست و مردم با هم سخن مي آنگاه برمي

نموده  »اخراج«. مسلم اين حديث را »فرمود تبسم مي صخنديدند و پيامبر كردند و مي مي
  . است

  : خوردن و نوشيدن و خوابيدن در مساجد مباح است -15
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، در مسجد مي  كه جوان بوديم صما در زمان پيامبر « كه:  از ابن عمر روايت است
به اثبات رسيده است « : . نووي گفته است»كرديم ) مي خواب نيمروزي ، قيلوله ( خوابيديم

ها و علي و صفوان بن اميه و گروهي از اصحاب در مسجد   »عرني «و  »اصحاب صفه«كه 
خوابيد. همه اينها  پيش از آنكه مسلمان شود در مسجد مي »ثمامه«خوابيدند و همچنين  مي

هرگاه مشرك شب  «:  گفته است  »االم «شافعي در  . امام »روي داده است صدر زمان پيامبر
 تواند و صاحب مختصر نيز گفته است: را در مسجد به روز آورد همچين مسلم نيز مي

كه جايز  اشكال ندارد كه مشرك در هر مسجدي شب را بروز آورد مگر در مسجدالحرام «
جد نان و گوشت در مس صما در دوره پيامبر«:  گفته است  . عبداهللا بن حارث»نيست

  كرده است. . ابن ماجه با سند حسن آن را روايت »خورديم مي
  : در هم فرو بردن انگشتان دست تشبيك اصابيع =  -16

كه انسان در مسجد بانتظار نماز نشسته است   بهنگام بيرون رفتن براي نماز و بهنگامي
د. در غير اين دو مكروه گره بزن كه انگشتان دست را در هم فرو برد و با هم  مكروه است 

إذا توضأ « فرمود: صكه پيامبر  نيست حتي اگر در مسجد هم باشد. از كعب روايت است
 »أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فال يشبكن بين أصابعه فإنه في صالة

، سپس به قصد مسجد بيرون آمد،  هرگاه يكي از شما بنحو احسن و نيكو وضو گرفت«
. به »گره نزند، چه او در نماز است  خود را در هم فرو نبرد و آنها را با هم انگشتان

  . روايت احمد و ابوداود و ترمذي
كه مردي  ، ديديم  به مسجد رفتيم ص: من با پيامبر كه  از ابوسعيد خدري روايت است
) نشسته و بعضي از انگشتان دست را در  چمباتمه زدن در وسط مسجد بصورت احتباء (

به وي اشاره  ص، پيامبر ) تشبيك اصابيع البالي بعضي انگشتان دست ديگر فرو برده (
إذا كان أحدكم في المسجد فال يشبكن « برگشت و فرمود: صكرد كه متوجه نشد، پيامبر 

 »فإن التشبيك من الشيطان، وإن أحدكم ال يزال في صالة ما كان في المسجد حتى يخرج منه
كار كار  مسجد نشست انگشتان دست را در هم فرو نبرد، چه اين هرگاه يكي از شما در «

ايد در  كه در مسجد هستيد و بيرون نرفته  گمان هر يك از شما تا زماني ، بي شيطان است
  . به روايت احمد.»باشيد نماز مي
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  هاي در: نماز خواندن در بين چهارچوبه  -17
هاي در، نماز  در بين چهارچوبه كه  خواند جايز است كه تنها نماز مي  امام و كسي

وقتي كه داخل  صپيامبر« اند كه: بخوانند. چه مسلم و بخاري از ابن عمر روايت كرده
. سعيد بن جبير و ابراهيم تيمي و »= چهارچوبه در، نماز خواند »ساريتين «كعبه شد بين  

ان اگر جا وسيع ايستادند. اما براي ماموم سويد بن غفله در بين ستونها به امامت خود مي
شود ولي اگر  كه در بين چهارچوبه در نماز بخوانند، چه صفها قطع مي  باشد مكروه است

  جا تنگ باشد اشكال ندارد.
هاي در، منع  ما را از نماز خواندن در بين چهارچوبه « از انس روايت است كه:

. معاويه  رده استك  . حاكم آن را روايت و تصحيح»كردند كردند و ما را از آن نهي مي مي
كردند از اين در  ما را نهي مي ص: در دوره پيامبر كه  كرده است بن قره از پدرش روايت 

. به روايت ابن  كردند هاي در صف ببنديم و ما را در اينگونه مواقع منع مي بين چهارچوبه
  گمنام وجود دارد.  كه در اسناد آن مردي ماجه 

هي از اين عمل را از ابن مسعود و ابن عباس و خود، ن »سنن « سعيد بن منصور در
كسي با  : در ميان اصحاب  گفته است  . ابن سيد الناس كرده است حذيفه روايت 

  .مخالفت نكرده است  آنان

  ز در آنها نهي شده است ئي كه از خواندن نما محلها

  : از نماز خواندن در محلهاي زير نهي شده است
  : نماز خواندن در مقبره -1
لعن اهللا اليهود «فرمود:  صاند كه پيامبر كرده  يخين و احمد و نسائي از عايشه روايتش

، زيرا  كرده است  خداوند يهود و نصاري را لعنت « »والنصارى: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد
  .»اند گور پيامبران خود را مسجد قرار داده

ال تصلوا إلى « فرمود: صامبراند كه پي كرده  احمد و مسلم از ابو مرثد غنوي روايت
. باز هم آن دو از »گورها نماز نخوانيد و بر آنها ننشينيد  به سوي « »القبور وال تجلسوا عليها

 ص: پنج روز پيش از آنكه پيامبر اند كه گفته است كرده جندب بن عبداهللا بجلي روايت 
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قبور أنبيائهم وصالحيهم  إن من اكن قبلكم كانوا يتخذون« فرمود: بميرد از وي شنيدم كه مي
كه پيش از شما بودند  كساني « »مساجد، أال فال تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك

خواندند، آگاه باشيد، بر گورها نماز  بر قبر پيامبران و مردان صالح و شايسته خود نماز مي
  .»كنم نخوانيد، من شما را از اين عمل نهي مي

اي  كرد كه او در حبشه كنيسه نقل  صه ام سلمه براي پيامبرك  از عايشه روايت است
 فرمود: ص، پيامبر كنيسه مـاريه كـه در آن تصويرهائي وجود داشت ، بنام  را ديده است

أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك «
بودند كه هرگاه بنده صالحي مي مرد و مرد   اينها قومي« »الصور، أولئك شرار الخلق عند اهللا

ساختند، اين تصويرها را  ) مي نمازگاهي مرد، برگور وي مسجدي ( صالحي در ميانشان مي
. به روايت بخاري و مسلم و »كشيدند، اينها نزد خدا بدترين مخلوق هستند در آن مي

  . نسائي
 زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد لعن اهللا« : روايت شده است كه صو از پيامبر

روند و كساني را كه برگورها نماز  خداوند زناني را كه به زيارت قبور مي« »والسرج
  .»كرده است كنند، لعنت  خوانند و شمع روشن مي مي

. بنابر اين  اند نه بر تحريم بيشتر علماء اين نهي را در اين حديث بر كراهت حمل كرده
گور پيش روي نمازگزار باشد يا پشت سر   ، خواه در كنار گور مكروه است نماز خواندن

اين نهي براي تحريـم است و نماز خواندن بر گور حرام و باطل  »ظاهريه «. و به راي  وي
گويند  است خواه يك قبر باشد يا چند قبر. و اين احاديث بصراحت از تحريم سخن مي

  كه در آن سه  قتي نماز خواندن در مقبره حرام است. ولي به راي حنابله و نه از كراهت
گور يا بيشتر باشد. اما اگر يك قبر يا دو قبر باشد چنانچه نمازگزار رو بدان قبر يا بدان 
دو قبر نماز بخواند مكروه است و نمازش صحيح است اگر رو به قبر نماز نخواند مكروه 

  . نيست
  : شده است  د نيز نهي عبد نصاري و يهوم از نماز خواندن در كليسا و كنيسه = -2

اند و شعبي و عطاء و ابن  ابوموسي اشعري و عمر بن عبدالعزيز در كنيسه نماز خوانده
: ابن عباس در  گفته است اند: نماز خواندن در كنيسه اشكال ندارد. بخاري  سيرين گفته
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اي باشد.  ر و مجسمهخواند، مگر معبدي كـه در آن تصوي ) نماز مي يهود و نصاري معبد (
) به حضور عمر نوشتند: ما در اينجا هيچ مكاني را پاكتر و بهتر از معبد  در يمن از نجران (
: آن را با آب و سدر  ) حضرت عمر برايشان نوشت ؟ آيا آنجا نماز بخوانيم ايم ( يهود نيافته

هود و نصاري را خواندن در معبد ي  بشوئيد و در آن نماز بخوانيد. حنفيه و شافعيه نماز
  دانند. بطور كلي مكروه مي

 »خوابگاه شتران«و  »راه راسته«و  »كشتارگاه «و  »داني زباله«از نماز خواندن در  -3
  : و بر باالي خانه كعـبه نيز نهـي شده است »حمـام«و 

از  صپيامبر  : كه  كرده است زيد بن جبيره از داود بن حصين و او از ابن عمر روايت 
،  ، راسته راه ، گورستان كشتارگاه ،  داني واندن در هفت محل نهي فرمود: در زبالهنماز خ

. به روايت ابن ماجه و عبد بن حميد و  اهللا ، و بر پشت بام بيت  ، خوابگاه شتران حمام
  . كه او اسناد آن را قوي ندانسته است  ترمذي

كه آنها محل   اه آنستداني و كشتارگ فلسفه و علت نهي از نماز خواندن در زباله
گويند بدون حـائل و مستقيماً در  باشند. جمهور علماء مي نجاست و كثافت و آلودگي مـي

، ولي اگر حائلي باشد، مكروه است و به راي امام احمد و  آنها نماز خواندن حرام است
 . گويند علت نهي از نماز خواندن در خوابگاه شتران بدين جهت است ظاهريه حرام است

اند. و حكم  يعني آلوده هستند) و داليل ديگري را نيز گفته اند ( كه آنها از جن آفريده شده 
. نماز خواندن در راسته راه نيز بدين  است“  كشتارگاه “و  »داني باله ز«آن نيز همچون حكم 

كننده قلب نمازگزار  كه محل تردد مردم و سر و صداي مشغول   علت مورد نهي واقع شده
كعبه بدينجهت  گيرد. اما نماز خواندن بر روي بام خانه  و خشوع قلب را از وي مياست 

خواند نه  كعبه نماز مي  كه در اين حالت نمازگزار بر روي خانه  مورد نهي واقع شده است
، در صورتيكه بايد نمازگزار به سوي آن نمـاز بخواند. لذا بيشتر علماء نماز  به سوي آن

دانند  كه آن را جايز ولي مكروه مي  دانند. بخالف حنفيه را صحيح نميخواندن بر بام آن 
. اما كراهت نماز خواندن در  كـار برخالف تعظيم و بزرگداشت خانه كعبه است چه اين 

گويند وقتي  كه محل نجاست و آلودگي است و جمهور علماء مي حمام بدين سبب است 
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حمد و ظاهريه و ابو ثور نماز در حمام كراهت دارد كه نجاست منتفي باشد. و بقول ا
  . نيستصحيح 

  : كعبه نماز خواندن داخل خانه 

. از ابن عمر روايت  ، خواه فرض يا سنت صحيح است كعبه نماز خواندن داخل خانه 
، اسامه بن زيد و بالل و عثمان بن طلحه  رفت »اهللا بيت«به داخل  صكه: پيامبر  است

كعبه را بـه روي خود بستند. چون در را گشودند، من نخستين همراه ايشان بودند آنان در 
نماز  ص، به بالل برخوردم و از وي پرسيدم آيا پيامبر كه به داخل رفتـم كسي بودم  

  .  ، او بين دو عمود يماني نماز خواند. به روايت احمد و شيخين گفت: آري خواند؟ 

  گزار)ز حريم نما زگزار ( نما پرده و پوشش در پيش روي 

  : حكم آن  -1
كه نمازگزار، پيش روي خود پرده يا پوشش يا چيزي را، قرار دهد، تا   مستحب است
، باز دارد. و  كسي از جلو وي رد شود و ديدنش را از آن سوي آن مانع مانع آن باشد كه 

إذا صلى « فرمود: صكه پيامبر  وايت استبراي خود حريم بسازد. چه از ابوسعيد ر
هرگاه يكي از شما نماز خواند، پرده يا حائلي را پيش  « »صل إلى سترة وليدن منهاأحدكم فلي

  . به روايت ابوداود و ابن ماجه.»روي خود قرار دهد و از آن نزديك شود
،  رفت براي نماز) بيرون مي هرگاه روز عـيد ( صپيامبر« از ابن عمر روايت است كه:

خواند  وي قرار دهند و رو به طرف آن نماز مي اي را پيش روي داد كه سر نيزه دستور مي
. »كردند نيز چنين مي  كرد. سپس اميران و مردم پشت سر وي بودند و در سفر نيز چنين مي

  به روايت بخاري و مسلم و ابوداود.
نگران آن   كه نماز گزار  گذاشتن پـوشش مستحب است گويند وقتي  حنفيه و مالكيه مي

از پيش روي   كسي او عبور كند، اگر اطمينان داشته باشد كه كسي از پيش روي  باشد كه 
. چه ابن عباس گفته  كند گذاشتن پوشش و حايل مستحب نيست وي عبور و مرور نمي

در فضاي باز، نماز گـزارده است در حاليكه چيزي پيش روي وي  صپيامبر«:  است كه
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: او مستندي با اسناد  ه استكـه او گفت . به روايت احمد و ابوداود و بيهقي »نبوده است
  ، از طريق فضل بن عباس دارد.  ايت صحيحتر از اين رو

   توان بصورت حايل و پوشش قرار داد؟ چه چيزي را مي -2
گوشه  هرچيزي را كه نماز گزار، آن را در پيش روي خود بگذارد ولو اينكه 

 ص، پيامبر ست كه. از صبره ابن معبد روايت ا كرده است  باشد، بدين سنت عمل  فرشش
هرگاه يكي از شما نماز خواند، چيزي  « »إذا صلى أحدكم فليستتر لصالته ولو بسهم« فرمود:

كرده است و  . احمد آن را روايت »را پيش روي خود بگذارد حتي اگر تيري هـم باشد
: رجال  گفته  . هيثمي است »صحيح «كرده و گفته بشـرط مسلم   حاكـم نيز آن را روايت

 فرمود: ص، ابوالقاسم . ابوهريره گفته است ، رجـال صحيح است د براي ايـن حديثاحم
إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد شيئا فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا «

هرگاه يكي از شما، نماز گزارد، چيزي را پيش روي « »فليخط خطا وال يضره ما مر بين يديه
، عصائي را نصب كند و اگر عصا همراهش نبود، خطي  اگر چيزي نيافتخود قرار دهد، 

را پيش روي خود بكشد، آنوقت اگر كسي يا چيزي از جلو وي عبور و مرور كند او را 
اند و ابن حبان و احمد و ابن  كرده  . احمد و ابوداود و ابن حبان آن را روايت»زيان ندارد

: اين حديث در اين حكم اشكالي ندارد،  ي گفته استاند. بيهق كرده  المديني آن را تصحيح
كه در مسجدش بود و  كه او رو بروي ستوني   روايت شده است ص. از پيامبر ان شاء اهللا

كه عـايشه روي آن دراز كشـيده بود  همچنين رو بروي درخت و رو بروي تخت خوابي 
بنابر اين هر چيزي  ( . و رو بروي شترش و رو بروي جهاز شترش نيز نماز خوانده است

خوانديم و  : ما نماز مي . از طلحه روايت شده است كه و مانع قرار داد)“  ستره “توان  را مي
مؤخرة « بازگو كردند، او فرمود: صگذشتند، آن را براي پيامبر چهار پايان از جلو ما مي

و زين و جهاز  اگر چوب آخر پاالن « »الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم ال يضره ما مر عليه
گذرد، براي شما  كه از جلو شما در نماز مي شتر و... را جلو روي خود بگذاريد، چيزي 

. به روايت احمد و مسلم و ابوداود و ابن ماجه و »كند زياني ندارد و نماز اشكال پيدا نمي
  دانسته است. »حسن صحيح «كه آن را  ترمذي 

  : مامومين نيز كافي است براي باشد  شآنچه كه براي امام حائل و پوش  -3
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ما همراه «:  گفته است كه  كرده  عمرو بن شعيب از پدرش و او از جدش روايت 
، موقع نماز فرا رسيد،  در نزديك مكه پايين مي آمديـم »اذاخر«از بلندي تپه  صپيامبر
رو به ديواري در جهت قبله ايستاد و نماز خواند و ما نيز پشت سر وي  صپيامبر
همچنان  صعبور كند، پيامبر صخواست از جلو پيامبر اي مي ، بره ، در آنوقت اديمايست

كه از جلو وي عبور كند و آنقدر پيش رفت تا اينكه   گذاشت راند و نمي او را از خود مي
آنقدر به ديوار نزديك شد كه بره نتوانست از آنجا عبور كند، سر انجام بره از پشت سر 

در « گفته است:  ت احمد و ابوداود. از ابن عباس روايت شده كه. به رواي»وي عبور كرد
خواندند، من  نماز مي »مني «همراه مردم در ص، روزي پيامبر شرف بلوغ و احتالم بودم

گذشتم و خر را بحال خود  سـوار بـر خري بودم و از جلو بعضي از صفوف نماز، مي
  ي آن را بر من انكار نكرد. به روايت. كس چريد و به داخل صف رفتـم كه مي  گذاشته بودم

آيد كه جايز است از جلو صف مامومين عبور كرد و  . از اين احاديث بر مي گروه محدثين
  . خواند مشروع و مستحب است كه تنها نماز مي  حائل و پوشش نسبت به امام و كسي

  ايستند:ب)  ستره امام و منفرد) رديف به آن حائل و پوشش ( كه ( مستحب است   -4
كه آنقدر نـزديك به حـائل و پوشش  دانند،  : اهل علم مستحب مي گفته است بغوي 

، نيز همين  كه فقط امكان به سجده رفتن باشد. و همچنين بـين صفوف مامومين  ايستاد،
 : كه  . از بالل روايت است»ن منها ليد«اندازه فاصله باشد. قبال نيز در حديث آمده بود: 

. به »ماز گزارد در حاليكه بين او و ديوار در حدود سه ذراع فاصله بودن صپيامبر «
گفته  كه  . از سهل بن سعد روايت است  كه معني آن از بخاري است روايت احمد و نسائي 

. بروايت بخاري و »گوسفند بود فاصله باندازه گذاشتن يك  صبين نمازگاه پيامبر « : است
  . مسلم
  از گزار و حائل و پوششي كه نهـاده است عبور كرد:حرام است از بين نم  -5

كه نهاده   بموجب احاديث عبور و گذشتن از فاصله بين نمازگزار و پوششي
: زيد بن خالد مرا  . بسر بن سعيد گفته است كبيره و بزرگ است حرام و از گناهان   است

گذرد، چه  ازگزار ميكه از پيش نم  كسي : درباره  پيش ابو جهيم فرستاد كه از او بپرسـم
لو يعلم المار بين يدي « فرمود: ص، پيامبر گفت  ؟ ابوجهيم شنيده است صچيزي از پيامبر
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كه از پيش نمازگزار  كسي « »المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه
ناه بزرگي گ رسد و چه  گناهي به وي مي كه بسبب اين عمل چه   دانست گذرد اگر مي مي

داد كه چهل روز يا چهل ماه يا چهل سال توقف كند ولي  شود، ترجيح مي مرتكب مي
. خود زيد بن خالـد متن حديث را  گروه محدثين  . به روايت»مرتكب اين عمل نشود

لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه كان الن يقوم أربعين خريفا « : كرده است چنين روايت 
. ابن القيم از قول  كرده است بزاز آن را با سند صحيح روايت  »أن يمر بين يديهخير له من 

كه نمازگزار  گذشتن از جلو نمازگزار حرام است  گويد: وقتي  ابن حبان و ديگران مي
حايل و پوشش را پيش روي خود نهاده باشد ولي اگر چيزي پيش روي خود نگذاشته 

ابن حبان بر اين مطلب به حديث صحيحي استدالل .  باشد، عبور از جلو وي حرام نيست
 گويد: كه   كرده است  وداعه روايت خود آن را از مطلب بن ابي  »صحيح«كه در كرده است  

اي از محل طواف رفت و  گوشه  كه از طواف فارغ شد به ، وقتي  را ديدم صمن پيامبر «
)  ابن حبان . ابوحاتم (»ي نبوددو ركعت نماز گزارد در حاليكه بين او و طواف كنندگان كس

آيد كه اگر نمازگزار در نماز چيزي پيش روي خود ننهاده  گفته است از اين خبر برمي
. و اين خبر دليل آشكاري است بر اينكه  گذشتن و عبور از جلو وي مباح است  باشد،

ع و كه مان گيري درباره عبور نكردن از جلو نمازگزار مربوط به نمازگزاري است  سخت
كاري را نكرده باشد. ابوحاتم  كه چنين   كسي ، نه  حايل و پوششي پيش روي خود نهاده

كنندگان و او پرده و   كه بين طواف در حالي نماز گزارده است  ص: پيامبر گفته است 
را  صمن پيامبر« گفته است: كه  پوششي نبود. سپس روند حديث مطلب را ادامه داده 

گزارد، در حاليكه مردان و زنان از پيش روي او  نماز مي »االسود  لركنا«كه در مقابل  ديدم 
آمده است كـه  »روضه«. در »اي يا حايلي نبود پرده صگذشتند كه بين آنان و پيامبر مي

اش با آن فراوان  اگـر نمازگزار چيزي را پيش روي خود ننهاد يا چيزي نهاده ولي فاصله
كند. چون تقصير او است و در  كه عبور كننده را منع   باشد، بنابر قول صحيح جايز نيست

  كار خودداري شود. كه از اين   ، ولي بهتر است آن صورت عبور از جلو وي حرام نيست
كسي را كه جلو وي ميگذرد، از خود  ،  از نظر شرعي نمـازگزار مجاز است -6
  براند:
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در نماز مانع عبور كننده از تواند  اگر نمازگزار مانعي را پيش روي خود نهاده بود، مي
)  ستره . اما اگر مرور كننده از آنسوي مانع ( جلو خود باشد، خواه انسان باشد يا حيوان

  بگذرد، نمازگزار مانع آن نشود و عبور آن براي نمازگزار زياني ندارد.
،  : در حاليه من و يكنفر از دوستانـم گفته است كه   از حميد بن هالل روايت است

، در روز  : من با ابوسعيد خدري گفت ، ابوالصالح السمان  كرديـم ره حديثي مذاكره ميدربا
كه او را از مردم پنهان  ، او چيزي را پيش روي خود نهاده بود،  گزاردم جمعه نماز مي

وارد شد و خواست از جلو ابوسعيد عبور  »بني ابي معيط«كرد، در آن وقت جواني از  مي
كرد و جز آنجا راه عبوري  نه او زد و او را از خود راند، جوان نگاه كند، ابوسعيد بر سي

، لذا دو باره برگشت و خواست از آنجا بگذرد، ابوسعيد اين بار سختتر از بار اول  نيافت
. سپس مردم  بر سينه او زد و او را از خود راند، آن جوان ايستاد و ابوسعيد را ناسزا گفت

كرد. چون ابوسعيد پيش  ش مروان رفت و از ابـوسعيد شكايت كردند، آن جوان پي ازدحام 
: از  كند؟ ابوسعيد گفت ات از تو شكايت مي : چرا آن برادر زاده گفت ، مروان  مروان رفت

إذا صلى أحدكم إلى شئ يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز « فرمود: ام كه مي شنيده صپيامبر
خواند و  هرگاه يكي از شما نماز مي« »فإنما هو شيطان بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله

كرد، و كسي خواست از  چيزي را پيش روي خود نهاده بود، كه او را از مردم پنهان مي
، با او جنگ  رزيد و باز نگشت جلو او بگذرد، او را از خود براند، اگر عبور كننده امتناع و

  . سلم و بخاري. به روايت م» گمان او شيطان است كند، چه بي
  كند: نمـي  چيزي نماز را قطع  -7

ها  به راي علي و عثمان و ابن المسيب و مالك و شافعي و سفيان ثوري و حنفي
: ابوسعيد  كند. چه ابوداود از ابووداك روايت كـرده كه گفته است چيزي نماز را قطع نمي

د او را از خود راند، ، ابوسعي ، از جلو او گذشت خواند جواني از قريش خدري نماز مي
، دوباره ابوسعيد او را از خود راند، تا سه بار اين كار تكرار شد،  سپس آن جوان برگشت
 فرمود: صكند، ولي پيامبر : هيچ چيز نماز را قطع نمي گفت  چون نماز را بپايان برد،

انيد چه او كنيد و بر توانيد او را دفع  تا آنجا كه مي « »ادرءوا ما استطعتم فإنه شيطان«
  .» گمان شيطان است بي
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  ح است چيزهاي كه در نماز مبا

  شود: اعمال زير در نماز مباح است و موجب باطل شدن آن نمي
خواه از ترس خداوند باشد يا بخاطر مصائب و رنجها،  ، كشيدن گريه و ناله و آه  -1

كند. چه خداوند  ع كند و نتواند آنها را از خود دف مشروط برآنكه اين حاالت بروي غلبه 

#+ فرمايد: مي sŒÎ) 4’ n? ÷Gè? ÷ΛÏι ø‹n=tæ àM≈tƒ# u Ç≈uΗ÷q §�9 $# (#ρ”� yz # Y‰ £∨ß™ $|‹Å3 ç/ uρ ) ∩∈∇∪_  :چون  « .]58[مريم
كنان و گريه  افتند سجده آيات خداوند بخشنده مهربان بر آنان خوانده شود، بر روي مي

گيرد: از عبداهللا بن الشخير روايت  ر بر مي. مفهوم آيه نمـازگزار و غير نمازگزار را د» كنان
آمد،  گريان مي  اش صداي جوشش كه در نماز از سينه را ديدم  صمن پيامبر«:  كه  است

گريه او شنيده  گريست و صداي  جوشد يعني از خوف خدا مي كه ديگ مي همانگونه 
وداود و . به روايت احمد و اب»شد كه شبيه صداي غليان آب در ديگ جوشان بود مي

در جنگ « گفته است: طالب  . علي بن ابي كه او آن را صحيح دانسته است  نسائي و ترمذي
شب  صبدر جز مقداد بن االسود سواري در ميان ما نبود، و در ميان ما تنها پيامبر

. به روايت ابن »كرد خواند و گريه مي كشيد و تا صبح شد در زير درختي نماز مي بيداري 
به آخرين بيماري خود مبتال  ص: چون پيامبر كه  رت عايشه روايت است. از حض حبان

. »به ابوبكر بگوئيد كه براي مردم نماز بگزارد « »مروا أبا بكر أن يصلي بالناس« شد، فرمود:
تواند اشك خويش  ، نمي گمان ابوبكر مرد رقيق القلب است : اي پيامبر خدا بي گفت عايشه 

كه  گفتم  گفت بدانجهت چنين  كند. عايشه  آن مي خواند،گريه ميرا نگه دارد، او هرگاه قر
كسي باشد كه در جاي  مبادا مردم از ابوبكر دوري جويند و بدشان آيد كه او اولين 

مروا أبا بكر فليصل بالناس، « فرمود: صبايستد و آن را بفال بد بگيرند. پيامبر صپيامبر
گمان شما بر سان  مردم نماز بگزارد، بي به ابوبكر بگوئيد براي« »إنكن صواحب يوسف

. »كنيد زناني هستيد كه با يوسف بوديد كه چيزي را در دل داريد و خالف آن را اظهار مي
  . كه آن را صحيح دانسته است  به روايت احمد و ابوداود و ابن حبان و ترمذي
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كه به وي گيرد با وجود اين كه ابوبكر پيشنمازي را بعهده   گرفت  تصميم صپيامبر
كند، اين مطلب دليل بر  خبر دادند كه ابوبكر چون قرآن بخواند گريه بروي غلبه مي

  اينست كه گريه در نماز اشكال ندارد.
 روزي عمربن خطاب در نماز صبح سوره يوسف را خواند تا اينكه بدين آيـه رسيد:

+!$ yϑ‾ΡÎ) (#θä3 ô©r&  Éo\t/ þ’ÎΤ÷“ ãm uρ ’ n<Î) «! گريه عمر شنيده شد. به روايت   ايصد. ]86[يوسف:  _#$
گريه خود را  كه عمر در نماز صداي  بخاري و سعيد بن منصور و ابن المنذر. اين مطلب 

كسي در نماز گريه   گويند: چنانچه آشكار نموده است جواب ردي است به كساني كه مي
اوند شود، خواه از ترس و خوف خد كند و دو حرف از آن آشكار گردد نمازش باطل مي

كالم و  گويند: چنانچه در گريه كردن دو حرف ظاهر شود،  . و اينكه مي باشد يا خير؟
گفتن غير از گريستن  كالم و سخن  شود، اين سخن مسلم نيست چه  سخن محسوب مي

  . است
  چپ و راست نگريستن بوقت نماز:  -2

گريست ن در نماز به چپ و راست خود مي صكه پيامبر  از ابن عباس روايت است
كه   گردانيد. به روايت احمد ابوداود روايت كرده گردنش را به طرف پشت نمي  ولي

  : . ابوداود گفت نگريست مي »شعب «در نماز به طرف  صپيامبر
فرستاده بود. از انس بن سيرين  »شعب«سواري را شب براي نگهباني به  صپيامـبر

نگريست  كه در نماز به چيزي مي ام  دهانس بن مـالك را ديـ « : كـه گفته است روايت است 
  . به روايت احمد.»و بدان خيره شده بود

نگريستن به اطراف اگر براي نياز باشد مكروه است و بهتر است از آن خودداري 
نمود، چه با خشوع و دل به خدا دادن و روي نمودن به خدا، منافات دارد. از عايشه 

،  سوال كردم ص، در نماز از پيامبر راف نگريستنو به اط »التفات«روايت است كه درباره 
التفات و بـه اطراف نگريستن در نماز « »اختالس يختلسه الشيطان من صالة العبد« او فرمود:

. بـه روايت احمد و بخاري و نسائي و »كند يكنوع دزدي است كه شيطان از بنده خدا مي
  ابوداود.
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يأيها الناس إياكم « فرمود: ص، پـيامبر كه از ابوالدرداء بطريق مرفوع روايت است 
اي مردم از « »وااللتفات فإنه ال صالة للملتفت، فإن غلبتم في التطوع فال تغلبن في الفرائض

كند نمازي ندارد، اگر در   كه چنين  كسي نگريستن به اطراف در نماز پرهيز كنيد، چه 
فرض بر شما غلبه كند و نمازهاي سنت بدين عمل مبتال شديد نگذاريد كه در نمازهاي 

  . به روايت احمد.»چنين عملي را مرتكب نشويد
إياك وااللتفات في الصالة « به من فرمود: ص، پيامبر گفته است كه   از انس روايت است

از نگريستن به  « »فإن االلتفات في الصالة هلكة فإن كان وال بد ففي التطوع ال في الفريضة
  ، اگر حتماً بايد چنين چيزي انجام ه اين عمل هالكت استاطراف در نماز پرهيز كنيد، چ

. ترمذي آن را روايت كرده و صحيح دانسته »گيرد در نماز سنت باشد نه در نماز فرض
  . است

إن اهللا أمر يحيى بن زكريا « فرمود: ص، پيامبر كه  در حديث حارث اشعري آمده است
يعملوا بها، فيه: ..وإن اهللا أمركم بالصالة فإذا بخمس كلمات أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن 

خداوند به يحيي  « »صليتم فال تلتفتوا فإن اهللا ينصب وجهه لوجه عبده في صالته ما لم يلتفت
اسرائيل نيز دستور دهد كه آنها  كند و به بني فرزند زكريا دستور داد كه به پنج چيز عمل 

وند به شما دستور داده است كه نماز بخوانيد كنند، و در ضمن آن آمده بود: خدا را عمل 
گمان خداوند در نماز روي در  و چون نماز خوانديد، در نماز به اطراف ننگريد چـه بي

  . . به روايت احمد و نسائي»كه به اطـراف ننگرد روي بنده خويش دارد، مـادام 
العبد وهو في صالته  ال يزال اهللا مقبال على« فرمود: ص، پيامبر از ابوذر روايت است كـه

كه بنده خدا در نماز است و به اطراف  تا زماني « »ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف عنه
نگرد، خداوند به وي مي گرد و روي در روي او دارد، چون به اطراف بنگرد، خداوند  نمي

  . ست. به روايت احمد و ابوداود كه او آن را صحيح االسناد دانسته ا»روي از وي بگرداند
تا اينجا سخن از التفات و نگريستن بود بدون اينكه همه بدن بچرخد و از قبله 

گردد، نمازش  گردد. اما اگر چنان به اطراف بنگرد كه همه تن او از قبله متحول  منصرف 
پذيرد و همه علماء  واجب است و در آنصورت خلل مي »استقبال قبله «گردد چه  باطل مي

  د.در آن اتفاق نظر دارن
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آن و هر چيزي كه انسان را زيان رساند  كشتن مار و كژدم و مگسها و امثال   -3
  كار مستلزم عمـل كثير نيز باشد: اگرچه اين 

اقتلوا االسودين في الصالة: الحية « فرمود: ص، پيامبر از ابوهريره روايت است كـه
. اين »كردند بكشيد له ) اگر در نماز به شما حم مار و كژدم آن دو سياه را ( « »والعقرب
  اند. كرده روايت را احمد و اصحاب سنن  »حسن صحيح«حديث 

  راه رفتن اندك بوقت نياز:  -4
خواند و در بـه روي او بسته  در منزل نماز مي صپيامبر «:  از عايشه روايت است كه

گشود و به  ، ايشان راه رفت و در را به رويـم  بود، من به منزل برگشتـم و در خانه را زدم
د  . به روايت احمـد و ابوداو»گرد نمود و در خانه در جهت قبله بود نمازگاه خويش عقب

آيد كه  . از سخـن حضرت عايشه بر مي دانسته است »حسن «كـه آن را  و نسائي و ترمذي 
نبايد نمازگزار رويش را از قبله بگرداند. لذا او گفت در خانه در جهت قبله بود. و در 

در منزل  صپيامبر «:  كه اين مطلب باز هم از حضرت عايشه روايت شـده است تاييد 
زد، اگر در خانه در جهت قبله يا طرف راست يا  كسي در را مي خواند هر گاه  نماز مي

. به روايت  »كرد گشود و به قبله پشت نمي شد، در را به روي او مي طرف چپ او واقع مي
  . دارقطني

بركنار رودخانه نماز  »اهواز«ابو برزه االسلمي در «كه:  ت است از ارزق بن قيس رواي
خواند، اسبش عقب  خواند و لگام اسبش را در دست خود نگه داشته و نماز مي مي
: خداوندا اين شيخ را  گفت . يكي از خوارج  رفت رفت و او نيز همراه آن عقب مي مي

: سخن تو را  ان برد، بدان مرد گفتخواند؟ چون نمازش را بپاي رسوا ساز، چگونه نماز مي
،  ام در جنگ شركت داشته ص، بار) همراه پيامبر سال ، من شش يا هفت يا هشت ( شنيدم

تر بود از اينكه آن را  ، عقب رفتن همراه اسب برايم آسان ام گيري او را ديده كارها و آسان 
. ابوبرزه »دشوار گردد گرفته است و كار بر من  گريزد كه الفت  رها سازم تا بدان جاي

  . چون در سفر بود نماز بر را دو ركعت خواند. به روايت احمد و بخاري و بيهقي
: باجماع فقهاء راه  گفته است »الفتح«و اما درباره راه رفتن بسيار، حافظ ابن حجر در 

   شود. يث ابوبرزه اسلمي برراه رفتن اندك حمل مي كند و حد رفتن بسيار نماز را باطل مي
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  برداشتن بچه يا اينكه بچه خود را به نمازگزار آويزان كند:  -5
دختر زينب دختر  »امامه «خواند و  نماز مي ص: پيامبر كه از ابوقتاده روايت است 

نهاد و چون از  رفت وي را برزمين مي بر دوش او بود، چون به ركوع مي صپيامبر
: از او  نهاد. ابوعامر گفت ود ميگرفت و بر دوش خ خاست دوباره او را مي سجده برمي

از طريق زيد  گفته است:  گزارد؟ ابن جـريج مي صسوال نكردم چه نمازي بود كه پيامبر
  : آن نماز، نماز صبح بود. گفته شد كه عتاب از عمرو بن سليـم برايم  بن ابي

: ابن جريح اسناد اين حـديث را نيكو  ابو عبدالرحمن عبداهللا بن امام احمد گفت
  . به روايت احمد و نسائي و ديگران. دانسته است
در نماز امامه را بردوش نهاد، اين بود كه  صفلسفه اينكه پيامبر«گفته است:  فاكهاني 

گرفتند و با آنها اظهار محبت  عربها دختران را دوست نداشتند و آنها را در آغوش نمي
حتي در نماز آن دختر را روي  كرد و با اين رفتار عربها مخالفت  صنمودند، پيامبر نمي

كار وا دارد. چه بيان عملي بيشتر از بيان قولي تاثير   دوش نهاد تا عمال آنان را به ترك اين
  .»گذارد مي

براي يكي از  صروزي پيامبر « كه: كرده است  عبداهللا بن شداد از پدرش روايت 
 گرفته بود،  ر دوشنمازهاي ظهر يا عصر به مسجد آمد در حاليكه حسن يا حسين را ب

االحرام را گفت و به  براي نماز پيش افتاد و او را بر زمين نهاد، سپس تكبيره صپيامبر
كرد، من سرم را از   گرديد، در اثناي نماز به سجده رفت و آن را طوالني نماز مشـغول 

هنوز در سجده است و آن بچه بـر پشت وي  صكه پيامبر سجده بلند كردم و ديدم 
نماز را به پايان برد، مردم گفتند: اي  ص. چون پيامبر د، پس دوباره به سجده رفتمباش مي

،  كه ما گمان كرديـم  كردي و آنقدر آن را طول دادي رسول خدا شما در اثناي نماز سجده 
؟ پيامبر كـه فرمود: هيچكدام از آنها  اي روي داده است يا به تو وحي شده است كه حادثه

،  خواست بـر دوش من نشيند كه من دوست نداشتم ولي فرزندم مي ، روي نداده است
گفته   . نووي . به روايت احمد و نسائي و حاكـم»كام خويش برسد كنم تا او به  شتاب 

اند:  گفته كند كه  اين حديث مذهب امام شافعـي و پـيروان و موافقان او را تاييد مي «:  است
در نماز فرض و سنت براي امام و ماموم جايز  برداشتن پسر و دختر و حيوانات پاك
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اند، و آن را در نماز فرض جايز  كرده  ، آن را بر نماز سنت حمل . پيروان امام مالك است
، اين تعبير  »يوم الناس« : كه : چه در حديث آمده است  دانند. اين تاويل فاسد است نمي

باشد و قبال نيز گفته شد كه كـه مقصود نماز فرض مي   صريح و يا بمنزله صريح است
: بعضي از مالكيها مدعي  . نووي گفته است»اين رويداد در نماز صبج پيش آمده است

گويند اين مطلب خاص  هستند كـه اين حديث منسوخ شده و گروهي ديگر از آنها مي
. همه اين دعاوي باطل و  اند: براي ضرورت بوده است گفته  بوده و بعضي صپيامبر

. بلكه حديث  . چه دالئلي ندارند و هيچ ضرورتي نيز وجود نداشته است تمردود اس
صحيح و صريح است در جواز آن و هيچ مخالفتي با قواعد شرعي هـم ندارد. زيرا انسان 

كه در درون و معده او است صرف نظر شده و لباس اطفال هم  پاك است و از آنچه 
كند و افعال و  يز اين مطلب را تاييد ميحمل بر طهارت و پاكي مي شود و داليل شرعي ن

كند. و اين عمل  كه پشت سر هـم نباشد نماز را باطل نمي حركات اندك يا متفرقه 
بيان جواز آن است و به اين قواعدي كه ذكر كرديـم اشاره دارد. و اين حديث  صپيامبر

شبيه به يك  ص: اين عمل پيامبر گفته است كند كه  ادعاي ابوسليمان خطابي را رد مي
كرده  امامه را برداشته چون خود را به وي آويزان  ص. چه پيامبر عمل غير عمدي است

او را بلند نكرد بلكه چون برخاست امامه با وي ماند. بعد خطابي گفته  صبود و پيامبر
بار ديگر او را بعمد برداشته باشد. چه در آنوقت  صرود كه پيامبر گمان نمي«:  است
دارد، اگر نقوش و راه راه بودن جامه او  آيد و دل را مشغول مي حسـاب مي كثير به  عمل

. اين بود سخن مرحوم  »؟ كرده باشد چگونه اين عمل او را مشغول نكرده است را مشغول 
. و حديث صحيح مسلم نيز اين  . ولي سخني است باطل و ادعائي است پوچ خطابي

فإذا رفع من السجود «فإذا قام حملها و «بود:  كند. چـه در متن حديث ادعاي او را رد مي
تا آخر  »خرج علينا حامال أمامة فصلى...« و در روايت غير مسلم نيز آمده است: »أعادها

كه داراي نقوش بود بدينجهت است كه دل را مشغول  اي  . و اما قضيه جامه»حديث
كه دل را  مسلم باشد،  اي داشته باشد. و برداشتن امامه اگر دارد، بدون اينكه بهره مي

.  كرديم اي از قواعد و فوائد آن را بيان  گوشه كه   هائي بوده ، براي بهره مشغول داشته است
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، آن حديث براي بيان جواز آن عمل و اشاره به فوائد آن بـوده است و تا روز  بنابراين
  . . ا هـ � �# ���� ����&�! . قيامت براي مسلمين چنين عملي جايز است

جايز است كه بر نمازگزار سالم كرد و او را مخاطب قرار داد و براي او نيز  -6
  جايز است به اشاره به سالم و خطاب پاسخ دهد:

،  رفت بسوي بني المصطلق مي صكه پيامبر : وقتي  كه  از جابر بن عبداهللا روايت است
ش مشغول نماز خواندن ، او بر پشت شتر ، به پيش او رفتـم كرد، چون برگشتم مرا روانه 

. او با اشاره دست به من جواب داد، سپس باز با او سخن  گفتـم بود، من با ايشان سخن 
خواند و با  شنيدم كه او نماز مي كنيد، و من مي گفت چنين  ، باز هم با اشاره دست  گفتم 

ك فإنه لم ما فعلت في الذي أرسلت« كرد. چون نمازش را بپايان برد، فرمود: سرش اشاره مي
كه ترا برايش   كار كردي درباره چيزي چه « »يمنعني من أن أرد عليك إال أني كنت أصلي؟

. احمد و مسلم آن را »، بـه شما پاسخ ندادم ؟ چون داشتم نماز مي خواندم فرستاده بودم
  اند. كرده روايت 

،  گذشتم صمن از كنار پيامبر « عبداهللا بن عمر از صهيب روايت كرده كه گفته است:
او مشغول نماز خواندن بود، من بر وي سالم دادم و ايشان با اشاره انگشت به من پاسخ 

. باز هم از عبداهللا روايت  كه آن را صحيح دانسته است  به روايت احمد و ترمذي »داد
كردند، چگونه پاسخ  سالم مي صكـه در نـماز بر پيامبر  ، وقتي از بالل پرسيدم« كه:  است

. احمد و اصحاب سنن آن را روايت كرده و ترمذي آن را »: با اشاره دست گفت ؟ داد مي
. احمد »كرد در نماز اشاره مي صپيامبر « . و از انس روايت است كه: صحيح دانسته است

كردن با انگشت يا  اند. اشاره  و ابوداود و ابن خزيمه با اسناد صحيح آن را روايت كرده
روايت شده  صشاره بـا سـر اشكال ندارد و همه آنها از پيامبرتمام دست و يا ايماء و ا

  . است
  : ) و كف زدن سبحان اهللا گفتن تسبيح ( -7

كند، يا كسي اجازه ورود  اگر در ميان نماز چيزي پيش آيد، مانند اينكه امام اشتباه 
سبحان «گويند: توانند ب ، مردان مي كور، و امثال آن اي براي آگاهانيدن  طلب نمايد، يا اشاره
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من « فرمود: ص، پيامبر كه  كف بزنند. از سهل بن سعد الساعدي روايت است و زنان  »اهللا
 در نماز اگر« »نابه شئ في صالته فليقل: سبحان اهللا، إنما التصفيق للنساء، والتسبيح للرجال

 گمان كف زدن مخصوص زنان ، بي»سبحان اهللا«كسي چيزي پيش آمد كرد، بگويد:  براي 
  اند. . احمد و ابـوداود و نسائي آن را روايت كرده» و تسبيح مخصوص مردان است

  : آگاه كردن امام -8
آورد،  كه ماموم آن را بياد وي كرد، جايز است   اي را فراموش هرگاه امام در نماز آيه

:  كه  خواه امام به اندازه قرائت واجب خوانده باشد يا خير. از ابن عمر روايت است
گرديد، چون از نماز فارغ شد، به  اي بر وي مشتبه  خواند و آيه يكبار نماز مي صمبرپيا

 فرمود: ص، پيامبر : آري گفت  پـدرم »؟ آيا تو با ما بودي « »أشهدت معنا؟«پدرم فرمود: 
كرد كه آن را به ياد من بياوري و مرا  چه چيز تو را منع  « »فما منعك أن تفتح علي؟«

  اند. ابوداود و ديگران با راويان موثق آن را روايت كرده و آورده. » ؟ بياگاهاني
  :)1(، بوقت عطسه يا بوقت پيش آمدن نعمتي»الحمد هللا«گفـتن  -9

كه عطسه كردم  گزاردم  نماز مي صكه: پشت سر پيامبر  از رفاعه بن رافع روايت است
نماز را  صچون پيامبر »ويرضىالحمد هللا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا « و گفتم:

كسي حرف نزد، سپس بار دوم  »گفت؟ كسي بود كه در نماز سخن  چه  « بپايان برد فرمود:
:  گفت نيز سوال را تكرار نمود و كسي جواب نداد، سپس بار سوم آن را تكرار كرد. رفاعه 

بضع وثالثون  والذي نفس محمد بيده لقد ابتدرها« فرمود: صمن بودم اي رسول خدا. پيامبر
كه جـان محمد در دست اوست سي واند فرشته از  سوگند بدانكس « »ملكا أيهم يصعد بها

. نسائي و ترمذي و بخاري آن را »كداميك آن را به آسمان ببرد كه  گرفتند،  هـم پيشي مي
  دارد.اند. ولي متن بخاري با اين متن تفاوت  كرده روايت 

                                         
كـه  . در بخاري از ابـوهريره روايت است  اما جلوگيري از دهن دره و خـميازه مستحب است - 1

الشيطان،  فإن ذلك من )ها(إذا تثاءب أحدكم في الصالة فليكظم ما استطاع وال يقل « فرمود: صپيامبر
گرفت تا آنجا كه ممكن است آن را فرو برد و   اش هرگاه يكي از شما در نماز خميازه«.   »يضحك منه

  .»خندد . چه اين عمل از شيطان است و شيطان از آن مي )ها (نگويد: 
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  امه او بهـنگام عذر:سجده برجامه نمازگزار يا عم -10
در يك جامه نماز خواند و به قسمت بلند و  صكه پيامبر از ابن عباس روايت شده 

اي از  بر گوشه كرد ( ، خود را از حرارت و گرماي زمين و سردي آن حفظ مي اضافي آن
. و اگر بدون عذر باشد  . احمد آن را با سند صحيح روايت كرده نمود) آن سجده مي

  . مكروه است
  : خالصه بقيه اعمـالي كه در نمـاز مباح است  -11

داد،  آنها را در نماز انجام مـي صابن القيـم بعضي از اعمال مباح را كه پيامبر
خواند و عـايشه در بين او و  نماز مـي ص: پيامبر كرده و گفته است خـالصه 

داد و او پاي  رفت با دست او را فشار مي گاهش خوابيده بود، چون به سجده مي سجده
كرد.  برمي خاست او پـاي خود را دراز مي صنمود و چون پيامبر خود را جمع مي

او را  صكند، پيامبر گزارد كه شيطان آمـد تا نمازش را قطع  نماز مي صروزي پيامبر
  گرفت و گلويش را فشرد تا اينكه آب دهانش بر دست او روان شد. 

، چـون وقت سجده  رفت و بـه ركـوع مـيخوانـد  بر روي منبر نماز مـي صپيامبر
كرد، سپس دوباره بر منبر صعود  گشت و بر زمين سجده مي رسيد به عقب برمي مي
خواست از جلو  پشت ديواري نماز مي خواند كه حيواني آمد و مي صكرد. پيامبر مي

كه شكمش   كه آن را براند و آنقدر پيش رفت  پيش رفت صبگذرد و پيامبر صپيامبر
  . گذشت صديوار چسبيد، آنوقت حيوان از پشت سر پيامبربه 

كنان پيش او  نزاع  »بني عبدالمطلب«خواند، دو كنيز از  نماز مي صروزي پيامبر
. و »آنها را گرفت و از هـم جدايشان ساخت و حال آنكه در نماز بود صآمدند، پيامبر

را گرفتند و او آنها را از  صآنان زانوان پيامبر «:  متن حديث نزد امام احمد چنين است
خواند جواني از جلو او  نماز مي ص. پيامبر»هم جدا ساخت و نماز را قطع نكرد

با  ص، با دست اشاره كرد كه برگردد و او برگشت بعد از او كنيزي آمد، پيامبر گذشت مي
از نماز فارغ  ص. چون پيامبر كنيز برنگشت و رفت كرد كه برگردد و آن  دست اشاره 

. امام احمد آن را در سنن ذكر كرده »كنند زنان بر مردان غلبه مي« »هن أغلب« فرمود: شد،
  است.
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اصل آن از  »النفخ في الصالة كالم« كرد. و اما حديث: در نماز فوت مي صپيامبر
حضرت رسول ثابت نشده است بلكه سعيد آن را در سنن خود از ابن عباس روايت كرده 

گريست و سرفه و تنحنح و اح اح  در نماز مي صپيامبر«اشد. ب  : اگر صحيح و گفته است
  .»كرد مي

كه پيش او   وقت مالقاتي داشتم ص: من با پيامبر گفته است �طالب علي بن ابي
كرد و من  كردم اگر مشغول نماز خواندن بود، اح اح مي كسـب اجازه مي ، وقتيكه  رفتم مي

داد. نسائي و احمد آن را ذكر  د، اجازه مي، و اگر نماز را تمام كرده بو شدم وارد مي
 ص: من در شب و روز مالقاتي با پيامبر اند. متن حديث نزد احمد چنين است كرده

كرد. احمد آن را  شدم و در نماز بود، تنحنح مي كه بر او وارد مي داشتـم و هر وقت 
ل نماز كرد و آن را مبط كرد و در نمازش تنحنح مي كرده و بدان عمل مي  روايت

خواند. عبداهللا بن عمر  گاهي با پاي برهنه و گاهي با كفش نماز مي ص. پيامبر دانست نمي
گاهي  صداد بر خالف يهود، با كفش نماز بخوانيد. پيامبر ، و دستور مي گفته است  چنين

  خواند و بيشتر در دو جامه. در يك جامه و گاهي در دو جامه نماز مي
  : خواندن از روي مصحف  -13

ايستاد و از روي مصحف قرائت  ذكوان موالي عايشه در ماه رمضان به امامت او مي
: اگر احياناً از  گفته است . نووي  كرد. به روايت مالك و مذهب شافعيه نيز چنين است مي

شود. اگر در نماز به نوشته غير از  روي قرآن بخواند و آن را ورق بزند نمازش باطل نمي
گردد اگر چه طول بكشد  آن را در دل خود تكرار كند، نمازش باطل نميكند و  قرآن نگاه 

  گفته است.  خود اين مطلب را بصراحت »امالء«. شافعي در  ولي مكروه است
  : دل مشغولي بغير از نماز) مشـغول بودن دل به غير از اعمال نماز: (  -13

ة أدبر الشيطان وله ضراط إذا نودي للصال« فرمود: ص، پيامبر كه از ابوهريره روايت است 
حتى ال يسمع االذان، فإذا قضى االذان أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قضى التثويب أقبل حتى 
يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا، اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظن الرجل ال يدري كم 

چون بانگ اذان « »و جالسصلى، فإن لم يدر أحدكم ثالثا صلى أم أربعا فليسجد سجدتين وه
اندازد تا صداي اذان  گريزد و از خود سر و صدا راه مي كرده و مي  ، شيطان پشت برخاست
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كه صداي اقامه نماز بلند شد، باز هم مي   گردد، وقتي گفته شد، برمي را نشنود، چون اذان 
انسان و قلبـش كند و بين  گردد تا انسان را وسوسه  گريزد، وقتيكه اقامه تمام شد، برمي

كه انسان در   گويد: فالن چيـز و فالن چيز را بياد آور، چيزهايي كند و مي خطور مي
،  داند كه چند ركعت خوانده است آورد، تا اينكه نمي فكرش نيست آنها را به ياد او مـي

دانست كه سه ركعت خوانده يا چهار ركعت بنا را بر سه بگذارد و  اگر يكي از شما نمي
  . به روايت بخاري و مسلم.»كند  تشهد اخير دو بار سجده پس از

آمد كه من در نماز سپاه خود  گاهي پيش مي«كه:  كرده   بخاري از حضرت عمر روايت
. با اينكه نماز خواندن با دل مشغولي و در فكر غير نماز بودن صحيح »كردم را تجهيز مي

داوند متوجه نمايد و با انديشيدن كند، ولي نمازگزار دل خود را به خ است و كفايت مي
، براي درك فلسفه و حكمت  كـوني و تالش  هاي عظمت خداوند و آيات درباره نشانه

كننده را  اعمال نماز، فكر خود را مشغول دارد و انديشيدن درباره چيزهاي دل مشغول 
تعقل و شود كه همراه با  فراموش نمايد. چه در نماز فقط آن اعمالي بسود وي نوشته مي

گفته  ،  اند كه كرده . ابوداود و نسائي و ابن حبان از عمار ياسر روايت  درك خوانده است
إن الرجل لينصرف وما كتب له إال عشر صالته « فرمود: شنيدم كه مي صاست من از پيامبر

گاهي انسان نماز را بپايان « »تسعها ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها
، يك  ، يك پنجم ، يك ششـم ، يك هفتم ، يك هشتم ، يك نهم رد، در حاليكه يكدهـمب مي

. بزاز از ابن عباس »شود ، يك سوم و يا يك دوم آن به حساب وي نوشته مي چهارم
: إنما أتقبل الصالة ممن تواضع بها لعظمتي ����قال اهللا« فرمود: صكه پيامبر  كرده است روايت

، ولم يبت مصرا على معصيتي وقطع النهار في ذكري، ورحم المسكين ولم يستطل بها على خلقي 
وابن السبيل واالرملة، ورحم المصاب، ذلك نوره كنور الشمس، أكلؤه بعزتي ، واستحفظه مالئكتي، 

خداوند « »أجعل له في الظلمة نورا وفي الجهالة حلما، ومثله في خلقي كمثل الفردوس في الجنة
كند و   كه در برابر عظمت من تواضع و فروتني پذيرم  از كسي ميگمان نماز را  گويد: بي

آن را وسيله تكبر و فضل فروشي بر مردم قرار ندهد و بر معصيت و نافرماني من مصر 
نباشد و روز را با ذكر و ياد من بپايان ببرد و به بيچارگان و مسافران درمانده و بيوه زنان 

درخشد،  ) همچون خـورشيد مي در قيامت صي (كند. چنين شخ و مصيبت ديدگان رحــم 
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، در  گمارم گيرم و فرشتگان را به حفاظت و نگهباني او مي من او را در پناه خود مي
. مثل  دهم تاريكي براي وي نور و در گمراهي و ناداني براي وي خرد و شكيبائي قرار مي

بن خالد روايت كرده  . ابوداود و زيد» در بهشت است »فردوس«او در ميان مردم همچون 
من توضأ فأحسن وضوءه، ثم صلى ركعتين ال يسهو فيهما غفر له ما تقدم « فرمود: صكه پيامبر 

هر كس نيكو وضو گرفت سپس دو ركعت نماز بدون سهو و اشتباه خواند، « »من ذنبه
:  كه  كرده است  العاص روايت . مسلم از عثمان بن ابي»شود گناهان پيشين او آمرزيده مي 
گفتم اي رسول خدا شيطان بين من و نمازم و بين قرائتم حايل شده و آن را بر من مشتبه  

ذاك شيطان يقال له خنزب فإذا أحسسته فتعوذ باهللا منه واتفل عن « فرمود: صسازد، پيامبر مي
، از  ، هرگـاه احساس او را كردي است »خنزب«كـه نامش   آن شيطاني است« »يسارك ثالثا

كردم و  : چنين  . عثمان گفت»دا پناه ببر و سه بار به طرف چپت، آب دهان بيندازاو به خ
: ����قال اهللا« فرمود: صخداوند او را از پيشم راند. از ابوهريره روايت است كه پيامبر

قال  »�$�� # "! ��	� �«قسمت الصالة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال 
، وإذا قال: »أثنى علي عبدي«: ����قال  »��-Z� ��-��9« ، وإذا قال:»حمدني عبدي« :����اهللا
»�%��� �&% D��
� �v�%0 إ« ، وإذ قال:»مجدني عبدي وفوض إلي عبدي« قال: »	/ v�%

�)�/� ��w�x �91;� � w�y «قال هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، فإذا قال:  »/�;	�

�� !&gW � Tz ��9�� V�	/B �%C�����g�� M� ��9« قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل« 
ام و هر چه كه  ام به دو نصف تقسيـم كرده نماز را بين خود و ببنده »خداي بزرگ فرمود«

، پروردگار جهانيان را سزاوار  ستايش اهللا « ، چون بنده گفت: دهـم ام بخواهد به وي مي بنده
خداي بخشنده «:  ، و چون گفت»يش كردام مـرا ستا بنده « خداي بزرگ فرمايد: »است

، خدا »صاحب روز جزا « : گفت و چون  »ام مرا ثنا گفت بنده «خداي بزرگ فرمايد:  »مهربان
تنها ترا « : گفت ، و چون »ام مرا تمجيد كرد و كار خود به من سپرد بنده « فرمايد:

ام  اين بين من و بنده« ، خداي بزرگ فرمايد: »خواهـم پرستـم و تنها از تو يـاري مي مـي
  : خدايا مرا به راه راست هدايت گفت ، و چون »دهم باشد و هر چه بخواهد به وي مي مي
كه مورد خشم و غضب  كساني  ، نه راه  اي كه بر آنان نعمت ارزاني داشته كساني  ، راه  كن
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هر چه بخواهد به  ام ، خداوند فرمايد: بنده»اند گمراه شده اند و نه راه كساني كه  واقع شده
  .» وي مي دهم

  : ) كه در نماز ناپسند است اعمالي  ز ( مكروهات نما

اشاره   كه در زير بدانها ترك هر يك از سنتهاي نماز كه قبال به آنها اشاره شد و اعمالي 
  : شود مكروه است مي

ه ، مگر بدانها نياز داشته باشد كه در آن صورت مكرو دن با جامه و تن بازي كر -1
  نيست:

كشيدن بر روي سنگ ريزه و   باره دست : در گفته است كه  از معيقب روايت است 
ال تمسح الحصى وأنت تصلي « ، فرمود: كردم سوال  صكردن آن در نماز از پيامبر تسويه 

ها  وقتي كه در نماز هستي دست بر سنگ ريزه « »فإن كنت البد فاعال فواحدة: تسوية الحصى
روايت   . به»كن كار را بكني آن را درست و صاف  كه اين   ستيمكش اگر ناچار ه

  جماعت محدثين.
إذا قام أحدكم إلى الصالة فإن الرحمة تواجهه « فرمود: صاز ابوذر روايت است كه پيامبر

هرگاه يكي از شما به نماز ايستاد رحمت خداوند با وي روبرو است  « »فال يمسح الحصى
، امام احمد و اصحاب »-كار عبث انجام ندهد  يعني  - پس دست به سنگ ريزه نمالد 
به جواني بنام  صاند. از ام سلمه روايت است كه پيامبر سنن اين حديث را اخراج كرده

ات را براي خدا خاك  چهره« »ترب وجهك هللا« كرد، فـرمود: كه در نماز فوت مي  »يسار«
  .كرده است . احمد آن را با اسناد نيكو روايت » آلود كن

  دست بر پهـلو و تهـيگاه نهـادن در نماز:  -2
، در نماز  ما را از دست بر تهيگاه و پهلو نهادن ص: پيامبر كه  از ابوهريره روايت است

: اخـتصار بمعني دست بر تهيگاه و  كرده و گفته است نهي فرمود. ابوداود آن را روايت 
  . خاصره نهادن است

  : به آسمان نگريستن  -3
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لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء « فرمود: ص، پيامبر كه يره روايت است از ابوهر
نگرند، اگر دست از آن  كساني كه در نماز به آسمان مي « »في الصالة أون لتخطفن أبصارهم
. احمد و »گردند شوند و دل مشغول مي غافل مي -شود  نكشند، چشمانشان دريده مي

  اند. كرده روايت مسلم و نسائي آن را 
  كند: مي نگاه كردن به چيزي كه انسان را سرگرم  -4

خواند  اي راه راه پشمي نماز مي در جامه صكه پيامبر  از حضرت عايشه روايت است
اين جامه مرا مشغول « »شغلتني أعالم هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم واتوني بأنبجانيته« و فرمود:

امه ستبر و ساده او را برايـم بياوريد = چون ابوجهم ، آن را پيش ابوجهم ببريد و ج داشت
كرده بود و براي دلنوازي او فرمود جامه ساده او را برايم  اين جامه راه راه را به وي هديه 

: حضرت عايشه  . بخاري از انس روايت كرده است كه . به روايت مسلم و بخاري»يد بياور
شه منزلش را بدان پوشانيده بود، پرده راه راه و نقش داري نازكي داشت كه گو

اين « »أميطي قرامك، فإنه ال تزال تصاويره تعرض لي في صالتي« به وي فرمود: صپيامبـر
، خود  گمان تصاوير آن در جلو چشمانم پرده راه راه و منقوش خود را بردار، چون بي

اي  دن در نوشتهكر آيد كه دقت  . از اين حديث برمي»دارند كنند و مرا مشغول مي نمائي مي
  رساند. نميكند و بدان زياني  ، نماز را تباه نمي و بدان خيره شدن

  چشـم بستن در نماز:  -5
كه درباره مكروه بودن  بعضي آن را مكروه و برخي آن را جايز مي دانند و حديثي 

: بهتر  گفته است  باشد. ابن القيم ، صحيح نمي چشـم فروبستن در نماز روايت شده است
گفته شود اگر چشمان باز مخل به خشوع نباشند، آن بهتر است ولي اگر بنا  كه   تاس

بعللي چشمان باز، مانع خشوع باشند، چشم فروبستن قطعاً مكروه نيست بلكه قول به 
  باشد.، نزديكتر است تا اينكه مكروه  استحباب آن به اصول شرع و مقاصد آن

  سالم نماز: ست تكان دادن بوقت سالم دادن نماز با اشاره دستهـا و د  -6
 ، او فرمود: خوانديم نماز مي ص: ما پشت سر پيامبر كه  از جابر بن سمره روايت است

ما بال هؤالء يسلمون بأيديهم كأنها أذناب خيل شمس إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه «
دستها را تكان  اينان چرا در وقت سالم دادن« »ثم يقول: السالم عليكم السالم عليكم
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گمان براي شما كافي  . بي گوئي كه دستهايشان دم اسبان سركش و چموش است  دهند، مي
9=� , ����� ��9=�كه دست روي ران بگذاريد و بگوئيد:  است �� ��. به روايت »���

  .ديگراننسائي و 
  : پوشانيدن دهان و فرو هشتن جامه  -7

نهي فرمود از فرو هشتن دامن بلند جامه در  صپيامبر« : كه از ابوهريره روايت است 
. به روايت پنج نفر از محدثين بزرگ و »نماز و از اينكه مرد در نماز دهن خود را بپوشاند

بمعني فرو  »سدل«:  گفته است . خطابي  گفته بشرط مسلم صحيح است  . حاكم حاكـم
: پوشيدن  همام گفته استرسد. كمال بن  هشتن دامن بلند جامه است تا اينكه به زمين مي

  كند، نيز اين حكم را دارد. قباي بلند بدون اينكه دست در آستين 
  نماز خواندن بهـنگام حاضر شدن غذا: -8

إذا وضع العشاء وأقيمت الصالة فابدءوا « فرمود: صاز عايشه روايت است كه پيامبر
. احمد و »شام بخوريدهرگاه سفره شام چيده شـد و اقامه نماز گفته شد، اول « »بالعشاء

  اند. كرده مسلم آن را روايت 
شد، او به  نهادند و اقامه نماز گفته مي : براي ابن عمر طعام مي كه از نافع روايت است 

شنيد. بخاري  شد، در حاليكه قرائت امام را مي آمد تا اينكه از صرف غذا فارغ مي نماز نمي
بدين علت دستور فرمود كه اول  صپيامبر : گفته است . خطابي  كرده است آن را روايت 
كنند تا نفس سهم خود را از غذا بگيرد و نمازگزار با فكر راحت نمازش را  از غذا شروع 

كند و  بخواند و آرزوي غذا او را وسوسه نكند، چه ممكن است در آرزوي غذا شتاب 
  ندهد.ركوع و سجود و ديگر اعمال نماز را بدرستي انجام 

  كه دل را  كه انسان تحت فشار بول و غايط و امثال آن  ندن در حالي نماز خوا  -9
  دارد، قرار گرفته باشد: مشغول مي

ثالث ال تحل «فرمود:  صاند كه پيامبر احمد و ابوداود و ترمذي از ثوبان روايت كرده
في  الحد أن يفعلهن: ال يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم وال ينظر

سه چيز در « »قعر بيت قبل أن يستأذن، فإن فعل فقد دخل وال يصلي وهو حاقن حتى يتخفف
كه امام جماعت است خود   نماز حالل نيست و نبايد كسي آن را انجام دهد: نبايد كسي
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كرده  ، اگر چنين كرد به آنان خيانت  را به دعاي جهري اختصاص دهد بدون مامومين
كرد حكم او  كسي نگاه كند، اگر چنين  اجازه به داخل خانه است و نبايد كسي بدون 

كه تحت فشار بول و  . و وقتي  كه بدون اجازه داخل خانه شده است كسي است  حكم 
. احمد و مسلم و ابوداود از »كند غايط باشد، نبايد نماز بخواند تا اينكه خود را سبك مي

ال يصلي أحد بحضرة « كه مي فرمود:  يدمشن ص: از پيامبر گفت اند كه  عايشه روايت كرده
نبايد كسي بهنگام آماده شدن غذا و يا تحت فشار قرار « »الطعام، وال هو يدافعه االخبثان

  .»، نماز بخواند گرفتن بول و غايط
  كند: نماز خواندن بـهنگامي كه خواب بر انسان غلبه مي  -10

أحدكم فليرقد حتى يذهب عنه إذا نعس « فرمود: صكه پيامبر از عايشه روايت است 
،  كسي چرتش گرفت هرگاه  « »النوم، فإنه إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه

كه در حال چرت زدن نماز بخواند،  شود، زيرا وقتي  بخوابد تا اينكه خوابش برطرف مي
اند.  كرده يت . گروه محدثين آن را روا »گويد  شايد بجاي استغفار، خود را ناسزا و دشنام

إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على « فرمود: صكه پيامبر  از ابوهريره روايت است
هرگاه يكي از شما به نماز شب ايستاد و بعلت  « ») فلم يدر ما يقول فليضطجع١لسانه (

 گويد، بخوابد و دانست چه مي ، خواندن قرآن برايش دشوار بود، و نمي غلبه خواب بر وي
  . به روايت احمد و مسلم.»دراز بكشد

  : هميشه در يك محل از مسجد نماز خواندن براي غـير امام  -11
كالغ  در نماز همچون  « فرمود: صكه، پيامبر  از عبدالرحمن بن شبل روايت است

منقار نزنيد و چون درندگان پهن ننشينيد و چون شتر همواره در يك محل نخوابيد يعني 
. به روايت احمد و اين خزيمه و  »ه در يك محل مخصوص نماز نخوانيددر مسجد هموار

  . كه آن را صحيح دانسته است ابن حبان و حاكم 

   كند) كه نماز را باطل مي چيزهايي  مبطالت نماز (

شود پس بايد از  گردد و مقصود از آن حاصل نمي با انجام اعمال زير نماز باطل مي
  آنها دوري نمود:
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  ن و آشاميدن به عمد:خورد - 2و  1
اهل علم اجماع دارند بر اينكه اگر كسي در نماز فرض به عمد  «:  ابن المنذر گفته است

كند و بقول جمهور علما  شود و بايد آن را اعاده  چيزي بخورد يا بياشامد نمازش باطل مي
ا نيز كند، نماز سنت ر كه نماز فرض را باطل  . زيرا چيزي  در نماز سنت نيز چنين است

  .)1(»كند باطل مي
  گفتن به عمد در غير مصلحت نماز:  سخن  -3

: هر كس در نماز با بغل  گفتيم : ما در نماز سخن مي كه از زيد بن ارقم روايت است 

θãΒθ#)+ ، تا اينكه آيه: گفت دستي خود سخن مي è% uρ ¬! t ÏFÏΨ≈s% ∩⊄⊂∇∪_  :با نهايت « .]٢٣٨[البقرة
كه سكوت  ، نازل شد، به ما دستور داده شد، »ص نماز بخوانيدفروتني و تواضع و اخال

. از ابن مسعود روايت  گروه محدثين  . به روايت كنيم و از سخن گفتن در نماز منع شديم 
، در حاليكه او در نماز بود، و او جواب سالم ما  داديم سالم مي ص: ما بر پيامبر كه  است
، بر وي سالم داديم و او در نماز پاسخ سالم ما  مداد، چون از پيش نجاشي برگشتي را مي

داديم در حاليكه تو در نماز بودي  : اي رسول خدا ما قبال بر تو سالم مي را نداد. ما گفتيم
گفتن  نماز خواندن خود مانع سخن  « »إن في الصالة لشغال«؟ فرمود:  دادي و به ما پاسخ مي

ي سـهو و نسيان و ناآگاهي در نماز سخن . اگر از رو . به روايت بخاري و مسلم»است
در حاليكه « كه: . از معاويه ابن الحكم السلمي روايت است  ، نمازش صحيح است گفت

مردم همه به  »اهللا كيرحم « كرد، من گفتم:  ، يكي عطسه نماز مي خواندم صمن با پيامبر
كنيد؟ آنان براي  ه مي، به من نگا ، چـرا بدينگونه : واي بر من گفتم من خيره شدند، من 

خواهند مرا  ران خود زدند، چون ديدم كه مي  كنند، دستهايشان را بر  اينكه مرا ساكت
. پدر و مادرم به فداي  ، ولي سكوت اختيار كردم كنند، خواستم بدانان پاسخ دهم ساكت 

                                         
گويند: اگر كسي از روي نسيان يا جهل چيزي خورد يا آشاميد نمازش باطل  شافعيه و حنابله مي - 1

شود و همچنين اگر چيزي در الي دندانها و كوچكتر از يك دانه نخود بود و آن را بلعيد.  نمي
اند: نوشيدن در نماز سنت اشكال ندارد. از سعيد بن جبير و ابن الزبير روايت  گفته  طاوس و اسحاق

  .اند كه در نماز سنت نوشيده  شده
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س از ، بخداي سوگند پ ام كه پيش از او و بعد از او معلمي بهتر از او را نديده صپيامبر
كرد، نه مرا زد و نه مرا   كرد نه مرا از خود راند و نه روي ترش اينكه نمازش را تمام 

إن هذه الصالة ال يصلح فيها شئ من كالم الناس، إنما هي التسبيح «دشنام داد، بلكه فرمود: 
،  گفتن نيست براستي در اين نماز هيچ چيز از سخنان مردم شايسته « »والتكبير وقراءة القرآن

. به روايت احمد و  »»قرائت قرآن«و  »تكبير «و  »تسبيح «گمان نماز عبارت است از  بي
. چون معاويه بن الحكم از روي ناآگاهي و عدم علم به حكم  مسلم و ابوداود و نسائي

گويند با   كند. اما اينكه دستور نداد كه نمازش را اعاده  صنماز، سخن گفته بود، پيامبر
گفته  اند كه  شود، به حديث ابوهريره استناد كرده نيز نماز باطل نمي گفتن مردم سخن 

) سالم داد، يكي از  بعد از دو ركعت خواند ( پيامبر برايمان نماز ظهر يا عصر مي«:  است
: آيا نماز كوتاه شده يا فراموش كردي اي رسول خدا؟  گفت »ذواليدين «ياران او بنام 

: بنابر  . او گفت»ام كرده  كوتاه شده و نه فراموش نه « »أنسلم تقصر ولم « فرمود: صپيامبر
آيا  « »أحق ما يقول ذو اليدين؟« فرمود: صكردي اي رسول خدا. پيامبر اين فراموش 

دو ركعت ديگر گزارد و پيش از  ص، پس پيامبر ، گفتند: آري»گويد؟ ذواليدين راست مي
  مسلم و بخاري. . به روايت»سهو) بـرد ، دوبار سجده ( سالم دادن

دانند بشرط اينكه عرفاً سخن گفتن  گفتن بمنظور اصالح نماز را جايز مي  مالكيه سخن
: اگر  گفته است  فراوان به حساب نيايد و با گفتن سبحان اهللا مقصود حاصل نشود. اوزاعي

:  شود. و گفته است ، نمازش باطل نمي گفت  كسي به عمد بمنظور اصالح نماز سخن
داد و يكي از  خواند و قرائت را بصورت آشكارا انجام مي كه نماز عصر را مي  كسي درباره 

  شود. باطل نمي، نماز او  : اين نماز عصر است گفت پشت سرش به وي 
  عـمل كثير و كار زياد به عمد:  -4

علماء در بيان ضابطه قلت و كثرت و اينكه چه عملي اندك و چه عملي فراوان 
اند: عمل كثير آنست كه اگر كسي او را  گفته اند. بعضي  تالف كردهگردد، اخ محسوب مي

، و غير از آن  كند كه او در نماز نيست از دور در حال انجام آن عمل ديد، يقين حاصل 
كند   ، گمان كثير آنست كه بيننده  اند: عمل گفته شود. و برخي  عمل اندك محسوب مي

كه از جنس اعمال نماز نيست  كاري  :  گفته است . نووي  انجام دهنده آن در نماز نيست
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اگر فراوان باشد بدون خالف موجب بطالن نماز است و اگر اندك باشد بدون خالف 
اند  كرده . سپس در بيان ضابطه قليل و كثير اختالف  كند. و اينست ضابطه نماز را باطل نمي

: صحيح  رده و گفته استك كه او نظر گروه چهارم را انتخاب  و چهار نظر اظهار شده 
اند كه ضابطه عرف و عادت  كرده  مشهور آنست و مصنف و جمهور فقهاء نيز آن را قبول

كفش و  . بنابر اين اعمال اندك مانند جواب دادن سالم با اشاره و كندن  مردم است
كوچك  برداشتن عمامه و نهادن آن و پوشيدن لباس سبك و در آوردن آن و برداشتن بچه 

كردن آب دهن با   كند و پاك كه از جلو تو عبور مي  كسي ، و از خود راندن  ادن آنو نه
آورند،  كه مردم آن را كثير و فراوان بحساب مي ، اشكال ندارد. و اما آنچه  جامه و امثال آن

كند. سپس نووي ادامه  ، نماز را باطل مي مانند گامهاي پشت سر هم و كارهاي پي در پي
كثير هم وقتي موجب ابطال  : اصحاب اتفاق نظر دارند، بر اينكه اعمال  ستداده و گفته ا

نماز است كه متوالي و پشت سر هـم باشند. ولي اگر متوالي نباشد بدون خالف براي 
كند،  دارد، سپس مدتي سكوت مي گام برمي  نماز زياني ندارند. مانند كسي كه ابتدا يك

كند آنگاه دو  دارد، سپس مدتي توقف مي گام برمي دارد، يا اول دو گام ديگر برمي  سپس
كه دو گام زيان ندارد، اگر اين عمل چند بار پيش آيد،  دارد، چون گفتيم  گام ديگر برمي

زيان ندارد، حتي اگر به يكصد بار يا بيشتر هم برسد، بدون خالف زيان ندارد و گفته 
، يا  گرهي  راندن اندام يا بستن: حركات خفيف مانند حركت انگشتان در تسبيح يا خا است

گردند، حتي اگر هم متوالي  ، بنا بقول صحيح مشهور موجب بطالن نماز نمي باز كردن آن
. امام شافعي فرموده است اگر نمازگزار آيات را با بند  باشند، ولي اين عمل مكروه است

  . . ا. هـ شود ولي ترك آن بهتر است انگشتانش بشمارد نمازش باطل نمي
  ترك ركن يا شرطي از اركان و شرايط نـماز به عمد و بدون عذر:  -5

عربي را ديد كه نمازش را بدرستي  صاند، پيامبر كرده زيرا مسلم و بخاري روايت 
:  . ابن رشد گفته است كه قبال نيز گذشت  »ارجع فصل فإنك لم تصل« خواند، فرمود: نمي

كند. خواه از  نده بود، بايستي آن را اعاده باتفاق اگر كسي بدون وضو و طهارت نماز خوا
روي عمد يا از روي نسيان باشد. و همچنين اگر كسي به جهت غير قبله نماز خواند 
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كند. خالصه هر كس يكي از شرايط صحت  خواه عمدي يا سهواً باشد بايد آن را اعاده 
  .)1(كند كند، بايد آن را اعاده  نماز را ترك 

  ماز:تبسـم و خنده در ن -6
: اين در حالي  گفته شود. نووي  ابن المنذر گفته است باجماع نماز با خنده باطل مي

اند كه تبسم اشكال ندارد. اگر  گفته كه دو حرف برزبانش ظاهر شود. بيشتر علماء  است 
كندكه قادر به دفع آن نباشد اگر اندك باشد، نماز را باطل  خنده بر كسي آنچنان غلبه 

. ضابطه اندك  اگر خنده در اين حالت فراوان باشد، موجب بطالن نماز استكند، ولي  نمي
  . استبودن و فراوان بودن عرف 

  قضاي نماز

كه فراموش كرده يـا خوابش برده باشد، واجب   باتفاق علما قضاي نماز براي كسي
لتفريط في إنه ليس في النوم تفريط إنما ا« : كه كرديم  نقل ص، زيرا قبال از قول پيامبر است

كوتاهي و اهمال   در خواب« »اليقظة، فإذا نسى أحد صالة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها
كسي نمازي را فراموش  ، پس هرگاه  كوتاهي و اهمال در بيداري است گمان  ، بي نيست

  . كسي»كرد يا اينكه خوابش برده بود، هر وقت بيادش آمد و يا بيدار شد آن را قضا كند 
حالت اغماء و بيهوشي افتد، بر وي قضاي نماز نيست مگر اينكه وقتي بخود آيد  كه در

  گرفتن وضو و داخل شدن در نماز بـاقي باشد. كه فرصت 
: ابن عمر شكوه نمود از اينكه موقتا عقل خود  كه  عبدالرزاق از نافع روايت كرده است

آمد و آن   كرد، سپس بهوش رك بحالت اغماء در آمد) تا اينكه نماز را ت را از دست داد (

                                         
گردد. اگر   نجام دهد كه موجب بطالن نمازش ميكه نمازگزار، بدون عذر عملي را ا  : حرام است فايده - 1

كه در   كند، مانند نجات دادن غريقي يا كسي سببي براي قطع نماز پيش آيد بايد نمازش را قطع 
گويند: اگر كسي نگران تلف شدن مالي از خود يا  ها مي ها و حنبلي . حنفي تنگنايي قرار گرفته است

كند يا ديگي در اثر  گريه مي  اش بسختي زني ديد كه بچه ديگران باشد اگر چه اندك باشد يا اگر
كشد يا اگر كسي نگران بود كه مركوبش فرار كند، در اين حاالت و امثال آن مباح  جوشيدن سر مي

  .كند  است كه نماز را قطع
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گذشته بود بجاي نياورد. ابن جريج از ابن اوطاس و او از پدرش  نماز را كه وقتش 
اعاده   : اگر بيماري بحال اغماء افتاد، سپس بخود آمد، نماز را كه كرده است  روايت 

، او  پرسيدم »زهري«افتد از  : درباره كسي كه بحال اغماء مي كند. معمر گفته است نمي
كند. حماد ابن سلمه از يونـس بن عبيد و او از حسن بصري و  : نماز را قضاء نمي گفت

كه بحال اغماء بيفتد چون   كسي اند:  اند كه آن دو نفر گفته كرده محمد بن سيرين روايت 
  كند. ، اعاده نمي بحال خود آيد، آن نماز را كه در حال اغماء فوت شده

كرد، بنا به مذهب جمهور او گناهكار است   ز را تركو اما اگر كسي به عمد نما
  : اگر كسي به عمد نماز را ترك گفته است . ولي ابن تيميه  قضاي آن بر وي واجب است  و

، بلكه بايد با نمازهاي  كند، قضاي آن نماز، براي او يك عمل شرعي و صحيح نيست
كه   كرده  ه و به تفصيل بررسيكند. ابن حزم اين مساله را بنحو شايست سنت آن را جبران 

كند، تا  : اگر كسي عمدا نماز را ترك  : او گفته است كنيم ما خالصه آن را در اينجا ذكر مي
تواند آن نماز را قضا كند، او بايد كارهاي خير فراوان  گذرد، او هرگز نمي اينكه وقتش مي

، در روز قيامت  يو نمازهاي سنت فراوان انجام دهد، تا كفه ترازوي اعمال خير و
سنگينتر گردد و از اين عمل خويش به درگاه خداي بزرگ استغفار و توبه نمايد. ابوحنيفه 

، آن را قضا كند تا جائيكه مالك و  اند: بايد بعد از گذشتن وقت گفته و مالك و شافعي 
پيش از  ، بايد كرده است  كه عمداً نمازي يا نمازهايي را فوت  كسي اند:  گفته  ابوحنيفه 

كه نمازهاي  ، آنها را قضا كند، اين در صورتي است  كه وقتش فرا رسيده است نمازي 
ترك شده پنج تا يا كمتر باشند، خواه وقت نماز حاضر بگذرد يا خير، ولي اگر آن نمازها 

خواند و بعد از آن نمازهاي قضا را. ابن  بيش از پنج تا باشد، نخست نماز حاضر را مي
. اين  اند قضاء ندارند) ك شده نمازهايي كه عمداً تر : دليل صحت قـول ما: (گويد حزم مي

≅×+ آيات است: ÷ƒuθ sù š, Íj#|Á ßϑù=Ïj9 ∩⊆∪  t Ï%©! $# öΝèδ  tã öΝÍκÍEŸξ |¹ tβθ èδ$y™ ∩∈∪_  :5-4[الماعون[ .

n=sƒ#+ .»كنند ورزند و آن را ترك مي كه از نماز غفلت مي واي بركساني « mi . ÏΒ öΝÏδ Ï‰ ÷èt/ 

ì#ù=yz (#θãã$|Ê r& nο 4θn=¢Á9 $# (#θãèt7̈? $# uρ ÏN≡uθ pκ¤¶9 $# ( t∃ öθ|¡ sù tβ öθ s)ù=tƒ $ †‹xî ∩∈∪_  :بعد از آنان  « .]59[مريم
كردند و از آرزوهاي نفساني خويش  كساني آمدند كه ناخلف بودند و نماز را ضايع  
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به عمد نماز را  اگر كسي .»شوند پيروي نمودند بنابر اين بگمراهـي و هالك دچار مي
و  »ويل «كند، وعده عذاب  ، آن را جبران  توانست بعد از گذشتن وقت كند، مي ترك مي

كه نماز را تا آخر  كسي  شد. همانگونه  در اين آيات به وي داده نمي »هالك و خسران«
دچار «و  »ويل«تواند، آنرا بخواند، تهديد به  خواند ولي چون در آخر وقت مي وقت نمي

، اول و آخر  ، خداوند، براي هر نماز فرصتي . گذشته از اين نشـده است »به گمراهيشدن 
پذيرد.  وقت را معين فرموده است كه از وقت معين شروع و در وقت مشخص پايان مي

كه كسي آن را پيش از وقت بخواند يا بعد از وقت بخواند، در هر   كند، بنابر اين فرق نمي
اند. و در اينجا  ون هر دو، در غير وقت معين واقع شدهدو وقت نماز صحيح نيست چ

، بلكه در هر دو صورت از حدود و مقررات خداوند  هيچكدام بر ديگري قياس نشده

+ فرمايد: ، و خداوند مي تجاوز شده است tΒuρ £‰ yè tG tƒ yŠρ ß‰ ãn «! $# ô‰s) sù zΝn=sß …çµ |¡ øtΡ_  :الطالق]

. و »كند اوند تجاوز كند، به خويشتن ستم ميكه از حدود و مقررات خد  هر كس« .]1
بعالوه قضا كردن نماز، يك وجوب شرعي است و وجوب شرعي جز از جانب خدا و 

. كساني كه قضاي نمازي را كه عمداً ترك شده است  جايز نيست صبه زبان پيامبر
كه   ت: آيا آن نماز قضاء همان نمازي اس كه كنيم  دانند، ما از آنان سوال مي واجب مي

،  گويند: اين نماز، همان نماز است ؟ اگر مي خداوند بدان دستور داده است يا غير آن است
گناهكار   كرده است،  كسي كه به عمد نماز را ترك ، : بنابر اين گوييم ما در جواب مي

، در اين صورت  كه خداوند بدان امر فرموده است ، چون كاري را انجام داده است  نيست
كند، تا اينكه وقتش بگذرد،  كه به عمد نماز را ترك مي  مالمتي نيست بر كسي گناهي و 
كه قـضاء  ، چنين سخني بگويد و اگر بگويند: اين نمازي  كه هيچ مسلماني گمان نكنم  

:  گوئيم . مـا در جواب مي شود، همان نمازي نيست كه خداوند بدان دستور داده است مي
كه  ايد، براي بطالن ادعاي شما كافي است به چيزي امر كرده   گوئيد، و اين حرف راست مي

كه به عمد نماز را  : آيا كسي  كنيم . سپس از آنان سوال مي خداوند.، بدان امر نكرده است
گويند: اين عمل  ؟ اگر مي كند، طاعت است يا معصيت بعد از فرا رسيدن وقت ترك مي

اند، چون با جماع همه  كرده ن مخالفت ، بطور يقين يا اجماع همه مسلمانا طاعت است
گويند:  . و اگر مي ، اين عمل طاعت نيست و خالف قرآن و سنن ثابت نبوي است مسلمين
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شود. عالوه  گوئيد. و معصيت جايگزين طاعت نمي . راست مي : گوئيم . مي معصيت است
ي هر نمازي اول ، و برا كرده است اوقات نماز را معين  ص، خداوند بزبان پيامبر بر ايـن

. و همچنين براي  ، وقت اداي آن نماز نيست وقت  كه پيش از آن  وقت تعيين شده است
. و اين مطلبي  ، وقت اداي آن نيست كه بعد از آن هر نمازي آخر وقتي تعيين شده است 

، انجام  ، در آن اختالف ندارد. اگر بعد از گذشتن وقت كه هيچكس از امت اسالمي است 
فرمود و  آخر وقت براي نمازهاي فرض معين نمي صجايز باشد، پيامبر »ادا«رت آن بصو

:  گوئيم گويد. باز هم مي سخن بيهوده  صكه پيامبر داشت و حاشا هللا  آخر وقت معني نمي
،  كه به وقت معين معلق و مقيد گردد، در غير آن وقت صحيح نيست  گمان هر عملي بي

.  ، وقت آن عمل نيست كه ديگر آن وقت  بديهي استاگر در غير آن وقت صحيح باشد، 
كند تا اينكه  گويد: اگر كسي به عمد نماز را ترك مي سپس ابن حزم بعد از اطاله سخن مي

كردند  از بيان آن غفلت نمي صبود، خدا و پيامبر گذرد، قضاي آن واجب مي وقت آن مي

/•tΒuρ tβ%x. y7$+ انداختند. ه رنج نمي، ما را ب نمودند و با عدم بيان آن و آن را فراموش نمي u‘ 

$|‹Å¡ nΣ ∩∉⊆∪_  :و هر عمل »كند اي محمد خداي تو هيچ چيز را فراموش نمي« .]64[مريم .
. در حديث  كه قرآن و سنت بدان ناطق نباشد، باطل و غير صحيح است شرعي و عبادي 

كه نماز عصر را،  كسي « »من فاتته صالة العصر فكأنما وتر أهله وماله« : صحيح آمده است
. پيداست  »كند و از دست بدهد گوئي كه خانواده و دارائيش را از دست داده است  فوت

كرد. چون اگر چيزي قابل جبران  كه نتوان آن را جبران  رود،  كه فوت براي چيزي بكار مي
ل كه اگر نمازي فراموش شود، قاب . همانگونه  و جبران آن ممكن باشد، فوت نشده است

. تمام امت اسالمي اجماع دارد بر اينكه اگر وقت نمازي  جبران است و فوت نشده است
بود،  ، چنانچه قضا و جبران آن ممكن مي گذشت و تمام شد، آن نماز فوت شده است 

گويند. بنابر اين  استعمال فوت براي آن صحيح نبود و حال آنكه آن را نماز فوت شده مي
اشخاص  اند، كه چون راي ما راي داده  كساني . از جمله  هرگز قضاي آن درست نيست

وقاص وسلمان  توان نام برد: عمر بن الخطاب و فرزندش عبداهللا و سعد بن ابي زير را مي
بكر و بديل عقيلي و محمد بن سيرين و  فارسي و ابن مسعود و قاسم بن محمد بن ابي
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گويد: براي  دهد و مي ادامه مي . سپس مطرف بن عبداهللا و عمر بن عبدالعزيز و ديگران
، خداوند براي تاخير آن از وقت معين  كه مورد خطاب نماز قرار گرفته است  كسي 

، نه در حال جنگ و پيكار و نه در حال خوف و  هيچگونه عذري جايز ندانسته است

(sŒÎ#+ فرمايد: كه مي  ، شدت بيماري و مسافرت uρ |MΖä. öΝÍκ� Ïù |Môϑs% r' sù ãΝßγs9 nο 4θ n=¢Á9 $# öΝà) tFù=sù 

×π x Í←!$ sÛ Νåκ÷] ÏiΒ y7tè ¨Β_  :هرگاه تو در ميانشان «) =  : درباره نماز خوف است ( .]102[النساء

βÎ*sù óΟ÷+ و » گروهي از آنان با تو نماز بخوانند... ، بودي و براي آنان نماز بپا داشتي çFø Åz 

»ω$ y_Ì� sù ÷ρ r& $ZΡ$ t7ø. â‘_  :داشتيد نماز را پياده يا سواره بخوانيد...اگر خوف  « .]٢٣٩[البقرة« 
،  ، براي بيمار و خيـم الحال نيز روا نداشته است حتي خداوند تاخير نماز را از وقت معين

كه اگر ايستاده نتوانست نماز بخواند، نشسته آن را بخواند و اگر نشسته   بلكه دستور داده
كند و اگر خاك را پيدا نكرد، بدون  ، بر پهلو بخواند و اگر آب نداشت تيمم  نتوانست

كند تا  كه به عمد نماز را، ترك مي دهند كسي  تيمم نماز را بخواند. پس چگونه اجازه مي
، آن را بخواند و  از گذشتن وقت كنند كه بعد اينكه وقت آن بگذرد، سپس به وي امر مي

در قرآن و نه در كند، در حاليكه نه  كفايت مي  گويند كه اين نماز، برايش به وي مي
) و نه در اقوال اصحاب و نه در قياس چنين چيزي وجود  صحيح يا غير صحيح حديث (

كرد تا اينكه وقتش مي گذرد، بايد  : اگر كسي به عمد نماز را ترك  گوئيم دارد. اما اينكه مي
توبه و استغفار كند و اعمال خير و نمازهاي سنت را فراوان انجام دهد، نظرمان بدين 

‰n=sƒmi .ÏΒ öΝÏδÏ#+ يات است:آ ÷è t/ ì#ù=yz (#θãã$|Ê r& nο 4θ n=¢Á9 $# (#θãè t7̈? $# uρ ÏN≡uθ pκ¤¶9$# ( t∃ öθ |¡ sù tβöθ s) ù=tƒ 

$†‹xî ∩∈∪ āωÎ) tΒ z>$ s? ztΒ# u uρ Ÿ≅ ÏΗxå uρ $[s Î=≈|¹ y7Í×‾≈s9 'ρ é' sù tβθ è=äzô‰ tƒ sπ ¨Ψ pgø:$# Ÿω uρ tβθ ßϑn=ôà ãƒ $ \↔ø‹x© ∩∉⊃∪_ 
كه نماز را ضايع  ن فرزندان ناشايسته از پس خود بجاي گذاشتند، آنا « .]60-59[مريم: 

كردند و از آرزوهاي نفساني پيروي نمودند، آنان هالك و گمراه خواهند شد، مگر كساني  
كه توبه كنند، و ايمان بياورند و كارهاي شايسته انجام دهند، اينگونه افراد صالح به بهشت 

. »گردد رود و اعمال شايسته آنان ضايع نمي نميروند و هيچگونه ستمي بر آنان  مي

+šÏ% ©!$# uρ # sŒÎ) (#θ è=yè sù ºπt± Ås≈sù ÷ρ r& (# þθ ßϑn=sß öΝæη |¡àΡ r& (#ρã� x. sŒ ©! $# (#ρã� xøótG ó™$$ sù öΝÎγÎ/θ çΡ ä‹Ï9_  آل]
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ساني كه هرگاه كار ناشايست و زشتي را انجام دادند يابه خود ستم ك« .]35عمران: 

+ . و»طلبند گناهان خود آمرزش مي افتند پس براي  د مينمودند، بياد خداون yϑsù ö≅yϑ ÷ètƒ 

tΑ$ s)÷WÏΒ >ο §‘sŒ # \�ø‹yz …çν t� tƒ ∩∠∪   tΒuρ ö≅ yϑ÷è tƒ tΑ$ s)÷WÏΒ ;ο §‘sŒ # v� x© …çν t� tƒ ∩∇∪_  :هر كس « .]٨-٧[الزلزلة
ذره بيند و هر كس باندازه يك  كردار خير انجام دهد، پاداش آن را مي   باندازه يك ذره

ßì+ .»بيند كردار ناشايست انجام دهد بادافره آن را مي  ŸÒtΡ uρ t Î—≡uθ yϑø9 $# xÝó¡ É)ø9 $# ÏΘ öθu‹Ï9 Ïπyϑ≈uŠÉ) ø9$# 

Ÿξsù ãΝn=ôà è? Ó§ øtΡ $ \↔ø‹x©_  :گذاريم ما ميزانهاي عدالت را براي روز قيامت مي « .]47[األنبياء  ،
رند و در همه نصوص نيز آمده . و همه اتفاق دا»شود بنابر اين به هيچكس ستمي نمي

داند و نماز  كه نماز سنت خير و نيكي است و قدر و ارزش آن را، خداوند مي است 
. بنابر اين بايد عمل خير را،  فرض نيز خير و نيكي است و ارزش و قدر آن نزد خداست

ان ، جبر با عمل خير، جبران نمود و آنقدر آن را تكرار نمود، تا عمل خير از دست رفته
كس را ضايع  كه عمل هيچ  گردد و بيش از مقدار آن باشد و خداوند خود فرموده است  

  كنند. برند و خنثي مي كند و حسنات سيئات را، از بين مي نمي

  ر يا صالة المريض  ز بيما نما

اگر كسي بعذر بيماري و امثال آن نتوانست نماز فرض را، ايستاده بخواند، جايز است 
را بخواند، و اگر نشسته نيز نتوانست آن را بخواند، بر پهلو خوابيده وآن را كه نشسته آن  

ركوع و سجود را بجاي آورد وبراي سجده بيشتر از ركوع خم شود،  بخواند و با اشاره 

*sŒÎ#+ چون خداوند فرموده است: sù ÞΟ çFøŠŸÒ s% nο 4θ n=¢Á9 $# (#ρã� à2 øŒ$$ sù ©!$# $Vϑ≈uŠÏ% # YŠθ ãè è%uρ 4’ n?tãuρ 

öΝà6Î/θ ãΖã__  :در همه احوال بر ذكر خداوند مداومت داشته باشيد، ايستاده « .]103[النساء
: من به  . از عمران بن حصين روايت است كه گفته است» ... و نشسته و بر پهلو خوابيده

صل قائما فإن لم « ، فرمود: كردم سوال  ص، درباره نماز از پيامبر بيماري بواسير مبتال بودم
. و نسائي بدان  به روايت همه محدثين جز مسلم »عدا، فإن لم تستطع فعلى جنبكتستطع فقا

!Ÿω ß#Ïk=s3ãƒ ª+ »فإن لم تستطع فمستلقيا« افزوده است: $# $²¡ ø tΡ āω Î) $ yγyè ó™ãρ 4_  :٢٨٦[البقرة[. 
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، چون  ، چون نتوانستي بر پهلو بخوان ، چون نتوانستي نشسته بخوان ايستاده نماز بخوان «
وي را مكلف   ، خداوند بقدر وسع و توانايي هركس ، بخوان ستي بر پشت خوابيدهنتوان
كرد و ديد كه او  از يك بيماري عيادت مي ص: پيامبر . از جابر روايت است كه»سازد مي

صل على االرض « بالش را دور انداخت و فرمود: صخواند، پيامبر بر روي بالشي نماز مي
) اگر  نشسته بر روي زمين ( « »واجعل سجودك أخفض من ركوعك إن استطعت، وإال فأومئ إيماء

،  كه براي سجده ،  ، نماز بخوان تواني نماز بخوان در غير آنصورت با ايماء و اشاره مي
كرده  بيهقي آن را روايت كرده و ابوحاتم وقف آن را تصحيح  . (»بيشتر از ركوع خم شو

د، عبارت است از مشقت يا ترس و نگراني و باش كه معيار عدم استطاعت مي . آنچه  است
. اگر كسي نتوانست ايستاده  زياد شدن بيماري يا دير خوب شدن آن يا نگراني از سرگيجه

 كه:  نماز بخواند، چهار زانو نشسته و آن را بخواند. از حضرت عايشه روايت است
ايت نسائي و به . به رو»خواند را ديده است كه چهار زانو نشسته و نماز مي صپيامبر«

تواند بمانند نشستن براي تشهد نيز، بنشيند. اگر كسي نتوانست  . و مي تصحيح حكم
،  ايستاده يا نشسته نماز بخواند، بر پهلوي راست خوابيده و آن را بخواند، و اگر نتوانست

كيفيت   بر پشت بخوابد و بقدر امكان پاهايش را به طرف قبله دراز بكشد. ابن المنذر اين
طالب از  : علي بن ابي . و حديث ضعيفي در اين باره آمده است كرده است  را انتخاب

يصلي المريض قائما إن استطاع، فإن لم يستطع صلى قاعدا، « كرده است كه: روايت  صپيامبر
فإن لم يستطع أن يسجد أومأ برأسه وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلي 

االيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه االيمن صلى  قاعدا صلى على جنبه
،  بيمار اگر بتواند، ايستاده نماز ميخواند، اگر ايستاده نتوانست« »مستلقيا رجاله مما يلي القبلة

كند و براي  ، به سجده برود، با اشاره سر، سجده مي خواند، اگر نتوانست نشسته نماز مي
، نتوانست نماز بخواند، بر پهلوي  كند اگر نشسته سر خود را خم مي ، بيش از ركوع سجده

خواند، اگر نتوانست بر پهلوي راست نماز  ، نمازش را مي راست خوابيده و رو به قبله
بخواند، بر پشت دراز كشيده و نمازش را بخواند، در حاليكه پاهايش به طرف قبله 

اند، هر طور كه بتواند، نمازش را  وهي گفته. گر كرده است . دارقطني آن را روايت »باشد
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. با اشاره سر  ، نتواند، ايد كه اگر بيمار بر پشت خوابيده خواند. از ظاهر احاديث برمي مي
  . واجب نيستنماز بخواند، ديگر چيزي بر وي 

  ز تـرس صالة الخوف = نما

فرموده . چون خداوند )1(باتفاق علماء نماز خوف مشروع و از نظر شرع روا است

#+ است: sŒÎ)uρ |MΖä. öΝÍκ� Ïù |Môϑ s%r' sù ãΝßγs9 nο4θ n=¢Á9 $# öΝà) tFù=sù ×π xÍ←!$ sÛ Νåκ÷] ÏiΒ y7tè ¨Β (# ÿρ ä‹äzù' u‹ø9 uρ öΝåκtJ ys Î=ó™r& 

# sŒ Î*sù (#ρß‰ y∨ y™ (#θ çΡθä3uŠ ù=sù ÏΒ öΝà6 Í←!# u‘uρ ÏNù' tGø9 uρ îπ xÍ←!$ sÛ 2” t� ÷zé& óΟ s9 (#θ h=|Á ãƒ (#θh=|Á ã‹ù=sù y7yè tΒ 

(#ρ ä‹ è{ ù'uŠø9 uρ öΝèδ u‘õ‹ Ïn öΝåκtJ ys Î=ó™r& uρ 3 ¨Š uρ zƒÏ% ©!$# (#ρã� x x. öθ s9 šχθè=àøó s? ô tã öΝä3 ÏFys Î=ó™r& ö/ä3 ÏG yè ÏG øΒr&uρ 

tβθ è=‹Ïϑ uŠsù Νà6ø‹n=tæ \'s# ø‹̈Β Zο y‰Ïn≡uρ 4 Ÿωuρ yy$ oΨ ã_ öΝà6 ø‹n=tã βÎ) tβ%x. öΝä3Î/ “]Œ r& ÏiΒ @� sÜ̈Β ÷ρr& ΝçFΖä. 

# yÌ ö�̈Β β r& (# þθãè ŸÒ s? öΝä3 tG ys Î=ó™r& ( (#ρ ä‹è{ uρ öΝä. u‘õ‹ Ïn 3 ¨βÎ) ©!$# £‰tãr& tÌ� Ï≈s3ù=Ï9 $\/# x‹ tã $ YΨ‹Îγ•Β ∩⊇⊃⊄∪_ 
، آنان را به دو  هرگاه خواستي براي سپاهيانت و يارانت نماز خوف بخواني « .]102[النساء: 

كه گروهي با تو نماز بخواند و گروهي ديگر مراقب و مواظب  ، كن دسته و گروه تقسيم 
كرده تا  خوانند، در هنگام نماز اسلحه را با خود حمل  كه با تو نماز مي دشمن باشد. و آنان

كه با تو نماز  گروه   آمادگي رو يارويي با دشمن را داشته باشند. هر گاه آن هر لحظه
گروه ديگر كه در پشت سر شما هستند نگهباني  خوانند با تو به سجده رفتند، آن  مي

رسانند و نيمه ديگر را خـودشان  بدهند تا اينكه گروه اول نيمه نمازشان را با تو بپايان مي
پردازند، درحـاليكه تو هنوز  هند و آنوقت آنان به نگهـباني ميد مي خوانند و سالم مي

كنند و بقيه نماز خود را با تو مي  گروه ديگر به تو اقتدا مي ، سپس آن  ركعت سوم هستي
خود را تكميل مي كنند. بنابر اين هر دو  خوانند و پس از اينكه تو سالم دادي آنان نماز 

اند. كافران دوست دارند كه شما از  بهره برده دسته از پاداش و فضيلت نماز جماعت
كنند. بر شما گناهي و   كنيد و يكباره به شما حمله  ، غفلت اسلحه و كاالهاي خودتان

تان را به زمين  ، در رنج بوديد يا بيمار بوديد، اسلحه كه اگر از باران ،  حرجي نيست

                                         
  .خواه خوف از دشمن يا از حريق يا امثال آن و خواه در سفر يا حضر باشد - 1
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گمان خداوند براي  داشته باشيد، بيكامل   بگذاريد، و احتياط الزم را بكار ببريد و آمادگي
  .»، مهيا كرده است اي كافران عذاب خوار كننده و رسوا كننده 

كه   : درباره نماز خوف شش يا هفت حديث نقل شده است امام احمد گفته است
: از اين احاديث شش  گفته است . ابن القيـم  كند جايز است انسان به هر يك از آنها عمل 

گردد كه بعضي آنها را به بيشتر از شش  اي نماز خوف استنباط ميصفت يا صورت بر
اند.  تا نيز رسانده اند. بهرحال بر حسب اختالف راويان آن صفات را به هفده  افزايش داده

، با هم تداخل داشته باشد و اين كثرت از اختالف صكه افعال پيامبر ولي ممكن است 
  : لحجر صورتها و وجوه زير مورد اعتماد است. بقول حافظ ابن ا راويان ناشي شده است

دشمن در غير جهت قبله قرار گرفته و امام بخواهد نماز دو ركعتي بگزارد، در -1
كشد، تا خودشان  خواند، سپس امام انتظار مي ، يك ركعت مي گروه  اينصورت امام با يك

گروه  ند. آنگاه ركعت دوم را بخوانند و سالم بدهند و بروند روبروي دشمنان قرار گير
كشد تا آنان خودشان ركعت  خوانند، امام انتظار مي آيند و با امام ركعت دوم را مي دوم مي

دهد و آنان به تبعيت از وي سالم  ديگر نماز را تنها به پايان برسانند، آنوقت امام سالم مي
با گروهي  كه  كرده است  خيثمه روايت  دهند. صالح بن خوات از سهل بن ابي  مي

 صكه پيامبر كشيدند و گروهي در برابر دشمن مواظب و مراقب بودند،  صف  صپيامبر
گروه يك ركعت را بدون امام بپايان  گروه يك ركعت خواند و خود ايستاد و آن  با آن 

رساندند و در برابر دشمن به نگهباني پرداختند و گروه دوم آمدند و پيامبر صلي اهللا عليه 
با آنان خواند و بحالت نشسته انتظار كشيد، تا گروه دوم خود تنها  و سلم ركعت دوم را

سالم داد و آنان نيز به تبعيت از وي سالم  صركعت دوم خود را بخوانند، آنوقت پيامبر
  اند. كرده  دادند. گروه محدثين بجز ابن ماجه آن را روايت

، يك ركعت را  اهياناي از سپ ، كه امام با دسته دشمن در غير جهت قبله واقع شده -2
كه يك ركعت  اند، سپس آن دسته  خواند، در حاليكه دسته ديگر روبروي دشمن ايستاده مي

آيد و با امام يك  گيرد و گروه دوم مي نماز را با امام خوانده است در برابر دشمن قرار مي
  ند.خوان ، براي خود تنها و بدون امام يك ركعت را مي خواند، سپس هر گروه ركعت مي
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گروه يك ركعت خوانده و گروه  با يك  ص: پيامبر گفته كه   از ابن عمر روايت است
گروه دوم در برابر دشمن قرار   گروه بجاي . سپس آن  ديگر روبروي دشمن قرار داشت

سالم داد،  صيك ركعت نماز خواندند و پيامبر صگرفت و گروه دوم آمدند و با پيامبر
  اند.  ت جداگانه خواند. احمد و شيخين آن را روايت كردهو هر گروه براي خود يك ركع
، ركعت دوم خود را  گروه دوم بعد از سالم دادن امام  آيد كه از اين حديث چنين برمي

گروه اول ركعت دوم خود را وقتي   . ولي خوانند و دو ركعتشان متصل بهم است مي
مقابله دشمن برگشته باشند. ابن  گروه دوم نماز خود را بپايان برده و به خوانند كه  مي

سالم داد و گروه دوم برخاستند و خودشان يك  ص: سپس پيامبر كه مسعود افزوده 
  ركعت نماز خواندند و سالم دادند.

كه دو ركعت اولي براي امام فرض  اينكه امام با هرگروه دو ركعت نماز بخـواند،  -3
خواند به  كه نماز فرض مي ي شود. و اقتداي كس و دو ركعت ديگر سنت محسوب مي

  : . از جابر روايت شده كه خواند جايز است امامي كه نماز سنت مي
با گروهي از يارانش دو ركعت خواند و با گروه ديگر نيز دو ركعت  صپيامبر

. و در روايتي از احمد و ابوداود و  خواند،سپس سالم داد. به روايت شافعي و نسائي
، دو ركعت  برايمان نماز خوف خواند كه با بعضي از ياران ص: پيامبر كه نسائي آمده 

خواند و سالم داد، سپس اين دسته كنار كشيدند و دسته دوم آمدند و در جاي آنان قرار 
چهار  صگزارد، سپس سالم داد كه پيامبر  با آنان نيز دو ركعت صگرفتند و پيامبر

: ما  شيخين از او آمده است كه ركعت و هر گروه دو ركعت خواندند و در روايت احمد و
با  صكه وقت نماز فرا رسيد، پيامبر بوديـم  صدر خدمت پيامبر »ذات الرقاع« در

كنار كشيدند و با گروه دوم نيز دو ركعت خواند.  گروهي دو ركعت خواند، سپس آنان 
  چهار ركعت خواند و ياران وي دو ركعت خواندند. صبنابر اين پيامبر

گزارد؛ در  قبله قرار دارد كه امام با هر دو گروه مشتركاً نماز ميدشمن در جهت  -4
اين حال همگي مواظب و مراقب دشمن هستند و در همه اركان نماز از امام پيروي 

روند و گروه  گروهي با امام به سجده مي كه  رسد، كنند تا اينكه وقت سجده فرا مي مي
گروه دوم به سجده  گردند، آنوقت  ارغ ميكشند، تا گروه اول از سجده ف ديگر انتظار مي
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گروه  كه در صف اول قرار داشتند بجاي   گروهي  كه ركعت اول تمام شد،  روند. وقتي مي
آيند و گروهها جايشان را عوض  روند و صف بعدي بجاي صف اول مي ، مي صف بعدي

  كنند. مي
ما را  كه او  بودم  صمن شاهد و حاضر نماز خوف با پيامبر «كه:   از جابر روايت است

، حايل شده بود،  در پشت سر خود در دو صف قرار داد، در حاليكه دشمن بين ما و قبله
؛ سپس او به ركوع رفت و ما نيز به  تكبير گفت و ما نيز همگي تكبير گفتيم صپيامبر 

، سپس او بـه سجده رفت و  ، سپس او از ركوع برخاست و ما نيز برخاستيم ركوع رفتيم
چون  :  اول نيز همراه او به سجده رفت و صف دوم در برابر دشمن ايستاد، صف
و صف اول سجده را بجاي آوردند، آنگاه صف دوم به سجده رفتند و  صپيامبر

و صف مقدم  ،  برخاستند. سپس صف موخر پيش افتاد بجاي صف مقدم قرار گرفت
به ركوع رفت و ما نيز )  در ركعت دوم ( ص. سپس پيامبر بجاي صف موخر قرار گرفت

به سجده رفت و  ص، سپس پيامبر ، سپس او برخاست و ما نيز برخاستيم به ركوع رفتيم
كه در ركعت اول با وي به سجده نرفته بود، به سجده رفتند و صف   صف نزديك به وي

دوم در برابر دشمن ايستاد، چون پيامبر و صف بعد از او سجده را انجام دادند، آنگاه 
. به »سالم داد و ما نيز همگي سالم داديم صم نيز به سجده رفتند، سپس پيامبرصف دو

  . روايت احمد و مسلم و نسائي و ابن ماجه و بيهقي
ايستند  گروه در برابر دشمن مي  شوند. سپس يك هر دو گروه با امام داخل نماز مي -5

و در برابر دشمن قرار روند  خوانند. سپس آنان مي و گروه ديگر همراه امام يك ركعت مي
خوانند در حاليكه امام  آيند و براي خود يك ركعت مي گروه ديگر مي  گيرند، سپس آن مي

گروه   خوانند سپس در حاليكه امام و اين ، سپس ركعت دوم را با امام مـي ايستاده است
اي خود آيند و بر كه در برابر دشمن ايستاده بودند، مي گروه   اند، آن براي تشهد نشسته
شوند، سپس امام  ، ملحق مي خوانند و در تشهد به امام و آن گروه نشسته ركعت دوم را مي

  دهند. دهد و هر دو گروه نيز به پيروي از او سالم مي سالم مي
نماز خوف  صهمراه پيامبر »نجد «در سال جنگ « كه: از ابوهريره روايت است 

روهي همراه او به نماز ايستادند، و گروه گ كه خواست نماز عصر را بخواند،  ،  خواندم
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تكبير گفت و هر دو  صديگر، روبروي دشمن ايستادند كه پشتشان به قبله بود. پيامبر
كه با وي بودند، يك ركعت  ،  گروه ، همراه آن  ص، با وي تكبير گفتند. سپس پيامبر گروه

ر، در برابر دشمن گروه ديگ خواندند و به ركوع و سجود رفتند، در حاليكه هنوز آن 
، نيز برخاستند و رفتند و  گروه از سجده برخاست و آن  صايستاده بودند. سپس پيامبر

كه در برابر دشمن بودند، آمدند و خودشان يك   در برابر دشمن ايستادند و آن گروه
هنوز به ركعت دوم  صركعت خواندند و به ركوع و سجود رفتند در حاليكه پيامبر

خواندند، و  صپس آنان از سجده برخاستند و ركعت دوم را همراه پيامبرايستاده بود. س
كه روبروي دشمن  گروه   با وي به ركوع و سجود رفتند و براي تشهد نشستند، آنوقت آن

گروه   و آن صبودند، آمدند و ركعت دوم را خودشان خواندند و در تشهد به پيامبر
، نيز سالم دادند. بنابر اين  ر دو گروهسالم داد و ه صديگر ملحق شدند. سپس پيامبر

. احمد و ابوداود و »دو ركعت خواند، و هر دو گروه نيز دو ركعت خواندند صپيامبر
  اند. كرده نسائي آن را روايت 

خواند كه امام دو ركعت و هر يك  كه هر گروه تنها يك ركعت با امام مي  بدينگونه -6
 »ذي قرد «در  صپيامبر«:  كه باس روايت استخواند. از ابن ع از گروهها يك ركعت مي

كرد، يك صف را پشت سرش و صف ديگر را   نماز خواند، مردم را به دو صف تقسيم
كه پشت سرش قرار   رو در روي دشمن قرار داد. يك ركعت را با آن دسته خواند،

يگر داشتند. سپس اين دسته بجاي دسته ديگر در برابر دشمن قرار گرفتند و آن دسته د
، يك ركعت را  با آنان نيز يك ركعت خواند، و آن دو گروه هر يك صآمدند و پيامبر

. باز هم از او  كه آن را تصحيح نيز كرده است . به روايت نسائي و ابن حبان »نخواندند
خداوند نماز را در غير مسافرت چهار ركعت و در مسافرت دو « كه:  روايت شده است

. احمد و مسلم و ابوداود و نسائي »كرده است  كعت فرضركعت و در حال خوف يك ر
ما همراه سعيد بن العاص در « كه: اند. از ثلعبه بن زهدم روايت است  آن را روايت كرده

  ؟ حذيفه يك ركعت خوانده است صكداميك از شما با پيامبر  : طبرستان بوديم او گفت
وه ديگر نيز يك ركعت خواندم و گر  گروه يك ركعت خواندم و با آن  : من با اين گفت

  اند. كرده  را روايت  . ابوداود و نسائي آن»نماز را قضا نكردند
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  : چگونگي نماز مغرب در حال خوف
خواندن   شود، و در هيچيك از احاديث روايت شده از كيفيت نماز مغرب كوتاه نمي

اند: در  كرده. لذا فقهاء درباره آن اختالف  نماز مغرب در حال خوف سخني نرفته است
خواند و با گروه دوم يك ركعت  : امام با گروه اول دو ركعت مي مذهب حنفي و مالكي

اند كه امام با گروه اول يك ركعت و با گروه دوم  خواند. شافعي و احمد جايز دانسته مي
  . كه چنين كرده است دو ركعت بخواند. چون از حضرت علي روايت شده 

  : خوف نماز خواندن در هنگام شدت
، هر كس بر حسب  هرگاه خوف شدت يافت و صفوف جنگ طرفين بهم پيوست

، رو به قبله يا غير قبله و به هر  خواند، پياده يا سواره ، نماز مي استطاعت و توانائي خويش
دهد، و براي  كه برايش ممكن باشد، با ايماء و اشاره ركوع و سجود را انجام مي گونه 

كه از انجام آنها عاجز   آورد. اركان و شرايطي را، پايين ميسجود بيش از ركوع سرش 
فإن  « در وصف نماز خوف فرمود: ص، پيامبر شود. ابن عمر گفته است ، ساقط مي است

اگر خوف شديدتر از اين حالت شد، نماز را « »كان خوف أشد من ذلك فرجاال وركبانا
فإن كان « ديث در بخاري چنين است:. متن ح »توانستيد بخوانيد سواره و پياده كه هرگونه 

. و »خوف أشد من ذلك صلوا رجاال قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها
فإن كان خوف أكثر من ذلك فصل راكبا أو « : ابن عمر گفت: كه  در روايت مسلم آمده است

شاره و ايماء يا ايستاده با ا، سواره  گرفت اگر خوف بيش از اين شدت « »قائما تومئ إيماء
  .»نماز بخوانيد

  شود: كند يا بوسيله دشمن تعقيب مي كه دشمن را تعقيب مي كسي  نماز خواندن 
دشمن از   كه ،مبادا، رود و نگران است  كند و در پي او مي كسي كه دشمن را تعقيب مي

خواند، حتي اگر در تواند با اشاره در حال راه رفتن نمازش را ب دسترس او بيرون رود، مي
، نيز حكم تعقيب  كه مورد تعقيب دشمن قرار گرفته  جهت غير قبله راه برود. و كسي

كه   كسي خواند. و همچنين  كننده را دارد و به هر كيفيت كه ممكن باشد، نمازش را مي 
دشمن مانع ركوع و سجود او شود، يا جان يا خانواده يا مال او در معرض تهديد دشمن 

كه ممكن باشد  اي باشد، در اينصورت نيز با اشاره و به هر جهتي  د يا حيوان درندهيا دز
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) را دارد.  مطلوب ) و تعقيب شونده ( طالب كننده ( خواند، و حكم تعقيب  نماز خود را مي
كه مباح باشد، از جمله فرار از سيل و حريق و امثال آن  : در هر فراري  گفته است  عراقي

چيزي  كه نتواند، داليل بي  ن نباشد و فرار بدهكار ناتوان از پرداخت بدهياگر چاره از آ
كند  كند، در صورتيكه اگر طلبكار به وي دسترسي داشته باشد او را زنداني  خود را، اقامه 

و سخن او را باور نداشته باشد و همچنين فرار از ترس قصاص در صورتيكه اميدوار 
نمايد و مورد عفو قرار  كننده فروكش مي  خشم قصاص كه اگر مدتي غيبت كند، باشد، 

  تواند نماز خود را بخواند. كه ممكن باشد مي ، به هر كيفيت  گيرد، در همه اين احوال مي
مرا به نزد خالد بن سفيان هذلي  ص: پيامبر كه از عبداهللا بن انيس روايت شده است 

كه او  وقتي  »بـرو، او را بكش « فرستاد كه در سمت عرفات بود، و به من دستور داد كه
كه در بين من و او  : شايد آنچه  ، وقت نماز عصر، فرا رسيده بود. پيش خود گفتم را ديدم

،  خواندم گذرد، موجب تاخير نماز باشد، من به سوي او روان شدم و با اشاره نماز مي مي
كه بر عليه  ام  ا، شنيده: مردي از عربه گفتم ؟  : تو گيستي گفت ،  چون به وي نزديك شدم

: من در  . او گفت ام ، بدين منظور پيش تو آمده كني ) مردم را تجهيز مي صپيامبر اين مرد (
. من مدتي با او راه رفتم تا اينكه فرصت بدست آوردم و با شمشير  كار هستم صدد اين 

اد آن را نيكو . به روايت احمد و ابوداود. و حافظ اسن »خود بر وي جهيدم و او را كشتم
  . دانسته است

  ) صالة السفر (= نماز در سفر = نماز شكسته

  نماز طالب و نماز مطلوب
  : كوتاه كردن نمازهاي چهار ركعتي -1

(sŒÎ#+ فرمايد: خداوند مي uρ ÷Λäö/ u� ŸÑ ’ Îû ÇÚ ö‘F{ $# }§øŠn=sù ö/ä3ø‹ n= tæ îy$ uΖã_ βr& (#ρ ç�ÝÇ ø) s? zÏΒ Íο4θ n=¢Á9 $# 

÷βÎ) ÷ΛäøÅz β r& ãΝä3 uΖÏFø tƒ tÏ% ©!$# (#ÿρ ã�x x._  :هرگاه به سفر رفتيد، بر شما گناهي  «. ]101[النساء
آنها را دو ركعتي بخوانيد) اگر خوف  كنيد ( كه نمازهاي چهار ركعتي را كوتاه  نيست 

  . براي»، اذيت و آزار كنند كردن و امثال آن  كه كافران شما را با كشتن يا زخم داشتيد، 
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بودن شرط نيست پس بدون خوف نيز  »خوف«كردن نماز و شكسته خواندن آن در  كوتاه 
يعلي بن اميه روايت شده است كه  شوند. از  نمازهاي چهار ركعتي شكسته خوانده مي

كردن نمازهاي چهار ركعتي  كوتاه  باره  : نظرت در گفتم : من به عمر بن الخطاب  گفته است 

βÎ) ÷Λäø÷+ فرمايد: چيست و حال آنكه مي Åz βr& ãΝä3 uΖÏFø tƒ tÏ% ©!$# (# ÿρã� x x._  :و امروز  .]101[النساء
كار تعجب  ؟ حضرت عمر فرمود: من نيز همچون شما از اين  اين خوف از بين رفته است

صدقة تصدق اهللا بها عليكم فاقبلوا « . فرمود: نهادم در ميان مي صكردم و آن را با پيامبر مي
، آن را  كه خداوند با شما كرده است  اي است دو ركعتي صدقهاين تخفيف « »صدقته

  گروه محدثين. . به روايت »بپذيريد

(sŒÎ#+ : از ابن عمر سوال شد درباره: كه  كرده است  ابن جرير از ابومنيب الجرشي نقل uρ 

÷Λäö/ u�ŸÑ ’ Îû ÇÚ ö‘F{ يا گوييد؟ حاال كه ما در حال ايمني هستيم آ چه مي .]101[النساء:  _#$

‰ô+ ؟ گفت: توانيم نماز شكسته بخوانيم مي s)©9 tβ%x. öΝä3 s9 ’ Îû ÉΑθß™u‘ «! $# îο uθó™é& ×π uΖ|¡ ym_ 
  .»براي شما بهترين اسوه و مقتدا بود صپيامبر « .]21[األحزاب: 

نماز در ابتدا در مكه بصورت دو ركعتي واجب شد، « گفته: كه   از عايشه روايت است
كه  نمازهاي دو ركعتي چهار ركعتي شد جز در نماز مغرب  به مدينه آمد صچون پيامبر

كه چون قرائت در آن  ) و جز نماز صبح  كه سه ركعت است ) روز است ( تاك ( »وتر«نماز 
رفت بهمانگونه  چون به سفر مي ص، پيامبر بصورت دو ركعتي باقي ماند) طوالني بود (

. به روايت »و ركعتي و شكسته)بصورت د خواند ( كه در مكه واجب شده بود نماز مي 
  . . رجال سند اين حديث موثوق به است احمد و بيهقي و ابن حبان و ابن خزيمه

شكسته  كرده است ( نمازهاي چهار ركعتي را كوتاه  ص: پيامبر گفته است ابن القيم 
 رفت تا به كه براي مسافرت بيرون مي خواند، از وقتي  خواند) و آنها را دو ركعتي مي مي

 ص. و بطور قطعي الثبوت از پيامبر خواند) نمازها را شكسته مي گشت ( مدينه برمي
)  غير شكسته كه در مسافرت نمازهاي چهار ركعتي را بطور كامل (  روايت نشده است

خوانده باشد. و هيچيك از پيشوايان فقه در آن اختالف ندارند، اگر چه در حكم قصر و 
طالب و ابن مسعود و ابن  ند. عمر بن خطاب و علي بن ابيكردن نماز اختالف دار  كوتاه
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اند و مذهب حنفيه نيز  كرده كردن نماز حكم  عباس و ابن عمر و جابر به قصر و كوتاه 
  .)1(چنين است
اند: قصر و شكسته خواندن نمازهاي چهار ركعتي در مسافرت سنت  گفته مالكيه 

، اگر مسافري را نيافت كه به  اندن استموكده است و تاكيد بر آن بيش از به جماعت خو
وي اقتدا كند، نماز خود را منفردا بصورت شكسته بخواند و اقتداي وي به شخص مقيم 

چهار  ها شكسته خواندن نماز را جايز و آن را از اتمام ( . حنبلي غير مسافر) مكروه است (
شروط بر آنكه مسافت دانند و به نزد شافعيه نيز چنين است م ) بهتر مي ركعتي خواندن

  كند. قصر را مراعات 
  : كه براي شكسته خواندن نماز شرط است مسافت قصر = مسافتي   -2

باشد،   كه در هر سفري خواه طوالني يا كوتاه شود آنست  كه از آيه استنباط مي آنچه 
 . و گيرد) مي  قصر و جمع صورت شوند ( ) و جمع مي شكسته كوتاه (  نمازهاي چهار ركعتي

كه اين مطلق را مقيد كرده   ، و در سنت نبوي چيزي نيامده است خوردن روزه مباح است
كرده است كه ما در اينجا   باشد. ابن المنذر در اين باره بيش از بيست قول نقل

  كنيم: صحيحترين آنها را ذكر مي
انس بن : من از  اند كه كرده احمد و مسلم و ابوداود و بيهقي از يحيي بن يزيد روايت 

هرگاه مسافت سه  صپيامبر«:  ، او گفت كردم مالك درباره شكسته خواندن نماز سوال 
. حافظ »خواند رفت بجاي چهار ركعت دو ركعت مي از شهر) بيرون مي ميل يا سه فرسخ (

: اين حديث در اين باره صريحترين و صحيحترين حديث  گفته است »الفتح«ابن حجر در 
كه ابوسعيد خدري   وسيله حديثي »فرسخ «يا  »ميل«مسافت به  . شك درباره بيان است

هرگاه به مسافت يك  صپيامبر«:  گردد، او گفته است ، بر طرف مي كرده است روايت 
. سعيد بن منصور اين حديث را روايت و »خواند كرد، نماز را شكسته مي فرسخ سفر مي

                                         
: اگر كسي در مسافرت نماز فرض را چهار ركعتي بخواند، اگر بعد از ركعت دوم  گويند كه حنفيه مي - 1

دهد. دو ركعت دوم سنت محسوب  ، چه دير سالم مي تشهد بخواند نمازش صحيح ولي مكروه است
  . ز ركعت دوم تشهد نخواند نماز فرضش صحيح نيست شود. اگر بعد ا مي
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  . پيداست بدان اقرار نموده است آن را ذكر كرده و با سكوت از آن »التلخيص « حافظ در
در حديث سابق  »فرسخ«يا  »ميل«. بنابر اين شك انس در ذكر  كه هر فرسخ سه ميل است

در آن نماز را شكسته و  صكه پيامبر كمترين مسافتي  گردد كه  رود و معلوم مي از بين مي
متر  1748متر و يك ميل  5541. يك فرسخ  ، سه ميل بوده است بصورت قصر خوانده

باشد كه ابن  ، يك ميل مي كه براي نماز قصر ذكر شده است  اي باشد. كمترين فاصله مي
كرده و  . و ابن حزم نيز بدان عمل  كرده است ابي شيبه با اسناد صحيح از ابن عمر روايت 

براي تدفين  صتوان نماز را شكسته خواند چه پيامبر كمتر از يك ميل نمي  گفته است
هر بيرون رفته و براي قضاي حاجت به بيابان رفته است و نماز را قصر مردگان از ش

باره  كه فقهاء در . و اما آنچه  كمتر از يك ميل رفته بود) يعني  نكرد، و شكسته نخواند. (
اند و حداقل آن را بعضي دو مرحله و بعضي ديگر سه  گفته شرط بودن سفر طوالني 

: من  جواب آنان را داده و گفته است »مغني«م خرقي در اند. امام ابوالقاس مرحله ذكر كرده
، بنابر  . چه اقوال اصحاب در اين باره متعارض و مختلف است بينم براي آنان حجتي نمي

  . اين براي اختالف حجتي نيست
اند، روايت شده  كرده كه ياران ما بدان احتجاج  و از ابن عمر و ابن عباس خالف آنچه 

قول آنان براي ما  صن مطلب هم نبود با وجود قول و فعل پيامبر. تازه اگر اي است
توان  حجت نبود. بنابر اين چون اقوالشان در اين باره به ثبوت نرسيده است بدو علت نمي

كه روايت  : اول اينكه همانگونه  نظرشان را، درباره طول سفر و شرط بودن آن پذيرفت
اهر آيه نيز مخالف است چه ظاهر آيه مباح ، و با ظ ، مخالف با سنت نبوي است كرديم 

#+كه به سفر برود:   بودن قصر و شكسته خواندن نماز است براي هر كس sŒÎ)uρ ÷Λäö/ u� ŸÑ ’ Îû 

ÇÚ ö‘F{ $# }§øŠn=sù ö/ä3ø‹n=tæ îy$uΖã_ βr& (#ρç�ÝÇ ø) s? z ÏΒ Íο 4θn=¢Á9 كه  و بمقتضاي حديثي . ]101[النساء:  _#$
ماند و  ساقط شد، بنابر اين مطلق مسافرت مي »خوف« از يعلي بن اميه نقل شد شرط

اند  كرده استدالل  »يمسح المسافر ثالثة أيام«گيرد. بعضي به اين حديث  حكم بدان تعلق مي
توان بدان  . پس نمي در صورتيكه اين حديث براي بيان مدت مسح است نه مدت مسافرت

كمتر از آن  صگيرد چه پيامبر كوتاه در سه روز صورت مي  استدالل نمود كه طي مسافت
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ال يحل المرأة تؤمن باهللا واليوم االخر أن تسافر مسيرة يوم إال « كه فرمود: ،  را سفر ناميده است
كه مسير   و روز آخرت ايمان داشته باشد روا نيست »اهللا «كه به  براي زني  « »مع ذي محرم

  . »كند يك روز راه را بدون محارم به سفر برود و طي 
توان حكمي را  ، اينكه تقدير و تخمين زدن متوقف است و تنها بمجرد راي نمي ومد
، يا قياس شود.  كه اصل و نظيري ندارد كه بدان برگشت داده  كرد بويژه در چيزي بيان 

دانند، مگر اينكه  كه براي هر گونه مسافرتي قصر را جايز مي كساني است  دليل به نفع 
كند كه با هواپيما يا قطار يا غير  باشد. ظاهرا مسافرت فرق نمياجماع بر خالف آن منعقد 

كه مقتضاي كارش سفر هميشگي باشد،  آن و در سفر مباح يا غير مباح باشد. و كسي 
كه نماز را شكسته  كشي است براي او جايز است  كرايه  كارش   كه   مانند مالح و كسي

  . استبخواند و روزه را بخورد چه او حقيقتاً مسافر 
  شود: كه قصر و كوتاه كردن نماز از آنجا آغاز مي  محلي  -3

جمهور علماء بر آن هستند كه بمحض جدا شدن از محل اقامت و بيرون رفتن از شهر 
كردن نمازهاي چهار ركعتي و شكسته خواندن آنها را، انجام داد و خروج  كوتاه  توان  مي

هاي آبادي  كه به نخستين خانه  زار تا وقتي. نمازگ از آبادي و شهر محل اقامت شرط است
  شود، نماز را بصورت شكسته مي خواند.  يا شهر محل اقامت وارد مي

، نماز را  در هيچيك از سفرهايش صكه پيامبر ام  : من نشنيده ابي المنذر گفته است
با : من نماز ظهر را  گفته است  . انس شكسته خوانده باشد، مگر بعد از خروج از مدينه

. به روايت همه  ام دو ركعتي خوانده »ذي الحليفه «در مدينه چهار ركعتي و در  صپيامبر
خواند ولو  گويند، هر كس قصد سفر كرد، نماز را شكسته مي ، بعضي از سلف مي محدثين

  اش باشد. اينكه در خانه
  خواند؟ چه وقتي مسافر نماز را كامل مي  -4

كه   خواند. هرگاه بمنظور رفع نيازي از را شكسته ميمسافر تا زماني كه مسافر باشد نم
خواند، چه  كشيد، همچنان نماز را شكسته مي  اميد برآورده شدن آن را دارد، سفرش طول

  آيد، اگر چه سالها بماند. او باز هم مسافر بحساب مي



   

  هفقه السن      486 

 

 

گويد اگر مسافر براي مدت معيني قصد اقامت نمود، اين اقامت باز هم  ابن القيم مي
. مگر اينكه در آن محل اقامت  كوتاه م سفر را دارد، خواه مدت طوالني باشد يا مدت حك

گزيند و آنجا را وطن خويش قرار دهد. علماء در اين باره آراء   براي هميشه سكونت
اند كه ابن القيم آنها را خالصه نموده و راي خويش را ترجيح داده و  فراواني ابراز داشته

  : گفته است
خواند و به كسي  كه نماز را شكسته مي  بيست روز در تبوك اقامت داشت صپيامبر«

كرد، نماز را شكسته نخواند، ولي بطور اتفاقي   : اگر بيش از بيست روز اقامت نگفت
كوتاه  . مدت اقامت در حال سفر حكم سفر دارد خواه »كشيد اقامت ايشان اين مدت طول 

ئمي اختيار نكند و قصد اقامت در آن محل را يا بلند باشد، مشروط برآنكه سكونت دا
نداشته باشد. علماي سلف و خلف در اين مساله با هم بسيار اختالف دارند: در صحيح 

در بعضي از سفرهايش نوزده روز  صپيامبر « كه:  كرده است بخاري از ابن عباس روايت 
، ما هم هرگاه  ابر اينخواند. بن كرده و بجاي نماز چهار ركعتي نماز دو ركعتي مي  اقامت

. و هرگاه بيش از آن اقامت  خوانديم كرديم نمازها را دو ركعتي مي نوزده روز اقامت مي
. از ظاهر سخن احمد »خوانديم ) مي چهار ركعتي ، نمازها را بصورت اتمام ( كرديم مي

و باشد چون ا در مكه بهنگام فتح مكه مي صآيد كه مراد ابن عباس اقامت پيامبر برمي
كه در اين مدت   كرد، در زمان فتح مكه هيجده روز در آنجا اقامت صپيامبر«:  گفته است

. اينست اقامت هيجده روزه »خواست به حنين برود قصد اقامت در آنجا را نداشت و مي
اند كه  . ديگران گفته پيامبر صلي اهللا عليه و سلم كه ابن عباس آن را روايت كرده است

كه مقصود ابن عباس  ، بهمانگونه  در تبوك است صامت پيامبرمقصود ابن عباس اق
 صپيامبر« گفته است: كه جابر ابن عبداهللا   ، بهمانگونه در تبوك است صاقامت پيامبر

. امام احمد آن را در مسند »خواند كرد و نماز را شكسته مي  بيست روز در تبوك اقامت
  كرده است. خود روايت 

ما با سعد در بعضي از روستاهاي شام چهل شب اقامت « گفته: مسور بن محزمه 
. نافع »خوانديم خواند و ما آن را درست و كامل مي كه سعد نماز را شكسته مي  كرديم

كرد كه برف سنگيني مانع دخول او  ابن عمر در آذربايجان شش ماه اقامت «:  گفته است 



  487     نماز 
  

  

. حفص بن عبيداهللا گفته »دخوان به آنجا شده بود، در اين مدت نماز را دو ركعتي مي
گفته   . و انس»خواند ، دو سال در شام اقامت كرد و نماز مسافر مي انس بن مالك « : است
كردند و نماز را در اين مدت   اقامت »رامهرمز«هفت ماه در  صياران پيامبر « : است

ابل همراه عبدالرحمن ابن سمره دو سال در ك «:  . حسن گفته است»خواندند شكسته مي
آنان در ري  «گفته است:   . ابراهيم»خواند كرد كه نماز را شكسته و بدون جمع مي اقامت 

و در اين  كردند و در سيستان دو سال اقامت كردند ( يكسال و بيشتر از يكسال اقامت مي
كه صواب در   و يارانش ص. اين بود راهنمايي پيامبر»خواندند) مدت نماز را شكسته مي

  . آن است
  : : امام احمد گفته است ما مذاهب ديگرانو ا

كسي قصد اقامت چهار روز نمايد، بايد نماز را كامل و درست بخواند، و اگر  هرگاه «
قصد اقامت مدت كمتر از چهار روز نمايد، نمازش را شكسته بخواند. و درباره آن 

اقامت قطعي  و يارانش قصد ص: پيامبر گفته است ،  احاديث و رواياتي كه قبال نقل شده
. در اين  دهيم رويم و سفر را ادامه مي گفتند: فردا بيرون مي اند بلكه هر روز مي نداشته

شهر بزرگ و با  ص، چه پيامبر سخن جاي تامل است و سستي آن بركسي پوشيده نيست
گذارد و   هاي اسالم را بنيان كرده و در آن اقامت نموده تا پايه اهميت چون مكه را فتح 

كار و رويا رويي با اعراب پيرامون مكه  پرستي را فرو ريزد و زمينه  هاي شرك و بت پايه
محتاج اقامت چندين روزه است و در   كار بدين بزرگي كه  را فراهم سازد. بديهي است 

.  كه بانتظار دشمن بوده است  يك روز و دو روز امكان ندارد. و همچنين اقامتش در تبوك
، محتاج  ين او و دشمن مسافت چند روزه بوده و طي اين مسافتكه فاصله ب  بديهي است

كنند. و همچنين اقامت  دانست كه در چهار روز موافقت نمي چند روز راه است و مي
كه در اين مدت نماز را شكسته   شش ماهه عبداهللا بن عمر در آذربايجان بعلت نزول برف

شوند تا راه باز  چهار روز آب نمي كه اينگونه برفها در مدت است   خواند. پر واضح مي
خواند و اقامت هفت ماهه  شود. و اقامت دو ساله انس در شام كه نماز را شكسته مي

كه   . بديهي است خواندند نيز چنين است كه نماز را شكسته مي  »رامهر مز«اصحاب در 
اند: اگر  گفته شوند. ياران امام احمد ها و جهادها در چهار روز تمام نمي نه محاصره اينگو
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كند، نماز را شكسته  ، اقامت  كسي بمنظور جهاد با دشمن يا حبس سلطان يا بيماري
شود.  خواند، خواه گمان كند كه اين نياز او در مدت كوتاه يا مدت طوالني برآورده مي مي

) و سنت  قرآن اند كه از كتاب ( . ولي براي آن شرطي قائل شده و اين راي درست است
اند،  كه قائل شده  . و شرطي ، دليلي يافت توان براي آن اجماع و عمل اصحاب نمينبوي و 
كه احتمال داده شود كه اين نياز در مدت كمتر از چهار روز برآورده شود، زيرا  اينست 

: اين  كند. او خطاب به ياران احمد گفته است اقامت چهار روزه حكم سفر را قطع مي
در مكه و در تبوك بيش از چهار روز  صدر حاليكه پيامبرايد؟  شرط را از كجا آورده

د چيزي نگفت و برايشان روشن  كرد و نماز را شكسته خواند و به ياران خو  اقامت
كه ياران در  دانست  كه او قصد اقامت بيش از چهار روز را ندارد. يقينا او مي  نساخت

در مدت اقامتش نماز را شكسته  نمايند و كنند و از او پيروي مي نمازش به وي اقتدا مي
: بيش از چهار شب نماز را شكسته نخوانيد. در حاليكه بيان اين  خوانند و بدانان نگفت مي

  ، و همچنين يارانش بعد از او از او پيروي مطلب بسيار مهم و از مهمترين چيزها است
  اند. اند، چيزي نگفته كه با آنان نماز خوانده كساني   كرده و به

باشد،   اند: هركس قصد اقامت بيش از چهار روز داشته م مالك و امام شافعي گفتهاما
بايد نماز را درست و كامل بخواند و اگر قصد اقامت كمتر از چهار روز را داشته باشد، 

  خواند. نماز را شكسته مي
گويد: اگر كسي قصد اقامت پانزده روز كند نماز را تمام و درست  ابوحنيفه مي

خواند. و مذهب ليث بن سعد  كند، نماز را شكسته مي و اگر قصد كمتر از آن  خواند مي
،  : عمرو ابن عمر و ابن عباس صنيز چنين است و آن را از سه نفر از اصحاب پيامبر

، نماز را  كردي  هرگاه چهار روز اقامت « . سعيد بن المسيب گفته است: روايت كرده است
  . ند قول ابوحنيفه نيز از او روايت شده است. و قولي بمان»چهار ركعتي بخوان

كند، نماز را تمام و درست  : اگر كسي ده روز اقامت  حضرت علي فرموده است
  :  گفته است . حسن  خواند. و در روايتي از ابن عباس نيز اينگونه روايت شده است مي

: نماز را  گفته است  خواند مادامي كه در شهر نزول نكند. عايشه نماز را شكسته مي
رضوان  -. امامان چهارگانه  خواند مادامي كه توشه و بار و بنه را ننهاده است شكسته مي
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كه اميد و انتظار برآورده   گويند كه اگر براي انجام نيازي باتفاق مي  -اهللا تعالي عليهم 
از را ، تا هر وقت طول بكشد نم روم كند و بگويد: امروز بيرون مي شدن آن را دارد اقامت 

: در اين صورت فقط تا  گفته است  خواند. ولي شافعي در يكي از دو قولش شكسته مي
خواند و بعد از آن مدت بايد نمازها را  هفده روز يا هيجده روز، نماز را شكسته مي

: اهل علم اجماع دارند بر  خود گفته است »اشراف«درست بخواند. ابن المنذر دركتاب 
تواند نمازش را شكسته  ، مي كه قصد و نيت اقامت نكرده است  اينكه مسافر تا زماني

  بخواند حتي اگر سالها هم بگذرد.
  نمازهاي داوطلبانه و سنت در مسافرت:  -5

كه در مسافرت نماز را شكسته   كسي جمهور علماء بر آن هستند كه نماز سنت براي 
يگر باشد. در بخاري و مسلم يا سنن د »سنن راتبه «كند  كراهت ندارد، فرق نمي خواند، مي

ء غسل نمود و هشت ركعت نماز  در روز فتح مكه در خانه ام هاني صكه پيامبر آمده 
رفت  بر پشت شترش رو به هر طرف مي ص: پيامبر كه  خواند. از ابن عمر روايت است

: ياران  گفته است داد. حسن  گفت و با اشاره سر اعمال نماز را انجام مي تسبيح مي
رفتند پيش از نماز فرض و بعد از آن نماز سنت را  كه به مسافرت مي صبرپيام
خواندند. به راي ابن عمر و ديگران خواندن نماز سنت همراه نماز فرض در سفر يك  مي

. او  ، خواه پيش از نماز فرض يا بعد از آن باشد، مگر در دل شب عمل شرعي نيست
: اگر  خوانند، گفت ، نماز سنت را مي از فرض) بعد از نم در مسافرت گروهي را ديد كه (

، من  . اي برادر زاده خواندم نه شكسته خواندم نماز فرض را درست مي نماز سنت را مي
، او تا اينكه به لقاء اهللا پيوست در مسافرت نماز را  ام بوده صدر مصاحبت رسول خدا

(ô‰s+ فرمايد: داوند ميكردند. خ بيش از دو ركعت نخواند و عمر و عثمان نيز چنين مي ©9 

tβ%x. öΝä3 s9 ’ Îû ÉΑθß™u‘ «! $# îοuθ ó™é& ×πuΖ|¡ ym_  :براي شما اسوه و بهترين  صپيامبر « .]21[األحزاب
گفته و   كه حسن  . ابن قدامه در تلفيق آنچه . به روايت بخاري»نمونه و سرمشق است

آيد كه خواندن نماز  مي: از سخن حسن بر كه ابن عمر گفته چنين توضيح داده است  آنچه
  آيد كه ترك آن اشكالي ندارد. سنت در سفر اشكالي ندارد. و از سخن ابن عمر برمي



   

  هفقه السن      490 

 

 

  : مسافرت در روز جمعه  -6
مسافرت در روز جمعه اشكالي ندارد مگر اينكه وقت نماز فرا رسيده باشد. عمر بن 

  . عمر به وي رفتم ميبود، بيرون  : اگر امروز جمعه نمي گفت خطاب از مردي شنيد كه مي
. ابوعبيده در روز جمعه به  ، مانع سفر نيست گمان جمعه : بيرون برو، چون بي گفت

، به  خواست در چاشتگاه روز جمعه مسافرت رفت و منتظر نماز جمعه نشد. زهري مي
در روز جمعه به  ص: همانا پيامبر ؟ او گفت سفر برود، از او سوال شد: مگر جمعه نيست

  . ه استسفر رفت
  : ) دو نماز را در يك وقت خواندن جمع بين دو نماز (

تواند نماز ظهر و عصر را بصورت جمع تقديم يا جمع  نمازگزار در حاالت زير مي
  كاري كند: بخواند و بجاي آورد و همچنين براي نماز مغرب و عشاء نيز چنين  )1(تاخير
  : »مزدلفه«و  »عرفه«جمع بين دو نماز در  -1

اتفاق دارند كه جمع بين نماز ظهر و عصر بصورت جمع تقديم در وقت نماز  علماء
و جمع بين نماز مغرب و عشاء بصورت جمع تاخير در وقت نماز   “ عرفات “ ظهر در 

  اند. كرده چنين  ص. چون پيامبر عشاء در مزدلفه سنت است
  جمع بين دو نماز در سفر:  -2

،  ، بنا به قول اكثر اهل علم از آنها جايز استجمع بين دو نماز در سفر در وقت يكي 
كند كه مسافر آنها را در حال فرود آمدن بخواند يا در حال راه رفتن در هنگام  فرق نمي

  سفر.
در جنگ تبوك هرگاه خورشيد پيش از كوچ  ص: پيامبر كه  از معاذ روايت شده است

) و  جمع تقديم خواند ( ميكرد، نماز ظهر و عصر را در وقت نماز ظهر  كردن زوال مي 
كه  انداخت و وقتي كرد، نماز ظهر را به تاخير مي هرگاه پيش از زوال خورشيد كوچ مي

. و براي نماز مغرب  جمع تاخير) خواند ( آمد، هر دو را با هم مي براي نماز عصر فرود مي

                                         
اول بجاي آورد و جمع تاخير: هر دو نماز را در وقت نماز : هر دو نماز را در وقت نماز  جمع تقديم - 1

  .دوم بجاي آورد
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غرب و نمود، بين م كردن غروب مي : هرگاه خورشيد پيش از كوچ  كرد كه نيز چنين مي
نمود نماز  ) و اگر پيش از غروب خورشيد كوچ مي جمع تقديم كرد ( عشا را جمع مي

كه براي نماز عشاء فرود آمد و آنها را با هم  انداخت تا زماني  مغرب را به تاخير مي
  .»حسن«، حديثي است  گفته  . به روايت ابوداود و ترمذي كه جمع تاخير) خواند ( مي

خواهيد  : آيا مي كرده كه گفته است او نيز از ابن عباس روايت  از كريب روايت شده و
: هرگاه پيش از  گفت : بگو،  گفتيم ؟  در سفر را برايتان بگويم صچگونگي نماز پيامبر

نمود پيش از آنكه سوار شود، بين نماز ظهر و عصر  ، خورشيد زوال مي حركت او از منزل
كرد به سير خويش ادامه  ، حركت مي ش از زوال. و هرگاه پي ) جمع تقديم كرد ( جمع مي

آمد و بين نماز ظهر و عصر  رسيد، آنوقت فرود مي داد تا اينكه وقت نماز عصر فرا مي مي
رسيد، مغرب و  . و هرگاه در منزلش وقت نماز مغرب فرا مي جمع تاخير) كرد ( جمع مي

وقت مغرب فرا نرسيده بود،  . و هرگاه در منزل ) جمع تقديم خواند ( عشاء را در منزل مي
آمد و مغرب و عشاء  رسيد، آنوقت فرود مي شد تا اينكه وقت نماز عشاء فرا مي سوار مي

  . كرده است . احمد آن را روايت  جمع تاخير) خواند ( را با هم مي
: هرگاه پيش از  كرده و گفته است  شافعي نيز در مسند خود چيزي شبيه بدان روايت

انداخت تا در وقت عصر هر دو را با  افتاد، نماز ظهر را بتاخير مي اه ميزوال خورشيد، ر
: جمع بين دو نماز بسبب  هم بخواند. بيهقي با اسناد جيد آن را روايت كرده و گفته است

  . معذوريت در بين اصحاب و تابعين مشهور و مورد عمل قرار گرفته است
روزي در جنگ تبوك نماز را  صيامبر: پ كه كرده  از معاذ روايت  »موطا «مالك در 

كرد، سپس به داخل  بتاخير انداخت سپس بيرون آمد و نماز ظهر و عصر را با هم جمع 
:  . سپس بيرون آمد ونماز مغرب و عشاء را با هم جمع نمود. امام شافعي گفته است رفت

كه  رساند گويد: سپس به داخل رفت و سپس بيرون آمد، اين سخن مي اينكه معاذ مي
بعد از ذكر اين حديث  »المغني«. و ابن قدامه در  در منزلي فرود آمده است صپيامبر

داند. بنا به روايت سيره  مي »صحيح و ثابت االسناد«گويد: ابن عبدالبر اين حديث را  مي
. اين حديث بهترين و واضحترين  ، غزوه تبوك در سال نهم هجري بوده است نويسان

  گويند جمع بايد در حال راه رفتن باشد نه در حال منزل كه مي  انيكس دليل است بر عليه 
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كرد در حاليكه در منزل فرود آمده و در خيمه  نماز را جمع مي ص. چه پيامبر كردن
آمد و پس از اداي نمازها  خويش ساكن شده بود و براي جميع نمازها از خيمه بيرون مي

. و مسلم هم اين حديث را در صحيح  گشت بصورت جمع دوباره به خيمه خويش بر مي
او نماز ظهر و عصر را با هم و نماز مغرب و عشاء را  «كرده و گفته است:  خويش روايت 

. چون اين حديث صراحت دارد و به ثبوت رسيده و معارضي نيز ندارد، »خواند با هم مي
ر است و شود. بعالوه جمع بين دو نماز، يكي از رخصتهاي سف بر طبق حكم آن عمل مي

كه شكسته خواندن و مسح بر خفين نيز   اختصاص به حالت راه رفتن ندارد. بهمانگونه
  . كه بصورت جمع تاخير باشد. پايان سخن شافعي  چنين هستند. ولي بهتر است

كه مسافر قبال نيت آن  يعني الزم نيست  نيت شرط نيست ( »قصر «و  »جمع «براي 
كه با ياران  هنگامي  ص، و پيامبر جمهور علما بر اينستگويد: قول  . ابن تيميه مي كند)

داد كه براي قصر و  كسي دستور نمي خواند، به  مي »قصر «و  »جمع «خود نماز را بصورت 
كنند. بلكه از مدينه به سوي مكه بيرون رفت و نماز را دو ركعتي و بدون  جمع قبال نيت 

ز ظهر را خواند و به آنان خبر نداد كه خواند، سپس با ياران خود در عرفات نما جمع مي
) با  بالفاصله خواهد نماز عصر را بعد از آن بخواند، سپس بعد از سالم دادن نماز ظهر ( مي

. و  ، براي جمع تقديم آنان نماز عصر را خواند در حاليكه نيت جمع نكرده بودند. اين
از عصر را با آنان بصورت نم »ذي الحليفه«، در  كه از مدينه بيرون رفت  همچنين وقتي

باره پشت  شكسته خواند در صورتيكه بدانان دستور نداده بود كه نيت قصر كنند. و اما در
كه مواالت نه در   : صحيح آنست كه با هم جمع شوند گفته است  سر هم بودن دو نمازي

 . چه براي آن در شريعت حدي وجود ندارد، جمع تقديم و نه در جمع تاخير شرط نيست
: اگر  گفته است برد. شافعي  ، مقصود و هدف رخصت را از بين مي بعالوه مراعات مواالت

، در منزلش خواند، سپس به مسجد رفت و نماز عشاء را  نماز مغرب را با نيت جمع
  . . و مانند آن نيز از احمد روايت شده است خواند، جايز است

  : جمع نماز بهنگام باران  -3
: سنت  كه او گفته است كرده   ز ابوسلمه بن عبدالرحمن روايتاثرم در سنن خود ا

كرد. بخاري روايت   كه اگر روزي باراني باشد نماز مغرب و عشاء را با هم جمع  ستا
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كرد.   در يك شب باراني بين نماز مغرب و عشاء را جمع تقديم ص: پيامبر كه  كرده
تواند نماز ظهر  كه مقيم است مي  كسي گويند: : شافعيه مي خالصه آراء مذاهب در اين باره

و عصر را با هم و نماز مغرب و عشاء را با هم فقط بصورت جمع تقديم بخواند، 
مشروط بر آنكه بهنگام تكبيره االحرام و خاتمه نماز اولي و افتتاح نماز دوم باران ببارد و 

ء را بصورت جمع توان در مسجد نماز مغرب و عشا گويند: مي قطع نشده باشد. مالكيه مي
تقديم با هم بخواند، خواه باران ببارد يا انتظار باريدن داشته باشد. همچنين اگر گل و الي 

توان  و تاريكي باشد كه مردمان متوسط الحال نتوانند با پوشيدن نعل راه بروند، نيز مي
گويند جمع بين ظهر و عصر، بعلت بارندگي  كرد. و مي نماز مغرب و عشاء را جمع 

گويند: بسبب برف و يخبندان و گل و الي و سرماي شديد و  . حنابله مي كروه استم
توان نماز مغرب و عشاء را با هم بصورت جمع تقديم و  كند، مي  كه جامه را خيس باراني 

كه بخواهد براي   كسي است  يا جمع تاخير خواند. و اين رخصت و سهل انگاري براي
كه در   اما كسي اشد و در راه از باران در رنج باشد. جماعت به مسجدي برود كه دور ب

خواند، يا در زير پوشش و چتر به مسجد  مسجد باشد يا در منزلش نماز جماعت مي
، جمع نماز براي اينگونه اشخاص جايز  اش واقع شده رود يا مسجد در نزديك در خانه مي

  . نيست
  جمع دو نماز بسبب بيماري يا عذري ديگر:  -4

گويند بسبب  احمد و قاضي حسين و خطابي و متولي از علماي شافعي مذهب ميامام 
توان دو نماز را با هم بصورت جمع تقديم و جمع تاخير خواند چه  عذر بيماري مي

  . استمشقت بيماري بيش از مشقت باران 
:  كه  آمده است »مغني«. دركتاب  : اين سخن از نظر دليل قوي است گفته است نووي 

كه اگر بيمار هر   ، آنست كه بسبب آن جمع بين دو نماز مباح است از بيماريي  مقصود
  نماز را در وقت خود بخواند در رنج افتد و سستي او را فرا گيرد.

كه   اند و براي صاحبان عذر و كسي حنابله در اين باره وسعت بيشتري قائل شده
دانند. براي زني  ر جايز ميخوف داشته باشد، نماز را بصورت جمع تقديم و جمع تاخي

،  ، در وقت هر نمازي برايش رنج آور است دهد و شستن لباس و جامه كه به بچه شير مي 
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كه از گرفتن طهارت عاجز است و   و همچنين براي زن مستحاضه و سلس البول و كسي
دانند كه نماز را بصورت جمع  كه خوف جان و مال و آبرو داشته باشد، جايز مي كسي 

  وانند.بخ
ترين مذهب در باره جمع بين دو نماز مذهب امام احمد  گويد: با گذشت ابن تيميه مي

داند. جه نسائي بصورت حديث  كه بمنظور گرفتاري شغلي نيز جمع را جايز مي  است
: آشپز و نانوا و امثال آنها اگر  گفته است كه   كرده تا جائي روايت  صمرفوع از پيامبر

  كنند.  توانند نماز را جمع مال خود را داشته باشند، ميخوف فساد و تباهي 
  جمع دو نماز براي نياز: -5

گروهي از پيشوايان دين در غير مسافرت جمع را  :  گفته است  »شرح مسلم«نووي در 
اند، از جمله ابن  كه آن را بصورت عادت در نياورد، جايز دانسته  كسي بهنگام نياز براي 

وان امام مالك و خطابي از قفال و چاچي بزرگ از پيروان امام سيرين و اشهب از پير
كرده است و از ابواسحاق مروزي و گروهي از صاحبان حديث نيز  شافعي هم حكايت 

. ظاهر سخن ابن عباس اين  روايت شده است و ابن المنذر هم آن را اختيار كرده است
د را به تنگنا نيندازد و آنان را خواست امت خو ص: پيامبر گفت كند كه  مطلب را تاييد مي

  .  كرد. پايان سخن نووي دچار مشقت ننمايد. و نگفت بعلت بيماري يا چيزي ديگر، چنين 
گفته  كه  كرده  كه مسلم روايت   مقصود از حديث ابن عباس حديثي است

كرد، بدون  نماز ظهر و عصر و نماز مغرب و عشاء را در مدينه جمع  صپيامبر  : است
خوفي يا باراني در كار باشد. از ابن عباس سوال شد، چرا پيامبر صلي اهللا عليه و  اينكه

. بخاري و مسلم از او روايت »او خواست تا امتش در تنگنا نيفتد« : كرد؟ گفت  سلم چنين
) و هشت ركعت را  نماز مغرب و عشاء در مدينه هفت ركعت را ( ص: پيامبر اند كه كرده 

كرده   . مسلم از عبداهللا بن شقيق روايت صورت جمع خوانده استنماز ظهر و عصر) ب (
اي ايراد كرد تا اينكه  : روزي عبداهللا بن عباس بعد از عصر براي ما خطابه كه گفت 

گفتند: نماز را دريابيد، نماز را  كرد و ستارگان پديدار شدند و مردم مي خورشيد غروب 
مردي از بني تيم آمد و پشت سر هم و الينقطع  گفتند، دريابيد، بعد از اينكه مردم چنين 

: مادرت به عزايت بنشيند، تو  گفت عبداهللا بن عباس به وي . »الصالة الصالة« گفت: مي
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كه نماز ظهر و  ام  را ديده ص: من پيامبر گفت  ؟ سپس خواهي سنت را به من ياد بدهي مي
: از اين  اهللا بن شقيق گفت. عبد كرده است  را با هم جمع  عصر و نماز مغرب و عشاء

كه  ، سخن ابن عباس ترديدي در دلم پديدار آمد، لذا پيش ابوهريره رفتم و از وي پرسيدم
  كرد.  سخن ابن عباس را تصديق

  فايده
كسي هر دو نماز را بصورت جمع در وقت  : هرگاه  گفته است  »مغني «در 

ز هر دو نماز و پيش از دخول ) خواند، سپس بعد از فراغت ا بصورت جمع تقديم (  اولي
، و الزم نيست نماز دوم  گرديد، نمازش درست و صحيح است  ، عذر بر طرف وقت دومي

را در وقت مقرر بخواند. چون نمازش را بطور صحيح خوانده و برائت ذمه پيدا كرده و 
. و بعالوه درحال داشتن عذر فرض خود را انجام داده و با  ديگر مشغول الذمه نيست

كرد و نمازش را خواند و   كه اگر كسي تيمم گردد، بهمانگونه  وال عذر آن نماز باطل نميز
  . بعد از فراغت از نماز آب پيدا شد، نمازش صحيح و اعاده آن الزم نيست

  نماز خواندن در كشتي و قطار و هواپيما
و كه ميسر باشد. صحيح است   نماز خواندن در كشتي و قطار و هواپيما بهر گونه

 ص: درباره نماز خواندن در كشتي از پيامبر مكروهيت ندارد. از ابن عمر روايت است كه
در كشتي ايستاده نماز بخوان « »صل فيها قائما إال أن تخاف الغرق« سوال شد؟ او فرمود:

. دارقطني و حاكم برابر شرط شيخين آن را » مگر اينكه خوف غرق شدن داشته باشي
من در كشتي همراه جابر بن  « كه:  بداهللا بن ابي عتبه روايت استاند. از ع كرده روايت 

كه در آنجا ايستاده به جماعت نماز خواندند و   عبداهللا و ابوسعيد خدري و ابوهريره بودم
. به روايت سعيد »توانستند به ساحل بروند يكي از آنان امام جماعت شد، در حاليكه مي

  بن منصور.

  دعاهاي سفر 

بسم «: آيد، اين دعا را بخواند كه از منزلش بيرون مي ، وقتي  مستحب استبراي مسافر 
اهللا توكلت على اهللا وال حول وال قوة إال باهللا: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، 
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، هيچ قدرت  خود را به خدا سپردم كار بنام خدا،  « »أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي
كسي  برم از اينكه  نيرويي نيست مگر بخواست خداوند، خداوندا به تو پناه مي و حركت و

، يا خود دچار لغزش شوم يا  ، يا كسي را دچار لغزش كنم كنم يا خود گمراه شوم را گمراه 
  كنم يا خود به ناداني ، يا كسي را دچار ناداني  كنم يا مورد ستم قرار گيرم  كسي ستم  به

  ماثور) زير را برگزيند: پس يكي از دعاهاي روايت شده (. س» گرفتار شوم
كه براي او مركوب  طالب را ديدم  : من علي بن ابي كه از علي بن ربيعه روايت است  -1

چون بر  »بسم اهللا«، فرمود:  گذاشت آوردند تا سوار بر آن شود، چون پايش را به ركاب 
ي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى الحمد هللا سبحان الذ« پشت آن قرار گرفت فرمود:

)  مركوب كه اين (  ، پاك و منزه است آن پروردگاري ستايش خداي را است « »ربنا لمنقلبون
گمان ما به  ، و بي را برايمان مسخر ساخت در حاليكه ما خود قدرت غلبه بر آن را نداشتيم

.  گفت  »اهللا اكبر« و سه بار »هللالحمد «. سپس سه بار »گرديم سوي پروردگار خود بر مي
 »سبحانك ال إله إال أنت، قد ظلمت نفسي فاغفر لي، إنه ال يغفر الذنوب إال أنت« سپس فرمود:

.  كس شايسته پرستش نيست  خداوندا، تو پاك و منزه هستي و بجز تو هيچ چيز و هيچ«
. »آمرزد و گناهان را نميكسي بجز ت گمان  ، پس مرا بيامرز، چه بي ام كرده من به خود ستم 

را  ص: من پيامبر گفت ؟  خندي اي امير مومنان : به چه چيز مي گفتم سپس خنديد، و من 
، انجام داد، سپس خنديد. من از او پرسيدم از چه چيز  كردم  كاري را كه من  ، همين ديدم
لي ويقول: يعجب الرب من عبده إذا قال رب اغفر « گرفت اي رسول خدا؟ فرمود: ات  خنده

يد  ، وقتي كه مي گو اش خشنود است از بندهخداوند « »علم عبدي أنه ال يغفر الذنوب غيري
كسي  داند كه بجز من  فرمايد: بنده من مي گناهم را بيامرز، خداوند مي ،  اي پروردگار من

 : بنا به شرط گفته است كه  . به روايت احمد و ابن حبان و حاكم »آمرزد گناهان را نمي
  . مسلم اين حديث صحيح است

هرگاه بر  ص: پيامبر كه  : ابن عمر به وي آموخته است كه  روايت است »ازدي«از  -2
، سپس  گفت رفت سه بار تكبير مي گرفت و به قصد سفر بيرون مي پشت شترش جاي مي

م إنا نسألك سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون: الله« فرمود: مي
في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى: اللهم هون علينا سفرنا هذا واطولنا بعده: اللهم 
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أنت الصاحب في السفر، والخليفة في االهل: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب ، 
افزود:  گفت و مي يگشت نيز همين كلمات را م و چون برمي »وسوء المنظر في االهل والمال

  . . به روايت احمد و مسلم»آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون«
كه تو   پاك و منزه است. .. خداوندا ما در اين سفر از تو نيكي و تقوي و كاري «،  يعني
گردان و راه دور آن را، بر  . خداوندا اين سفر را بر ما، آسان  كند، مسئلت داريم  را راضي

خانواده را به  ، جانشين ما هستي ( . خداوندا تو در سفر همراه ما و در خانواده ما كوتاه كن
، و از اينكه بهنگام  ، خداوندا از رنج سفر و اندوه هنگام بازگشت از آن ) تو سپرديم

  . »آورم ، به تو پناه مي بازگشت چيز بدي را در خانواده و اموالم ببينم
،  رفت هرگاه به قصد سفر بيرون مي صيامبر: پ كه  از ابن عباس روايت است -3

اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في االهل: اللهم إني أعوذ بك من الضبنة في « : گفت مي
،  گشت و چون بر مي »السفر والكآبة في المنقلب: اللهم اطو لنا االرض، وهون علينا السفر

رسيد،  به نزد اهل و عيال خود ميچون  »آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون«گفت:  مي
  باز گشت به سوي پروردگارمان بازگشتي« »توبا توبا لربنا أوبا ال يغادر علينا حوبا« فرمود: مي

كه رجال آن رجال   . احمد و طبراني و بزاز آن را با سندي»گناهي را ترك نكند كه هيچ 
  اند. كرده است روايت  »صحيح«

هر وقت براي سفر بيرون  صكه پيامبر  است از عبداهللا بن سرجس روايت -4
اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب. والحور بعد الكور، « فرمود: ، مي رفت مي

خداوندا از رنج سفر و اندوه بازگشت و « »ودعوة المظلوم، وسوء المنظر في المال واالهل
ام به تو پناه  ه اموال و خانوادهفساد بعد از اصالح و دعايب مظلوم و خبر ناگوار دربار

 _ � �M�� 7)*كرد و بجاي. ..  گشت نيز همان را تكرار مي . و چون برمي »آورم مي
  . رواه احمد و مسلم._ �M)* �� �7 :. .. گفت مي

رفت و  جنگ يا به سفر مي »غزوه«به  صكه هرگاه پيامبر از ابن عمر روايت است  -5
أرض ربي وربك اهللا، أعوذ باهللا من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق  يا« گفت: ماند، مي شب مي

فيك وشر ما دب عليك، أعوذ باهللا من شر كل أسد وأسود ، وحية وعقرب، ومن شر ساكن البلد، 
كه در تو  ، از شر تو و شري  است »اهللا «اي زمين پروردگار من و تو « »ومن شر والد وما ولد
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 »اهللا«رود به  يده شده و شر چيزي كه بر پشت تو راه ميكه در تو آفر است و شر چيزي 
، و از شر شير و مار و اژدها و كژدم و شر شهرنشينان و از شر هر پدر و  برم پناه مي

  اند. . احمد و ابوداود آن را روايت كرده» برم پناه مي »اهللا«فرزندي به 
ن نزل منزال ثم قال: م« فرمود: صكه پيامبر گفته است   خوله بنت الحكيم سلمي  -6

هر  « »أعوذ بكلمات اهللا التامات كلها من شر ما خلق لم يضره شئ حتى يرتحل من منزله ذلك
، به كلمات و  : از شر هر آنچه خداوند آفريده است كس در منزلي فرود آمد و گفت

زيان  كند هيچ چيزي او را كوچ مي  كه از آن منزل  ، تا زماني برم كامل او پناه مي  سخنان
  اند. كرده روايت گروه محدثين جز بخاري و ابوداود، آن را  .»رساند نمي
: سوگند بدان  گفت  كعب كه   كرده است عطاء بن ابي مروان از پدرش روايت  -7
هرگاه شهر و  صكه پيامبر  گفت  ، صهيب به من كه دريا را براي موسي شكافت كس

اللهم رب «گفت:  شود بهنگام ديدن آن ميخواست بدان وارد  ديد و مي روستايي را مي
السموات السبع وما أظللن، ورب االرضين السبع وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب 
الرياح وما ذرين، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها 

اندازد و اي  چه بر آن سايه مياي پروردگار آسمانهاي هفتگانه و آن« »وشر ما فيها
كنند، و اي پروردگار شياطين و آنچه  پروردگار زمينهاي هفتگانه و آنچه با خود حمل مي

برد، خير اين آبادي و ساكنان  كه با خود مي كنند، و اي پروردگار باد و آنچه  گمراه مي كه  
و شر اهل آنجا و شر ، و از شر آن  كه در آنجا است از تو مسئلت دارم آن و خير آنچه 

. نسائي و ابن حبان و حاكم آن را روايت » آوريم كه در آنجا است به تو پناه مي چيزي 
  اند. كرده و تصحيح نموده 

، هرگاه آبادي را مي ديد و  رفتيم به سفر مي صابن عمر گويد: ما همراه پيامبر -8
ثالث مرات): اللهم ارزقنا جناها، اللهم بارك لنا فيها (« فرمود: خواست بدان داخل شود، مي مي

سه   -،  گردان خداوندا آنجا را برايمان مبارك « »وحببنا إلى أهلها وحبب صالحي أهلها إلينا
گردان و   ، و ما را نزد اهالي آنجا محبوب هاي آنجا ما را روزي رسان خداوندا از ميوه  - بار

آن را با سند “  اوسط “راني در كتاب . طب»گردان  مردمان شايسته آنجا را نيز نزد ما محبوب
  . كرده است جيد روايت 
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خواست  شد و مي به سر زميني نزديك مي ص: هرگاه پيامبر گفت حضرت عايشه   -9
اللهم إني أسألك من خير هذه وخير ما جمعت فيها، اللهم ارزقنا « فرمود: بدانجا در آيد، مي

  ابن السني آن را روايت »بب صالحي أهلها إليناجناها وأعذنا من وباها، وحببنا إلى أهلها، وح
  . كرده است

بود، در سحر گاهان  هرگاه در سفر مي صكه پيامبر از ابوهريره روايت است  -10
سمع سامع بحمد اهللا وحسن بالئه علينا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا، عائذا باهللا من « گفت: مي
كه به ما ارزاني داشته  دا را بجت نعمتايي گواهي داد كه ما خ ، برايمان  گواهي« »النار

. خداوندا همراه ما باش و ما را از آتش دوزخ در امان  كرديم  ، ستوديم و ستايش است
  كرده است. . مسلم آن را روايت »دار

  جمعه = آدينه

  فضيلت و مزيت روز جمعه  -1
گويد،  . ابوهريره مي كه جمعه بهترين روزهاي هفته است در حديث آمده است 

، وفيه أدخل الجنة ����خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة: فيه خلق آدم« فرمود: صپيامبر
: در آن  بهـترين روز، روز جمعه است« »وفيه أخرج منها. و ال تقوم الساعة إال في يوم الجمعة

روز آدم آفريده شد، و در آن روز به بهشت در آورده شد، و در آن روز از آنجا اخراج 
. به روايت مسلم و ابوداود و نسائي »شود يد و روز رستاخيز نيز روز جمعه شروع ميگرد 

  . دانسته است »صحيح«كه آن را  و ترمذي 
سيد االيام يوم الجمعة وأعظمها « فرمود: صكه پيامبر و از ابولبانه البدري روايت است 

، وفيه خمس خالل: خلق اهللا عند اهللا تعالى، وأعظم عند اهللا تعالى من يوم الفطر ويوم االضحى
، وأهبط اهللا تعالى فيه آدم إلى االرض، وفيه توفى اهللا تعالى آدم، وفيه ساعة ال ����عزوجل فيه آدم

يسأل العبد فيها شيئا إال آتاه اهللا تعالى إياه ما لم يسأل حراما، وفيه تقوم الساعة، ما من ملك مقرب 
روز جمـعه « »ر إال هن يشفقن من يوم الجمعةوال سماء وال أرض، وال رياح وال جبال وال بح

آقاي روزها و بزرگترين آنها در نزد خدا است و در نزد خداوند از روز عيد فطر و روز 
در آن روز آفريده شده  �: آدم . در آن روز پنج خصلت هست عيد قربان بزرگتر است
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روز وفات يافته است و در آن روز خداوند او را بر زمين فرود فرستاده است و در آن 
، هر چيزي را از خدا  . در روز جمعه ساعتي وجود دارد كه در آن ساعت بنده است

دارد، مادام كه چيز حرامي را تقاضا نكند. و در آن روز،  بخواهد به وي ارزاني مي
شود. همه فرشتگان مقرب و آسمان و زمين و باد و كوه و دريا، همه از  رستاخيز بر پا مي

گفته  . عراقي  . به روايت احمد و ابن ماجه»ترسند و از آن هراس دارند روز جمعه مي
  . است »جيد«: اسناد آن  است
  : كردن در روز جمعه دعا   -2

عبداهللا   . از در آخرين ساعات روز جمعه در دعا كردن بسيار كوشش نمودن نيكو است
: در كتاب  گفتم نشسته بود، من  صكه پيامبر  : در مجلسي كه  بن سالم روايت است

، اگر بنده مومن در آن ساعت نماز بگزارد و  كه در روز جمعه ساعتي است  خداوند است
كند. عبداهللا  در آن ساعت از خداوند چيزي را بخواهد، خداوند نياز وي را برآورده مي

: راست  گفتم . من  كرد و فرمود: ساعتي يا بعضي از ساعت  به من اشاره ص: پيامبر گفت 
آخر ساعه  «؟ فرمود:  كدام ساعت است ص: اي پيامبر فرمايي يا بعضي از ساعت گفتم مي

توان نماز خواند  : در آنوقت نمي . گفتم»من ساعات النهار آخرين ساعت از ساعات روز
إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس ال يجلسه إال « . فرمود: ) نماز در آن ساعت مكروه است (

، و  ، هرگاه نماز گزارد و بعد از آن نماز نشست گمان بنده مومن بي « »الصالة فهو في صالة
. به »كند) آيد. چون او نشسته و دعا مي اين نشستن او بانتظار نماز باشد، نماز بحساب مي

إن في الجمعة « فرمود: صكه پيامبر  . از ابوسعيد و ابوهريره روايت است روايت ابن ماجه
گمان  بي « »يسأل اهللا عزوجل فيها خبرا إال أعطاه إياه، وهي بعد العصر ساعة ال يوافقها عبد مسلم

، در آن لحظه چيز نيكويي از خداوند،  اي است كه هر بنده مسلماني ز جمعه، لحظه در رو
: به روايت احمد. و » دهد و آن لحظه بعد از عصر است طلب كند، خدا آن را به وي مي

 فرمود: ص. از جابر روايت است كه پيامبر است »صحيح«: اين حديث  عراقي گفته است
يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة منها ساعة ال يوجد عبد مسلم يسأل اهللا تعالى شيئا إال آتاه إياه: «

كه اگر بنده  ، در آن ساعتي هست  ساعت است 12جمعه « »والتمسوها آخر ساعة بعد العصر
بخشد و آن لحظه را در  به وي مي ، در آن ساعت چيزي را از خدا بخواهد، مسلمان
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كه در  حاكم   . به روايت نسائي و ابوداود و»آخرين ساعت بعد از عصر بجوئيد
اسناد آن را  »الفتح«. و حافظ در  است »صحيح«گفته است بنا بشرط مسلم  »مستدرك«
گروهي از ياران   : . از ابوسلمه بن عبدالرحمن روايت است كه دانسته است »حسن «

گفتند و از  فراهـم آمده بودند و درباره آن لحظه مبارك روز جمعه سخن مي صرپيامب
در آخرين    كه با هم اختالف نداشتند در اينكه آن لحظه  هـم پراكنده شدند در حالي

 »الفتح «. و حافظ در  كرده است  . سعيد آن را در سنن خود روايت ساعت روز جمعه است
كه درباره آن لحظه   : اكثر احاديثي گفته است  حمد بن حنبل. ا دانسته است  »صحيح«آن را 

گويند: آن  ، مي شود، روايت شده است كه دعا در آن مستجاب مي مبارك روز جمعه 
ساعت بعد از عصر و شايد بعد از زوال خورشيد باشد. و اما حديث مسلم و ابوداود كه 

فرمود: آن  كه مي  شنيدم صامبر: من از پي گفته است اند كه  كرده از ابوموسي روايت 
گيرد تا اينكه نماز تمام  كه امام بر منبر قرار مي  ساعت مبارك روز جمعه از وقتي است

  .است و قابل اعتماد نيست  شود. آن حديث منقطع و مضطرب مي
  د: ات و سالم بر پيامبر فرستاوكه در شب و روز جمعه بسيار صل  مستحب است  -3

من أفضل أيامكم يوم الجمعة: فيه « فرمود: صكه پيامبر  است از اوس بن اوس روايت
خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصالة فيه فإن صالتكم معروضة 

: در آن آدم خلق شده و در آن روز وفات  روز جمعه از بهترين روزهاي شما است« »علي
در آن روز خواهد بود، بنابر اين در آن روز يافته است و نفخ صور و نفخه صاعقه نيز، 

گمان درودهاي شما را بر من عرضه خواهند  بسيار بر من درود و سالم بفرستيد، بي
شود در حاليكه شما  گفتند: اي رسول خدا، چگونه درودهاي ما بـر تو عرضه مي .»داشت

االرض أن تأكل حرم على  ����إن اهللا«در زير خاك پوسيده خواهي شد؟ او در جواب فرمرد: 
كه جسد پاك انبياء را بخورد   كرده است گمان خداوند بر زمين حرام  بي« »أجساد االنبياء

  اند. . پنج نفر از محدثين بجز ترمذي آن را روايت كرده»خورد جسد انبياء را خاك نمي -
در شب و روز  صكثرت درود و سالم بر پيامبر : مستحب است  گفته است ابن القيم 

 صپيامبر »أكثروا من الصالة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة« چون او خود فرموده:جمعه 
. بنابر اين درود و سالم بر وي در اين روز، مزيت و  سيداالنام و جمعه سيدااليام است
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كه در دنيا و آخرت امت او بدان دست  منزلت خاصي دارد. بعالوه هر خيري و نيكيي 
امت وي بخشيده است پس   خداوند خير دنيا و آخرت را به باشد، پس يابد، بوسيله او مي

شود، چه خداوند در روز جمعه آنان  بزرگترين ارج و احترام را، در آن روز نصيبشان مي
فرستد، پس بهنگام ورود به  كرده و آنان را به قصرها و كاخهايشان در بهشت مي را زنده 
امت روز عيد است چون خداوند  ، برايشان روز مزيت و برتري در دنيا، براي بهشت

كند، پس همه اين  دهد و سوالشان را اجابت مي ، پاسخ مثبت مي ها و نيازهايشان بخواسته
، و براي سپاسگزاري و حق شناسي از وي در شب و روز  است صنعمتها، بوسيله پيامبر

  جمعه فراوان بروي درود و صلوات فرستاد.
  : عه مستحب استكهف در شب و روز جم قرائت سوره   -4

من قرأ سورة الكهف في يوم « فرمود: صكه پيامبر از ابوسعيد خدري روايت است 
كند،  كهف را قرائت  هر كس روز جمعه سوره « »الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين

. به روايت نسائي و بيهقي  »از اين جمعه تا جمعه ديگر برايش نور و روشني خواهد بود
من قرأ سورة الكهف في يوم « فرمود: صكه پيامبر  از ابن عمر روايت است . و حاكـم

 »الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضئ له يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين
كهف را بخواند، از زير قدمهايش تا به آسمان نور بلند  هر كس در روز جمعه سوره «

ا روشني دهد و گناهان اين جمعه تا جمعه ديگرش آمرزيده شود و روز قيامت او ر مي
  . كه در آن اشكال نيست آن را روايت كرده است . ابن مردويه با سندي »مي شود

  (با صداي بلند سوره كهف را در مساجد خواندن مكروه است)
كهف در روز جمعه با صداي  كه قرائت سوره  گفته است  شيخ محمد عبده در فتوايي 

چنين آمده  »االشباه «از جمله مكروهات است و گفته است كه در عبارت كتاب بلند 
،  ، اختصاص دادن گرفتن و شبش را به نماز خواندن : تنها روز جمعه را به روزه  است

. و بصورت ويژه سوره كهف را با تلحين و صداي بلند خواندن در مسجد  مكروه است
ء اكثرا با  نشينند و قاري گويند و ساكت نمي . چون اهل مسجد، سخن مي نيز مكروه است

كند. بنابر اين بدين شيوه خواندن  خواندن آن سوره نماز را نيز بر نمازگزاران مشوش مي
  . آن ناروا است
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ل مواد خوشبو،  كردن واستعما  غسل و شستشوي و خودآرايي و مسواك -5
  : ز جمعه مستحب است نما ت بويژه براي  عا اجتما  براي
كند، مرد   ، شركت خواهد به نماز جمعه برود، يا در يك مجمع عمومي كه مي  سيك

كه بهترين نظافت  ، مقيم باشد يا مسافر، مستحب است  ، بزرگ باشد يا كوچك باشد يا زن
كند و بهترين لباس را بپوشد و خود را خوشبو   و آرايش را داشته باشد. بنابر اين غسل

  ن خود را پاكيزه نمايد.كند و با سواك يا مسواك دها
  احاديث زير توجه كنيد:  در اين باره به

على كل مسلم الغسل يوم « فرمود: صكه پيامبر  ) از ابوسعيد خدري روايت است1
كه در روز   بر هر مسلماني است« »الجمعة ويلبس من صالح ثيابه، وإن كان له طيب مس منه

چيزي به   اگر مواد خوشبو داشت از آنترين لباس را بپوشد و  كند و شايسته  جمعه غسل
  . . به روايت احمد و شيخين»خود بزند

، روز جمعه باالي منبر  كه  شنيده است صكه او از پيامبر ) از ابن سالم روايت است 2
شد اگر هر يك  چه مي« »ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته« فرمود:

كار  كه در آن  اي  خريديد، بغير از دو جامه روز جمعه مي از شما دو جامه ويژه براي
) از سلمان 3.  كرديد. به روايت ابوداود و ابن ماجه كاش چنين مي . يعني اي »كنيد مي

ال يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر بما استطاع من « فرمود: صكه پيامبر  فارسي روايت است
م يروح إلى المسجد وال يفرق بين اثنين ثم يصلي ما  طهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ث

هر كس روز « »كتب له ثم ينصت لالمام إذا تكلم إال غفر له من الجمعة إلى الجمعة االخرى
كند و موهاي پريشان خود را مرتب  تواند، خود را پاكيزه  كند و تا آنجا كه مي جمعه غسل 

كند، سپس به مسجد برود و دو  لش استعمال كند و خود را بيارايد يا از مواد خوشبوي منز 
، سپس نماز فرض را بجاي آورد،  نمازگزاران نشود)  موجب آزار نفر را از هم جدا نكند (

سپس به سخنان امام جماعت گوش فرا دهد، خداوند گناهان او را از اين جمعه تا جمعه 
ون خداوند پاداش هر چ « گويد: . ابوهريره مي احمد و بخاري  . به روايت»ديگر بيامرزد

. »آمرزد دهد پس گناهان يكهفته و سه روز اضافي وي را مي عمل نيك را ده برابر مي
. چون در »كبيره «گناهان بزرگ  ، است نه »صغيره«كوچك  ، گناهان  مقصود از گناهان
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كبيره  كه گناهان   مادامي « »ما لم يغش الكبائر« روايت ابن ماجه از ابوهريره آمده است:
  .»نشودمرتكب 

حق على كل مسلم « فرمود: صكه پيامبر  كرده است ) احمد با سند صحيح روايت 4
كه روز جـمعه غسل كند و   بر هر مسلماني است« »الغسل والطيب والسواك يوم الجمعة

  .»خود را خوشبو كند و سواي و مسواك را براي نظافت دهانش بكار برد
كه رجال آن موثوق به هستند از ابوهريره  با سندي  »الكبير«و  »االوسط«) طبراني در 5

يا معشر المسلمين هذا يوم « ها فرمود: در يكي از جمعه صكه پيامبر  كرده است روايت 
اي جماعت مسلمانان روز جمـعه روزي « »جعله اهللا لكم عيدا فاغتسلوا وعليكم بالسواك

خود را شستشوي دهيد و  ، پس كه خداوند آن را براي شما عيد قرار داده است است 
  .»سواك و يا مسواك را براي نظافت دهان بكار ببريد

  : سنت است زود براي جمعه به مسجد رفت  -6
كه زودتر از وقت نماز جمعه به مسجد رود.   براي غير امام مندوب و سنت است

فر از وي ، او ديد كه سه ن گويد: با عبداهللا بن مسعود براي نماز جمعه بيرون رفتيم علقمه 
. من از  هستم و نفر چهارم از خداوند دور نيست :  : من نفر چهارم  اند و گفت گرفته  پيشي
إن الناس يجلسون يوم القيامة على قدر ترواحهم إلى «فرمود:  ام كه مي شنيده صپيامبر

مردم در  گمان بي« »الجمعات االول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، وما رابع أربعة من اهللا ببعيد
نشينند، اولي در مرتبه اول و... و  ، براي نماز جمعه مي روز قيامت به ترتيب زود رفتنشان

. از ابوهريره روايت است  . به روايت ابن ماجه و منذري» چهارمي از خداوند دور نيست
 من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة ، ومن راح« فرمود: صكه پيامبر 

في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح في 
الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجه، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج 

بمانند غسل جنابت غسـل  كه روز جمعه   كسي« »االمام حضرت المالئكة يستعمون الذكر
كردن يك شتر را دارد  ، مثل اينكه ثواب قرباني  كند، سپس در ساعت اول به مسجد رفت 

گاو و در ساعت سوم ثواب قرباني كردن يك  ثواب قرباني كردن يك  و در ساعت دوم 
قوچ شاخدار و در ساعت چهارم ثواب قرباني كردن يك مرغ و در ساعت پنجم ثواب 
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، براي شنيدن ذكر  قامه نماز بيرون آمد، ديگر فرشتگانمرغ دارد. چون امام براي ا يك تخم
. جز ابن ماجه همه محدثين آن را »نويسند شوند و ديگر چيزي نمي و دعا، حاضر مي

اند، مقصود ساعات روز است پس  اند. امام شافعي و گروهي از علما گفته روايت كرده
گويد مقصود  امام مالك مي و  كار مبادرت شود دانند كه از ساعت اول روز، بدين  سنت مي

اند:  گفته  باشد و گروهي از اين ساعات لحظات و اجزاء يك ساعت قبل از زوال مي
  . مقصود اجزاء يك ساعت پيش از زوال خورشيد است

گويد: اين قول ظاهر است چون بعد از زوال خورشيد، رفتن به نماز  ابن رشد مي
  گردد. جمعه واجب مي

  : ، در روز جمعه مكروه است آنها  فتن گزاران و شكا ز بهم زدن صفوف نما  -7
،  شكافتن صفوف و گردن مردم را پس زدن كه   كرده است ترمذي از اهل علم حكايت 

اند. از عبداهللا بن بسر روايت  گرفته  . و در اين باره بسيار سخت در روز جمعه مكروه است
اد خطبه نماز جمعه بود؛ مردي آمد مشغول اير صكه پيامبر : يك بار در هنگامي  كه است 

اجلس فقد « فرمود: صزد، پيامبر گردن مردم را كنار مي  زد و با دست و صفوف را بهم مي
. ابوداود و » كردي  گمان مردم را آزردي و تاخير نمودي و سستي بنشين بي« »آذيت وآنيت

اند. براي  دانسته“  حصحي “ و ابن خزيمه و ديگران آن را  نسائي و احمد آنرا روايت كرده 
رسد، يا  ، بدانجا نمي گردن مردم سراغ دارد و بدون پس زدن   امام و كسي كه جاي خالي

، پس  خواهد بجاي خود برگردد و بدون اين عمل برايش مقدور نيست كه مي  كسي براي 
، مشروط بر آنكه از مزاحمت مردم  گردن مردم و شكافتن صفوف آنان مكروه نيست زدن 
در مدينه  ص: من پشت سر رسول خدا كه يز كند. از عقبه ابن حارث روايت است پره

بسرعت از جايش برخاست و گردنهاي مردم را  ص، سپس پيامبر خواندم نماز عصر مي
. مردم از سرعت رفتن  گذشت و به حجره يكي از زنانش رفت پس زد و از ميان صفوف 

ذكرت شيئا من « تعجب مردم شد، فرمود: كه متوجه صكردند، پيامبر او احساس نگراني 
بيادم آمد كه مقدار طالي شمش پيش من  « »تبر كان عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته

.  "كنند]  كه مرا بخود مشغول دارد لذا دستور دادم آن را تقسيم  باشد، دوست نداشتم مي
  اند. كرده  بخاري و نسائي آن را روايت
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  : ست ز جمعه سنت ا از نما  ز سنت پيش ت نمابجاي آوردن دو ركع -8
، به مسجد بيايد، بجاي آوردن نماز سنت پيش از نماز  پيش از اينكه امام جماعت

باشد ولي بعد از اينكه امام جماعت به مسجد آمد، خواندن نماز سنت  جمعه سنت مي
م اشكال كه خواندن آن در هنگام خطبه ه كوتاه  خوب نيست مگر تحيه المسجد بصورت 

  ندارد، مگر اينكه امام به اواخر خطبه رسيده باشد، در اين صورت نبايد آن را نيز بخواند.
داد و بعد از نماز  ، نماز را طول مي كه پيـش از نماز جمعه  ) از ابن عمر روايت است1

  كرد. به روايت ابوداود. چنين مي صكه پيامبر گفت  خواند و مي جمعه دو ركعت مي
من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى الجمعة « فرمود: صكه پيامبر  هريره روايت است) از ابو2

فصلى ما قدر له. ثم أنصت حتى يفرغ االمام من خطبته، ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة 
  مسلم.  . به روايت ) قبال ترجمه آن گذشت ( »االخرى وفضل ثالثة أيام

مشغول ايراد  ص: روزي در حين اينكه پيامبر ستگفته ا كه  ) از جابر روايت است 3
آيا نماز  « »صليت؟« به وي فرمود: صخطبه جمعه بود، مردي وارد شد، پيامبر

. به »دو ركعت نماز بگزار« »فصل ركعتين« فرمود: ص: نخير، پيامبر . گفت » ؟ گزاردي
الجمعة واالمام إذا جاء أحدكم يوم « . و در روايت ديگر آمده است: روايت جماعت محدثين

هرگاه يكي از شما در روز جمعه بهنگام ايراد خطبه « »يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما
. به روايت مسلم و احمد و ابوداود. و در »كوتاه بخواند امام به مسجد آمد دو ركعت 

 »إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج االمام فليصل ركعتين« روايت ديگري چنين آمده است:
هرگاه يكي از شما براي نماز جمعه آمد و حال آنكه امام حاضر شده بود، دو ركعت «

  باشد. . اين حديث متفق عليه مي»نماز سنت بخواند
  يش را عوض كند: زد بايد جا كه خواب بروي چيره شد و چرت مي كسي   -9

كه جايش را   زد، مندوب است كرد و چرت مي اگر در مسجد خواب بر كسي غلبه 
گاهي موجب از بين رفتن خواب و چرت زدن  تغيير دهد، چون حركت و جابجائي 

كند. البته اين مطلب براي روز جمعه و غير جمعه فرق  شود، و انسان را بيدار مي مي
إذا « فرمود: ص، پيامبر كه  . از ابن عمر روايت است كند و براي هر وقت صادق است نمي

هرگاه يكي از شما را در « »من مجلسه ذلك إلى غيره نعس أحدكم وهو في المسجد فليتحول
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روايت احمد   . به»مسجد خواب فرا گرفت و به چرت زدن افتاد، جاي خود را تغيير دهد
  دانسته است. »حسن صحيح «كه او آن حديث را   و ابوداود و بيهقي و ترمذي

  نماز جمعه واجب است
بر هر كسي  فرض عين است (علماء اجماع دارند بر اينكه دو ركعت نماز جمعه 

‰pκš$+ فرمايد: ، چون خداوند مي ) واجب است r' ‾≈tƒ tÏ% ©!$# (# þθãΖtΒ#u #sŒÎ) š” ÏŠθ çΡ Íο 4θ n=¢Á=Ï9 ÏΒ ÏΘöθ tƒ 

Ïπyè ßϑàfø9 $# (#öθ yè ó™$$ sù 4’ n< Î) Ì� ø. ÏŒ «! $# (#ρ â‘sŒuρ yì ø‹t7ø9 $# 4 öΝä3Ï9≡sŒ ×�ö� yz öΝä3©9 βÎ) óΟ çGΨ ä. tβθ ßϑn=÷è s? ∩∪_ معة: [اجل

ايد، هرگاه در روز جمعه نداي صاله در داده شد، بشتابيد  كه ايمان آورده كساني   اي«. ]٩
و داد و ستد را رها كنيد، اين رفتنتان به نماز براي شما بهتر  - براي نماز  - براي ياد خدا 

  .»است اگر بدانيد
كه  است شنيده  صاند كه از پيامبر كرده  ) بخاري و مسلم از ابوهريره روايت1

نحن االخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، « فرمود: مي
ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا اهللا. فالناس لنا فيه تبع: اليهود غدا والنصارى 

ت پيش از همه به ما از نظر زماني در رديف آخر هستيم ولي در روز قيام « »بعد غد
-كتاب  شود و پيش از همه هستيم جز آنكه پيش از ما بدانان  حساب ما رسيدگي مي

. پس بدانيد كه احترام اين  داده شد و به ما بعد از آنها داده شده است -تورات و انجيل  
بر آنها فرض شده بود كه درباره آن اختالف كردند و خداوند ما را به   -جمعه   -روز 
: يهوديان  دار ما هستند كه م آن هدايت فرمود. همه مردم درباره آن پيرو و دنباله تعظي

  .»انتخاب كردند -يكشنبه  - و نصاري پس فرداي آن را   - شنبه   - فرداي آن روز را 
جمعه  كه از نماز،  خطاب به گروهي  صكه پيامبر ) از ابن مسعود روايت است 2

ممت أن آمر رجال يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون لقد ه« كرده بردند، فرمود:  تخلف
، تا براي مردم امامت كند، سپس  كنم  كه مردي را تعيين تصميم داشتم « »عن الجمعة بيوتهم

. به روايت احمد و  »اند بسوزانم كساني را كه از نماز جمعه تخلف كرده خود بروم و خانه 
  . مسلم
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اند كه بر روي منبر  شنيده صكه از پيامبر  ت شده است) از ابوهريره و ابن عمر رواي3
لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن اهللا على قلوبهم ثم ليكونن من « فرمودند: مي

كنند، اگر از آن عمل دست نكشند، خداوند  كه نماز جمعه را ترك مي  كساني« »الغافلين
دارد، سپس از غافلين و ناآگاهان خواهند كند و هدايت به دلشان راه ن قلبشان را، مهر مي

  . . به روايت مسلم و احمد و نسائي از ابن عمرو ابن عباس»شد
 فرمود: صكه پيامبر  بود روايت است صكه از ياران پيامبر ) از ابو جعد ضمري 4

هر كس سه نماز جمعه را از روي  « »من ترك ثالثا جمع تهاونا طبع اهللا على قلبه«
. به روايت پنج نفر از محدثين  »زند كند، خداوند بر قلب وي مهر مي ك انگاري تر سهل

 »تصحيح«اند كه ابن السكن آن را  كرده  بزرگ و احمد و ابن ماجه نيز نظير آن را روايت
  . كرده است

  ؟ ني واجب نيست كسا كساني واجب است و بر چه  ز جمعه بر چه  نما
غ غير مسافر كه توانايي رفتن براي اداي آن را نماز جمعه بر هر مسلمان آزاده عاقل بال

آنان واجب   ، بر كه نماز جمعه .كساني   داشته و عذر ترك آن را نداشته باشد، واجب است
  باشند: نيست بشرح زير مي

كه به حد تكليف نرسيده باشد. اين مطلب متفق عليه  اي  زن بطور مطلق و بچه -1-2
  . است
جمعه برايش مشقت و رنج داشته يا نگران افزايش  كه رفتن به نماز  بيماري -3

بيماري باشد يا بهبودي را كند كرده يا بتاخير اندازد، در اين صورت نماز جمعه بر وي 
كه به پرستاري وي مشغول باشند اگر وجودشان ضروري باشد، نيز  . كساني  واجب نيست

. از طارق بن شهاب  ستحكم همان بيمار را دارند و نماز جمعه بر آنان نيز واجب ني
الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إال أربعة: « فرمود: صكه پيامبر روايت است 

كه آن   ، بر هر مسلماني نماز جمعه حق واجبي است« »عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض
اسناد  گفته است . نووي »را به جماعت بخواند، مگر چهار نفر برده يا زن يا بچه يا بيمار

: بيش از يك نفر آن را  گفته است . حافظ  اين حديث بشرط بخاري و مسلم صحيح است
  اند. دانسته »صحيح«
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، بيشتر اهل علم بر آن  مسافر. اگر كسي هنگام اقامه نماز جمعه از سفر برگشت -4
رفت و نماز جمعه  به سفر مي ص. چه پيامبر كه نماز جمعه بروي واجب نيست هستند، 

خواند و نماز جمعه را  خواند و نماز ظهر و عصر را بصورت جمع تقديم مي يرا نم
  كردند. و ديگران نيز چنين مي صخواند. خلفاي پيامبر نمي
كند، و   ترسد اگر به نماز جمعه برود، طلبكار، او را زنداني كه مي  بدهكاري -5-6
گيرند، در  ه برود او را ميكند، اگر به نماز جمع كه خود را از حاكم ستمكار پنهان مي كسي

  اين صورت نماز جمعه بر آنها واجب نيست.
من سمع النداء فلم يجبه فال صالة له إال « فرمود: صكه پيامبر  از ابن عباس روايت است

هر كس صداي اذان را شنيد و « »من عذر قالوا: يا رسول اهللا وما العذر؟ قال: خوف أو مرض
كه عذر   ، نمازش مقبول نيست مگر كسي به مسجد نرفت بدان پاسخ نداد يعني براي نماز

. » گفتند: عذر چيست اي رسول خدا؟ فرمود: پوزش مانند ترس و بيماري  داشته باشد،
  كرده است.  ابوداود آن را با اسناد صحيح روايت

تواند به نماز جمعه نرود،  كه رخصت ترك جماعت داشته باشد مي  هر معذوري -7
. از ابن  ، و سردي سخت هوا و امثال آن باران و گل و الي بودن راهمانند عذر بارش 

أشهد أن «: هرگاه در اذان  كه در يك روز باراني به موذن خود گفت عباس روايت است 
در «را نگو، و بجاي آن بگو:  »حي على الصالة«، بعد از آن  را گفتي »محمدا رسول اهللا

كه مردم از آن ناخشنود شدند، لذا   گويي ، »-  �9&�=���&� _   -هايتان نماز بخوانيد  خانه
گمان نماز  بي - صيعني پيامبر  -كرده است   كه از من بهتر بوده است چنين  كسي :  گفت

هايتان بيرون بياورم و در ميان  كه شما را از خانه جمعه فريضه است و من دوست نداشتم 
: من در يك روز  كه  ، كرده است  پدرش روايتگام برداريد. از ابومليح و او از  ، گل و الي 

، خيس نشده بود،  كفشهاي مردم  كه باران آمد و كف بودم  صاي در حضور پيامبر جمعه
، نماز خود را بخوانند. به روايت ابوداود و  به مردم امر كرد كه در منازلشان صولي پيامبر
  . ابن ماجه

اجب نيست بلكه واجب است كه نماز كه برشمرديم و  نماز جمعه بر اينگونه اشخاص
كرد، نماز   ظهر را بخوانند، و اگر كسي از آنها بجاي نماز ظهر، در نماز جمعه شركت
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 صكند، چه زنان در زمان پيامبر اش صحيح است و بجاي فريضه ظهر كفايت مي جمعه
  گزاردند. آمدند و با وي نماز جمعه مي به مسجد مي

  : ز جمعه وقت نما
و تابعين بر اين راي هستند كه وقت نماز جمعه همان وقت نماز جمهور اصحاب 

كه   اند كرده . چه احمد و بخاري و ابوداود و ترمذي و بيهقي از انس روايت  ظهر است
. و مسلم و  رفت خواند كه خورشيد رو به غروب مي نماز جمعه را وقتي مي صپيامبر

نماز جمعه را وقتي  ص: ما همراه پيامبر گفت  اند كه كرده االكوع روايت  احمد از سلمه بن
گشتيم و  رفت و هنگام زوال بود، سپس برمي كه خورشيد به طرف غروب مي  گزارديم مي

. و همچنين اين  گفته وقت نماز جمعه هنگام زوال است  . بخاري كرديم سايه را دنبال مي
  . امام شافعي مطلب از عمر و علي و نعمان بن بشير و عمر بن حريث روايت شده است

و ابوبكر و عمر و عثمان و پيشوايان ديگر بعد از آنها همه نماز  ص: پيامبر گفته است
  اند. جمعه را بعد از زوال خورشيد خوانده

گويند كه وقت نماز جمعه از اول وقت نماز عيد است تا آخر  ها و اسحاق مي حنبلي
و مسلم و نسائي از جابر روايت اند كه احمد  كرده  وقت نماز ظهر و به حديثي استدالل

رفتيم به طرف  گزارد سپس مي نماز جمعه را مي ص: پيامبر گفته است اند كه  كرده 
. در اين حديث  برديم شترهايمان و آنها را هنگام زوال خورشيد به خوابگاهشان مي

 بن خواندند. باز هم به حديث عبداهللا تصريح شده به اينكه نماز جمعه را پيش از زوال مي
كه  ام  : من با ابوبكر حاضر به نماز جمعه بوده گفته است اند كه  كرده  سيدان سلمي استدالل

كه  ام  النهار بود. سپس با عمر نيز نماز جمعه را خوانده خطبه و نمازش پيش از نصف
ام  . و با عثمان نيز نماز جمعه خوانده اش در حين نيمه روز بوده است گويي نماز و خطبه 
كه بر عمل هيچيك از  ام  كسي را نديده ، و من  گويي موقع زوال خورشيد بوده است  كه 

كرده است و عبداهللا پسر  گرفته يا منكران شده باشد. دارقطني آن را روايت   آنان خورده
: همچنين  كرده و بدان استدالل نموده و گفته است  امام احمد نيز آن را از پدرش روايت
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كه آنان نماز جمعه را پيش از زوال   ابر و سعيد و معاويه روايت شدهاز ابن مسعود و ج
  . ، بنابر اين بصورت اجماع در آمده است اند و كسي منكر عملشان نشده است خوانده

كه در تعجيل نماز جمعه بعد از زوال   اند: مقصود از حديث جابر آنست جمهور گفته
كه نماز جمعه و   وا بنشينند و مقصود آنستمبالغه شود بدون اينكه به انتظار خنك شدن ه

اند حديث. عبداهللا بن سيدان  آمد: و گفته بردن شتران به خوابگاه بعد از زوال پيش مي
: او تابعي و غير معروف العداله  . حافظ ابن حجر گفته است است »سست«و  »ضعيف«

:  گفته است و بخاري  . : ابن سيدان شبيه به راويان مجهول است گفته است . ابن عدي  است
كه با حديث ، قويتر از خودش نيز معارض  كرد، بويژه  توان از سخن وي پيروي  نمي

كه او با ابوبكر و عمر نماز   كرده است باشد. چون ابن ابي شيبه از سويد بن غفله روايت 
  . جمعه را بهنگام زوال خورشيد خوانده است و اسناد او قوي است

  شود: ميآنها منعقد   ز جمعه با مان ني كه  تعداد كسا
بين علماء خالف نيست در اينكه جماعت براي صحت نماز جمعه شرط است و 

كه  باشد چه از طارق بن شهاب روايت شده است  جماعت يكي از شرايط نماز جمعه مي
خواندن نماز جمعه « »الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة« فرمود: صپيامبر

كه نماز جمعه بدانها   . درباره تعداد كساني»ي است بر هر مسلمانيبجماعت حق واجب
پانزده ، مذهب ذكر كرده  »الفتح«شود، اختالف است و در اين باره حافظ در  منعقد مي

كه نماز جمعه با وجود دو نفر و بيشتر صحيح است. چه   . راي برتر و راجح آنست است
از دو نفر بباال جماعت محسوب « »جماعة االثنان فما فوقهما« فرموده است: صپيامبر

: جماعت در همه نمازها باجماع با وجود دو نفر منعقد  . شوكاني گفته است»شود مي
تواند يك حكم اختصاصي  ، نمي شود و چون نماز جمعه نيز مانند ديگر نمازها است مي

  از جمعه نداريمكننده در نم  . و دليلي بر وجود عدد افراد شركت داشته باشد مگر با دليل
  كه تعداد افراد نماز جمعه را از تعداد افراد ديگر نمازها بيشتر خاطرنشان سازد. عبدالحق

كننده در نماز جمعه هيچ حديثي به   گمان درباره عدد نمازگزاران شركت : بي گفته است
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 . و طبري و داود و نخعي و ابن حزم گفته است اثبات نرسيده است و سيوطي نيز چنين 
  اند. نيز چنين راي داده

  شود: ز جمعه در آنجا خوانده مي ن و محلي كه نما مكا
در شهر و روستا و در مسجد و ديگر بناهاي شهر و فضاي تابع  خواندن نماز جمعه 

كه صحيح است آن را در بيش از يك محل خواند. عمر بن  ، همانگونه  شهر، صحيح است
. »هرجا بوديد نماز جمعه را بخواند« »حيثما كنتم أن جمعوا« : خطاب به اهل بحرين نوشت

: اين حكم شهر و روستا را  : اسناد آن جيد است . احمد گفته است شيبه به روايت ابن ابي
كه بعد از نماز جمعه در  اي  : نخستين نماز جمعه گفته است  شود. ابن عباس شامل مي

 »جوائي«اي بود كه در روستاي  مسجد رسول اهللا در مدينه برگزار شده است نماز جمعه
كه اهل مصر   بحرين برگزار شد. به روايت بخاري و ابوداود. از ليث بن سعد روايت است

و سواحل آنجا، در زمان حضرت عمر و حضرت عثمان بدستور آنان نماز جمعه را 
كردند. از ابن عمر روايت  شركت مي صخواندند و در آن مرداني از اصحاب پيامبر مي

خواندند و  ديد كه نماز جمعه را مي هاي بين مكه و مدينه را مي ه او مردمان واحهاست ك
  . كرده است . عبدالرزاق اين حديث را با سند صحيح روايت  گرفت او بر آنان خورده نمي

 : اند نسته داز جمعه آنها را شرط  ء در نما كه فقها  بررسي شروطي
، آزاد  از جمعه عبارتند از مرد بودن = الذكورهكه شرايط وجوب نم ،  گفتيم  پيش از اين
كه موجب تخلف از نماز جمعه   ، نداشتن عذري ، در سفر نبودن ، تندرستي بودن = الحريه

  باشد، و بصورت جماعت برگزار شود.
. اما  كه در سنت نبوي آمده و خداوند ما را بدان مكلف ساخته است اين بود شرايطي 
اند، اصالت و سنديتي ندارد كه معتبر باشد در  كرده كه فقيهان بيان   غير از اينها، شرايطي

  : كنيم اكتفاء مي  گفته است »الروضه النديه«اينجا بنقل شرايطي كه صاحب كتاب 
ديگر   كه نماز جمعه با نمازهاي نماز جمعه مانند ديگر نمازها است چون دليلي نداريم 

اند براي  كساني كه گفته  به رد سخنان اختالفي داشته باشد. اين سخن وي اشاره است
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وجوب نماز جمعه وجود امام اعظم و پيشواي بزرگ مسلمين و شهر بزرگ و تعداد 
كه مفيد مستحب بودن اين شرايط باشد،   گمان دليلي نيست باشد. بي ، شرط مي مخصوصي

ه غير از كه ب  تا چه رسد به واجب بودن يا شرط بودن آنها. بلكه هرگاه دو نفر در محلي
كه واجب است  گمان آنچه  آنها كسي ديگري نيست نماز جمعه را به جماعت خواندند بي

گمان به سنت نماز جمعه  اند، در اينصورت اگر يكي از آنان خطبه ايراد كرد، بي انجام داده
اند، چون خطبه سنت  اند، و اگر خطبه را ترك كردند، به سنت عمل نكرده كرده  نيز عمل

كه   ر حديث طارق بن شهاب نبود كه بموجب آن بر هر مسلماني واجب است. اگ است
نماز جمعه بدون جماعت  صنماز جمعه را با جماعت بخواند، و اينكه در زمان پيامبر

: خواندن آن بصورت انفرادي همچون ديگر نمازها كفايت  گفتيم ، مي خوانده نشده است
  كند!!. مي

براي جمعه بايد چهار نفر به اضافه  « »أربعة إلى الوالةمن « كه: و اما آنچه روايت شده 
 صاند كه اين سخنان از سخنان پيامبر . دانشمندان صاحب نظر تصريح كرده»واليان باشد

و گفته اصحاب وي نيست تا نيازي به بيان معني و يا تاويل آن باشد، بلكه از سخنان 
  . حسن بصري است
كه خداوند در  ، اين عبادت بزرگـي  اره نماز جمعهب كند و ببيند كه در اگر كسي تامل 

،  كرده و آن را شعاري از شعاير اسالم قرار داده است  هفته يكبار بر بندگان خويش واجب
چقدر سخنان پوچ گفته شده و چقدر مذاهبي منحرف و اجتهادهاي باطل وجود دارد، از 

جاي دو ركعت است اگر كسي به : خطبه ب گفته است  كند. مثال يكي كالبد خالي مي تعجب 
 صكه آنچه از طرق متعدد از پيامبر گوئي   اش صحيح نيست خطبه نرسد نماز جمعه

أن من « كه:  روايت شده و بعضي از آنها همديگر را تقويت و تاييد مي كنند، نشنيده است
ل نماز هر كس به ركعت او« »فاتته ركعة من ركعتي الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صالته

، تنها يك ركعت ديگر بعد از سالم امام بخواند،  جمعه نرسيد و ركعت دوم را دريافت
. درباره  . و گويي داليلي ديگر غير از اين حديث را هم نشنيده است» كامل است  نمازش

: سه نفر  شود، اختالف فراوان است از جمله كه نماز جمعه بدانها منعقد مي تعداد نفراتي 
، چهار نفر، هفت نفر، نه نفر، دوازده نفر، بيست نفر، سي نفر، چهل نفر، پنجاه  مهمراه اما
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، اينها همه اقوالي بود كه  كثيري بدون ذكر عددي  نفر، هفتاد نفر، در اين حدود، جمع
. بعضي تعداد  اند جز در شهر بزرگ نماز جمعه صحيح نيست . برخي گفته گفته شده است 

گفته است بايد شهر مسجد جامع و حمام   اند. ديگري گفته ن ساكنان شهر را به هزارا
شود كه  : وقتي نماز جمعه واجب مي گفته است ديگري   داشته باشد و شرايطي از اين قبيل

امام اعظم مسلمين وجود داشته باشد، اگر امام وجود نداشته يا بنحوي عدالت وي 
كه از روي  اين قبيل سخناني ، و از  مخدوش باشد، نماز جمعه واجب و مشروع نيست

گفته نشده و دليلي از قرآن و سنت نبوي براي ادعاي خويش مبني بر اينكه اينگونه   دانش
امور شرايط صحت نماز جمعه يا فرضي از فرايض يا ركني از اركان آن باشند، ندارند. در 

داستانها و ها و  كه بيشتر به افسانه  اي شگفتم از اين همه آراء سخيف و سخنان ياوه
كنند شباهت دارد و هيچگونه پيوندي با شريعت  كه مردم در مجامع نقل مي حكاياتي 

  مطهر ندارند.
او   ، هر كس از قرآن و سنت آگاه و داراي انصاف بوده و ثابت قدم باشد و قيل و قال

يز هر آم اشتباه   داند. بنابر اين سخنان را از راه حق منحرف ننموده باشد، اين مطالب را مي
كتاب خدا و  كه بايد در بين مردم حكـم و داور باشد،  گردد. آنچه  كس به خود وي برمي

‰pκš$+ فرمايد: كه خداوند مي باشد. همانگونه  وي مي صسنت پيامبر r' ‾≈tƒ tÏ% ©!$# (#þθ ãΨ tΒ# u (#θãè‹ÏÛr& 

©! $# (#θãè‹ÏÛr& uρ tΑθß™§�9 ديد آن را به حكم خدا و كر  هرگاه در چيزي اختالف« .]59[النساء:  _#$

$+ .»رسول خدا وا گذاريد yϑ‾Ρ Î) tβ%x. tΑ öθ s% tÏΖÏΒ÷σ ßϑø9$# # sŒÎ) (# þθãã ßŠ ’ n<Î) «!$# Ï& Î!θ ß™u‘uρ u/ä3 ós u‹Ï9 öΝßγ oΨ ÷� t/ 

βr& (#θ ä9θà) tƒ $uΖ÷è Ïϑy™ $ uΖ÷è sÛr& uρ_  :هرگاه مومنان به داوري خدا و رسول خدا در بين «. ]51[النور

Ÿξ+ .»كرديم گويند: شنيديم و اطاعت  ميآنان خوانده شوند  sù y7În/ u‘uρ Ÿω šχθãΨ ÏΒ ÷σãƒ 4 ®Lym 

x8θ ßϑÅj3ys ãƒ $ yϑŠÏù t�yf x© óΟ ßγoΨ ÷� t/ §ΝèO Ÿω (#ρß‰ Åg s† þ’ Îû öΝÎη Å¡ àΡ r& %[` t� ym $ £ϑÏiΒ |MøŠŸÒ s% (#θßϑ Ïk=|¡ ç„uρ $VϑŠÎ=ó¡ n@ 

آورند، مگر  يمان نميكامل نيست و ا به پروردگارت قسم ايمانشان « .]65[النساء:  _∪∋∌∩
، به  كه در آن اختالف دارند، ترا داور و حكم قرار دهند و از اعماق قلبشان درباره چيزي 

  .»حكم تو راضي و بدان تسليم باشند
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، حكم خدا و حكم رسول خدا  آيد كه مرجع اختالف از اين آيات و امثال آن برمي
باشد.  ، سنن او مي از رحلت ويبعد  صپيامبر  ، و حكـم كريم . حكم خدا، قرآن است

اي از علم و دانش رسيده باشد، اجازه نداده  ، به هر درجه كس از بندگانش خداوند به هيچ 
كند، مگر اينكه از كتاب خدا و سنت  به چيزي حكم  صكه در شريعت محمد  است

  رسول دليل داشته باشد.
، مجتهد رخصت دارد كه ، از كتاب خدا و سنت رسول خدا اگر چه بهنگام نبودن دليل

هر   - كند، ولي ديگران اين رخصت را ندارند كه به راي اين مجتهد   به راي خود عمل
  كنند.  عمل  - كس باشد 
هاي نويسندگان  ، از اينكه اين سخنان در نوشته داند كه من بسيار در شگفتم خدا مي

به توده مردم دستور  كتابهاي هدايتي و آموزشي قرار گرفته است و آمده و در سر لوحه 
كه اين سخنان جاي پاي استواري  كنند. در حالي  كه بدان عقيده داشته و عمل  داده شده 

ندارند. متاسفانه اين مساله تنها به يك مذهب و يك منطقه و يك عصر و زمانه اختصاص 
ا از كه آن ر كرده و گويي  باره اين خرافات از متقدمين پيروي  ندارد، بلكه متاخرين در

كه اشاره شد چيزهاي  همانگونه  - نماز جمعه  - باره اين عبادت  گمان در اند. بي قرآن گرفته
  اند بدون اينكه از قرآن و شريعت و عقل دليل و برهاني داشته باشند. كرده فراواني تعيين 

  خطبه نماز جمعه
  : آن  حكم

كه بموجب   آنستدانند و استداللشان  جمهور علماء خطبه نماز جمعه را واجب مي
. و همچنين  خوانده است در نماز جمعه خطبه مي صكه پيوسته پيامبر  احاديث ثابت شده

بينيد  آنگونه نماز بخوانيد كه مرا مي « »صلوا كما رأيتموني أصلي« : فرموده است صپيامبر

$+ فرمايد: . و خداوند مي» خوانم كه آن را مي pκš‰ r' ‾≈tƒ t Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ# u # sŒÎ) š” ÏŠθ çΡ Íο 4θ n=¢Á=Ï9 ÏΒ 

ÏΘöθ tƒ Ïπ yèßϑ àfø9 $# (# öθ yèó™$$ sù 4’ n<Î) Ì�ø. ÏŒ «! اين امر به رفتن براي ذكر خدا، دليل بر  .]٩[اجلمعة:  _#$
كه واجب نباشد، واجب نيست و   گوش دادن به چيزي ، چه رفتن براي  وجوب آن است
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اند. چه خطبه مشتمل بر ذكر  رده، تفسير ك را در اين آيه به خطبه نماز جمعه »ذكر«كلمه 
  . است

: تنها  گفته است  شوكاني اين داليل را مورد مناقشه قرار داده است و در جواب اولي
: در اين  گفته است  . در جواب دليل دوم كاري دليل بر وجوب آن نيست  انجام دادن

بخوانيد و بديهي خواند،  مي صكه پيامبر  كيفيتي كه نماز را بهمان  حديث تنها امر شده 
  . كه خطبه جزء نماز نيست است 

كه در اين آيه بدان امر شده عبارت است از   : ذكري گفته است  در جواب دليل سوم
خود نماز بهر حال هم نماز و هم خطبه هر دو مشتمل بر ذكر هستند ولي در وجوب نماز 

طعي دليل بر توان آن را بصورت ق . پس نمي اتفاق و در وجوب خطبه اختالف است
كه راي حسن بصري و  گويد: چنان پيداست  ؛ شوكاني مي . سپس گرفت  وجوب خطبه

  اند: خطبه نماز مندوب است الغير. گفته داود ظاهري و جويني درست باشد كه 
،  بگويد و چون بر منبر نشست »سالم«كه امام چون از منبر باال رفت   مستحب است

  وي امام قرار گيرند:گفته شود و مامومان روبر اذان 
. ابن  گفت مي »سالم«،  گرفت هرگاه بر منبر قرار مي صكه پيامبر  از جابر روايت است

كرده و در اسناد او ابن لهيعه وجود دارد و آن هم از اثرم است كه در   ماجه آنرا روايت
سل . در احاديث مر كرده است روايت  »مرسل «بطور  صسنن خود از شعبي و او از پيامبر

رفت روي به طرف مردم  هر گاه از منبر باال مي صكه پيامبر  عطاء و ديگران آمده است
: ابوبكر و عمر نيز چنين  گفته است  . شعبي »السالم عليكم«:  گفت برگردانده و مي

و دوره ابوبكر و عمر  ص: در زمان پيامبر كه  كردند. از سائب بن يزيد روايت است مي
و بانگ دوم عبارت بود از  شد ( ت نشستن امام بر منبر گفته مينخستين بانگ جمعه بوق
. چون زمان عثمان فرا رسيد و جمعيت  )»بدايه المجتهد«نقل از   اقامه نماز بعد از خطبه

از  گفته شود (  نيز بانگ سومي »زوراء «گرفت عثمان دستور داد بر روي   مردم فزوني
ين بانگ عثمان پيش از بانگ اول و اقامه آيد كه ا حديث سعيد بن المسيب چنين برمي

مراجعه  »بدايه المجتهد«نماز بوده است تا مردم خود را براي نماز جمعه آماده نمايند به 
  . به روايت بخاري و نسائي و ابوداود. تنها يك موذن داشت ص. پيامبر شود)
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مردم  كه چون خالفت عثمان فرا رسيد و  در روايت ديگري نيز از آنان آمده است
گفته شود. و اين رسم وي   »زوراء « فراوان شدند، عثمان دستور داد كه بانگ سومي بر

،  نشست بر منبر مي صكه پيامبر  وقتي«:  براي هميشه ماند. از احمد و نسائي روايت است
. عدي بن ثابت  »گفت آمد، اقامه مي از منبر پايين مي صگفت و چون پيامبر بالل اذان مي
ايستاد يارانش با  بر منبر مي ص: چون پيامبر كه كرده است   جدش روايتاز پدرش و 

.  نشستند. به روايت ابن ماجه كردند و رو در روي وي مي هاي خود او را استقبال مي چهره
: اهل علم از ياران  ، ليكن ترمذي گفته است اگر چه در اين حديث جاي سخن است

، مردم رو در  نيز دوست دارند كه بهنگام خطبهاند و ديگران  كرده  بدان عمل صپيامبر
  روي امام باشند.

و موعظه و پند و  صكه خطبه مشتمل بر حمد خدا و ثناي پيامبر مستحب است 
كل كالم ال يبدأ فيه « فرمود: صكه پيامبر  قرائت چند آيه باشد. از ابوهريره روايت است

. »آغاز نشود بيمارگونه و پوچ است »الحمد هللا«كه با  هر سخني « »بالحمد هللا فهو أجذم
. و در روايتي  كرده است  كرده و احمد نيز در همين معني روايت ابوداود آن را روايت 

اشهد ان ال اله  «:  اي كه خطبه« »الخطبة التي ليس فيها شهادة كاليد الجذماء« ديگر آمده است:
. »گرفته است  دست بيماري جذامدر آن نباشد همچون  »اال اهللا و اشهد ان محمدا رسول اهللا

  . به روايت احمد و ابوداود و ترمذي
الحمد هللا نستعينه « : گفت در تشهد مي صكه پيامبر  از ابن مسعود روايت است

وأشهد أن  ،ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا من يهد اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له
عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا بين يدي الساعة. من يطع اهللا تعالى ال إله إال اهللا وأشهد أن محمدا 

ستايش خداي را « »ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه ال يضر إال نفسه وال يضر اهللا تعالى شيئا
، و از بديهاي نفس خويش به اهللا پنا  طلبيم ، از او استعانت و استعاذت مي سزا است

تواند او را گمراه سازد. و كسي را  كس نمي كند، هيچ   هدايت . كسي را كه خداوند بريم مي
دهم و  گواهي مي تواند او را هدايت نمايد. به دل كس نمي كه خداوند گمراه سازد، هيچ 

دهم  گواهي مي  گويم كه بجز ذات اهللا هيچ معبود بحقي وجود ندارد و همچنين به زبان مي
اوند او را بحق فرستاده و پيش از قيام رستاخيز، كه خد  كه محمد بنده و فرستاده او است 
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كه از خدا و رسولش اطاعت  دهد. هر كس  مردم را به ثواب اعمال نيكويشان بشارت مي
گمان تنها به نفس  كند، بي كند او راه راست را يافته است و هر كس از آنان نافرماني  

  .»رساند و براي خداوند هيچگونه زياني ندارد خويش زيان مي
. ابوداود هر دو حديث را نقل كرده  از ابن شهاب نيز چنين حديثي روايت شده است

  .  است
فرمود و بين دو  خطبه را ايستاده ايراد مي ص: پيامبر كه از جابر بن سمره روايت است 

داد. جز  خواند و مردم را پند و اندرز مي نشست و آياتي از قرآن مي خطبه اندكي مي
اند: باز هم از ايشان روايت  كرده ه محدثين اين حديث را روايت بخاري و ترمذي هم

موعظه روز جمـعه را كوتاه و مختصر و با كلمات اندك ايراد  صكه پيامبر  است
  فرمود. به روايت ابوداود. مي

القرآن «و  »ق«: من سوره  گفته است كه  از ام هشام بنت حارثه بن النعمان روايت است 
كه آن را هر روز جمعه بر باالي منبر بهنگام  ام  فرا گرفته صبان پيامبر ز زرا تنها ا »المجيد

  اند. فرمود. احمد و مسلم و نسائي و ابوداود آن را روايت كرده خطبه قرائت مي
 »ونادوا يا مالك« كه بر منبر ام  شنيده ص: من از پيامبر كه  از يعلي بن اميه روايت است

  . يه استخواند. اين روايت متفق عل مي
در روز جمعه ايستاده بود و  صكه پيامبر كرده است  ابن ماجه و او از ابي روايت 

آمده  »الروضه النديه«خواند. در كتاب  را مي »تبارك«داد و سوره  را تذكر مي »ايام اهللا «
فرمود كه مشتمل بر  بصورت عادي ايراد مي صكه پيامبر : خطبه مشروع آنست  است

ردم بود و در حقيقت فلسفه ايراد خطبه روز جمعه براي آنست كه ترغيب و ترهيب م
كارهاي نيك ترغيب و از كارهاي بد ترسانده شوند. و اما اينكه حمد خدا و   مردم به

، از مشروعيت  يا قرائت آياتي از قرآن در آن را، از شرايط خطبه بدانيم صصاله بر پيامبر
آمده باشد، دليل بر  صاتفاقي در خطبه پيامبرخطبه خارج است و تنها اينكه مسائل بطور 

شرط حتمي بودن آن نيست و هيچ انسان با انصافي در اين شك ندارد كه مقصود اعظم 
گمان رسم عربها  . بي ، پند و اندرز مردم است نه حمد و صاله و سالم ازخطبه روز جمعه

د نمايد، آن را با حمد اي ايرا كند يا خطابه خواست سخنراني  چنين بود كه هر كس اگر مي
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. ولي  كرد و اين رسم بسيار خوب و بجا است آغاز مي صو ثناي خدا و درود بر پيامبر
آيد. اگر كسي  كه بعد از آن مي مقصود اصلي نيست بلكه مقصود اصلي مطالبي است 

درود بفرستد،  صكه حمد و ثناي خدايند و بر پيامبر  بگويد مقصود خطيب تنها آن است
پذيرد. بنابر اين مقصود اصلي از خطبه روز جمعه پند و اندرز  ، آن را نمي ي سليمهيچ طبع

، اگر خطيب آن را انجام داد به وظيفه شرعي خويش عمل  و راهنماي و ارشاد مردم است
كند و در اثناي خطبه از آيات   كرده است ولي اگر آن را با حمد و صاله و سالم شروع 

  بود.تر خواهد  كاملتر و آراسته  اش ند خطبه، استفاده ك كوبنده قرآني
  : است  ، يك عمل شرعي آنها نشستن در بين  ها و اندكي  دن براي ايراد خطبه ايستا

فرمود سپس  روز جمعه ايستاده خطبه ايراد مي صاز ابن عمر روايت است كه پيامبر
كه امروز  انگونه فرمود، هم خاست و خطبه دوم را ايراد مي ، آنگاه برمي نشست اندكي مي

 : كه  . از جابر پسر سمره روايت است چنين عمل مي كنند. به روايت همه محدثين
خاست و  نشست بعد از آن دوباره برمي نمود، سپس مي ايستاده خطبه ايراد مي صپيامبر «

گمان او دروغ  فرمود، بي نمود. هر كس بگويد نشسته خطبه ايراد مي خطبه دوم ايراد مي
. به »ام . به خداوند سوگند رويهمرفته من بيش از دو هزار نماز با وي خوانده تگفته اس 

  روايت احمد و مسلم و ابوداود.
و ابوبكر و عمر و عثمان ايستاده  ص: پيامبر كه كرده  پسر ابوشيبه از طاوس روايت 

د. و كه بر روي منبر نشسته خطبه خواند، معاويه بو كسي   كردند. نخستين خطبه ايراد مي
كرد.  كه معاويه چاق بود، نشسته خطبه ايراد مي  : از بس كه از شعبي نيز روايت شده است 

بعضي از پيشوايان مذهب ايستادن بهنگام ايراد خطبه و نشستن بين دو خطبه را واجب 
كنند. ولي تنها مجرد فعل و عمل مفيد  و ياران وي استناد مي صدانند و به عمل پيامبر مي

  . وجوب نيست
شد و با صداي بلند ايراد  ه با شده وكوتا كه خطبه مورد اهميت واقع   مستحب است

  شود:
إن طول صالة «فرمود:  شنيدم كه مي ص: از پيامبر از عمار پسر ياسر روايت است كه

بلندي نماز مرد و كوتاهي « »الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه فأطيلوا الصالة وأقصروا الخطبة
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. به »كنيد  ، بنابر اين نماز را طوالني و خطبه را كوتاه فقاهت او استاش نشانه  خطبه
  . روايت احمد و مسلم

كه مرد فقيه كلمات  ،  كوتاهي خطبه و طول نماز دليل فقاهت مرد است  از اين جهت
كه لفظ اندك و معني   كند، شناسد، بنابر اين كلماتي را انتخاب مي جامع و پرمعني را مي

هر دو متوسط و  صنماز و خطبه پيامبر «گويد:  باشند. جابر پسر سمره ميبسيار داشته 
. به روايت همه محدثين جز بخاري و ابوداود. و از عبداهللا پسر ابي اوفي »معتدل بودند

كرد. نسائي با اسناد  داد و خطبه را كوتاه مي نماز را طول مي ص: پيامبر كه روايت است 
  . كرده است  صحيح آن را روايت
كرد، چشمانش  هنگامي كه خطبه ايراد مي صپيامبر «:  گفته است  جابر پسر سمره

كه گويي مردم را از  گرفت  سرخ شده و صدايش باال و خشم و غضب وي نيز شدت مي
. مسلم و ابن ماجه آن را روايت »ترساند آمدن سپاه دشمن در بامدادان و شامگاهان مي

  اند. كرده
كه خطبه فصيح و بليغ و شيوا و رسا و مرتب و   است: مستحب  گفته است نووي 

گلو ادا نمايد. نبايد خطبه مشتمل بر  روشن باشد، بدون اينكه كلمات را كش داده و از ته 
نشينند. و نبايد كلمات  الفاظ مبتذل و شاخ و برگ دار باشد چه اينگونه سخنان به دل نمي

رساند.  ، چون آنوقت مقصود را نميخطبه دشوار و دور از ذهن و قلمبه و سلمبه باشد
هاي  خطبه«:  گفته است  كند. ابن القيم  بلكه خطيب بايد الفاظ آسان و قابل فهم انتخاب

، چنين بوده كه با الفاظ و كلمات آسان و مانوس و شيوا و رسا، اصول ايمان  صپيامبر
خداوند در قيامت به خدا و فرشتگان وي و كتابهاي آسماني و پيامبران خدا و مالقات با 

كه خداوند براي دوستداران و پيروان فرمان خود، مهيا  و يادي از بهشت و دوزخ و آنچه 
فرمود.  ، بيان مي كه براي دشمنان و سركشان از فرمان خود، تهيه ديده است  كرده و آنچه

. كرد هاي او دلها را سرشار از ايمان و يكتاپرستي و شناخت اهللا و ايام اهللا مي خطبه
هاي ديگران نبود كه تنها ازگريه بر زندگي و ترساندن مردم از  هاي او همچون خطبه خطبه

. اينگونه سخنان در دل انسان ايمان به خدا و يكتاپرستي و شناخت  گويند مرگ، سخن مي
آورد و مردم را به  را بوجود نمي »ايام اهللا«اهللا و شناخت ويژه و يادآوري روزهاي خدا 
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روند در  انگيزاند. شنوندگان از مسجد بيرون مي ، بر نمي شوق ديدار ويخدا دوستي و 
ميرند و اموال و دارائيشان تقسيم  كه آنان مي اند اينست  كرده كه  اي  حاليكه تنها استفاده

كه چه ايماني و توحيدي و   دانستم خورد. ايكاش مي شود و اندامهايشان را خاك مي مي
و ياران وي را  صهاي پيامبر كه خطبه  !! كسي شود؟ مي از اين حاصل  دانش سودمندي

يابد كه آنها بخوبي از عهده بيان هدايت و توحيد و صفات  مورد دقت قرار دهد، در مي
كلي ايمان و دعوت به سوي خدا و بيان نعمتهاي او كه دل مردم را به سوي   خدا و اصول

ترساند و براي مردم  و خشم وي ميكشاند و ياد روزهاي خدا كه مردم را از عذاب  او مي
شوند، بخوبي بر  پند و عبرت است و ذكر و شكر او كه موجب دل دادن به وي مي

اي از عظمت اسماء و صفات اهللا و  اند و بگونه اند و اين رسالت را بجاي آورده آمده
  قتيكشانند. مردم و رانند كه قلبها را به كمند عشق او مي طاعت و شكر و ذكر او سخن مي

آيد كه آنان خدا را دوست  گردند، اين احساس برايشان بوجود مي كه از مسجد بر مي
دارند و خداوند نيز آنان را دوست دارد. سپس زمانها گذشت و نور هدايت نبوت پنهان 

  گرديد و اوامر شريعت بصورت رسوم و آدابي در آمد كه در آن حقيقت و مقاصد آن 
دادند و  پرداختند و آنها را آرايش مي و بيشتر به ظواهر مي شد كمتر مورد توجه واقع مي

كاهش پذيرند و   اين آداب و رسوم و اوضاع را، بصورت سنتهايي در آوردند كه نبايستي
ها را  در عوض مقاصد و مطالبي را كه بايستي مورد توجه قرار گيرد، رها ساختند و خطبه

مندي شنوندگان  ند، كه مقصود اصلي و بهرهآنچنان با سجع و قافيه و صنايع بديعي آراست
  از آن فراموش گرديد.
  تواند خطبه را قطع كند؟ م مي آيد، اما  اگر رويدادي پيش

كرد كه در  برايمان خطبه ايراد مي ص: روزي پيامبر كه از ابويزيد روايت شده است 
دري رفتند و سكن آمدند كه پيراهن قرمز پوشيده و مي �هنگام خطبه حسن و حسين

.  از منبر پايين آمد و آنها را برداشت و پيش خود گذاشت صكه پيامبر خوردند،  مي
صدق اهللا ورسوله، إنما أموالكم وأوالدكم فتنة، نظرت هذين الصبيين يمشيان «: سپس فرمود

گمان  : بي كه  گفت خدا و رسولش راست  « »ويعثران، فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما
كه اين دو بچه را   شما فتنه و آشوب و آزمايشي براي شما هستند، وقتي اموال و اوالد
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، تا اينكه سخن خويش را بريدم و  خورند، طاقت نياوردم روند و سكندري مي كه مي ديدم 
  اند. . پنج نفر از محدثين بزرگ آن را روايت كرده»آنان را پيش خود آوردم

كه مشغول ايراد  رفتم و ديدم  صيامبربحضور پ« كه:  از ابو رفاعه عدوي روايت است
كه درباره دين خود پرسش  ،  : اي رسول خدا، من مرد غريبي هستم گفتم باشد،  خطبه مي

اش را رها كرد و  . بالفاصله به من روي آورد و خطبه دانم دارم و از دين خود چيزي نمي
ند كه روي آن هايش آهني بود، برايش آورد كه پايه پيش من آمد و يك صندلي چوبي 

، سپس به ايراد خطبه  كه خداوند، به وي ياد داده بود به من آموخت نشست و از آنچه 
  . به روايت مسلم و نسائي.»برگشت و آن را بپايان رسانيد

آمد يا كسي از يارانش سوالي  كه نيازي پيش مي وقتي  صپيامبر« گفته است: ابن القيم 
آمد،  كه پيش مي ، چه بسا براي نيازي  پرداخت دان ميكرد و ب اش را قطع مي كرد، خطبه مي

برد، همانگونه  گشت و خطبه را بپايان مي آمد سپس دوباره به منبر برمي از منبر فرود مي
كه براي برداشتن حسن و حسين پايين آمد و آنان را برداشت و باالي منبر برد، سپس  

، اي فالني نماز  فالني بيا اينجا بنشين فرمود: اي خطبه را بپايان برد و در هنگام خطبه مي
  .»كرد اوامري صادر مي  ، بهر صورت بمقتضاي حال در هنگام خطبه بخوان

  : م ايراد خطبه حرام است گفتن بهنگا سخن 
جمهور علما براي مامومين ساكت شدن بهنگام ايراد خطبه را واجب و سخن گفتن را 

باره امر به معروف و نهي از منكر  تن درگف  دانند اگر چه سخن در آن هنگام حرام مي
من « فرمود: صكه پيامبر باشد، خواه خطبه را بشنود يا نشنود. از ابن عباس روايت است 

 »تكلم يوم الجمعة واالمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ال جمعة له
گويد، او همچون   ، سخن كه امام مشغول ايراد خطبه است  هر كس روز جمعه در حالي«

گويد، ساكت  كه به وي مي  كرده باشند، و آنكس  كه يكبار كتاب بر وي حمل خري است 
. احمد و پسر ابوشيبه و بزاز و طبراني آن را روايت » كامل نيست اش  ، نماز جمعه باش

  : در اسناد آن اشكالي نيست. گفته است  »بلوغ المرام«اند. حافظ در  كرده 
يحضر لجمعة ثالثة نفر: فرجل « فرمود: صاهللا پسر عمرو روايت است كه پيامبراز عبد

حضرها يلغو فهو حظه منها، ورجل حضرها يدعو، فهو رجل اهللا دعا إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، 
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ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحدا فهي كفارة إلى الجمعة الت 
tΒuρ u+ و در آيه زير مي فرمايد: »أيامتليها وزيادة ثالثة  !%y` Ïπ y∞ÍhŠ ¡¡9 $$Î/ Ÿξsù #“t“ øg ä† āω Î) $yγn=÷WÏΒ_ 

كه در  كساني « اند. يعني،  كرده احمد و ابوداود با اسناد جيد آن را روايت  .]160[األنعام: 
گويند و سهمشان از  گروهي سخن مي شوند، سه دسته هستند:  نماز جمعه حاضر مي

كنند  شوند و دعا مي . گروهي حاضر به نماز جمعه مي گفتن پوچ است  ن سخنجمعه هما
كند يا نكند، و  خوانند بستگي به مشيت خداوند دارد، كه دعايشان را اجابت  و خدا را مي

دهند وصف مردم  نشينند وگوش مي كه ساكت و آرام مي آيند،  گروهي به نماز جمعه مي
گناهان اين  كفاره و تاوان ، گروه شوند، نماز جمـعه اين نميزنند و مزاحم مردم  را، بهم نمي

هركس « . چه در قرآن آمده است:»باشد هفته تا هفته بعدي بعالوه سه روز ديگرشان مي
  .»يك عمل خوب انجام دهد پاداش آن ده برابراست

إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة واالمام يخطب أنصت « فرمود: صگويد، پيامبر ابوهريره مي
،  گوش بده و ساكت باش : گفتي ، به دوستت هرگاه روزجمعه بهنگام خطبه امام« »فقد لغوت

  .  ماجه  گروه محدثين جز ابن . به روايت»اي گفته تو نيز سخن لغو و پوچ 
اي را  بر منبر نشست و در ضمن خطبه آيه ص: پيامبر گفته كه از ابوالدرداء روايت است

؟  كي اين آيه نازل شده است : اي ابي گفتم عب بود و به ويكرد، دركنارمن ابي پسرك قرائت
گويد، سپس دوباره از او سوال نمودم او به من جواب نداد،  او امتناع ورزيدكه با من سخن

، فقط  : سهم تو ازاين جمعه از منبر پايين آمد، آنوقت ابي به من گفت صتا اينكه پيامبر
، پيش او رفتم و اين مسئله را با وي  شتبرگ صهمين حرف زدن شما بود. چون پيامبر

ابي  « »صدق أبي، إذا سمعت إمامك يتكلم فانصت حتى يفرغ«: ، فرمود در ميان نهادم
گوش فرا ده تا اينكه  گويد، به وي كه امام سخن مي ، هرگاه شنيدي گفته است راست

  . به روايت احمد و طبراني.»پذيرد سخنش پايان مي
تواند  كسي كه مي اند بين كه آنان فرق قائل شده يت شده استو از شافعي و احمد روا

.  گفتن اولي حرام است نه دومي كه سخن كه نتواند خطبه را بشنود، خطبه را بشنود وكسي
كه  كرده است . ترمذي ازاحمد و اسحاق حكايت گوش دادن وي نيزمستحب است اگرچه

كننده جواب داد. امام شافعي گفته كننده و عطسه  ، به سالم توان در حال خطبه امام مي
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» يرحمك اهللا«توان به وي  كند مي : بنظرم اگركسي در هنگام خطبه روز جمعه عطسه است
، بنظرم مكروه  ، برديگري كسي كردن ، ولي سالم . چه تشميت عاطس سنت است گفت
ت گفتن درغيروق . اما سخن ، ولي بايد به وي جواب داد، كه جواب سالم فرض است است

: مردم روزجمعه با هم  گفته است كه . ازثعلبه پسرابومالك روايت است خطبه جايزاست
كه عمربن خطاب بر منبرنشسته بود و چون موذن سكوت  گفتند، در حالي سخن مي

گفت تا اينكه او هر دو خطبه را بپايان  كس سخن نمي ، هيچ خاست كرد و عمر برمي مي
گفتند. امام شافعي در  از منبر پايين آمد، مردم سخن برد. چون اقامه نماز شد و عمر مي

  كرده است.  خود آن را روايت »مسند«
كه موذن اقامه  كه عثمان پسر عفان در حالي كرده است احمد با اسناد صحيح روايت

  كرد. ، خبرها و نرخ اجناس را از مردم سوال مي گفت نماز مي

  : كمتر از آن  زجمعه يا رسيدن به يك ركعت نما
گويند: اگر كسي به يك ركعت نمازجمعه برسد و آن را با امام  بيشتر اهل علم مي

بخواند، او به نماز جمعه رسيده و بايد يك ركعت ديگر بعد از سالم دادن امام بخواند. 
من أدرك ركعة من صالة الجمعة فليضف « كه فرمود: كرده است روايت صابن عمر از پيامبر

هركس يك ركعت از نماز جمعه را دريابد، يك ركعت ديگر « »تهإليها أخرى وقد تمت صال
.  . به روايت نسائي و ابن ماجه و دارقطني»بدان اضافه كند، آنوقت نمازش كامل است

گفته است مرسل  : اسناد آن صحيح است ولي ابوحاتم گفته است  »بلوغ المرام«حافظ در 
من أدرك من الصالة ركعة فقد « فرمود: صكه پيامبر . از ابوهريره روايت است است

گمان همه آن را دريافته  هركس يك ركعت ازنمازجمعه را با امام دريابد بي« »أدركها كلها
كمتراز يك ركعت  . ولي بقول بيشترعلماء اگركسي . به روايت جماعت محدثين» است

به نماز ، او  ) مثال درسجده ركعت دوم به امام برسد نه در ركوع نمازجمعه را دريافت (
، ولي چهارركعت نماز ظهررا  كرده است ، اگرچه نيت نمازجمعه جمعه نرسيده است

، يك  هركس يك ركعت ازنمازجمعه را دريافت “ : كند. ابن مسعودگفته است تكميل مي
ظهر)  ركعت ديگربدان بيفزايد و هركس هر دو ركعت را از دست داد، چهار ركعت (
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هرگاه به «:  . ابن عمرگفته است كرده است آن را روايت »سنح «. طبراني با سند  “رابخواند
، و اگر در تشهد به نماز  يك ركعت از نماز جمعه رسيدي يك ركعت ديگر بدان بيفزاي

  . به روايت بيهقي.»جمعه رسيدي چهار ركعت بخوان
، و امام  ، و محمد بن الحسن از حنفيه و اينست مذهب شافعيه و مالكيه وحنابله

هركس تشهد نماز جمعه را با امام بخواند او «اند:  ه و ابويوسف از پيروان او گفتهابوحنيف
اش  و نماز جمعه  خواند . بنابراين بعد ازسالم امام دو ركعت مي نمازجمعه را دريافته است

  .»كامل است

  م: م ازدحا نماز خواندن بهنگا
كه   عمر بن خطاب شنيدم من از«:  اند كه گفته است احمد و بيهقي از سيار روايت كرده

اين مسجد را ساخت و ما تنها مهاجرين و انصار، با وي  ص: پيامبر گفت درخطبه مي
كرد. او گروهي را  ، هرگاه ازدحام زياد شد هركس بر پشت برادر خود سجده مي بوديم

  .»نمازتان را بخوانيد  : برويد در مسجد گفت  خوانند، ديد كه در وسط راه نماز مي

  : ز جمعه ز و بعد از نما ا ت پيش نماز سن
كه بعد از نماز جمعه چهار ركعت يا دو ركعت خواند. ابوهريره گويد،  سنت است

كـس از شما بعد از « »من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا« فرمود: صپيامبر
. به روايت مسلم و ابوداود و »خواند، چهار ركعت بخواند نماز جمعه نماز سنت مي

) را در منزلش  سنت روزجمعه دو ركعت ( صپيامبر«:  . ابن عمرگفته است رمذيت
  . . به روايت جماعت محدثين»خواند مي

رفت و  گزارد، به منزل خويش مي پيامبر چون نماز جمعه را مي«:  گفته است ابن القيم
، اند كه نماز جمعه را خوانده داد به كساني خواند. و دستور مي دو ركعت نماز مي

: اگر بعد از نماز جمعه در  گفته است چهارركعت بعد ازآن بخوانند. استاد ما ابن تيميه
. و  دو ركعت است مسجد نماز سنت بخواند، چهار ركعت است و اگر در منزل بخواند

: او هرگاه در  كه احاديث نيز بر اين مطلب داللت دارند. ابوداود از ابن عمر نقل كرده است
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خواند دو  خواند و هر وقت در منزلش نماز مي اند، چهار ركعت ميخو مسجد نماز مي
او بعد ازنمازجمعه «:  كه . در صحيحين نيز از ابن عمر روايت شده است»خواند ركعت مي

اند آنها را با  گفته . اگرچهار ركعت بخواند: بعضي . ا هـ»خواند دو ركعت را درمنزلش مي
كه  خواند، اند: آنها را بصورت دو ركعتي مي گفته خواند. و بعضي ديگر م با يك سالم ميه

دهد. و بهتر است آنها را در منزل بخواند. و اگر در مسجد  مي بعد از هر دو ركعت سالم 
كه نماز فرض را خوانده  اي كه آنها را در جاي ديگر غير از آن نقطه بخواند، بهتر است

  ، بخواند. است
: اما  االسالم ابن تيميه فرموده است شيخ  عهاما درباره نماز سنت پيش از نماز جم

خواند وكسي نيز در اين باره  پيش ازنماز جمعه بعد از اذان هيچ نمازي را نمي صپيامبر
شدكه  گفته مي تنها وقتي اذان ص. و در زمان پيامبر چيزي از او نقل نكرده است

هر دو خطبه را  ص، سپس پيامبر گفت روي منبرنشسته باشد. و بالل اذان مي صپيامبر
كردند. بنابراين  نماز را شروع مي ص، و پيامبر گفت فرمودند، سپس بالل اقامه مي ايراد مي

خواندند، امكان  كه با وي نماز مي و نه براي ديگران صبعد از اذان نه براي پيامبر
كه پيش از  كه در اين فاصله نماز سنت بخوانند. وكسي نيز از او نقل نكرده است نداشت

يرون آمدن براي نماز جمعه درمنزل نمازي خوانده باشد. يا براي آن وقت معيني پيش ب
كرده باشد. بلكه سخنان وي درباره نمازخواندن بهنگام ورود به مسجد  ازجمعه مشخص

كرده  درروزجمعه مفيد ترغيب و تشويق به نماز خواندن است بدون اينكه وقتي را بيان
هركس زود با پاي «. ...»ومشى ولم يركب وصلى ما كتب له من بكر وابتكر « باشد. مانند:

 صكه از اصحاب پيامبر : آنچه» پياده به مسجد برود، و نماز فريضه خويش را بگزارد...
شدند، هر  كه وارد مي آمدند وقتي كه هرگاه روز جمعه به مسجد مي ، اينست نقل شده

ه ركعت و برخي دوازده ركعت و خواندند. بعضي د ميسر بود نمازمي  كه برايشان اندازه
خواندند. لذا جمهور پيشوايان فقه متفق القول  كمترازآن مي برخي هشت ركعت و بعضي

بر اينكه پيش از نماز جمعه سنت معين دروقت معين و تعداد مشخص از  هستند
گردد ودراين باره  ثابت مي صوجود ندارد. چون اين عمل با قول يا فعل پيامبر ركعات
  . به ثبوت نرسيده است صفعل پيامبرقول يا 
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  اجماع جمعه و عيد در يك روز
كه نماز عيد را خوانده باشند نماز  چنانچه جمعه و عيد در يك روز باشد، ازكساني

نماز عيد را خواند:  صكه پيامبر گردد. از زيد پسر ارقم روايت است جمعه ساقط مي
هركس دلش « »ن يصلي فليصلمن شاء أ« سپس براي نماز جمعه رخصت داد و فرمود:

. پنج نفر ازمحدثين آن را روايت كرده و پسر خزيمه و »خواهد نماز جمعه را بخواند مي
  اند. دانسته »صحيح«حاكم آن را 

قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن « فرمود: صكه پيامبر باشد از ابوهريره روايت مي
اند. هركس بخواهد  يد با هـم جمع شدهامروز دو ع « »شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون

  به روايت ابوداود.  .»خوانيم كند و ما نماز جمعه را مي اش كفايت مي بجاي نماز جمعه
خواهد نماز جمعه را  كه دلشان مي كه امام نمازجمعه را بخواند، تاكساني مستحب است

عه را برگزاركنند. چون اند، با امام نماز جم كه در نماز عيد حاضر نبوده بخوانند و ياكساني
گويند اگركسي نماز عيد را خواند و  ها مي . حنبلي »وإنا مجمعون« فرمود: صپيامبر

كه نمازظهررا بجاي آورد. ولي از ظاهر  ازنمازجمعه تخلف نمود، بر وي واجب است
،  كه كرده است حديث چنان پيداست كه واجب نباشد. چون ابوداود از ابن الزبيرروايت

كرد و بجاي هردوي آنها  اند هر دو را با هـم جمع دو عيد در يك روزجمع شده:  اوگفت
صبح دو ركعت خواند، ديگر چيزي اضافه برآن دو ركعت نخواند تا اينكه نمازعصررا 

  بجاي آورد.

  نماز عيد فطـر و عيد قربان
باشد چه  سنت نماز آن دو عيد ازسال اول هجري آغاز گرديد وسنت موكده مي

پيوسته آنها را انجام داده و به مردان وزنان فرمودكه براي اداي آن از شهر  صپيامبر
  كنيم: بيرون روند. مباحث مربوط به نمازعيدين را بشرح زيرخالصه مي

  كه خود را شستشو داد و خوشبو كرد و بهترين لباس را پوشيد: مستحب است  -1
در هر عيدي  صكه پيامبر  جعفر پسر محمد از پدر و جدش روايت كرده است

  پوشيد. به روايت شافعي و بغوي. بهترين نوع عباي يمن راكه داشت مي
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فرمودكه در  به ما امر مي صپيامبر «:  كه  از حضرت حسن مجتبي روايت است
كه داريم  كه داريم بپوشيم و خوشبوترين مواد خوش بوئي روزهاي عيد، بهترين لباسي

كرده  . حاكم اين حديث را روايت»كنيم داريم قربانيكه  كنيم وگرانبهاترين حيواني استعمال
شمارد و ابن حبان  باشدكه ازدي او را ضعيف مي . در اسناد آن اسحاق پسر برزخ مي است

در روزهاي عيد زيباترين  ص: پيامبر گفته است داند. ابن القيم او را موثوق به مي
كه براي عيد و جمعه  پوشيد. او يك دست لباس آراسته داشت كه داشت مي اي جامه

  پوشيد. مي
  : ن ازبيرون رفتن براي نمازعيد فطرچيزي خورد بخالف قربا كه پيش سنت آست  -2

، براي نماز عيد فطر چند دانه خرماكه تعدادشان فرد  سنت است پيش ازبيرون رفتن
، اگر قرباني  كه بعد از بازگشت از نمازگاه باشد بخورد و در نماز عيد قربان سنت است

  هاي خرما را بخورد. داشته باشد، از آن بخورد. واال آن دانه
روز عيد فطر، پيش ازاينكه افطاركند، چند دانه خرما كه  ص: پيامبر گفته است انس
:  كه  . از بريده نيز روايت است خورد. به روايت احمد وبخاري اش فرد بود مي شماره

خورد و در روز  آيد، چيزي مياينكه صبح بيرون  پيش از عيد فطر روز در صپيامبر«
. به روايت ترمذي وابن ماجه و احمد، احمد »خورد ، چيزي نمي گشت عيد قربان تا برنمي

كه   از سعيد بن المسيب روايت است »موطا«خورد. در  : از قرباني مي كه افزوده است
 : در كه گفته است  شد پيش از صبح چيزي بخورند. ابن قدامه گفته مي درعيد فطر، به مردم

  . استحباب تعجيل اكل در روز عيد فطر هيچ اختالفي را سراغ ندارم
  : ه زگا نما بيرون رفتن به سوي  -3

كه  توان نماز عيد را در مسجد خواند، ولي خواندن آن در نمازگاه بيرون شهر مادام مي
.  ) ستكه خواندن نماز عيد در مسجدالحرام بهتر ا بغير ازمكه عذري نباشد، بهتر است (

خواند و تنها يكبار بعلت اينكه  نماز عيدين را در نمازگاه خارج مدينه مي صچون پيامبر
آمد و  يكبار روز عيد باران مي«كه:  گفته آمد آن را درمسجدالنبي خواند. ابوهريره باران مي

. به روايت ابوداود و ابن ماجه و حاكم كه »نماز عيد را با ما در مسجد خواند صپيامبر
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. و  ، اسناد آن ضعيف است گفته  »تلخيص«. حافظ در  گمنامي هست اسناد او شخص در
  . گفته اين حديث منكر است ذهبي
  : ه زگا ها به نما ن وبچه بيرون رفتن زنا  -4

، خواه زنان  ها و زنان به نمازگاه عيدين از نظر شرع جايز است بيرون رفتن بچه
به ما دستور «گفته است:  يا قاعده باشند. چه ام عطيه ، جوان يا پير  دوشيزه يا غير دوشيزه

داده شدكه دختران دوشيزه و زنان قاعده را به نمازگاه عيدين بيرون ببريم تا كار نيك و 
. اين حديث »گرفتند كنند و زنان قاعده از نمازگاه كناره مي دعوت مسلمانان را مشاهده

  . متفق عليه است
. به روايت »آورد زنان و دخترانش را بيرون مي صامبرپي «:  گفته است كه ابن عباس

 صمن روز عيد فطر يا عيد قربان همراه پيامبر« گفته است: . ابن عباس ابن ماجه و بيهقي
كه اول نمازگزارد، سپس خطبه ايراد نمود، سپس پيش زنان رفت وآنان را پند  بيرون رفتم

  . ه روايت بخاري. ب»و اندرزو تذكرداد و به دادن صدقه دعوت فرمود
  شد: ب يكي نبا ب و ذها راه ايا -5

، راه رفتن به نمازگاه و راه بازگشت با  بيشتر علما براين راي هستندكه مستحب است
  . هم يكي نباشند. خواه براي امام يا مامومين هردو مستحب است

 . به روايت»عيد يكي نبود روز در صراه رفتن و بازگشت پيامبر« :گفته است جابر
رفت از راهي  روز عيد بيرون مي صهرگاه پيامبر«. ابوهريره گفته است:  بخاري

. البته  . به روايت احمد ومسلم و ترمذي  »كه با راه بيرون رفتنش فرق داشت  گشت برمي
. ابوداود و حاكم و بخاري در تاريخ خود از  توان از همان راه بيرون رفتن نيز برگشت مي

در روزعيد فطر و  صمن با اصحاب پيامبر«:  گفته است اندكه هكرد پسر پسر مبشرروايت
نماز  صرفتيم و با پيامبر به نمازگاه بيرون مي  »بطن بطحان «عيد قربان از طريق 

گفته  . ابن السكن  »گشتيم هاي خود برمي به خانه »بطن بطحان «، سپس از همان  گزارديم مي
  اسناد او شايسته است.

  ز عيد: وقت نما  -6
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كه خورشيد باندازه سه متر ارتفاع دارد تا زوال خورشيد  وقت نماز عيد از هنگامي
نماز فطر را وقتي  صپيامبر«:  كه كرده است باشد. چه احمد پسر بناء از جندب روايت مي

باال آمده بود و نماز قربان را وقتي  »رمح «خواند كه خورشيد باندازه دو  برايمان مي
: اين حديث  . شوكاني گفته است»باال آمده بود »رمح«دازه يك خواندكه خورشيد بان مي

. و در حديث آمده  كه درباره تعيين وقت صاله عيدين آمده است نيكوترين حديثي است
باشد. ابن قدامه  كه تعجيل در نماز عيد قربان و تاخير در نماز عيد فطر مستحب مي است

كردن فراخ باشد  ست تا وقت براي قرباني: تعجيل در نماز عيد قربان سنت ا گفته است كه
و تاخير در نماز عيد فطر سنت است تا وقت براي پرداخت زكات فطريه فراخ باشد، و 

  دراين باره خالفي را سراغ ندارم.
  مه براي نماز عيد: اذان و اقا  -7

ن رسيد بدون اذان و اقامه و گفت كه به نمازگاه مي وقتي صپيامبر« گفته است: ابن القيم
. »كه هيچكدام از اينها گفته نشود كرد. و سنت است نماز عيد را شروع مي »الصاله جامعه«

. »گفت او در روز عيد فطر و عيد قربان اذان نمي«:  كه از ابن عباس و جابر روايت است
  . اين روايت متفق عليه است

فطر پيش از  جابر به من خبر دادكه براي نماز عيد«:  كه گفته است مسلم از قول عطاء
اي  ندائي و اقامه  اي و ندائي وجود ندارد، درآن روز، ، اذاني و اقامه خروج امام و بعد از آن

نماز عيد را بدون اذان و اقامه  صپيامبر«:  كه . از سعد بن ابي وقاص روايت است»نبود
ه روايت . ب»نشست كرد، كه در بين آنها اندكي مي خواند و دو خطبه را ايستاده ايراد مي مي

  بزاز.
  تكبيرات در نماز عيدين -8

، پيش از قرائت  كه سنت است نمازگزار در ركعت اول باشد، نماز عيد دو ركعت مي
) و بعد از تكبيره االحرام هفت بار تكبير ديگر بگويد و در ركعت دوم بعد  فاتحه الكتاب (

ر گفت دستها را بمانند كه تكبي بار ازتكبيرقيام پنج بارتكبيرگويد. درركعت اول ودوم هر
:  ، بلندكند. عمرو پسر شعيب از پدر و جدش روايت كرده است كه تكبيره االحرام

، هفت بار در ركعت اول و پنج باردر  در نماز عيد دوازده بار تكبيرگفت صپيامبر «
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. به روايت احمد و ابن »ركعت دوم و پيش از نماز عيد و بعد ازآن نمازي ديگر نخواند
. در روايت ابوالدرداء ودارقطني آمده  : نظرمن نيز چنين است امام احمدگفت.  ماجه
التكبير في الفطر سبع في االولى وخمس في االخرة، والقراءة بعدهما  «: فرمود صكه پيامبر است

در نماز عيد فطر هفت بار تكبير در ركعت اول و پنج بار در ركعت دوم و « »كلتيهما
. اين قول ارجح اقوال و راي بيشتر اهل علم از اصحاب  »قرائت بعد ازتكبيرات است

با طرق نيكو «. ابن عبدالبرگفته است:  و تابعين و پيشوايان فقه نيز چنين است صپيامبر
عمرو، وابن عمر، و جابر و عايشه و ابي واقد و عمرو عوف مزني روايت  عبداهللا پسر از

عت اول و پنج باردر ركعت دوم در نماز عيدين هفت باردر رك صكه پيامبر شده است
.  . و خالف اين نه بصورت قوي ونه بصورت ضعيف ازاو روايت نشده است تكبيرگفت

بين هر دو  صپيامبر .)1(» باشدكه بدان عمل شده است واين صورت نخستين صورتي مي
. ولي  كرد و ذكر و دعائي معين دراين باره ازاو نقل نشده است تكبير توقف كوتاهي مي

اندكه او قوال و فعال در فاصله بين  كرده اني و بيهقي با سند قوي از ابن مسعود روايتطبر
ابوموسي نيز چنين  و از حذيفه و. )2(گفت تكبير حمد و ثناي خدا و درود بر پيامبر مي

، پس اگركسي سهواً يا به عمد آنها را  سنت است  .گفتن تكبيرات روايت شده است
.  گفته است در اين باره خالفي سراغ ندارم شود و ابن قدامه كرد، نمازش باطل نمي ترك

  . سجده سهو نيست  كرد، نيازي به كه اگركسي سهواً آن را ترك شوكاني ترجيح داده است
  ز عيدين: ز سنت پيش از و بعد از نما نما  -9

و ياران وي  ص. پيامبر نماز سنت پيش از و بعد از نماز عيد به ثبوت نرسيده است
گفته  خواندند. ابن عباس رسيدند پيش از و بعد از آن نمازي نمي كه به نمازگاه مي وقتي

                                         
، و در ركعت دوم  گويند در ركعت اول سه بار تكبير بعد از تكبيره االحرام و پيش از قرائت  حنفيه مي - 1

  .شود سه بار بعد از قرائت تكبيرگفته مي

سبحان اهللا و :  كبيرات اين كلمات را گفتامام شافعي و امام احمد ميگويند: مستحب است در بين ت - 2
گفته شود نيازي به  گويند بايد تكبيرات متوالي  . ابوحنيفه و مالك ميالحمدهللا و ال اله اال اهللا واهللا اکبر

  .ذكر نيست
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روز عيد بيرون رفت و دو ركعت نماز بجاي آورد كه پيش از و بعد از  صپيامبر « است:
كرد  اند. و ابن عمر نيز چنين كرده . همه محدثين اين روايت را نقل»آن نماز ديگر نخواند

كه او  كرده است . و بخاري از ابن عباس نقل ين بوده استچن صوگفت عمل پيامبر
. اما درباره مطلق نماز سنت بقول  دانست خواندن نماز پيش از نماز عيد را مكروه مي

هيچگونه دليلي خاص درباره منع آن درايام هفته به ثبوت  »الفتح«حافظ ابن حجر در 
  كراهت باشد. نرسيده است مگر اينكه در اوقات 

   ز عيد را بخوانند؟ توانند نما ني مي كسا ه چ  -10
، در خانه يا  مردان و زنان و بچگان مقيم باشند يا مسافر، بصورت جماعت يا انفرادي

.  توانند نمازعيد را بخوانند و نمازشان صحيح است در مسجد يا درنمازگاه خارج شهر، مي
  ركعت بخواند.تواند بصورت انفرادي دو  اگركسي به نماز جماعت نرسيد، مي

زنان   خواند و همچنين گويد: اگركسي به نماز عيد نرسيد، دو ركعت مي بخاري مي
 فرمود: صخوانند، چه پيامبر ها و روستاها هستند نيز دو ركعت مـي وكساني كه در خانه

  . »اين جشن ما مسلمانان است« »هذا عيدنا أهل االسالم«
دستور دادكه او اهل و فرزندش  »زاويه« انس بن مالك به موالي خود ابن ابي عتبه در

مردم «:  گفت كرد و با آنان همچون مردم شهر نماز خواندند و تكبيرگفتند. عكرمه را جمع
خوانند،  شوند و دو ركعت نماز عيد را مي سواد يعني عراق در روز عيد جمع مي

عيد نرسيد، : اگر كسي به نماز  . عطاء گفت»كند بهمانگونه كه امام در شهر رفتار مي
  خواند. خودش دو ركعت مي

  خطبه عيد:  -11
  : . از ابوسعيد روايت است كه خطبه عيد و گوش دادن به آن سنت است

كه  . نخستين چيزي رفت روز عيد فطرو عيد قربان به نمازگاه بيرون مي صپيامبر«
كه ايستاد در حالي گشت و روبروي مردم مي كرد، نماز بود، سپس برمي بدان شروع مي

داد. و اگر  مردم همچنان بصف نشسته بودند. مردم را پند و اندرز و سفارش و دستور مي
گروهي ازسپاهيان را به جائي بفرستد يا به چيزي امر نمايد، همانجا آن را  كه  خواست   مي

مردم نيز چنين  صبعد از پيامبر«:  . ابوسعيدگفت»گشت داد و آنگاه به شهر برمي انجام مي
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،  كردند تا اينكه مروان اميرمدينه شد، در عيد فطريا عيد قربان با وي بيرون رفتيم رفتار مي
كثيربن الصلت ساخته بود،  كه منبري از ، اوخواست پيش از نماز چون به نمازگاه رسيديم

، و او خود را از دست من رهاكرد و از منبرباال رفت و  اش راكشيدم كه من جامه باال رود،
كرديد.  : به خداي سوگند، آن را دگرگون گفتم  كرد. من به وي ايراد پيش ازنمازخطبه

دانم  : بخداي سوگند، آنچه كه مـي . گفتم داني گذشت كه تو مي : اي ابوسعيد... آنچه اوگفت
كه به ماگوش دهند،  نشينند : بعد از نماز مردم نمي گفت . او دانم بهتر است از آنچه كه نمي

  . . اين روايت متفق عليه است »از قرار دادملذا خطبه را پيش از نم
،  بودم ص: من در موسم عيد در حضور پيامبر كه از عبداهللا بن السائب روايت است

إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن « چون نمازرا خواند، فرمود:
هد، هركس گوش د كنيم هركس دوست دارد بنشيند، ما خطبه ايراد مي« »يذهب فليهذب

  .  . به روايت نسائي و ابوداود و ابن ماجه»دوست دارد برود، برود
كه بايد امام در بين آنها بنشيند، ضعيف  گويند خطبه عيد دو تا است كه مي تمام رواياتي

  .  : درباره تكرار خطبه عيد چيزي ثابت نشده است گفت هستند. نووي
 صردد و غير از اين چيزي از پيامبرگ كه خطبه عيد با حمد خدا افتتاح مستحب است

آغاز  ...»الحمد اهللا « با صهاي پيامبر : همه خطبه . ابن القيم گفت روايت نشده است
هاي عيد را با تكبيرات  كه او خطبه شد و در هيچ حديثي از او نقل نشده است مي

 كرده روايت صآغازكرده باشد. بلكه ابن ماجه در سنن خود از سعيد موذن پيامبر
. و در خطبه عيدين فراوان تكبير  گفت در خالل خطبه تكبير مي صپيامبر«:  كه است

كرد. درباره افتتاح  آيدكه او خطبه را با آن افتتاح مي . از اين روايت برنمي» گفت مي
اند: هر دو با تكبيرافتتاح  گفته هاي عيد و استسقاء مردم اختالف دارند. بعضي  خطبه

اند: هر دو  گفته گردد. برخي اند: خطبه استسقاء با استغفارافتتاح مي گفته شوند. و بعضي مي
  شوند ميبا ستايش خداوند آغاز 

 فرمود: ص: اين قول آخرين درست است چون پيامبر الدين گفت االسالم تقي شيخ
كه با الحمد هللا شروع نشود  هركار بااهميتي« »كل أمر ذي بال ال يبدأ فيه بالحمد فهو أجذم«

شدند. اما اينكه عده  آغاز مي »الحمد هللا «با  صهاي پيامبر . و همه خطبه » استناقص 
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 هاي عيدين با تكبيرآغاز هاي استسقاء با استغفار و خطبه اند: خطبه كثيري از فقهاء گفته
، دليلي از سنت نبوي براين سخن خود ندارند وسنت برخالف  قطع شوند، آنان بطور مي

  اند. آغاز شده »الحمد هللا «با  صهاي پيامبر خطبهكند چه همه  آن حكـم مي
  ز عيد: نما ي  قضا  -12

بودند برايم  صكه اصحاب پيامبر انصار عموهايم از«:  گفت ابوعمير به پسر انس
، فردايش روزه  كنيم : بعلت ابري بودن هوا نتوانستيم هالل شوال را رويت كه كردند نقل

گواهي دادند كه ديروز  صد و در حضور پيامبر، در آخر روز چند سوار آمدن گرفتيم
نماز عيد را   گويند: اگر جماعتي بسبب عذري كه مي اند.كساني كرده  هالل شوال را رويت

توانند بدين  توانند بيرون روند و نماز عيد را بخوانند، مي نتوانستند بخوانند، فردايش مي
  كنند.  حديث استدالل

  م عيد: ي و خوردن در ايازي و سرگرمي و آواز خوان با -13
هاي مباح و سالم و آبرومندانه و آواز خوش از جمله شعاير ديني  بازي و سرگرمي

كه  : وقتي روزهاي عيد است تا ورزشي براي جسـم و تفريحي براي روح باشد. انس گفت
به مدينه آمد، مردم مدينه دوروزداشتندكه درآنها به بازي و سرگرمي مشغول  صپيامبر

 »قد أبدلكم اهللا تعالى بهما خيرا منهما يوم الفطر واالضحى« فرمود: صد، پيامبرشدن مي
. به » : روزعيد فطرو روز عيد قربان خداوند بجاي آنها دوروزبهتري به شما داده است«

  . روايت نسائي وابن حبان با سندي صحيح
و مشغول سرگرمي  صحبشيان در روز عيد در خدمت پيامبر«:  حضرت عايشه گفت

هاي خود را برايم  ، او شانه نگريستم بدان مي صبازي بودند، من از روي شانه پيامبر
  نگريستم تا اينكه خسته شده و منصرف ، من همچنان داشتم بدانان مي پايين انداخت

در روز عيد  «اند كه گفت:  كرده . باز هم از ايشان روايت به روايت احمد و شيخين »گشتم
را  »يوم بعاث «به آواز) داستان رويدادي  كه دوكنيز ( آمد، در حالي ابوبكر صديق پيش ما

: اي بندگان  اند، ابوبكرگفت كه درآن روز سران قبيله اوس و خزرج كشته شده خواندند، مي
يا أبا « فرمود: صخوانيد؟ سه بار اين سخن را تكراركرد، پيامبر خدا، سرود شيطان مي

.  »اي ابوبكرهر قومي عيدي دارد وامروزعيد ما است« »يدنابكر إن لكل قوم عيدا وإن اليوم ع
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پيش ما آمد،  ص: پيامبر گفت : عايشه كرده است متن اين حديث را بخاري چنين ذكر
بر  صخواندند، پيامبر را مي  »يوم بعاث «كه دو كنيز برايمان آواز مربوط به واقعه  درحالي

اندند. سپس ابوبكر وارد شد و مرا طرد روي فرش به پهلو خوابيدند و روي خود را برگرد
به وي روي آورد و فرمود: آنان  ص: سرود شيطان پيش پيامبر؟ آنگاه پيامبر كرد و گفت

كه بيرون رفتند، آن روزعيد بود  كردم را بحال خود بگذار. چون او غافل شد، بدانان اشاره
كردم و يا او خود  استدرخو صكردند. يا من از پيامبر و سياهان با سپر و نيزه بازي مي

اي كه  ، مرا پشت سر خويش نگاه داشت بگونه : آري گفتم ؟ دوست داري نگاه كني فرمود: 
تا اينكه  »مشغول كار خود باشيد اي حبشيان«فرمود:  ، مي اش نهاده بودم گونه برگونه
گفته   »فتحال«. حافظ در  »برو«، آنگاه فرمود:  : آري گفتم ؟ ، فرمود: ترا بس است خسته شدم

آن  صكه پيامبر و ابن السراج از طريق ابوالزناد از عروه و او از عايشه روايت كرده 
گمان دين پاك و  روزفرمود: تا يهوديان مدينه بدانندكه در دين ما نيزگشايش است و بي

لتعلم يهود المدينة أن في ديننا فسحة، إني بعثت بحنيفية « ، به من داده شده است: باگذشتي
- ايام التشريق «فرمود:  ص، پيامبر اند كه احمد و مسلم از نبيشه روايت كرده. »حةسم

روزهاي خوردن و نوشيدن و ياد  -روزهاي يازدهـم و دوازدهـم و سيزدهم ذي الحجه  
  .»خدا است

  : يسته در ده روز اول ذي الحجه فضيـت عمل شا -14
الحجه از همه  ه روز اول ذيعمل صالح در اين د«فرمود:  ص: پيامبر گفت ابن عباس

.گفتند: اي رسول خدا، حتي از جهاد في سبيل اهللا  تر است روزهاي ديگر نزد خدا پسنديده
كه  ، مگر مجاهدي ؟ فرمود: حتي از جهاد في سبيل اهللا هـم بهتر است تر است نيز پسنديده

سائي همه . جز مسلم و ن»با جان و مالش به جهاد رفته و هيچيك را پس نياورده باشد
 صكه پيامبر اند كرده اند. احمد وطبراني از ابن عمر روايت كرده محدثين آن را روايت

ما من أيام أعظم عند اهللا سبحانه وال أحب إلى اهللا العمل فيهن من هذه االيام العشر « فرمود:
ده  ، باندازه عمل دراين عمل در هيچ روزي « »فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد

آنها بسيار تهليل و تكبيرو تحميد بگوئيد =  ، پس در تر نيست روز، نزد خداوند پسنديده
���� � � �	� �� � �� 
� ���
 �	� �� �	� �� �	� ��«.  
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�ρã#)+ ابن عباس در تفسير آيه: à2 õ‹ tƒuρ zΝó™$# «! $# þ’ Îû 5Θ$−ƒr& BM≈tΒθ è=÷è ¨Β_  :و نام « .]28[الحج
مراد ده روزه اول ذي الحجه «:  كه گفته است  ،»را در روزهاي دانسته شده يادكنندخدا 
گفتند، مردم نيز  رفتند و تكبير مي ابن عمر و ابوهريره در اين ده روزه به بازار مي«.  »است

. و سعيد بن جبير در اين ده روزه  . به روايت بخاري»كردند تكبير را تكرارمي
:  اش برنيايد. اوزاعي گفته است كردكه نزديك بودكه از عهده كوشش و تالش مي  آنقدر
باندازه جنگ در راه خداكه روزش روزه و شبش  كه عمل خيردر اين ده روز  ام شنيده

 كه در كسي به شهادت برسد نگهباني داشته باشي ثواب دارد، مگر اينكه درآن جنگ
اين حديث را مردي از «:  گفته است . اوزاعي آنصورت جنگ و جهاد ثوابش بيشتر است

 ص، پيامبر . از ابوهريره روايت است كه»برايـم روايت كرد صمخزوم از پيامبر بني
ما من أيام أحب إلى اهللا أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها « فرمود:

روزه ذي الحجه را خداوند عبادت در اين ده « »بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر
اوقات ديگر دوست دارد، روزه هريك ازآنها برابر است با روزه يكسال وعبادت  بيش از

  . به روايت ترمذي و ابن ماجه و بيهقي  .»هرشب ازآنها برابراست با عبادت شب ليله القدر
  : تهنيت وتبريك عيد مستحب است -15

رسيدند، به يكديگر  م ميچون درروزعيد به ص: ياران پيامبر گفت جبر بن نفير
: اسناد اين  گفته است  . حافظ»خداوند از ما و از شما بپذيرد« »تقبل منا ومنك« گفتند: مي

  است.  »حسن«روايت 
  تكبيرگفتن در روزهاي عيد: -16

. درباره عيد فطر خداوند  تكبيرگفتن در روزهاي عيد فطر و عيد قربان سنت است

θ#)+ فرموده: è=Ïϑò6 çG Ï9 uρ nο£‰ Ïèø9$# (#ρ ç�Éi9 x6 çGÏ9 uρ ©! $# 4† n?tã $tΒ öΝä31y‰ yδ öΝà6‾=yè s9 uρ šχρ ã� ä3ô± n@ 

كنيد وبپاس اينكه  و تا اينكه شماره روزهاي يك ماه را تكميل«. ]١٨٥[البقرة:  _∪∋∇⊆∩
. »خداوند شما را هدايت كرده است او را تكبيرگوييد و باشدكه شما سپاسگزار او باشيد

ρ#)+ فرمايد: وند ميو درباره عيد قربان خدا ã� ä.øŒ$# uρ ©! $# þ’Îû 5Θ$−ƒ r& ;N≡yŠρß‰ ÷è ¨Β_  :در « .]٢٠٣[البقرة
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›y7Ï9≡x+ . و»روزهاي ايام التشريق ذكر خدا كنيد x. $ yδt� ¤‚y™ ö/ä3s9 (#ρç�Éi9 s3çG Ï9 ©! $# 4’n? tã $ tΒ 

ö/ä31y‰ yδ_  :اينكه  كرده است تا به پاس ها را برايتان رام و همچنين خداوند آن« .]27[الحج
گويند كه ابتداي تكبيرگفتن  . جمهور علما مي»كرده است او را تكبيرگوييد شما را هدايت

شود و  در روز عيد فطر از هنگام بيرون رفتن براي نماز است تا اينكه خطبه عيد آغاز مي
ابن عمرو  صحيح از ، بطور . اگرچه دراين باره در اين باره احاديث ضعيفي نقل شده است

: اين سنت متداول اهل حديث  ، حاكـم گفته است حاب روايت موجود استديگر اص
اند: تكبير شب  اند. وگروهي گفته باشد. مالك و احمد و اسحاق و ابوثور نيز چنين گفته مي

، براي نمازگاه و بيرون آمدن امام  ، تا وقت خروج مردم عيد فطر از هنگام رويت هالل
  . است

. ايام  عرفه تا عصرايام التشريق است ن ازصبح روزعيد قربا وقت تكبيرگفتن در
. حافظ در  الحجه التشريق عبارت است از روزهاي يازدهم و دوازدهم و سيزدهم ماه ذي

.  به ثبوت نرسيده است ص: هيچ حديث صحيحي دراين باره از پيامبر گفته است  »الفتح«
از علي و ابن مسعود نقل كه  ، سخني است كه در اين باره نقل شده و صحيحيترين سخني

باشد. ابن المنذر و  مي  »مني«اند از صبح روز عرفه تا عصرآخر ايام  گفته كه  شده است
 اند. امام شافعي و احمد و ابو يوسف و محمد نيز بدين راي عمل ديگران آن را ذكركرده

  . كرده و مذهب عمر و ابن عباس است
آن روزها ندارد.  ص به يك وقت معين ازاستحـاب تكبير گفتن در ايام التشريق اختصا

: عمر بن خطاب  گفته است . بخاري بلكه در تمام اوقات اين سه روز مستحب است
گفتند و  شنيدند و تكبير مي گفت و اهل مسجد آن را مي تكبيرمي »مني«درخيمه خويش در

. ابن  انداخت طنين مي  »مني «كردند و صداي تكبير در سراسر  اهل بازار نيزآن را تكرار مي
اش و مجلس و  عمر دراين سه روز بعد از نمازهاي فرض و در رختخواب و در خيمه

. و زنان  گفت . و ميمونه در روز قرباني تكبير مي گفت ، تكبيرات را مي بهنگام راه رفتن
پشت سر ابان بن عثمان و عمر بن عبدالعزيز در شبهاي ايام الثشريق همراه با مردان 

اين ايام  آيد كه در : از اين اخبار برمي گفته است  »الفتح« گفتند. حافظ در رميدرمسجد تكبي
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اند. ولي علماء با هـم اختالف دارند:  نمازهاي فرض و ديگراوقات تكبير گفته بعد از
 نمازهاي فرض اند تنها بعد از گفته شود. و بعضي اند: تكبير بعد از نمازها مي بعضي گفته

  اند: گفته  شود. و بعضي گفته مي
تكبيرگفتن اختصاص به مردان دارد نه زنان و براي جماعت است نه براي منفردين ر 

. براي مقيمين است نه براي  بعد از نمازهاي فرض اداء است نه نمازهاي فرض قضاء
  مسافرين و براي ساكنان شهرهاست نه براي ساكنان روستاها.

  آنها مستحب است و اخبارو آثاري آيدكه براي همه از ظاهر سخن بخاري چنين برمي
كند. در باره الفاظ تكبير ميدان وسيع است ولي  ، سخن وي را تاييد مي كرده است كه ذكر

كرده  كه عبدالرزاق با سند صحيح ازسلمان روايت صحيحترين صورت تكبير آنست 

�Tاست: + O+B #� ,O+B #� ,O+B #� .نين آمده استو از عمربن خطاب و ابن مسعود چ :  

  »اهللا أكبر اهللا أكبر ال إله إال اهللا، و اهللا أكبر اهللا أكبر و هللا الحمد«
* * * * * * * * *  

  »فقه السنه«كتاب شريف   جلد اول از »صاله«سپاس براي خداوندكه ترجمه قسمت 
  برابر بيستم ماه رمضان المبارك پايان پذيرفت. 1362.4.11بتاريخ 

  ابراهيمي - سنندج 



 

   زكات

  تعريف زكات
از مال و دارايي خود   »حق اهللا «كه انسان بعنوان  شود گفته مي  زكات شرعاً بدان چيزي

آن اميد  كه در  بدان جهت زكات ناميده شده است .دهد نمايد و به نيازمندان مي خارج مي
چه از  .، وجود دارد كارهاي نيك اصالح و تزكيه و پرورش نفس با بركت و فزوني و

 :فرمايد خداوند مي .گرفته شده است  ، رشد و پاكيزگي و بركت و فزوني :بمعني »زكات «

+õ‹ è{ ôÏΒ öΝÏλÎ;≡uθ øΒr& Zπ s%y‰ |¹ öΝèδ ã�ÎdγsÜ è? ΝÍκ� Ïj. t“ è?uρ $pκÍ5_ صدقه  صاي پيامبر« .]١٠٣ :[التوبة
س آنان را ، بخل وگناهان پاك سازيد و نف آلودگي اموالشان را بگير، تا بدينوسيله آنان را از

آيه  هاي پنجگانه اسالم است و در هشتاد و دو پايه زكات يكي از .»كنيد تهذيب و اصالح
 ص، قرآن كريم و سنت پيامبر داليل فرضيت زكات .ذكرشده است »ةصال «قرآن همراه با 

  :باشد مي صو اجماع امت محمد
به  ذ بن جبل را (معا صكه چون پيامبر  اند، كرده  گروه محدثين ازابن عباس روايت -1

إنك تأتي قوما أهل كتاب، « :، فرمود گسيل داشت ) به سوي يمن صورت والي يا قاضي
 ����فادعهم إلى شهادة أن ال إله إال اهللا وأني رسول اهللا، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن اهللا

عالى افترض افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن اهللا ت
عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم 

 روي همانا تو بميان قومي مي« »أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين اهللا حجاب
و اشهد ان  هللاشهد ان الاله اال ا«گفتن و پذيرش  كتاب هستند، نخست آنان را به كه اهل

كه خداوند در شبانه  كن   ، اگر آنان آن را پذيرفتند، پس آنان را آگاه بخوان »حممدا رسول اهللا
  كن سپس اگر آن را هم پذيرفتند، آنان را آگاه  .كرده است روز، پنج نماز برايشان واجب 

بايستي از  كه  ، كرده است كه خداوند تعالي پرداخت زكات اموال را نيز بر آنان واجب 
ثروتمندان آنان گرفته شود و به فقيران و نيازمندانشان داده شود، اگر آن را نيز پذيرفتند، 

) و از  اين كار را مكن برحذر باش از اينكه گرانبهاترين اموالشان را بعنوان زكات بگيري (
   .»اي وجود ندارد ، پرده دعاي مظلوم پرهيز كن چون بين خدا و استجابت دعاي مظلوم
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طالب روايت كرده است كه  از علي بن ابي »الصغير«و   »االوسط«طبراني در  -2
إن اهللا فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم، ولن « :فرمود صپيامبر

يجهد الفقراء إذا جاعوا أو عروا إال بما يصنع أغنياؤهم ، أال وإن اهللا يحاسبهم حسابا شديدا، 
  ، واجب گمان خداوند آنقدر صدقه و زكات بر ثروتمندان مسلمان بي« »عذابا أليما ويعذبهم

و هيچ چيز نيازمندان مسلمان را، به  .كند كفايت مي  كه فقيران و نيازمندان را، كرده است 
هان خداوند  .كند، مگر بخل ثروتمندانشان گرسنگي و برهنگي دچار نمي  مشقت و سختي

طبراني گفته  .»نمايد گرفتارشان مي كشد و به عذاب دردناك  ب ميبه سختي از آنان حسا
ثابت  :گفته است  حافظ .كه تنها ثابت بن محمد زاهد اين روايت را ذكر كرده است  است

اند و در راويان  كرده شخص موثوق به و راستگو است و بخاري و غير او از او روايت 
  . ديگر اين حديث اشكالي نيست

كه بايستي از  گرديد بطور مطلق بود، اموالي   كه زكات واجب  م در مكهدر آغاز اسال
كه بايستي پرداخت شود، مشخص و معين نشده بود،  آنها زكات پرداخت گردد و مقداري 

در  .بلكه اين مطلب به احساس بشر دوستي و بخشندگي مسلمانان واگذار گرديده بود
،  ه بايستي از هرنوع از انواع مالك مقداري - بنا بقول مشهور  - سال دوم هجرت 

  . گرديد گردد فرض و معين و به تفصيل بيان پرداخت
  :از طريق آيات) تشويق وترغيب به پرداخت زكات (

›õ+ :فرمايد خداوند مي )1 è{ ôÏΒ öΝÏλÎ;≡uθ øΒ r& Zπs% y‰ |¹ öΝèδã� ÎdγsÜ è? ΝÍκ� Ïj. t“ è? uρ $pκÍ5_ التوبة]: 

ان صدقه و وجوهاتي را بگير، خواه اندازه آن معين و از اموال مومن صاي پيامبر « .]١٠٣
،  مشخص باشد مانند زكات فرض و خواه غيرمعين باشد مانند اعطاي مال به مستحقين

و آز و   ، اين صدقه را ازآنان بگيرتا روح آنان را ازآلودي بخل و طمع بصورت داوطلبي
، پاكيزه نمائي و  اينگونه رذائل پستي و سنگدلي بر فقيران و مستمندان و بيچارگان و امثال

روحشان را پرورش دهي و خير و بركات اخالقي و عملي را در نهادشان بيفزايي و بدان 
  . »استعال بخشي تا شايستگي سعادت دنيا وآخرت را پيدا كنند



  541     زكات 
  

  

(tÉ (βÎ¨+ :فرمايد ) خداوند مي2 −G ßϑø9$# ’ Îû ;M≈̈Ζy_ Aβθ ã‹ãã uρ ∩⊇∈∪ t É‹Ï{# u !$tΒ öΝßγ9s?# u 

öΝåκ›5u‘ 4 öΝåκ̈ΞÎ) (#θ çΡ%x. Ÿ≅ ö6s% y7Ï9≡sŒ t ÏΨ Å¡øt èΧ ∩⊇∉∪ (#θçΡ%x. Wξ‹Î=s% zÏiΒ È≅ ø‹©9 $# $tΒ tβθ ãè yföκu‰ ∩⊇∠∪ 

Í‘$ pt ôāF{ $$Î/ uρ öΛèε tβρ ã�Ï øó tGó¡ o„ ∩⊇∇∪ þ’Îû uρ öΝÎγÏ9≡uθ øΒr& A, ym È≅ Í←!$ ¡¡=Ïj9 ÏΘρã� ós pR ùQ$# uρ ∩⊇∪_ الذاريات]: 

و پرهيزكاران در بهشت باغها و چشمه سارهايي خواهند گمان متقيان  بي« .]15-19
، از  كه پيش از قيامت گيرند، بدينجهت ، مي آنان اين پاداش را از پروردگارشان .داشت

اند و  اند و تنها پاسي از شب خوابيده نيكوكاران و بخشندگان و شب زنده داران بوده
ال و دارايي خويش سهمي و بامدادان از پروردگار خود، طلب آمرزش كرده و در امو

  . »اند حقي براي محرومان و بيچارگان قرار داده
دراين آيه خداوند بخشش و احسان را، يكي از بارزترين ويژگيها و صفات نيكان قرار 

بامدادان  داري و نماز شب و طلب آمرزش در داده است و اين احسان در شب زنده
ه وي و همچنين دربخشش نسبت به بخاطر پذيرش پرستش اهللا و تقرب و نزديكي ب

شود و  ، متجلي مي محرومان ودرماندگان و دادن حق آنها از روي مهرومحبت بدانان
كه چنين كارهائي را انجام  باشد وكساني محسن هستند، كارها نشان احسان نيكان مي اين

  . دهند

tβθ+ :فرمايد ) خداوند مي3 ãΖÏΒ÷σßϑ ø9 $# uρ àM≈oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# uρ öΝßγàÒ ÷èt/ â !$uŠÏ9 ÷ρ r& <Ù ÷è t/ 4 šχρ â÷ß∆ ù' tƒ 

Å∃ρ ã� ÷è yϑø9$$ Î/ tβöθ yγ÷Ζtƒuρ Çtã Ì� s3Ζßϑø9 $# šχθ ßϑŠÉ)ãƒuρ nο 4θ n=¢Á9 $# šχθ è?÷σ ãƒuρ nο4θ x. ¨“9 $# 

šχθãèŠÏÜãƒuρ ©! $# ÿ…ã&s!θ ß™u‘uρ 4 y7Í×‾≈s9 'ρ é& ãΝßγçΗxq÷� z� y™ ª! مردان و زنان مومن « .]٧١ :[التوبة _#$
گيرند و  و بعضي ازآنان سرپرستي بعضي ديگر را بعهده ميدوست و خيرخواه همديگرند 

دارند و زكات  نمايند و نماز را بپاي مي به كارهاي نيك امركرده و ازكارهاي ناروا نهي مي
كنند، آنان مورد رحمت و  فرمانبرداري مي صنمايند و از خداوند و پيامبر را پرداخت مي

گروهي خواهد  كت خدا شامل حالرحمت و بر .»گرفت خواهند بخشش خداوند قرار
كنند و  شدكه به خداوند ايمان داشته و نسبت به همديگر مهر ورزيده و همديگر را ياري

كنند و بين خود و خدايشان بوسيله  كارهاي نيك دستورداده واززشتيها و ناروائيها نهي  به
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را استحكام  نماز پيوند برقرارسازند و با اعطاي زكات به محرومان پيوند بين خويشتن
  . دبخشن مي

t+ :فرمايد خداوند مي )4 Ï% ©! $# βÎ) öΝßγ≈̈Ψ ©3 ¨Β ’ Îû ÇÚ ö‘F{$# (#θãΒ$s% r& nο 4θ n=¢Á9 $# (# âθs?# uuρ 

nο4θ Ÿ2̈“9 $# (#ρã� tΒ r&uρ Å∃ρ ã� ÷è yϑø9$$ Î/ (# öθyγtΡ uρ Çtã Ì� s3Ζßϑø9 $# 3 ¬!uρ èπ t6É)≈tã Í‘θ ãΒW{  :[حج _∪⊆⊇∩ #$

ما به آنان در زمين اقتدار دهيم البته امر خداي تعالي را  كساني هستند كه اگر آنان  « .]41
دهند، امر به معروف و نهي  دارند و زكات مال خويش را مي ، نماز را به پا مي كرده اطاعت

كنند، بازگشت و عاقبت هر امري بدست خداست يعني مومنين موحد، اگر به  از منكر مي
دهند  ، زكات مي ، نماز خوانده اي آوردهخود را بج  قدرت و امارت برسند تكاليف شرعي

  . »كنند و امر به معروف و نهي از منكر مي
در اين آيه خداوند پرداخت زكات را يكي از هدفها و نتايج بقدرت رسيدن در روي 

  . زمين قرار داده است
  :ديث ت ازطريق احا خت زكا ترغيب به پردا

ثالثة أقسم عليهن « :فرمود صپيامبر ، كه كرده است ) ترمذي ازابوكبشه انصاري روايت1
ما نقص مال من صدقة، وال ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إال زاده اهللا بها  :وأحدثكم حديثا فاحفظوه

من براي شما، برصحت سه چيز « »عزا، وال فتح عبد باب مسألة، إال فتح اهللا عليه باب فقر
هرگز پرداخت  :كنيد نها را حفظ، آ گويم خورم و درباره آنها، برايتان سخن مي قسم مي

شود و هركس مورد ستم قرارگيرد، صبروشكيبايي  كاهش وكاستي مال نمي صدقه موجب
افزايد، و هركس دري ازگداپيشگي  داشته وخود را نبازد خداوند برعزت وبزرگي وي مي

   .»گشايد بازكند خداوند در فقر و تنگ دستي به رويش مي
 :كرده است  كه ترمذي آن را تصحيح  كرده روايت ) احمد و ترمذي از ابوهريره2
يقبل الصدقات ويأخذها بيمينه فيربيها الحدكم كما يربي أحدكم  ����إن اهللا« :فرمود صپيامبر

پذيرد و  خداوند صدقات شما را مي« »مهرة أو فلوه، أو فصيله حتى أن اللقمة لتصير مثل جبل
كه   دهد همانگونه رورش و افزايش ميگيرد، آن را پ آن را با دست راست خود تحويل مي

كه ثواب يك  شود تا جايي  دهيد، يعني زود بزرگ مي شما كره اسب خود را پرورش مي
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گفته است كه مصداق اين  وكيع  .»گردد كوه احد مي شود كه مثل  ، آنقدر بزرگ مي لقمه

óΟ+ :حديث در آيات زير آمده است s9 r& (# þθ ãΚn=÷è tƒ ¨βr& ©! $# uθèδ ã≅ t7ø) tƒ sπ t/ öθ−G9 $# ô tã  ÍνÏŠ$t7Ïã 

ä‹ è{ ù'tƒuρ ÏM≈s%y‰ ¢Á9 دانند كه خداوند توبه و بازگشت  مگر نمي«،  يعني .]١٠٤ :[التوبة _#$
كند، خداوند ربا را نابود و پايمال  پذيرد و صدقاتشان را قبول مي بندگان خود را مي

  . »دهد كند و صدقات را افزايش مي مي
تميم به حضور  مردي از بني :كه كرده است روايت »انس«احمد با سندي صحيح از  )3
كه خويشاوندان و مال  باشم اي رسول خدا، من مردي ثروتمند مي :آمد وگفت صپيامبر

؟  كنم خود را خرج و انفاق كاركنم و چگونه مال چه :، به من بگو و مهمانان فراوان دارم
هرك، وتصل أقرباءك وتعرف حق تخرج الزكاة من مالك فإنها طهرة تط« :فرمود صپيامبر

گمان ترا از بيماري و آلودگي  ، بي زكات مالت را بيرون كن« »المسكين والجار والسائل
گرداند، و نسبت به خويشاوندانت صله رحم بجاي آور و حق  بخل و طمع پاك مي

كه  خواهند، بر خود بشناس و بدان مستمندان و همسايگان وكساني كه چيزي از تو مي
  . »بر تو حقي دارندآنان 
ثالث أحلف عليهن، ال يجعل « :فرمود صكه پيامبر از حضرت عايشه روايت شده )4

الصالة، والصوم، والزكاة، وال  :اهللا من له سهم في االسالم كمن ال سهم له، وأسهم االسالم ثالثة
ه اهللا معهم.والرابعة لو يتولى اهللا عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة، وال يحب رجل قوما إال جعل

من بر صحت « »حلفت عليها رجوت أن ال آثم ال يستر اهللا عبدا في الدنيا إال ستره يوم القيامة
كه در  ، خداوندكسي راكه در اسالم سهمي داشته باشد، او را باكسي خورم سه چيز قسم مي

 .زه و زكاتنماز، رو :داند، سهمهاي اسالم سه چيزند اسالم سهمي ندارد، برابر نمي
كند  خداوند دردنيا اگركسي را بدوستي برگزيند، اورا در قيامت به غيرخويش واگذارنمي

گروهي و جماعتي را دوست داشته باشد، خداوند او را از جمله آنان به حساب  وهركس
كه اگر خداوند  ، شايد قسمم درست باشد، آورد و اگر بر چهارمي قسم بخورم مي

  . »پوشاند پوشاند در قيامت نيز عيوب او را ميكسي را دردنيا ب عيوب
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اي رسول خدا اگر  :گفت مردي :كه كرده از جابر روايت »االوسط«طبراني در  )5
من أدى زكاة ماله « :فرمود ص؟ پيامبر كند چه طوراست كسي زكات مال خود را پرداخت

در امان ،  كرد ازشرو بديهاي مال هركس زكات مال خود را پرداخت« »ذهب عنه شره
  . »است
من بر سه چيز به  :گفت كه اند كرده ) بخاري و مسلم از جرير بن عبداهللا روايت6
 مسلماني ، زكات بپردازم و نسبت به هر نماز بخوانم :براينكه :كردم بيعت صپيامبر

  . خيرخواه باشم
  :كسي كه از پرداخت زكات خودداري كند تهديد نسبت به

%Ï+ :فرمايد خداوند مي -1 ©!$# uρ šχρ ã”É∴ õ3 tƒ |=yδ©%!$# sπ āÒ Ï ø9$# uρ Ÿω uρ $ pκtΞθ à) ÏΖãƒ ’ Îû 

È≅‹Î6y™ «! $# Νèδ ÷�Åe³ t7sù A># x‹ yèÎ/ 5ΟŠ Ï9 r& ∩⊂⊆∪ tΠöθ tƒ 4‘ yϑøtä† $yγøŠn= tæ ’Îû Í‘$ tΡ zΟ ¨Ζyγy_ 2”uθ õ3çG sù 

$ pκÍ5 öΝßγèδ$ t6Å_ öΝåκæ5θ ãΖã_ uρ öΝèδâ‘θ ßγàß uρ ( # x‹≈yδ $ tΒ öΝè? ÷”t∴ Ÿ2 ö/ä3Å¡ àΡ L{ (#θè%ρ ä‹ sù $ tΒ ÷ΛäΖä. 

šχρâ“ ÏΨ õ3 s? ∩⊂∈∪_ كه طال و نقره و مال دنيا را انباركرده و  كساني « .]٣٥-٣٤ :[التوبة
كنند،  كنند و در راه خداوند و رفع نيازها و ضروريات مسلمانان خرج نمي نگهداري مي

درآن  .باشد اي محمد بدانان اعالم كن كه در روز قيامت عذاب دردناك در انتظارشان مي
ها و  گداخته كنند و با آن پيشاني و دنده آتش دوزخروزآن طال و نقره اندوخته شده را در

كه در دنيا اندوخته و در   اين همان چيزي است :شود گفته مي كنند و بدانان پشتشان را داغ
اندوختيد  كه مي ايد، پس بچشيد عذاب آنچه راه خدا و رفع نيازهاي مسلمين خرج نكرده

  . »كرديد و در راه خدا خرج نمي

Ÿωuρ ¨+ :خداوند فرمايد -2 t|¡ øts† t Ï% ©!$# tβθ è=y‚ ö7tƒ !$yϑÎ/ ãΝßγ9s?# u ª!$# ÏΒ  Ï&Î# ôÒ sù uθ èδ 

# Z�ö� yz Νçλ°; ( ö≅ t/ uθ èδ @�Ÿ° öΝçλ°; ( tβθ è% §θ sÜ ã‹y™ $ tΒ (#θè=Ïƒr2  Ïµ Î/ tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈uŠ É) ø9  :[آل عمران _#$

ثروت عطا  كه خداوند تعالي از فضل و رحمت خود به آنان مال دنيا و اشخاصي« .]180
گمان  كنند، اند و درراه خدا انفاق و احسان نمي فرموده است و آنان بخل و امساك كرده

،  نبرندكه اين بخل و خويشتن داري از صرف آن در راه خدا، براي آنان عمل خوبي است
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كه در احسان و انفاق برآن  ، در روز قيامت آن مالي بلكه بخل برايشان بسيار بد است
  . » . . .د، در گردنشان طوق و حلقه شده از سنگيني آن در زحمت خواهند بودان كرده بخل

ما من صاحب  « :فرمود صاند كه پيامبر امام احمد و شيخين از ابوهريره روايت كرده
كنز ال يؤدي زكاته إال أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فتكوى بها جنباه وجبهته حتى يحكم 

ان مقداره خمسين ألف سنة، ثم يرى سبيله، إما إلى الجنة، وإما إلى النار، اهللا بين عباده في يوم ك
وما من صاحب إبل ال يؤدي زكاتها إال بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت، تسنن عليه، كلما مضى 
عليه أخراها ردت عليه أوالها، حتى يحكم اهللا بين عباده، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم 

ه إما إلى الجنة وإما إلى النار، وما من صاحب غنم ال يؤدي زكاتها إال بطح لها بقاع قرقر  يرى سبيل
كأوفر ما كانت فتطؤه بأظالفها ، وتنطحه بقرونها ليس فيها عقصاء وال جلحاء ، كلما مضى عليه 
أخراها ردت عليه أوالها، حتى يحكم اهللا بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما 

الخيل في  :فالخيل يا رسول اهللا؟ قال :تعدون، ثم يرى سبيله، إما إلى الجنة، وإما إلى النار. قالوا
هي لرجل أجر،  :الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الخيل ثالثة :نواصيها ، أو قال

دها له فال تغيب ولرجل ستر، ولرجل وزر، فأما التي هي له أجر فالرجل يتخذها في سبيل اهللا ويع
شيئا في بطونها إال كتب اهللا له أجرا، ولو رعاها في مرج فما أكلت من شئ إال كتب اهللا له بها 
أجرا، ولو سقاها من نهر كان له بكل قطرة تغيبها في بطونها أجر، حتى ذكر االجر في أبوالها 

التي هي له ستر، فالرجل  وأرواثها ولو استنت شرفا أو شرفين كتب له بكل خطوة يخطوها أجر. وأما
يتخذها تكرما وتجمال، ال ينسى حتى ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها. وأما التي هي عليه وزر، 

فالخمر يا رسول اهللا؟  :فالذي يتخذها أشرا وبطرا وبذخا ، ورياء الناس فذلك الذي عليه الوزر قالوا
≅yϑsù ö + :عة الفاذةما أنزل اهللا علي فيها شيئا إال هذه االية الجام :قال yϑ÷è tƒ tΑ$s) ÷WÏΒ >ο§‘sŒ 

# \�ø‹yz …çν t�tƒ ∩∠∪ tΒuρ ö≅yϑ ÷ètƒ tΑ$s) ÷WÏΒ ;ο§‘sŒ # v� x© …çν t� tƒ ∩∇∪_ ٨-٧ :[الزلزلة[.  
، آن پول و اندوخته  كه زكات آن را پرداخت نكند، درروز قيامت  )1(كنزي  هر صاحب«

ها و پهلو و پيشاني  كه دنده آيد، ميشود و بصورت ورقهايي در گداخته مي او، درآتش جهنم
كنند، تا اينكه خداوند در روزي كه باندازه يكهزار سال دنيايي طول  وي را، بدان داغ مي

                                         
كه زكات واجب آن پرداخت نشده باشد چنانچه زكات پول و  كنز عبارت از پول و ثروتي است - 1

  . آيد كنز، به حساب نمي ود از نظر شرع، پرداخت ش ثروت و مال
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گردد، يا به  سپس راه آن شخص معلوم مي .رسد كشد، حساب بندگان خود را مي مي
اخت نكرده كه شتراني داشته باشد وزكات آنها را پرد هركسي .رود يا به جهنم بهشت مي

شوند،  دارند و از روي صاحبشان گذرانده مي ترين دشت نگاه مي باشد آنها را در وسيع
گردانند و از روي او  آخرين شتر از روي او گذشت، مجدداً اولي را برمي هرگاه

كه  شود تا اينكه خداوند در روزي رسد به آخري و اين عمل تكرار مي گذرانند، تا مي مي
كشد حساب بندگان خود را برسد، آنوقت راه اونيزيا سوي بهشت  يكهزارسال طول مي
  . »است يا سوي دوزخ

گوسفنداني داشته باشد و زكات آنها را نداده باشد درروز قيامت آنها را  كه  هر كسي 
دارند تا از روي نعش صاحبشان بگذرند و او را زير سم  در دشتي بسيار وسيعي نگاه مي

گرفت مجدد تكرار  شاخ بزنند همينكه يكبار اين عمل انجام كنند و او را خود لگدمال
كشد، به حساب بندگان  كه يكهزار سال طول مي گردد تا اينكه خداوند در روز قيامت مي

گردد، آنگاه راه وي به سوي بهشت يا به  مي اين عمل تكرار .نمايد خود رسيدگي مي
شود؟  سبان چه ميپرسيدندكه زكات ا صاز پيامبر .شود سوي جهنم مشخص مي

صاحبان  .روز قيامت خيرو بركت به پيشاني آنها بسته شده است تا :فرمود صپيامبر
  گروهي پرده و عيب پوش و براي گروهي مزد و ثواب و براي براي :گروهند اسبها سه

اگركسي اسباني راكه دارد، در راه خدا بكارگيرد و  .باشند گناه و وبال مي گروهي ديگر،
خورند، خداوند به  كه مي  اي كند، باندازه علوفه اي استفاده در راه خدا نگاهداريآنها را بر

اي آنها  اگر آنها را در چراگاهي بچراند و در رودخانه .فرمايد صاحب آنها، پاداش عطا مي
كه  و باندازه قطرات آبي. خورند كه از آن چراگاه مي اي را آب دهد، خداوند باندازه علوفه

دهد حتي خداوند مزد بول  آشامند، به صاحب آنها مزد وپاداش مي مي ازآن رودخانه
گامهاي  هايي نيز باال روند باندازه  پردازد و اگر از تپه يا تپه ومدفوع آنها را نيزبه وي مي

اگركسي اسبان را براي حفظ آبرو و آراستگي  .آنها نيز خدا به صاحب آنها پاداش مي دهد
حال سختي وفراخي حقوق پشت وشكم آنها را فراموش كند و در  و زينت نگاهداري

كند وبحال آنها  نكند يعني بيچارگان را بر آنها سواركند و اززاد و ولد آنها نيزبخشش
و اگركسي اسبان را براي تفاخر و تكبر و  .باشند عيب پوش مي برسد، آنها براي او پرده
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 .عذاب وگناه و وبال هستند كند، آنها براي وي سركشي و تظاهر و خودنمايي نگاهداري
خداوند درباره آنها  :فرمود صشود؟ پيامبر زكات خرما چه مي :سوال شد صاز پيامبر

كند،  /كه هركس باندازه يك مثقال ذره نيكي :چيزي به من نفرموده است مگراين آيه جامع
مي كند پاداش بد آن را  بيند و هركس باندازه يك مثقال ذره بدي پاداش نيك آن را مي

  . »بيند
من آتاه اهللا ماال فلم يؤد زكاته « :فرمود صكه پيامبر اند كرده شيخين از ابوهريره روايت

ثم  -يعني شدقيه  -مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه 
Ÿω+ :أنا كنزك، أنا مالك. ثم تال هذه االية :يقول uρ ¨ t|¡ øt s† tÏ% ©!$# tβθ è=y‚ ö7tƒ  . . . . ._ آل عمران]: 

كسي مالي را ارزاني دارد و او زكات آن را ندهد، در روزقيامت آن  اگر خداوند به « .]180
مال بصورت يك مارسمي بسيارخطرناك خالدار، مجسم مي گردد و بدورگردن صاحب 

كه  و ثروت تو هستممن همان مال  :گويد گيرد، سپس مي زند و او راگاز مي ، حلقه مي مال
  ».سورة آل عمران را خواند 180آية  ص، سپس پيامبر زكات آن را نپرداختي

كه متن اين حديث از اوست هر سه از عبداهللا بن عمرو  ابن ماجه و بزاز و بيهقي -3
إن ابتليتم بهن  - يا معشر المهاجرين خصال خمس « :فرمود صاند كه پيامبر روايت كرده

لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إال فشا فيهم  :-هللا أن تدركوهن ونزلن بكم أعوذ با
االوجاع التي لم تكن في أسالفهم، ولم ينقصوا المكيال والميزان، إال أخذوا بالسنين وشدة المؤنة 

م وجور السلطان. ولم يمنعوا زكاة أموالهم، إال منعوا القطر من السماء، ولوال البهائم لم يمطروا، ول
ينقضوا عهد اهللا وعهد رسوله، إال سلط عليهم عدو من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم 

، پنج خصلت و صفت بد  گروه مهاجرين اي« »تحكم أئمتهم بكتاب اهللا، إال جعل بأسهم بينهم
هست اگر بدانها مبتال شديد و اين صفات در ميان شما پديدارگرديد، پناه بر خدا از اينكه 

، در ميان قومي  عفتي گناه و آلودگي زنا و بي هرگاه :ا را دريابيد يعني ازآن پرهيزكنيدآنه
كه آن را علني و آشكارا، انجام دهند، آنوقت بيماريهايي در ميان آن  اي آشكارگردد، بگونه

كه در پيمانه و  هر جماعتي .آيدكه در ميان پيشينيانشان وجود نداشته است قوم پديد مي
، به خشكسالي و  كند و آنها راكمتر از حد معمول بدهد، آن قوم و جماعت انت، خي وزنه

گردد، هر قومي كه زكات اموال  سختي زندگي و پادشاه و حكمرواي ستمكار، دچار مي
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شوند و اگر بخاطر حيوانات و دامهايشان نبود، اصال  خود را ندهد، دچاركم باراني مي
ماعتي عهد و پيمان خدا و رسول وي را بشكند، باريد، هرقوم و ج باراني برآنها نمي

شان را نيز  كه بعضي از دارائي سازد، خداوند دشمني از غيرخودشان را، بر آنان مسلط مي
كتاب خداوند عمل نكنند و كتاب خدا در ميانشان  كه پيشوايانشان به و هر قومي  .گيرد مي

  . »شود حكم نكند، آن قوم به جنگ داخلي دچار مي
با جماعتي از قريشيان نشسته « :اند كه گفت ين از احنف بن قيس روايت كردهشيخ -4
 :كرد وگفت كه درآن هنگام مردي با موي ژوليده و جامه و هياتي خشن آمد و سالم ، بودم

دهند، بدينكه در روز قيامت سنگها را درآتش  كه زكات آن را نمي مژده باد مال اندوزاني
شانه آنها بيرون  گذارند، تا اينكه از روي نوك پستانشان ميكنند وآن را بر جهنم داغ مي

 .شوند آيد، آنوقت پريشان مي گذارند تا از پستانشان بيرون مي آيد و برشانه آنها مي مي
كردم  من او را دنبال .رفت و به يكي از ستونهاي خانه خدا تكيه زد -ابوذر  - سپس آن مرد 

آن قوم از سخن تو بدشان  :به وي گفتم .شناختم و نزد او نشستم در حاليكه او را نمي
محبوب  :گفتم  :گفت دوستم و محبوبم به من .فهمند آنان چيزي نمي :اوگفت .آمد

؟ من به  بيني آياكوه احد را مي :گفت ، او به من صحضرت محمد :گفت ؟ شماكيست
به  مرا صكه پيامبر  كردم مي و من فكر .تمام شد خورشيد نگريستم تا اينكه روز

،  بينم كوه احد را مي ، آري :گفتم درجواب ايشان .فرستد كه دارد مي كاري و نيازي دنبال
، آنگاه همه آن را  داشتم كوه احد طال مي  چقدر دوست داشتم كه باندازه :فرمود صپيامبر

كردن مال دنيا  تنها در فكرجمع .فهمند كردم مگر سه ديناررا بلي اينها چيزي نمي انفاق مي
مال دنيا را از آنان  ، چيزي از پيوندم كه به لقاء اهللا مي بخداي سوگند تا وقتي .ندهست
  . »كنم خواهم و در باره دين خود نيز ازآنان استفتاء نمي نمي

  :ت امتناع ورزد كسي كه از دادن زكا
باجماع امت اسالمي زكات از جمله واجبات و فرايض دين اسالم است و از 

كه اگركسي وجوب آن را انكاركند از دين  اي شمار است بگونهضروريات دين اسالم ب
شود، مگر اينكه تازه مسلمان باشد كه  كافر و مرتدكشته مي اسالم خارج و بعنوان

اما اگر كسي به  .داند، معذور خواهد بود درآنصورت چون احكام اسالم را، بخوبي نمي
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كافر  گردد ولي ، اوگناهكار ميوجوبيت زكات معتقد باشد، ولي از دادن آن امتناع ورزد
و  .كه بزور زكات را از او بگيرد بر حاكم واجب است .شود و از اسالم خارج نيست نمي

و در اينصورت حاكم نبايد بيش اززكات مقرر را از او  .كند او را تعزير و تنبيه و مجازات
ر زكات نصف ، حاكم عالوه ب امام احمد و بنا به قول قديم شافعي بگيرد، ولي به نظر

 اگر كسي مال و دارايي خود را پنهان -او بگيرد  مالش را نيز بعنوان جريمه و مجازات از
تواند عالوه بر زكات  سپس اموال وي آشكار گرديد حاكم مي .كرد تا زكات آن را ندهد

  . نصف مالش را نيزبعنوان جريمه از او بگيرد
بهز بن حكيم و اواز پدرش، روايت چه احمد و نسائي و ابوداود و حاكم و بيهقي از 

في كل إبل سائمة، في كل أربعين ابنة « :فرمود كه مي شنيدم ص، از پيامبر گفت كه  اند،  كرده
لبون ال يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله 

از بابت هر چهل شتر سائمه  « »ا شئعزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى ال يحل الل محمد منه
كه دو   يك بچه شتري -كه در تمام فصول سال ازعلف خودرواستفاده مي كنند  شتراني -

 بعنوان زكات از صاحب شتران .كرده است و پا به سه سالگي نهاده باشد سال را تمام
و پاداش هركس به اميد مزد  .شود هيچ شتري از حساب زكات استثناء نمي .شود گرفته مي

، و هركس از  كرد، او مزد و پاداش خود را خواهد يافت از خدا، زكات را پرداخت
بعنوان  گيريم ونصف مالش را نيز گمان ما آن را ازاو مي پرداخت زكات امتناع ورزيد، بي

اين عمل را بعنوان حقي از حقوقات واجب پروردگار بزرگ  .گرفت جريمه خواهيم
امام احمد اسناد اين  .»از زكات براي آل محمد حالل نيست دهيم و هيچ چيزي انجام مي

 .صحيح است  »بهز  «حديث  :حاكم ابن حجرگفته است .دانسته است  »صالح «حديث را 
اند و اگر  كه اهل علم اين حديث را اثبات نكرده بيهقي از امام شافعي روايت كرده است

  . كرديم شد ما بدان عمل مي ثابت مي
قومي با اعتقاد به وجوب زكات ازپرداخت آن ممانعت ورزند واين قوم گروهي و  اگر

پرداخت زكات  داراي قدرت دفاعي نيز بود، بايستي با آن قوم جنگيد تا اينكه مجبور به
أمرت « :فرمود صاند كه پيامبر چون بخاري و مسلم از ابن عمر روايت كرده . .گردند مي

إال اهللا، وأن محمدا رسول اهللا، ويقيموا الصالة، ويؤتوا الزكاة، أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله 
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به من دستور  « »فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إال بحق االسالم وحسابهم على اهللا
گواهي دهند و  ، تا اينكه به وحدانيت اهللا و رسالت من كه با مردمان بجنگم داده شده

كردند خون و مالشان  زكات اموال خود را بدهند، هرگاه چنين اقراركنند و نماز بگزارند و
كه مستلزم خون ريزي يا  ، اند، مگر در اجراي احكام اسالم را ازمن محفوظ و مصون داشته

و همچنين جماعت محدثين از ابوهريره  .»غرامت مالي باشد و حسابش با خدا است
و ابوبكربه خالفت رسيد  متوفاگشت صچون پيامبر :گفته است اند كه كرده روايت

چگونه  :، عمرگفت گرفت ابوبكر تصميم به جنگ با آنها وگروهي از اعراب مرتدگشتند و
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ال إله « :فرمود ص؟ در حاليكه پيامبر كني با آنان جنگ مي

به من دستور « »لىإال اهللا، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إال بحقه وحسابه على اهللا تعا
كلمه توحيد را  هركس اين .الاله االاهللا.  :، تا اينكه بگويند كه با مردم بجنگم داده شده

مگردراجراي احكام اسالم و حسابش با  ، گمان جان و مالش درامان است ، بي گفت
  به خداي سوگند هركس بين نماز و زكات فرق بگذارد  :ابوبكرگفت .»خداست

گمان زكات حق مال  و زكات ندهد با او خواهم جنگيد، چون بي يعني نماز بخواند
دادند، از  مي صاي را كه به پيامبر به خداي سوگند اگر بزغاله .كه بايد پرداخت شود است

به خداي سوگند،  :گفت آنگاه عمر .گرفتن آن با آنان خواهم جنگيد من باز دارند، براي
گويد  كه او راست مي ، و دانستم ست نداخته اخداوند تصميم به جنگ را، در قلب ابوبكر ا

را  -زانوبند شتر  -  »عقال « ،»بزغاله «مسلم و ابوداود و ترمذي به جاي  .و بر حق است
  . اند كرده روايت

  ؟ زكات بر چه كساني واجب است

اي كه اموال زكوي وي به حد نصاب زكات برسد، دادن زكات  بر هر مسلمان آزاده
  . واجب است

  :ت ب در زكا يط حد نصاشرا

كه هيچ  هاي ضروري شخصي باشد، ، زايد بر نيازمندي بايستي حد نصاب زكات -1
، ابزار و  ، وسيله اياب و ذهاب ، مسكن ، پوشاك خوراك :، مانند نياز نيست كس از آنها بي
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ش تواند زكات اموال خود را بدهد كه اين نيازمنديهاي كسي مي بنابراين كار و شغل ( آالت
  . تامين باشد)

كه مدت يكسال از ابتداي . بايستي يك سال هجري از داشتن آن حد نصاب بگذرد -2
 .گردد و بايستي در ظرف سال از حد نصاب كمترنشود داشتن حدنصاب محسوب مي

كاهش يابد سپس دوباره به حد نصاب برگردد، ابتداي  چنانچه در طي سال حد نصاب
  . گردد آن محسوب ميسال از زمان به حدكمال رسيدن 

كه  ، در مالي گفته است بنا به مذهب ما و مذهب مالك و احمد و جمهور فقهاء نووي
، مانند طال و  باشد وگذشت يكسال از داشتن آن معتبراست زكات از عين آن واجب مي

چنانچه در يك  .باشد ، وجود حد نصاب در تمام مدت سال شرط مي نقره و حيوانات
شود، و ابتداي سال از زماني محسوب  كاهش يابد آن سال قطع مي صابلحظه ازسال حد ن

آنچه معتبر  :امام ابوحنيفه فرموده است .رسد گرددكه مال مجددا به حد نصاب مي مي
كه در مال زكوي در ابتدا و آخر سال حد نصاب زكات وجود داشته باشد  است آنست

اگر درآغاز سال دويست درهم  تا جائيكه .وكاهش ازحد نصاب درطي سال اشكال ندارد
گوسفند  يا چهل .، داشته باشد و در طي سال همه آنها را از دست بدهد مگر يك درهم

گوسفند، سپس درآخر سال  گردند، مگر يك راس داشته باشد و در طي سال همگي تلف
كه زكات همه  دويست درهم يا چهل گوسفند را مجددا بدست آورد، بر وي واجب است

درميان سال حد نصاب را فروخت يا آن را بنوع و جنس  اگر .اخت نمايدآن را پرد
  . كند گردد و از نو سال ديگررا حساب مي ديگري تبديل كرد آن سال قطع مي
ها شرط و معتبرنيست بلكه زكات آنها روز درو و  ميوه البته اين شرط دوم درزراعت و

θ#)+ :رمايدف چون خداوند مي .گردد خرمن و ميوه چيني پرداخت مي è?#u uρ …çµ ¤) ym uΘöθ tƒ 

 Íν ÏŠ$ |Áym_ كه  اموالي :گفته است عبدري .»و حق آن را روز درو بپردازيد « .]141 :[األنعام
  :بايستي زكات آنها داده شود دو نوعند

كه رشد و نمو آنها در خود آنها است مانندگندم و جو و ساير حبوبات  ، اموالي اول
  . مال بوجود آمد ورسيده شد، پرداخت زكات آن واجب است ها، همينكه اين نوع وميوه
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- كه بايد براي رشد و نمو و بهره دهي نگاهداري شود مانند درهم و دينار  ، اموالي دوم
، در اين نوع از اموال گذشت  وكاالهاي تجارتي و حيوانات زنده  -و پولهاي رايج روز 

حد نصاب نگذرد، زكات آن  يكسال بر حد نصاب زكات معتبر است و تا يكسال از
  . »پايان سخن نووي « .راي فقهاء نيز چنين است .شود پرداخت نمي

 :كودك و ديوانه پرداخت زكات از اموال 

كه  كودك و ديوانه به حد نصاب برسد بر ولي و سرپرست آنها واجب است اگر اموال 
از پدرش و او  عمرو بن شعيب .كند و پرداخت نمايد زكات را از اموال آنها بيرون

من ولي يتيما له « :فرمود صكه پيامبر كرده است ازجدش و او از عبداهللا بن عمرو روايت
هركس سرپرست يتيمي باشدكه مالي دارد، « »مال فليتجر له وال يتركه حتى تأكله الصدقة

كند ونگذاردكه صدقه و زكات اموال او را بخورد= يعني بر اثر  برايش تجارت
امام شافعي نيز  :گفته است  حافظ .اسناد اين حديث ضعيف است .»بدكاهش يا پرداخت

حديث مرسلي راگواه اين حديث قرار داده است و با مفهوم عام احاديث ديگر درباره 
   .وجوب زكات آن را تاكيدكرده است و آن را قبول دارد

 .كرد كه تحت سرپرستي او بودند، پرداخت مي حضرت عايشه زكات اموال يتيماني
از  صگروهي از ياران پيامبر. راي اهل علم در اين باره مختلف است :گويد ترمذي مي

و  .گردد گويند زكات اموال يتيمان بايد پرداخت ، عايشه و ابن عمر مي جمله عمر، علي
در اموال يتيمان  :اند وگروهي گفته .راي مالك و شافعي و احمد و اسحاق نيز چنين است

  . باشد و ابن المبارك نيز چنين ميزكات نيست و راي سفيان 

 :ست ر ا ب رسيده ولي بدهكا كسي كه اموالش به حد نصا

، او بايد  ، ولي بدهكار است كه اموال زكوي دارد و به حد نصاب رسيده است كسي
زكات را  رسد كفاف بدهي خويش را جداكند و از بقيه اموالش اگر به نصاب مي باندازه 

زيرا  .رسد، زكاتي بر وي واجب نيست اموالش به حد نصاب نميكند و اگر بقيه  پرداخت
دادن « »ال صدقة إال عن ظهر غني« :فرمايد مي صو پيامبر .در اين حال او فقير است

احمد آن را روايت و بخاري آن را بصورت معلق ذكركرده  .» نيازي است زكات پس ازبي
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نيازان  زكات از بي « »ترد على فقرائهمتؤخذ من أغنيائهم و « :فرمايد مي صبازهم پيامبر .است
كه بدهي  كند، براي شخص بدهكار فرق نمي .»شود شود و به نيازمندان داده مي گرفته مي

 »فدين اهللا أحق بالقضاء« :در حديث آمده است كه .او نسبت به خدا يا به خلق خدا باشد
  . »تر است كه قضاء گردد دين و بدهي به خداوند، شايسته «

 :بدهي زكات دارد و بميرد كسي كه

اگركسي مرد و بر وي بدهي زكات بود بايستي پيش ازطلب طلبكاران و پيش از انجام 
چون خداوند درباره  .كرد ، آن زكات را از اموال او بيرون وصيت وي و تقسيم ميراث

.+ :مواريث مي فرمايد ÏΒ Ï‰ ÷èt/ 7π§‹Ï¹ uρ 4 |»θ ãƒ !$ pκÍ5 ÷ρr& A øyŠ_  تركه ميت بعد از « .]12[النساء
كه زكات بدهي  بديهي است .»گردد انجام وصيت وي و بعد از پرداخت ديون تقسيم مي

مردي به  «:از ابن عباس روايت است كه .گردد ، پس بايد پرداخت نسبت به خداوند است
توانم بجاي  ، آيا مي مادرم مرده وروزه يكماه بدهكاراست:آمد وگفت صپيامبر حضور

بود، حاضر بودي  اگرمادرت بدهكار مي :فرمود ص؟ پيامبر را روزه بگيرم اواين يك ماه
پس بدهي خدا، شايسته است كه  :فرمود ص، پيامبر آري:گفت ؟ او بدهي او را بپردازي

  . اند كرده شيخين آن را روايت .»گردد بازپرداخت 

  :در پرداخت زكات نيت شرط است

نابراين براي صحت آن نيت و قصد ، ب چون پرداخت زكات عبادت و پرستش خداست
كه زكات دهنده بهنگام پرداخت  ، بعنوان عبادت الزم و شرط است بدينگونه پرداخت آن

آن قصدكندكه آن را براي رضاي خدا و بمنظوركسب پاداش از طرف خدا و بعنوان 

tΒ$!+ :فرمايد خداوندمي. كند زكات فرض و واجب پرداخت مي uρ (# ÿρâ÷É∆ é& āω Î) (#ρ ß‰ ç6÷è u‹Ï9 ©! $# 

tÅÁ Î=øƒ èΧ ã&s! tÏe$!$#_ كامل  و بدانان دستور داده نشده است مگر اينكه با اخالص « .]٥ :نةي[الب
إنما  « :فرمود صو پيامبر .»كنند و دين را ازآن او بدانند خداوند را عبادت و پرستش

دهنده آن دارد  ارزش اعمال بستگي به نيت انجام« »االعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى
 اند مالك و شافعي شرط دانسته .»رسدكه در نيت او بوده است و به هركس آن چيزي مي
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بوقت پرداخت يا  :گويد ابوحنيفه مي .كند  ، نيت كننده زكات دروقت پرداخت كه پرداخت
گويد  كند و امام احمد مي كننده زكات بايد نيت ، پرداخت بوقت برطرف شدن واجب

  . پرداخت نيز مي توان نيت كرداندكي پيش از 

  :آن  پرداخت زكات بوقت وجوب

، بايستي فوراً آن را  گشت ، حاصل همينكه زكات واجب شد وشرايط وجوب آن
پرداخت نمود و تاخير در پرداخت آن حرام است مگر اينكه فوراً امكان پرداخت آن 

بخاري از عقبه بن  چه احمد و. نباشد درآنصورت تاخيرتا زمان امكان پرداخت جايزاست
، چون سالم  گزاردم نماز عصررا مي صهمراه پيامبر :گفت  اند كه روايت كرده  الحارث

چون ديدكه مردم . داد، بسرعت برخاست و به نزد يكي اززنانش رفت سپس بيرون آمد
ذكرت وأنا في الصالة تبرأ عندنا، « :اند، فرمود ازسرعت رفتن و برگشتن وي درشگفت شده

طال  -اي  در هنگام نماز بيادم آمدكه نقدينه« »يمسى أو يبيت عندنا، فأمرت بقسمته فكرهت أن
كه شب پيش ما بماند لذا دستور دادم آن را تقسيم  ، دوست نداشتم پيش ما است -يا نقره 

كه  اند كرده  ، روايت امام شافعي و بخاري در تاريخ خود از حضرت عايشه. »كنند
زكات با هر مالي آميخته باشد، « »ت الصدقة ماال قط إال أهلكتهما خالط« :فرمود صپيامبر

 :كرده است بدان افزوده حميدي كه اين حديث را روايت .»كشاند آن را به نابودي مي

آيد كه  پيش مي« »يكون قد وجب عليك في مالك صدقة فال تخرجها، فيهلك الحرام الحالل«
كني تا اينكه مال حرام  ال خود بيرون نميگردد وشما آنرا ازم در مال شما زكات واجب مي

  . »كشاند مال حالل را به نابودي مي

  :ت ب در پرداخت زكا شتا

كرد، حتي اگر دو سال پيش از  توان زكات اموال را پيش از تمام شدن سال پرداخت مي
اگرزكات اموال خود را پيش از   « :گفته است  كه  زهري روايت شده از .موعد هم باشد

اگر مردي زكات سه :از حسن سوال شد.  «، اشكالي ندارد دن سال پرداخت نمايمتمام ش
 شوكاني .، درست است آري :؟ او جواب داد سال بعدي اموال خود را بدهد جايز است

و المويد . راي شافعي و احمد و ابوحنيفه و هادي و قاسم نيز چنين است « :كه گفته است
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سفيان ثوري و داود و ابوعبيد بن  ي مالك و ربيعه وول. باهللا آن را بهتر دانسته است
پيش از تمام شدن سال پرداخت زكات جايز نيست :اند گفته الحارث و ناصر از اهل بيت

كه بمقتضاي احاديث وجوب زكات به تمام شدن   اند، گفته  آنان .كند و فرض راكفايت نمي
اند، منافاتي  را صحيح دانسته كه تعجيل كساني البته اين سخن با قول. ، تعلق دارد سال

شود ودراين مسئله با هم نزاع واختالفي  زيرا با تمام شدن سال زكات واجب مي. ندارد
كه اگر پيش از تمام شدن سال آن را پرداخت نمود،  ندارند، بلكه اختالف در آن است

  . ا هـ. »كند يا خير كفايت مي بجاي زكات واجب
كه آيا زكات عبادت است يا حقي است واجب  آنستاختالف در  «:ابن رشد گفته است

نماز پيش  گويند همانگونه كه دانند، مي ؟ كساني كه آن را عبادت مي براي بيچارگان
، پرداخت زكات نيزپيش از تمام شدن سال و قبل از موعد، صحيح  ازوقت صحيح نيست

دادن آن :ندگوي دانند مي كه آن را يك حق واجب در يك وقت معين مي وكساني. نيست
امام شافعي درراي خويش به حديث علي بن  .بصورت داوطلبي پيش از موعد جايز است

عمويش  زكات را پيش از موعد از صپيامبر :كه فرموده كرده است  طالب استدالل ابي
  . ا هـ. »گرفت عباس بن عبدالمطلب 

 :دعاي خير براي زكات دهنده
گيرند برايش دعاي  ه تحويل ميكه زكات را از زكات دهند مستحب است وقتي

›õ+ :فرمايد چون خداوند مي. خيركنند è{ ô ÏΒ öΝÏλÎ;≡uθ øΒr& Zπ s% y‰ |¹ öΝèδ ã� ÎdγsÜ è? ΝÍκ� Ïj. t“ è? uρ $ pκÍ5 Èe≅|¹ uρ 

öΝÎγø‹n=tæ ( ¨βÎ) y7s? 4θ n=|¹ Ös3y™ öΝçλ°;_ زكات اموال آنان را بگيركه بدينوسيله « .]١٠٣ :[التوبة
،  كني طمع پاك سازي وروحشان را پرورش و تزكيهروحشان را از آلودگي بخل و
  . »گمان دعاي خير تو برايشان آرامش روحي بدنبال دارد وبرايشان دعاي خيركن چون بي

آوردند،  مي صهرگاه زكـاتي را براي پيامبر :كه از عبداهللا پسر ابي اوفـي روايت است
امـوال زكات را پيش  و پدرم »خداوندا بدانان رحم كن« »اللهم صل عليهم« :گفت مي

، احمد و ديگران آن را روايت »اللهم صل على آل أبي أوفى« :ايشان برد، ايشان فرمودند
  . اند كرده
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مردي يك شتر خوبي را از بابت زكات  :كه كرده است نسائي از وائل بن حجر روايت
ي و خداوندا به و« »اللهم بارك فيه وفي إبله« :فرمود صآورد، پيامبر صپيش پيامبر

 .هرگاه امام زكات را از زكات دهنده :كه گفته است امام شافعي .» شترانش بركت عطاكن
 »آجرك اهللا فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت« :كه بگويد گرفت سنت است تحويل

،  اي اي به تو عطاكند و آنچه راكه براي خويش نگاه داشته كه داده خداوند پاداش آنچه«
   .»خداوند افزايش دهد

  آنها زكات واجب است ر اموالي كه د

  (اموال زكوي)
پول رايج بجاي  كه از نظر اسالم زكات درآنها واجب است عبارتند از طال، نقره ( اموالي

هاي آزاد  كه در طي سال از علوفه حيواناتي   ، كاالهاي تجارتي  ، جات ، ميوه ، حبوبات آنها)
  . ها ن علوفه ندارند، معادن و گنجينهكنند ونيازي به انباركرد تعليف و تغذيه مي

  نقره زكات طال و
  :آن وجوب  دليل 

%šÏ+ :فرمايد درباره زكات طال و نقره خداوند مي ©!$# uρ šχρ ã”É∴ õ3 tƒ |=yδ©%!$# sπāÒ Ï ø9 $#uρ 

Ÿω uρ $ pκtΞθ à)ÏΖãƒ ’ Îû È≅‹Î6y™ «! $# Νèδ ÷�Åe³ t7sù A># x‹ yèÎ/ 5ΟŠÏ9 r& ∩⊂⊆∪ tΠöθ tƒ 4‘ yϑøt ä† $ yγøŠn= tæ ’ Îû Í‘$ tΡ zΟ̈Ζyγy_ 

2”uθ õ3çG sù $ pκÍ5 öΝßγèδ$ t6Å_ öΝåκæ5θ ãΖã_ uρ öΝèδâ‘θ ßγàß uρ ( # x‹≈yδ $ tΒ öΝè? ÷”t∴ Ÿ2 ö/ä3Å¡ àΡ L{ (#θè%ρ ä‹ sù $ tΒ ÷ΛäΖä. 

šχρâ“ ÏΨ õ3 s? ∩⊂∈∪_ كسي طال و نقره داشته   هرگاه .) آن قبال گذشت ترجمه ( .]34 :[التوبة
، خواه بصورت  گذرد زكات آنها واجب استازآن ب باشد و به حد نصاب رسيده و يكسال

البته بايد حد . پول رايج و نقد يا مسكوكات و زيورآالت باشد و يا بصورت شمش باشند
  . نصاب آن زايد بربدهي و نيازهاي اصلي مالك باشد

  :حد نصاب طال براي زكات و مقدار زكات آن
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، زكات آن نيم  گذشت هرگاه مقدار طالي موجود به بيست دينار رسيد و يكسال برآن
واز مازاد بر بيست دينار نيز بدان . شود، يعني يك چهارم از يكدهم از بيست دينار دينارمي

%= دو و نيم 2/5شود يعني يكچهارم از يكدهم از بيست دينار = ( نسب زكات اخذ مي
  . درصد)

يعني في  -ليس عليك شئ « :فرمود صكه پيامبر طالب روايت است از علي بن ابي
حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول، ففيها  -لذهب ا

كه  تا وقتي « .»نصف دينار.فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول
، هرگاه طالي  چيزي بر شما واجب نيست. طالي شما بميزان بيست دينار نرسيده است

شود و  گذشت نصف دينار زكات آن مي رسيد و يك سال از آن مبلغ شما به بيست دينار
توان زكات  ، وقتي ازمالي مي از مازاد بر بيست دينار نيز بدين نسبت زكات بيرون كن

بخاري آن  .بروايت احمد و ابوداود و بيهقي .»گذشته باشد كرد كه يك سال از آن  بيرون
كه  از زريق مولي بني فزاره روايت است .است دانسته »حسن «و حافظ آن را   »صحيح «را 

از كاالهاي بازرگاني  :كه كه به خالفت رسيد به وي نوشت عمر بن عبدالعزيز وقتي
آنها  بابت زكات از گذرند، از هرچهل دينار يك دينار كه ازنزد تو مي بازرگانان مسلمان

اگر يك سوم دينار از  .ودش گرفته مي  آن بگير و مازاد بر چهل دينار هم به همان نسبت از
كه تا يك سال  و برايشان بنويس  .بيست دينار كمتر بود چيزي از بابت زكات ازآن مگير

  . روايت ابن ابي شيبه به. ديگر ازپرداخت زكات معافند
كه  بينيم آنست چيزي كه ما در آن هيچ اختالفي نمي :گفته است » موطا «امام مالك در 

) نيز  نقره كه ازدويست درهم (  شود، همانگونه ال) واجب ميط ( زكات از بيست دينار
  .گردد واجب مي

و وزن  )1(درهم مصريو يك دوم  28بيست دينار از نظر وزن برابر است با وزن 
  .گرم است 3/12هردرهم مصري تقريباً 

                                         
  كه معادل چهل و هشت حبه يا چهل و هشت جو ميانه است.   درهم واحد وزن   - 1
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  :آن حد نصاب نقره براي زكات و مقدار واجب 
چون به دويست درهم  .شود اجب نمينقره تا به مبلغ دويست درهم نرسد زكات آن و

كه  باشد رسيد مقدار زكات از دويست درهم يك چهارم از يك دهم دويست درهم مي
و از مازاد بر دويست هر اندازه باشد بدين نسبت زكات آن داده . شود پنج درهم مي

زاد كم يا زياد ما ، بعد از رسيدن به حد نصاب -طال و نقره  - چه در زكات نقدين . شود مي
 صازعلي پسرابي طالب روايت است كه پيامبر .شود برنصاب آن مورد عفو واقع نمي

 :قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة (الفضة) من كل أربعين درهما« :فرمود
من شما را از زكات  « »درهم، وليس في تسعين ومائة شئ، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم

پس زكات نقره را ازهر چهل درهم يك درهم بدهيد، نقره  .گان معاف داشتماسبان و برد
، پس ازبابت مبلغ يكصد و نود درهم زكات  آن زكات نيست تا به دويست درهم نرسد در

، پنج  شود، و چون موجودي شخص به دويست درهم رسيد از بابت آن پرداخت نمي
درباره اين حديث :گويد رمذي ميت. به روايت اصحاب سنن. »كنيد درهم زكات پرداخت

به راي اهل علم در مقدار كمتر :اوگفت. است  » صحيح  « :، اوگفت از بخاري سوال نمودم
، دويست درهم »اوقيه  «، و پنج  چهل درهم  »اوقيه «هر . زكاتي واجب نيست  »اوقيه «از پنج 

 .ش مصري استيكدوم قر 555ريال مصري = و هفت نهم  27دويست درهم =  .شود مي
  .گرم است 12/3هر درهم واحد وزن مصري تقريباً 

                                                                                                         
، در اسالم براين وجه قرارگرفته  اگرچه درهم به چند وزن مختلف بوده :در قواعد مطهر حلي آمده

  كه هر درهم شش دانگ باشدكه دانگي هشت جو ميانه است.
درهم و  :اند. براي تفصيل بيشتر به فرهنگ معين زير عنوان برابر يك گرم نيزگرفته يك درهم را

  كه به تفصيل از آن سخن گفته است. كنيد  مثقال توجه
سه  مثقال وهر چهارده مثقال بيست درهم است ( گويد: هرده درهم هفت  اهللا مردوخ مي ة يآمرحوم 

) و از  مثقال و نيم 3 از دويست درهم نقره پنج درهم (گويد  شود) ومي سبع برمقدارمثاقيل افزوده مي
  ، نيم مثقال زكات واجب است. بيست مثقال طال، مسكوك يا غيرمسكوك

گويد: باجماع علماء يك مثفال برابر يك درهم و سه هفتم آن است.  مي ةدكتر قرضاوي در فقه الزكا
  .مترجم
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  :توان طال و نقره را بهم اضافه كرد تا به حد نصاب برسد؟ ايا مي
اگر كسي مقداركمتر از حد نصاب طال داشته و همچنين مقدار كمتر از حد نصاب 

كنيم  ه نمي، آنها را به همديگر اضاف نقره نيز داشته باشد، براي تكميل حد نصاب زكات
كه درباره  شود همانگونه  ، از بابت آنها زكاتي پرداخت نمي چون دو جنس هستند، پس

درهم نقره و نوزده دينار  199بنابراين اگر كسي  .كنيم گاو و گوسفند نيز چنين رفتار مي 
  .)1(طال داشته باشد، زكاتي بر وي واجب نيست

 :مه ديگران داردپرداخت زكات از بابت وام و طلبي كه مالك بر ذ
  :وام و طلب از ديگران دو حالت دارد

علماء در . باشد بدهكار، طلب مالك را قبول دارد و حاضر به بازپرداخت آن مي -1
  :اين باره چند راي دارند

مالك بايد بابت طلب خود زكات بپردازد، ولي وقتي پرداخت آن الزم :راي اول
گذشته زكاتش را  كه  از بابت مدتي  كند و آنوقت كه طلب خود را وصول گردد، مي

ها  ها و حنبلي اين راي برمبناي راي حضرت علي و سفيان ثوري و حنفي. كند پرداخت مي
  .باشد مي

بايد مالك فورا از بابت طلب خويش زكات بپردازد، اگرچه آن را نيز  :راي دوم  
بنابراين الزم . يدآن تصرف نما در كند و تواند آن را وصول مي وصول نكرده باشد چون او

و اين راي . شود مي كه در وديعه نيز چنين رفتار كه زكات آن را بپردازد، همانگونه است
و زهري و  بر مبناي راي حضرت عثمان و ابن عمرو جابر و طاووس و نخعي و حسن

  .قتاده و شافعي است
،  دهي ندارد، پرداخت زكات از بابت آن واجب نيست چون اين وام بهره:راي سوم

اين راي بر مبناي  -ابزاركار  -شود  كسب وكار رفتار مي كاالهاي مورد كه در همانگونه
  .روايت شده است راي عكرمه است و از حضرت عايشه و ابن عمر نيز

                                         
  .ايد. مترجم ت درست در نميبگمانم اين مساله با مقاصد الشريعة و فلسفه زكا - 1
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كند، و  كرد، زكات يك ساله آن را پرداخت مي هرگاه آن طلب را وصول :راي چهارم
  .باح است بن المسيب و عطاء پسر ابي ر  اين راي سعيده

در صورتي بدهكار معسر و تنگ دست و چيزي نداشته باشد يا اينكه بدهي را  -2
قتاده و اسحاق و  :در اين صورت. رود قبول ندارد يا اينكه از بازپرداخت بدهي طفره مي

تواند از آن  گويند زكات آن بر مالك واجب نيست چون مالك نمي ها مي ابوثور و حنفي
  .اي ببرد بهره

گذشته آن را   كرد زكات مدت هرگاه مالك آن را وصول :اند گفته  بعضي
، ملك مالك و  چون آن طلب. و اين راي سفيان ثوري و ابوعبيد است .كند مي پرداخت

كه  ، همانگونه  كه گذشت واجب است ، پس زكات آن براي مدتي تصرف در آن جايز است
  .كه بر عهده شخص ثروتمند باشد واجب است زكات وامي 

) و  بصري عمر بن عبدالعزيزو حسن (. امام شافعي روايت شده است دو راي از هر
كرد، بايد زكات يكساله  ، آن طلب را وصول هرگاه مالك:گويند ليث و اوزاعي و مالك مي

  .كند آن طلب را پرداخت

  :ي رايج سها نكها و شركتها و اسكنا لي با د ما دار و اسنا ت اوراق بها زكا
كه از نظر بانكي يا شركتها داراي ارزش پولي هستند و  دار و سهام اسنادياوراق بها

توان  دار و تضمين شده هستند و فوراً مي اسكناسهاي رايج با توجه به اينكه ديون پشتوانه
كرد، لذا اموال زكوي محسوب و هرگاه ارزش پولي آنها  باندازه قيمت آنها، نقره دريافت

  .شود يال مصري برسد زكات درآنها واجب ميهفت نهم ر 27به حد نصاب = 

 :آالت ت زينت  زكا
، زبرجد و ديگر سنگهاي قيمتي  ، لولو، مرجان ، در، ياقوت ، از الماس باتفاق علماء
در . شود، مگر اينكه كاالي تجارتي باشند و مورد تجارت واقع شوند زكات داده نمي

آالت زنان باشد،  زينت  اي كه طال و نقرهدرباره . شود اينصورت از آنها نيز زكات گرفته مي
  :اختالف است



  561     زكات 
  

  

آالت زنان به حد نصاب برسد  گويند اگر طال و نقره زينت ابوحنيفه و ابن حزم مي
، از  كه عمرو بن شعيب اند كرده و آنان به حديثي استدالل. گردد زكات آن واجب مي

د كه در دستهايشان آمدن صدو زن به حضور پيامبر:كه كرده است پدرش و جدش روايت
أتحبان أن يسوركما اهللا يوم القيامة أساور من نار؟ « :بدانان فرمود صالنگوهاي طال بود، پيامبر

آيا دوست داريدكه خداوند، در روز قيامت  « »فأديا حق هذا الذي في أيديكما :ال، قال :قالتا
ات آن النگوهاي پس زك:فرمود. نخير:النگوهائي از آتش به دستان شما بپوشاند؟ گفتند

  .»خود را بدهيد
 صام به حضور پيامبر من همراه خاله :گويد كه از اسماء بنت يزيد روايت است

دهيد؟  آيا زكات آن النگوها را مي :، او به ما فرمود ، در حاليكه النگوهاي طال داشتيم رفتيم
مگر « »أديا زكاتهأما تخافان أن يسور كما اهللا أسورة من نار؟ « :نخير او فرمود :ما گفتيم

هيثمي  .»ترسيد از اينكه خداوند، النگوهائي آتشين به شما بدهد؟ زكات آنها را بدهيد نمي
  .است  »حسن «كرده و اسناد آن  احمد آن را روايت :كه گفته است  

، در  اي به نزد من آمد و انگشترهاي نقره صپيامبر :كه از حضرت عايشه روايت است
، تا خود را، براي  ام آنها را ساخته :گفتم ؟ من اين چيست اي عايشه:دست من ديد و فرمود

ماشاء  :يا گفتم. نخير :گفتم  ؟ دهي آيا زكات آنها را مي:فرمود. تو آرايش دهم اي پيامبرخدا
كه ترا به عذاب آتش  كافيست  اگر زكات آنها را ندهي « »هو حسبك من النار« :فرمود. اهللا 

  .به روايت ابوداود و دارقطني و بيهقي. »گرفتار سازند دوزخ 
آالت زنان  از زينت :اند گفته-، امام احمد  ، امام مالك امام شافعي -پيشوايان سه گانه 

  .شود بهر مبلغ و مقدار باشد زكات داده نمي
آالت از جابر بن عبداهللا سوال شد؟ او  بنت در باره زكات ز :كرده است كه بيهقي روايت

اگر  :اگر يكهزار دينار هم باشد؟ جابرگفت :گفتند به وي. زكات نيست كه درآن جواب داد
  .بيشتر هم باشد

اسماء دختر ابوبكر دختران خود را با طالي به ارزش  :كه كرده است بيهقي روايت
  .داد تقريباً پنجاه هزار دينار آراسته بود و زكات آن را نمي
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،  حضرت عايشه:كه روايت شده  ش، از قول عبدالرحمن پسر قاسم از پدر «موطا «در 
آالت داشتند و عايشه زكات آن را  بنت اش بود، كه آنها ز سرپرست دختران يتيم برادرزاده

عبداهللا پسر عمر، دختران وكنيزان خود را با طال :كه آمده است »موطا«باز هم در . داد نمي
 :ظاهر آيه « :ي گفتهخطاب. داد آالت طالي آنها زكات نمي داد و از بابت زينت آرايش مي

+šÏ% ©!$# uρ šχρã” É∴õ3 tƒ |=yδ ©%!$# sπ āÒ Ï ø9$# uρ_ كه زكات  موافق با كساني است. ]٣٤ :[التوبة
كه آن را واجب  كساني. كند دانند و اخبار و آثار نيز آن را تاييد مي آالت را واجب مي زينت
اصحاب عمل آنان را  اي از آثار و رفتار كرده وگوشه دانند به راي و نظرخود عمل نمي

  ».آالت را پرداخت كرد كه زكات زينت بهرحال احتياط در آنست  .كند تاييد مي
آالتي براي خويش  آالت مباح بود، ولي اگر زنان زينت اين اختالف درباره زينت

كه با حال آنان تناسب نداشته باشد، مثل اينكه زنان از طال و وسايل زينتي مردانه  بسازند،
براي آنها  آالت بنت در اينصورت اين ز. نند زينت و زيور شمشير و امثال آنبسازند ما

، ظروف طال و نقره هم همين حكم  و از بابت زكات. حرام و زكاتش نيز واجب است
  .جاريست

  :بين زن زكات مهريه و كا
، چه آن بدل است از  از مهريه زن زكات واجب نيست :فرمايد امام ابوحنيفه مي

مگر اينكه مهريه را وصول نمايد كه در آنصورت زكات . گردد محسوب نمي كه مال چيزي
كه   ، همانگونه ، از آن زكاتي نيست بنابراين پيش از وصول و دريافت آن .آن واجب است

بعد از دريافت  .گردد كتابت نيز تا وصول نگردد، از آن زكاتي پرداخت نمي دين عقد به 
شودكه به حد نصاب برسد و يكسال ازآن هم  ي، وقتي ازآن زكات پرداخت م مهريه
اگرمبلغ مهريه وصولي به حد نصاب نرسد، ولي آن زن بغير از مهريه خود نيز . بگذرد

گذشت يكسال ازآن زكات  مالي داردكه درآنصورت مهريه را بدان اضافه نموده و پس از
ازبابت همه  زن ملزم است به اينكه درآخر سال:گويد امام شافعي مي .كند پرداخت مي

كند، اگرچه هنوززن پيش شوهرنرفته و با او همخوابه نشده  اش زكات پرداخت مهريه
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اگرچه در اينصورت مهريه بوسيله فسخ نكاح يا ارتداد و يا غير آن در معرض  .باشد
  .گردد ازبين رفتن است و يا ممكن است طالق پيش آيد كه مهريه نصف مي

در ذمه شوهر باشد، بمنزله طلب و وام زن از بابت  كه اي  مهريه :گويند ها مي حنبلي
كه اگر شوهر ثروتمند و قادر به پرداخت مهريه باشد زكات   ، حكم ديون را دارد، زكات

اگر  .گذشته آن را بپردازد كرد بايد زكات مدت  باشد، همينكه آن را وصول  آن واجب مي
از   »خرقي «كند،  ا انكار ميكسي باشد كه تنگدست است يا اينكه آن ر  مهريه برعهده

پيش از همخوابه شدن يا  كند كه فرق نمي .باز هم زكات آن واجب است :گويد حنابله مي
اگر نصف مهريه بوسيله طالق پيش از همخوابه شدن ساقط  .بعد از همخوابه شدن باشد

،  گرفته است  كه شد و زن نصف مهريه را وصول نمود؛ او بايد فقط از بابت آن نصفي 
نكاح خود و همه مهريه از اينجهت   » فسخ  «كرد براي   اگر آن زن تالش .زكات بپردازد

  .ساقط شد، بر وي زكاتي نيست

  اي ي اجاره ها نه ي خا االجاره زكات از مال
استحقاق ريافت   » موجر= اجاره دهنده  «بمجرد عقد اجاره  :گويند ابوحنيفه و مالك مي

كند بلكه پس ازگذشت مدت اجاره استحقاق آن را  ) را پيدا نمي كرايه خانه مال االجاره (
كرايه خانه و مال االجاره او  اي را اجاره داد وقتي زكات بنابراين اگركسي خانه. كند پيدا مي

  .به حد نصاب نيز برسد كند و يكسال ازآن بگذرد و گرددكه آن را دربافت واجب مي
، موجر مالك كرايه  مان بستن عقد اجارهاز همان ز :گويند علماي حنبلي مذهب مي

اش را اجاره داد، هرگاه مال االجاره به حد  بنابراين اگركسي خانه. شود خانه محسوب مي
تواند  گمان موجر مي ، چون بي ، زكات آن واجب است گذشت نصاب رسيد و يكسال ازآن

ه فسخ شود، ولي اگرچه امكان دارد كه اجار. هرگونه تصرفي را، درمال االجاره بنمايد
كه اين احتمال در مهريه پيش از همخوابه  ، همانگونه اينكارمانع وجوب زكات نيست

كرايه خانه را  ، سپس هرگاه مالك و صاحبخانه. شود ، مانع وجوب زكات در آن نمي شدن
اگر كرايه خانه بصورت وام و بدهي باشد، حكم وام  .، زكات آن را بايد بپردازد گرفت
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كند، زكات آن را از   ، كه هروقت آن را وصول وام بامهلت باشد يا بدون مهلت دارد، خواه
  .پردازد ، مي زماني كه به اجاره داده است

اگر كسي خانه يا چيزي ديگري را به اجاره داد و كرايه  :گويد مي  » مجموع  «نووي در 
ا بپردازد و كه زكات آن ر آن بصورت نقدي بود وآن را دريافت نمود بروي واجب است 

  .كسي در اين مسئله اختالف ندارد

  كاالهاي تجارتي و بازرگاني  زكات مال التجاره =
  :آن  حكم

كاالهاي بازرگاني و تجارتي  گويند زكات جمهور علماي اصحاب و تابعين و فقها، مي
 :تگف  كه اند روايت كرده  »سمره پسر جندب «از   »بيهقي «و   »ابوداود «چون . واجب است

كه براي داد و ستد آماده   ازكاالهايي :داد به ما دستور مي صهمواره پيامبر :اما بعد«
  ».، زكات بپردازيم ايم كرده

في االبل صدقتها، وفي « :فرمود صكه پيامبر اند كرده  دارقطني و بيهقي از ابوذر روايت
وسفندان و گاوان بايد از شتران وگ« »الغنم صدقتها وفي البقر صدقتها، وفي البز صدقته

  .»وكاالي خانه زكات داده شود
و پسر  امام شافعي و امام احمد و ابوعبيد و دارقطني و بيهقي و عبدالرزاق از ابوعمر

،  فروختم ها را مي كاسه من پوست و :گفت  اند كه كرده حماس و او از پدرش روايت
اي  :گفتم من. داززكات مال خود را بپر :گذشت وگفت روزي عمر پسر خطاب ازكنار من

كن و زكات  نرخ و ارزش پولي آن را تعيين « :گفت ، كاالي من پوست است  :امير مومنان
مشهوراست و با آن مخالفتي  اين داستان و امثال آن :گفته است»مغني «در . »آن را بپرداز
  .شود پس اجماع محسوب مي. نشده است
 :گويد ابن رشد مي .جارتي واجب نيستزكات كاالهاي ت :گويند مي  »ظاهريه «فقهاي 

دانستن حديث   »صحيح «وجوب زكات ازراه قياس و  «در مسئله   »ظاهريه «علماي «
كه جمهورفقهاء بر آن اعتماد  اما قياسي .با هم اختالف دارند  »ابوذر «و حديث   »سمره «

شوند، مالي  ميكه بمنظور داد و ستد رد و بدل  كاالهاي تجارتي  :اند، اينست كرده
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، بنابراين مانند اموال  دهي و باال بردن سطح درآمد است باشندكه مقصود ازآنها بهره مي
باشند و حكم آنها را  ، و طال و نقره مي ، و حيوانات كشاورزي محصوالت :زكوي از قبيل

  ».دارند
كاالهاي   زكات :گويند جمهورعلماي امت اسالمي مي :گويد مي  »المنار «صاحب 

وجود  يك نص قطعي  »سنت  «و   » كتاب «در حاليكه در اين باره از . تجارتي واجب است
كه بعضي ازآنها يكديگررا تقويت و تاييد  ندارد، بلكه دراين باره روايتهايي نقل شده

كه  كاالهاي تجارتي چه. گرفت توان از نصوص كنند و سند اعتبار اين روايات را مي مي
شوند بمنزله پول و نقد و درهم و ديناري هستندكه  د و بدل ميبراي افزايش درآمد ر

، چند بار بين  كه حد نصاب در طي سال ، كه دارند اينست بهاي آنها است و تنها فرقي
پس اگر در مال التجاره وكاالهاي  .شود اجناس وكاال و پول نقد بهاي آنها، رد وبدل مي

توانند، درطي  ، يا بيشترشان مي تمندان، پرداخت زكات واجب نباشد همه ثرو بازرگاني
كنند وطال ونقره خويش راكه به حد نصاب رسيده است  سال با پول نقد خود تجارت

كنند و  كاالي تجارتي تبديل ، درراه تجارت بكارگيرند و به پيش ازگذشت يكسال
ز كنند و خود را ا ، جلوگيري بدينوسيله ازگذشت يكسال برداشتن حد نصاب طال و نقره

  .شود باطل مي »نقدين« در نتيجه زكات. پرداخت زكات معاف دارند
خداوند تعالي بمنظور نوازش و دستگيري فقراء و  :اصل اعتبار اين مساله چنين است

كرده  ، بر ثروتمندان واجب مستمندان و امثال آنان و انجام مصالح و حصول رفاه عمومي
زيرا  :و سود دارد كار براي هر دو دسته فائده كه از اموال خود زكات بپردازند و اين است

ثروتمندان از راه پرداخت زكات اموال خود، روح و نفس خود را، از پستي بخل و طمع 
زدايند و با فضيلت رحمت وشفقت ومهرنسبت به مستمندان و فقراء و ديگرانواع  مي

لت و دهند و به دو ، روح و نفس خويش را آراسته و پرورش مي مستحقين زكات
و از طرف ديگر فقيران و  .، تحقق پذيرد كنند، تا مصالح ورفاه عمومي كمك مي ملت

كنند و از  سختيهاي روزگار، مقاومت توانند در برابر مشكالت زندگي و ، مي نيازمندان
آيدكه  مفاسد تورم اموال و انحصار ثروت در دست عده معدودي نيز جلوگيري بعمل مي

s1 Ÿω tβθ’+ :فرمايد سيم غنيمت ميخداوند درباره فلسفه تق ä3tƒ P's!ρßŠ t ÷t/ Ï !$uŠÏΨ øî F{$# öΝä3ΖÏΒ_ 
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، بين خويشاوندان و  ء وغنيمت را پس از اخذ خمس اي محمد اموال في « .]7 :[الحشر
مسافران درمانده تقسيم كن تا بين ثروتمندان دست بدست نگردد و  يتيمان و بيچارگان و

،  كه قسمت اكثر ثروت ملت ، بازرگانان آيا معقول است .»بدانان اختصاص نداشته باشد
كارهاي شرعي و خداپسندانه  پرداخت زكات بمنظور هزينه باشد، از در دست آنان مي

  .!!گردند؟ معاف
  شوند؟ ، ماالتجاره محسوب مي الها كا چه موقع 
   :كاالها دو چيز است  شرط تجارتي بودن :گويد مي  »مغني «كتاب  صاحب 

داد  :كار و تالش خود شخص به ملكيت وي درآمده باشد مانند  كاال از راه آن -1
،  ستد و نكاح و خلع و قبول بخشش و وصيت و غنيمت وكسب اموال ازراه مباح و

، حكم زكات براي آن ثابت نشود، بمجرد  كه بسبب به ملكيت درآمدن وي گمان چيزي بي
بلكه تقارن نيت تجارت و دخول  گردد ، حكم زكات برايش ثابت نمي نيت تجارت

  .كه تقارن نيت درآن الزم نيست درملكيت الزم است بخالف روزه
كند چون  ، فرق نمي كاال، خواه در برابرعوض باشد يا بدون عوض به ملكيت درآمدن

به مال موروثي شباهت پيدا  ، بسبب فعل اوبه ملكيت وي درآمده است و بدون عوض هم
  .مدنش صحيح استكند و به ملكيت درآ مي

كاال، آن را به منظورتجارت وداد وستد  بايستي شخص به هنگام تملك آن -2
كاالي تجارتي  ، قصد تجارت بدان نداشته باشد، كند، اگر به هنگام تملك آن تملك

اگر شخص چيزي  .كند شود، اگرچه بعد ازآن نيزقصد و نيت تجارت بدان محسوب نمي
آيد  كاالي تجارتي بحساب نمي  كند،  آن نيت تجارت بدانكند و در  را از راه ارث تملك

بدان عارضي و بعدا پيدا  كرده و نيت تجارت چون در اصل آن را بمنظور نگهداري تملك
كه هنوز  كسي  ، همانگونه .شود كاالي تجارتي نمي ، كردن تجارت و تنها با نيت .شده است

شود، تا  حكم سفربراي او ثابت نمي ، كرده است  به سفر نرفته ولي نيت و قصد مسافرت
كسي چيزي وكاالئي را به نيت تجارت  اگر .كه عمال به مسافرت نرفته باشد زماني
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كاالي خانگي محسوب و زكات   كاال،  خريداري نمود، سپس قصد نگهداري آن راكرد، آن
  .)1(آن واجب نيست

  ره ل التجا ت از ما چگونگي پرداخت زكا
 كاال به حد نصاب زكات برسد و يكسال از كند و آن را تملك كاالئي تجارتي اگركسي

  سال بايد به نرخ و بهاي پولي آن را تعيين و زكات آن را بپردازد، آخر در .بگذرد آن نيز
% و هر سال بايد تاجر اين عمل را 5/2باشد يعني  كه يك چهارم از يك دهم بهاي آن مي

  .انجام دهد
 .كاال به حد نصاب زكات برسد  كه ز زماني استكاالي تجارتي ا سال مالي زكات

گذرد و  كسي كاالئي داشته باشد كه حد نصاب زكات ندارد و مدتي از آن مي بنابراين اگر
كاال، درآمد و افزايش   آن ، سپس به سبب اينكه در كاال به حد نصاب نرسيده است هنوز
  كاال به حد نصاب رسيد، يا آن  آن كاال، ، پيش آيد يا بسبب تغيير نرخ و باال رفتن نرخ بهاء

كاالئي ديگر   شد، يا اينكه در طي سال كه حد نصاب حاصل مي ، كاال را، به بهائي فروخت
كرد، در همه اين احوال ابتداي سال مالي  كامل مي  يا پولهائي را مالك شدكه حدنصاب را،

كاال به  ني كهشود و مدت زما پرداخت زكات از همان وقت حصول حدنصاب محاسبه مي
، در اول  كاالئي اگر :گويد ولي امام مالك مي ( .گردد ، محاسبه نمي حد نصاب نرسيده است

سال به حدنصاب نرسيده باشد، ولي در آخر سال به حدنصاب برسد بايد زكات يكساله 
  .پرداخت گردد) آن تماما

لمنذر نيز چنين ها و امام شافعي و اسحاق و ابوعبيد و ابوثور و ابن ا ثوري و حنفي
  .راي دادند

بنا به راي امام ابوحنيفه اگر در ابتدا و انتهاي سال مال التجاره به حدنصاب برسد، ولي 
شود چه  كاهش داشته باشد، اشكال ندارد و سال قطع نمي در طي سال از حد نصاب

 كاالي خود را بداند و متوجه باشدكه بهاي كه شخص هميشه نرخ و اينكار مستلزم آنست

                                         
مطرح  خواند و بسيار متحجرانه اين مباحث براستي اين مباحث با فلسفه زكات و مقاصد الشريعه نمي  - 1

  .گردد. مترجم  مي
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نصاب در  كاهش از حد پس .نصاب به حال خود باقي است و اين امر دشوار است حد
كاهش يافت  نصاب اگر در طي سال حد :گويند ها مي ولي حنبلي .طي سال اشكال ندارد

كاال   كرد و به حدنصاب رسيد، سال مالي زكات آن سپس دوباره در طي سال افزايش پيدا
چه باكاهش از  .شود حد نصاب رسيدن آن محاسبه مي از همان زمان افزايش و دوباره به

  .گردد حدنصاب سال مالي آن قطع مي

 جات  زكات محصوالت كشاورزي و ميوه

  :آن دليل وجوب 

'yγ•ƒr$ + :فرمايد جات مي كشاورزي و ميوه خداوند درباره وجوب زكات محصوالت  ‾≈tƒ 

t Ï%©!$# (# þθ ãΖtΒ# u (#θ à) ÏΡr& ÏΒ ÏM≈t6ÍhŠsÛ $ tΒ óΟçF ö; |¡ Ÿ2 !$ £ϑÏΒuρ $ oΨô_ t� ÷zr& Νä3 s9 zÏiΒ ÇÚ ö‘F{  :[البقرة _#$

ايد و  كرده  كه كسب  ترين چيزي ايد از نيكوترين و پاكيزه كساني كه ايمان آورده اي« .]٢٦٧
كه  بديهي است .»كنيد ايم زكات پرداخت كه براي استفاده شما از زمين بيرون آورده ازآنچه

θ+ :فرمايد خداوند مي .شود زكات نفقه ناميده مي èδuρ ü“Ï% ©!$# r' t±Σr& ;M≈̈Ψ y_ ;M≈x©ρ á� ÷è ¨Β u�ö� xîuρ 

;M≈x©ρ â÷÷ê tΒ Ÿ≅ ÷‚̈Ζ9 $# uρ tí ö‘̈“9 $# uρ $̧ Î=tFøƒèΧ …ã&é# à2é& šχθçG ÷ƒ̈“9 $# uρ šχ$̈Β ”�9 $#uρ $ \κÈ:≈t± tFãΒ u�ö� xîuρ 7µ Î7≈t± tFãΒ 4 
(#θ è=à2 ÏΒ ÿ Íν Ì� yϑrO !#sŒÎ) t� yϑøOr& (#θ è?#u uρ …çµ ¤) ym uΘ öθtƒ  Íν ÏŠ$ |Á ym_ كه براي  خداست« .]141 :[األنعام

كه بعضي روي چوب وستون وبرخي ديگرروي  شما باغات انگور بوجود آورده است
كشاوزي  همچنين براي شما درختان انگور و حبوبات و محصول .دهد زمين حاصل مي

و انار  باشند و همچنين براي شما زيتون كه ميوه آنها در طعم مختلف مي بوجود آورده
كه بعضي ازآنها با بعض ديگردررنگ و طعم شباهتي دارد و بعضي  پديد آورده است

از ميوه و محصول درختان مذكور چون ميوه آرند، بخوريد حالل است و  .شباهت ندارد
  .»زكات آنها را بوقت چيدن و دروكردن بدهيد

يك دهم يا باشدكه  ، زكات واجب و فرض مي مراد ازحق آن :گفته است ابن عباس
  .باشد نصف يك دهم مي

  :شد گرفته مي  ت از آنها زكا صمبر ن پيا ورزي كه در زما كشا  محصوالت
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ابوبرده  .شد ، جو، خرما و كشمش و مويز گرفته مي زكات از گندم صدر زمان پيامبر
ا آنان را به يمن فرستاد، ت صپيامبر  « :اند گفته  كه  كرده است  از ابوموسي و معاذ روايت

، جو، خرما  گندم :كه فقط از اين چهار نوع امور ديني را به مردم بياموزند و بدانان فرمود
اند  كرده دارقطني و حكم و طبراني و بيهقي آن را روايت .»و مويز وكشمش زكات بگيرند

  .كه راويان آن موثوق به و سند آن متصل است گفته است  و بيهقي 
 ، جو، خرما و كه زكات گندم  اجماع علما بر آنست :ندكها ابن المنذر و ابن عبدالبرگفته

  :و در روايت ابن ماجه آمده است كه .باشد كشمش و مويز واجب مي
تنها زكات گندم و جو و خرما و مويز وكشمش و ذرت را بيان فرموده  صپيامبر «
  .است  »متروك «كه او  هست  » محمد بن عبيداهللا عزرمي  «دراسناد اين روايت  .»است

گرفته  آنها ت ن پيامبر صلي اهللا عليه و سلم زكا كه در زما ورزي كشا محصوالت
  :شد نمي

از عطاء  .شد گرفته نمي ، زكات  جات بجز انگور و خرماي رطب از سبزيجات و ميوه
خواست از سبزيجات زمين موسي  عبداهللا پسر مغيره مي :كه پسر سايب روايت شده است

، چه  شما چنين حقي نداري :گفت  موسي پسرطلحه به وي ، زكات بگيرد، پسرطلحه
دارقطني و حكم و اثرم در سنن خود آن را  . » ازآن زكات واجب نيست « :فرمود صپيامبر

گفته  موسي پسر طلحه .قوي است  » مرسل  «اين حديث از احاديث  .اند كرده روايت
، سلت = نوع  گندم جو، :خبررسيده است صدرباره زكات پنج چيز، از پيامبر :كه است

رويد عشر  كه از زمين مي از غيرآنها از چيزهايي .، مويز يكشمش و خرما جو مخصوص
معاذ بن جبل از سبزيجات زكات  « :شود و گفت گرفته نمي ) آن بعنوان زكاتيكدهم(

  .»گرفت نمي
راههاي  ولي از .باشند مي  »مرسل  «اين حديثها همه از جمله احاديث  :گفته است بيهقي

كنند و  آن روايات بعضي ديگر را تاييد و تقويت مي كه بعضي از اند مختلف روايت شده
  .كند مي سخن بعضي ازاصحاب ازجمله عمروعلي و عايشه نيزآنها را تاييد

كارگزاران و عامالن صدقات براي حضرت عمر  يكي از :اثرم روايت كرده است كه
ايد  ر انگور در آنها هلو و انار محصول بدست ميدرباره تكستانهايي كه چند براب :نوشت
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آنها  .شود ازآنها يكدهم بعنوان زكات گرفته نمي :؟ عمر به وي نوشت نظرت چيست
  .باشند درختان خاردار مي

  قرطبي .گيرد گفته است كثر اهل علم برآنندكه به سبزيجات زكات تعلق نمي ترمذي
به سبزيجات زكات تعلق  .قوت باشند گيردكه زكات به چيزهايي تعلق مي :گفته است

كه   در طايف انار و هلو و بالنگ وجود داشت ولي به ثبوت نرسيده است .گيرد نمي
  .و خلفاي او از آنها زكات گرفته باشند صپيامبر

درباره زكات اسب و برده و قاطر و االغ و سبزيجات و انواع  :گفته است ابن القيم
گردند،  رود و ذخيره نمي كه پيمانه در آن بكار نمي يهاي خربزه و انواع خيار و ميوه
نرسيده است مگر درباره انگور و خرما كه از آنها زكات  صهيچگونه رهنمودي از پيامبر

  .، خواه بصورت خشك شده آنها يا بصورت ترو تازگي آنها گرفت مي
  :ره ين با ء درا راي فقها

جات با هم  ي و ميوهكشاورز هيچكس از علما در وجوب زكات از محصوالت
آنها  كه از هايي است اختالفي ندارند، بلكه اختالف در انواع محصوالت كشاورزي و ميوه

  :كنيم اينك اين آراء را بشرح زيرخالصه مي .زكات واجب است
باشد كه  انواعي واجب مي گويند تنها زكات از حسن بصري و ثوري و شعبي مي -1

و  .مويز  كشمش يا ، جو، خرما، ذرت و گندم  :نندكتاب و سنت آمده است ما  در نصوص
  .شوكاني اين مذهب را حق دانسته است .درباره غير اينها، نصي وجود ندارد

باشد بين  كه از زمين برويد زكات واجب مي از هر چيزي :گويد ابوحنيفه مي -2
جات فرقي نيست ولي مشروط  كشاورزي وميوه انواع محصوالت ديگر سبزيجات و

ليكن هيزم و  .برداري و سوددهي زمين باشد  كشت آن زمين بهره كه مقصود ازبراين
ابوحنيفيه بر اين راي خويش به  .ثمر، ازآن مستثني است نيشكر و حشيش و درختان بي

هر آنچه از آب باران آبياري شود، زكات  « »فيما سقت السماء العشر« :مفهوم عام حديث
مفهوم اين حديث همه چيزهايي كه از  :ته استكرده وگف ، استدالل» آن يكدهم است
دهي و افزايش محصول  گيرد و چون هدف ازكشت آن بهره ايد، دربر مي زمين بيرون مي

  .، پس حكم حبوبات را دارد آنست
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كه از زمين برويد  از هر چيزي :اند گفته )  از ياران ابوحنيفه ابويوسف و محمد ( -3
كرد و نيازي به تالش  ن آن را يك سال نگهداريزكات واجب است مشروط برآنكه بتوا

حبوبات يا آن را وزن نمايند  :كنند مانند خواه آن را پيمانه .وكوشش فراوان نداشته باشد
انواع خيار و  :اگرآن محصول قابل نگهداري براي يكسال نباشد مانند .پنبه و شكر :مانند

  .ها، زكات آنها واجب نيست ميوهگرمك و امثال آن از سبزيجات و  انواع خربزه و انواع
كه   شود، رويد، وقتي زكات داده مي كه از زمين مي از چيزهايي :گويد امام مالك مي -4

گندم و   :كردن باشد و انسان آن را بكارد، خواه قوت باشند مانند قابل نگهداري و خشك
وي در  بنابراين به مذهب . . .دانه خارخسك وكنجد و :جو يا غيرقوت باشد مانند

  .جاتي مانند انجير و انار و سيب زكات واجب نيست سبزيجات و ميوه
شودكه  رويد وقتي زكات داده مي از چيزهايي كه از زمين مي :گويد امام شافعي مي -5

 نووي .گندم و جو :كند مانند كردن باشند و انسان آنها ركشت قوت بوده و قابل ذخيره
زكات واجب است و   درختان تنها از خرما و انگور ما از ميان .بنا به مذهب :گفته است

كردن باشند و   شودكه قوت و قابل ذخيره گرفته مي ازميان حبوبات تنها از حبوباتي زكات
  .گيرد به سبزيجات زكات تعلق نمي

باشد مانند  رويد زكات واجب مي كه از زمين مي از تمام آنچه :گويد امام احمد مي -6
باشند و مردم  كردن و پيمون مي كردن و نگهداري وكيل قابل خشك كه هايي حبوبات و ميوه
و يا از جمله  . . .گندم و  :خواه قوت باشد مانند .)1(كارند هاي خود مي آنها را درزمين

، نخود، لوبيا، باقال، خلر، باقالي مصري  عدس :كردن باشند مانند هاي قابل ذخيره دانه
شك وتخم پنبه و تخم انواع خيار و تخم انواع  زروچيزهايي ازقبيل زيره و .وامثال آن

كه  و به راي امام احمد هرگونه ميوه خشكي .خارخسك وكنجد :هايي مانند خربزه و دانه
، مويز، زردآلو،  خرما، كشمش :اين اوصاف را داشته باشد، نيززكات آن واجب است مانند

، زردآلوي تر، انجيرتر،  ، سيب گالبي هلو، :هايي مانند و در ميوه .، فندق و پسته انجير، بادام

                                         
اي را بعد از ظاهر شدن عالمات  كشتي را بعد از ظاهر شدن عالمات رسيدن و يا ميوه  اگر شخصي - 1

  . »مولف«گيرد.  نمي تعلق   بدان زكات شد،  آن   لكما رسيدند خريداري كرد يا بنحوي 
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به راي امام  .، هويج و شلغم ، بادمجان انواع خيار و انواع خربزه :و از سبزيجات مانند
  .گيرد احمد زكات بدانها تعلق نمي

  زكات زيتون
بنا به راي صحيح مذهب ما زكات زيتون واجب نيست وراي حسن  :است گفته  نووي

زهري واوزاعي وليث و مالك و  .چنين است ابوعبيد نيز وو ابن صالح وابن ابي ليلي 
  .باشد زكات آن واجب مي :گويند ثوري و ابوحنيفه و ابوثور مي
بايد اول آن را تخمين زد، سپس از روغنش  :اند گفته  زهري وليث و اوزاعي

گرفته شد  نيازي به تخمين نيست بلكه هروقت روغن آن :گفته است مالك .گرفت زكات
  .ا هـ .شود گرفته مي  رسيد يك دهم آن بعنوان زكات  » كيلوگرم653وسق=   «ج وبه پن
گرفته  ها ازكجا سرچشمه  ورزي و ميوه كشا ين اختالف درباره زكات محصوالتا

  :؟است
 اند كه زكات را فقط به آن انواع اختصاص داده كساني اختالف بين :گويد ابن رشد مي

گردد و  كه ذخيره آنها از هر چيزي گويند غير از كه مي كساني ، و بين كه مورد اجماع است
كه ايا زكات به خود و  اينجا ناشي شده است  باشد، از زكات واجب مي قوت باشد نيز
) تعلق دارد يا اينكه تعلق زكات  وكشمش ، جو، خرما، مويز گندم نوع ( عين اين چهار

  .كه قوت هستند؟  بدانها از اين جهت است
كشاورزي و  زكات به خود آنها تعلق دارد، ازميان محصوالت  :گويند كه مي كساني

گويند زكات اين  كه مي وكساني .دانند ها، فقط زكات اين چهار نوع را واجب مي ميوه
كه قوت باشد زكات را واجب  كه قوت هستند، ازهر چيزي چهار نوع هم بدليل آنست

از هر چيزي كه از زمين برويد،  :ندگوي كه مي و همچنين اختالف ميان كساني .دانند مي
،  ، هيزم حشيش :اند مانند كه به اجماع استثناء شده باشد، مگرآن چيزهايي زكات واجب مي

  .اين اختالف هم از تعارض نصوص ناشي شده است .نيشكر
  :ظ الفا ي معني عام و كلي  س بمقتضا عمل به قيا

 :صمانند اين حديث پيامبر كه مقتضي عموم است و مفهوم فراگير دارد اما لفظي
از آنچه كه با آب باران آبياري  « »فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر«
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گرفته  كه با دوالب و امثال آن آبياري شود، نصف يكدهم زكات شود، يكدهم و آنچه
ت كه معني هايي اس در اين حديث معني عام وفراگير دارد و از واژه  »ما «كلمه  .»شود مي

θèδ+: يهآو همچنين  .كلي دارند uρ ü“Ï% ©!$# r' t±Σr& ;M≈̈Ψ y_ _ 141 :[األنعام[.  
هدف از وجوب  :گويند كنند مي كه به قياس عمل مي كساني .مفهوم عام و كلي دارد

كه قوت  شود، ، با چيزهايي حاصل مي زكات جلوگيري از فقر است و اين هدف غالباً
ديث وايه را بموجب قياس به چيزهايي اختصاص داده كه معني عام ح كسي .باشند
كه  كه قوت نباشند وكسي كرده است ازچيزهايي كه قوت باشند زكات را ساقط ، است

قوت را نيز واجب  كرده است زكات چيزهاي غير عموم الفاظ را تغليب داده و بدان عمل
كه اتفاق دارند براينكه  نيكسا .كرده است كه اجماع آن را استثناء مگر از چيزهايي .داند مي

كه ايا  شودكه قوت باشند، در بعضي چيزها اختالف دارند گرفته مي  زكات از چيزهايي
 :شوند يا خير؟ مانند كه باتفاق قوت است قياس مي  قوت است يا خير و ايا بر چيزهايي

بنا داند و شافعي  كه مالك زكات آن را واجب مي  اختالف مالك و شافعي درباره زيتون
كه ايا  و اختالفشان ازآنجا ناشي شده .داند بقول اخيرش در مصر زكات آن را واجب نمي

  .زيتون قوت است يا خير؟
  :ت ورزي و ميوه جا ي كشا ها ت فراورده ب زكا حدنصا

 شود جات واجب مي هاي كشاورزي و ميوه وقتي زكات فراورده :كثر اهل علم بر آنند
و اگر  .) برسد كيلوگرم 653 ( وسق = «ازكاه و پوسته به پنج  كردن  كه بعد از تصفيه و پاك

كه از  مانند شلتوك برنج ) برسد ( كيلوگرم 1 036 = (  »وسق «تصفيه و پك نشود بايد به ده 
  :) پوسته پك نشده است

 »ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة« :فرمود صكه پيامبر ازابوهريره روايت است -1
  .»جيد  «به روايت احمد و بيهقي با سند  .» زكات نيست )1(»وسق»نج از مقداركمتر از پ«

                                         
بعمل آورده است  361 -  373/ص1ج  »فقه الزكاه  «برابر بررسيهايي كه دكتر يوسف قرضاوي دركتاب   - 1

  .كيلوگرم. مترجم 653، برابر است با: »وسق  «پنج 
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ليس فيما دون خمسة أوسق « :فرمود صكه پيامبر از ابوسعيد خدري روايت است -2
 .» از خرما و حبوبات زكات واجب نيست  »وسق «ازكمتر از پنج « »من تمر وال حب صدقة

ورد اجماع است و در حديث منقطعي كه اين معني م )1(هروسق برابراست با شصت صاع
كه از زمين  گويند بايد از زياد يكم آنچه ابوحنيفه و مجاهد مي .آمده است ازابوسعيد نيز

عام و كلي است و  »فيما سقت السماء العشر«رويد زكات داد، زيرا معني اين حديث  مي
  .باشد ي، پس حدنصاب آن نيز معتبر و الزم نم گذشت يكسال برآن معتبر نيست چون

سنت صحيح و صريح و روشن  :گفته است ابن القيم درنقد و بررسي اين راي
فيما سقت « :كلي و متشابه حديث  كرده و مفهوم تعيين  » وسق  «را پنج  »ده يكها  «حدنصاب 

 :اند گرديده و گفته مورد توجه واقع »السماء العشر وما سقي بنضح أو غرب فنصف العشر
كه  گيرد و يك حديث خاص ديگر نيز باد را يكسان دربر مي زكم و  معني اين حديث

كلي و قطعي الداللة حديث پيش تعارض  كرده است با مفهوم موارد را مشخص و معين
كه احتياط بيشتر داشته   ، تعارض پيش ايد، بدانچه دارد و هرگاه بين دو، دليل خاص و عام

كشاورزي به  هاي ر همه فراوردهبنابراين دراينجا وجوب زكات د .شود باشد، عمل مي
كه  حديثي بايد به هر دو حديث ( :گويند .، مورد نظر است مقتضاي معني عام آن حديث

 كرد و جايز نيست كه لفظ عام دارد) عمل ...كرده و حديث فيما سقت حدنصاب را تعيين
زيرا  .كرد كه يكي با ديگري تعارض و منافات داشته باشد و يكي از آنها را بكلي لغو

دو صورت فرض است و آنطوريكه بررسي  در هر صگمان پيروي از فرمان پيامبر بي
فيما سقت السماء « :چه در حديث .تعارضي وجود ندارد  »نص  «شده بحمداهللا بين اين دو 

ديگري  كه در يكي مقدار زكات واجب يكدهم و در مقصود بين دو نوع است »العشر...
ديگري نصف يكدهم  مقدار زكات واجب يكدهم و درو تفاوت  .باشد نصف يكدهم مي

كند و در اين حديث از مقدار  باشد، و تفاوت مقدار زكات واجب درآنها را بيان مي مي

                                         
ل آورده است يك صاع برابر است بعم  « فقه الزكاه  «كه دكتر يوسف قرضاوي دركتاب  برابر بررسيهايي  - 1

كيلوگرم  653 شود وزن ليتر آب و رويهمرفته پنج وسق مي 75/2گندم و   كيلوگرم 2176با وزن 
  .. مترجم»372- 373/ص  1فقه الزكاه /ج   «گندم. 
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پس  .نصاب سخن نرفته است و با صراحت در نص حديث ديگر نصاب ذكر شده است
است و جزمعني خود احتمال  آشكار كه معني آن صريح و روشن و چگونه حديثي

حديث مجمل ومتشابهي را مورد توجه قرار  گرفته و كند آن را ناديده يگري را قبول نميد
كه درآن لفظ عامي وجود داردكه بيان آن وسيله يك لفظ محكم و روشن و  دهيم مي

، بيان  كه ديگر مفاهيم عام وسيله مفاهيم خاص ، همانگونه بيانگر، قصد نشده است
  . » مپايان سخن ابن القي« .»شوند؟ مي

باشد و  ، متفق عليه مي»ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة« :حديث :گويد ابن قدامه مي
اند  كرده كه روايت احاديث عامي اين حديث خاص است و بايد آن را جلو انداخت و

في كل سائمة من االبل « :كه حديث عام كنند. همانگونه وسيله اين حديث تخصيص پيد
،  كمتر از پنج شتر زكات ندارد]« »يما دون خمس ذود صدقةليس ف« :را با حديث »الزكاة

في « :و حديث عام .كه كمتر از پنج عدد نباشد)  اي يعني شتران سائمه اند ( تخصيص داده
ليس فيما دون خمس أواق « :، را با حديث »زكات نقره يكچهلم است « »الرقة ربع العشر

كه  وقتي اند ( تخصيص داده .»ندارد ) زكات كمتراز پنج اوقيه (= دويست درهم« »صدقة
 بهرحال محصوالت .) اي به دويست درهم رسيد يك چهلم آن زكات است پول نقره

اموال زكوي اگراندك باشد  شوند و مانند ديگر جات مال محسوب مي كشاورزي و ميوه
گذشت يكسال شرط نيست چه بهنگام درووچيدن رشد و  دراين نوع مال .زكات ندارد

 و در اموال ديگر .گذشت يكسال ندارد رسد و نيازي به كمال خود مي اي ازآن بهبرد بهره
ولي  .برداري از آنها به كمال برسد كه رشد و بهره گذشت يكسال بدانجهت است تا اين

كند بدون اينكه  ، از فقيران دستگيري ، تا شخص بتواند وسيله آن حدنصاب شرط است
باشد و  كه نيازمند نيستند، واجب مي وتمندان وكسانيخود نيازمند باشد، چون زكات بر ثر

همانگونه كه در ديگر اموال  .كند نيازي براي او تحقق نمي ، بي بدون حصول حدنصاب
) يك قدح ويك سوم آن  گرم2 1 76 هرصاع ( .زكوي نيزحدنصاب مورد توجه است

ابن قدامه  .) مكيلوگر653 شود ( باشد و با پيمانه مصري حدنصاب پنجاه پيمانه مي مي
  «شود، بايد از نظر وزن يكهزار و ششصد  اگر محصول با پيمانه پيموده نمي :گويد مي
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بنابراين حدنصاب  .درهم است 130عراقي باشد كه هر رطل عراقي تقريباً /   »رطل 
  .شود زعفران و پنبه و امثال آن از نظر وزن حساب مي

از   كردن نباشد، بايد  رويد قابل پيمانه ميكه از زمين  اگر آنچه  :گفته است ابويوسف 
نظر قيمت برابر حدنصاب پائينترين نوع اجناس پيمودني و كيل كردني باشد، آنوقت 

كه  شود، ) واجب مي و امثال آن بنابراين وقتي زكات پنبه ( .گردد زكات آن واجب مي
ن خود آن را توا چون نمي .كيلوگرم جو، برابرباشد 653قيمت آن با قيمت پنج وسق = 

كاالهاي   كه همانگونه  .، پس آن را وسيله چيزهاي ديگر بايد مشخص كرد معتبر دانست
  .كنند تجارتي را بكمترين قيمت و نرخ يكي از دو نصاب را، حساب مي

كه نوع آن  بايستي مقدار آن به پنج برابر از باالترين چيزي :گفته است ) شيباني محمد (
براي مثال اگر پنبه به حدود پانصد رطل برسد زكات آن واجب  .سنجند برسد را بدان مي
  »وسق «باشد و  كيلو) مي6/130(  » وسق «كه وسيله تعيين ميزان و سنجش آن با  نيست زير

  .كنند كه اينگونه اشياء را بدان معين مي باالترين چيزي است
  :گردد ت ميت پرداخ جا ورزي و ميوه ي كشا ها كه از فراورده تي  مقدار زكا

كند، زيرا آنچه كه  كشاورزي فرق مي ، مقدارزكات محصوالت بر حسب نوع آبياري
، آبياري گردد و  وسيله ابزاروآالت ) و اگر10/1شود، زكات آن يكدهم ( براحتي آبياري مي

  .باشد ) مي10/5/0كند زكات آن نصف عشر ( يا آب آن را، خريداري
فيما سقت السماء والبعل، « :فرمود صامبركه پي از معاذ بن جبل روايت است -1

خورند يا  كه از باران آب مي از چيزهايي« »والسيل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر
گرفته  شوند، يكدهم زكات كنند و يا ازآب سيل سيراب مي وسيله ريشه آب را جذب مي

گرفته  زكات شود، نصف يكدهم كه وسيله دوالب و امثال آن آبياري مي شود آنچه مي
   .كرده است كه آن را تصحيح به روايت بيهقي و حكم .»شود مي

فيما سقت السماء والعيون، أو كان « :فرمود صكه پيامبر از ابن عمر روايت است -2  
ها يا وسيله  كه ازآب باران و چشمه آنچه « »عشريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر

شود،  وسيله ابزار و آالت آبياري مي  كه هم و آنچهشود، زكات آن يكد ريشه آبياري مي
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شود، زكات آن نصف  كه وسيله ابزار و آالت آبياري مي زكات آن نصف يكدهم و آنچه
  .به روايت بخاري و ديگران .»باشد يكدهم مي

شد و اين عمل بطوريكسان  اگر گاهي با ابزاروآالت وگاهي بدون آنها آبياري مي
در اين باره  :گفته ابن قدامه .باشد ن سه چهارم از يكدهم آن مي، زكات آ گرفت صورت مي

آنها بيشتر باشد اقليت تابع كثريت است و بر مبناي  واگر يكي از .خالفي را سراغ نداريم
واين مطابق راي ابوحنيفه و احمد و ثوري و يكي از  .حكم كثريت رفتار خواهد شد

آن  غير كوبي و تصفيه و نگهداري و رمنكشت و درو و خ هاي هزينه .قولهاي شافعي است
ايد  آنها از مال زكات به حساب نمي از شود و هيچ چيز مال خالص مالك پرداخت مي از

ميوه قرض  كه براي كشت وبرداشت محصول و و بنا به راي ابن عباس و ابن عمر، آنچه
 .ا پرداختايد و بنابراين بايد پس ازكسرآن زكات ر مال زكات به حساب مي شود، از مي

اگركسي براي  :ابن عمرگفته :كه كرده است جابربن زيد ازابن عباس و ابن عمر روايت
كند، اول بايد وام بدهي خود را  اش چيزي را قرض هزينه ميوه و محصول و خانواده

كه براي  فقط بدهي :گفته است و ابن عباس .كند و از باقيمانده آن زكات بپردازد پرداخت
بنابراين  .دهد پردازد و سپس زكات را مي صول خرج كرده است ميهزينه برداشت مح

يحيي بن آدم در مبحث خراج اين مطلب را روايت  .ايد بدهي خانواده به حساب نمي
  .است كرده

 نمود و بعد اگر حد ها ركسر اول بايد هزينه :كه كرده است ابن حزم از عطاء نقل
  .شود  زكاتي داده نميآن زكات پرداخت واال نصاب زكات باقي ماند از

  شود هايي كه ازآنها خراج گرفته مي زكات سرزمين
   :شود از نظر وصول زكات زمين به اقسام زير تقسيم مي

مانش برضا و رغبت  كه مرد هايي عبارت است از سرزمين := ده يكي زمين عشريـه -1
تقسيم شده است  كه بزور فتح شده و بين جنگجويان يا سررميني .اسالم را پذيرفته باشند

  .كرده باشند  » احياء«كه مسلمانان آن را  يا سرزميني
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كه بزور فتح شده و آن را در برابر پـرداخت مبلغ معين   سرزميني :زمين خراجي -2
  .يا مقدار مشخص از محصول به صاحبانش برگردانده باشند

،  ردمانش، در زمين خراجي نيز اگر م كه در زمين عشري زكات واجب است همانگونه
در آنصورت مالك بايد هم  .مسلمان شوند يا مسلمان آن را بخرد، زكات آن واجب است

، مانع وجوب ديگري  يك دهم را بعنوان زكات و هم خراج را بپردازد و وجوب يكي
  .نيست

و  عمر بن عبدالعزيز :از جمله .اكثر اهل علم چنين راي را دارند :گويد ابن المنذر مي
و يحيي االنصاري و مالك و اوزاعي و حسن بن صالح و ابن ابي ليلي و بيعه و زهري  ر

و براي راي خويش به قرآن و  .ليث و ابن المبارك و احمد و اسحاق و ابوعبيد و داود
  :اند اند و گفته كرده سنت و قياس استدالل 

$+: بموجب آية -1 yγ•ƒr' ‾≈tƒ t Ï% ©!$# (# þθãΖtΒ# u (#θ à) ÏΡr& ÏΒ ÏM≈t6 ÍhŠsÛ $ tΒ óΟ çFö; |¡ Ÿ2 !$ £ϑÏΒ uρ $ oΨ ô_t� ÷zr& 

Νä3s9 zÏiΒ ÇÚ ö‘F{ ،  انفاق و زكات از محصول هرگونه زميني واجب است .]٢٦٧ :[البقرة _) #$
  .خواه زمين عشري يا خراجي باشد

، مفهوم عام وكلي دارد و هر دو زمين »فيما سقت السماء العشر...« :حديث نبوي -2
   .گردد را شامل مي

باشند  زكات و اخراج دو حق جداگانه و داراي دو سبب مختلف مي :لقياس و عق -3
 است اگر شكاري را  »احرام  «كه در  همانگونه شخصي .آنها مانع ديگري نيست و يكي از

بعالوه  .كه ملك ديگري است بكشد، بايد هم فديه دهد و هم خسارت را جبران نمايد
، پس  جوب خراج اجتهاد استكتاب و سنت است و دليل و ، نص دليل وجوب زكات

  .گردد  تواند مانع زكات نمي
كه خراج  در زمين خراجي زكات نيست و تنها واجب است :گويد ابوحنيفه مي

  .كه زمين خراجي نباشد پرداخت شود نه زكات وشرط وجوب زكات ده يك آنست
  :داليل ابوحنيفه بر اين مطلب و بررسي آنها

  :كرده است اللامام ابوحنيفه به داليل زير استد
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ال يجتمع عشر وخراج في أرض « :فرمود ص، پيامبر كه كرده است ابن مسعود روايت -1
اين  .»شوند ده يك بعنوان زكات وخراج درزمين مسلمان با هـم جمع نمي« »مسلم

ابوحنيفه و او از عماد و  حديث باجماع ضعيف است چون تنها يحيي بن عنبسه آن را از
روايت كرده  صپيامبر و او از علقمه و او از ابن مسعود و او ازاو از ابراهيم نخعي 

  .است
حماد و او از  ابوحنيفه اين حديث را از :گويد مي »معرفه السنن واالثار«كتاب  بيهقي در

و يحيي  .كرده است يحيي آن را بصورت مرفوع روايت :گويد كند و مي ابراهيم نقل مي
بان اشخاص موثوق به  احاديث موضوع را از ززيرا  .كه ضعيف است معلوم الحال است

،  اين سخن را ابوسعيد ماليني ازاحمد ابن عدي حافظ و حديث شناس .كند روايت مي
  .»پايان سخن بيهقي  « .كرده است برايم نقل

   .و كمال بن همام از پيشوايان حنفي نيز او را ضعيف دانسته است
منعت « :فرمود ص، پيامبر اند كه ت كردهاحمد و مسلم و ابوداود از ابوهريره رواي -2

العراق قفيزها ودرهمها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، وعدتم من 
عراق پيمانه قفيزو درهم خود و شام پيمانه مد و دينار خود را ومصرپيمانه  « »حيث بدأتم

كشورها  = يعني ديگراين كرد وشما مثل اول شديد اردب ودينارخود را، ازشما منع
دهند و حقوقات واجب خويش راكه خراج  ها به شما نمي محصوالت خود را با اين پيمانه

ابوهريره با تمام  سه بارآن را تكراركرد و صگويد پيامبر ابوهريره مـي .»پردازند باشد نمي
  .دهد گواهي مي وجودش برآن

زكات معاف باشد، بلكه علما  كه زمين خراجي از شود بهيچوجه اين حديث دليل نمي
مردمان اين  :كه  آن بوده است صكه مراد پيامبر اند كرده اين حديث را بدينگونه تاويل

كه  هايي گردد و يا اشاره است به فتنه شوند و جزيه از آنها ساقط مي سرزمينها مسلمان مي
جمله  ازگرددكه مردم از پرداخت حقوقات واجب  آيد و سبب مي آخر زمان پيش مي در

 :نووي بعد از اينكه اين تاويل را شنيد، گفت .كنند زكات و جزيه و امثال آن خودداري مي
بايست زكات درهم و دينار و مال  اند مي اگر تاويل حديث آنگونه بودكه آنان پنداشته

  .گويد را نمي در صورتيكه هيچكس چنين چيزي  .التجاره هم واجب نباشد
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 :مسلمان شد، عمر بن خطاب گفت  »بهرالملك «حب چون صا :كه  روايت شده -3
نگفت ازاو ده يك هم بعنوان زكات  خراج بگيريد و او از زمين را به وي بسپاريد و

   .بگيريد
شود و اينكار  آيدكه با مسلمان شدن مالك زمين خراج ساقط نمي اين داستان برمي از

رود با  گمان مي  كه  ت استاينجه گردد و تصريح به خراج از مستلزم سقوط ده يك نمي
كه بر هر مسلمان   آنجهت ، ساقط شود و ده يك بعنوان زكات از اسالم آوردن شخص

كه از زكات حيوانات و زكات   همانگونه .باشد، نيازي به ذكر آن نيست اي واجب مي آزاده
 ، چيزي نداشته زمين خراجي سخني نرفته است و يا اينكه آن دهقان نقدين و غيرآن در

  .كه ده يك آن واجب بوده باشد است
عمر بن  :گفته و ابن المنذر .گرفتند ، ده يك و خراج را با هم نمي واليان و پيشوايان -4

  .گرفت و اين ناقض دليل چهارم است عبدالعزيز هردو را با هم مي
بعنوان  زيرا خراج بعنوان عقوبت و عشر :خراج با عشر و ده يك مباينت دارد -5

هردوي آنها در يك شخص جمع و بر وي  .شود گرديده است و نمي  بعبادت واج
  .واجب گردند

شود دو چيز با هم واجب شوند،  كه نمي  ، اين سخن در حالت آغازين صحيح است
شود دو چيز بصورت واجب بر ذمه يك  ، ممنوع است چون مي ولي در حالت بقاء
، زور و قهر، نيست  راجبعالوه اساس همه صورتها واشكال خ .شخص باقي بمانند

كه به زمين خراج نزديك باشد يا  زميني :گاهي خراج با عدم زورتوام است مانند بلكه
  .نمايد كوچك آن را آبياري مي هاي نموده و با آب رودخانه  »احياء  «كه شخص آن را  زميني
دهد و يا  كه آن زمين بهره مي  خراج و عشر آنست حقيقت سبب هريك از در -6

زار باشد و سودي از آن عايد نگردد، هيچيك  زيرا اگر آن زمين شوره .چنين است حكماً
پس اگرسبب هردو يكي باشد در يك زمين با هم  .، واجب نيست آن خراج و عشر از

همانگونه  .حق اريك نوع باشد تواند موجب دو شود چه يك سبب واحد نمي جمع نمي
بعنوان مال التجاره داشته باشد، از آن دو بار  - خودچر  -، حيوان سائمه  كه اگر حد نصاب

  .دهد زكات نمي
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كه از  ، زيرا سبب عشرو ده يك زراعتي است چنين نيست :در جواب آن بايد گفت
زمين را بكارد يا آن   ، خواه آن شود و خراج بر خود زمين نهاده شده است زمين خارج مي

آيد كه دو  هيچ اشكالي پيش نمي،  دو را يكي بدانيم را نكارد، بفرض اينكه سبب هر
گفته  كه كمال ابن الهمام   همانگونه .وظيفه به يك سبب واحد كه زمين باشد، تعلق بگيرند

  .است

  ي:زكات محصول زمين اجاره ا
، زكات بر او  كرد و آن را كاشت  بنا به مذهب جمهور علما اگر كسي زميني را اجاره

   .زكات برمالك زمين واجب است :گويد يفه ميابوحن .باشد، نه بر مالك زمين واجب مي
كه از  آيا ده يك حقي است :كه اختالفشان از آنجا ناشي شده است :ابن رشدگفته است

هردوي آنها   گيرد، يا اينكه به تعلق مي  كشت كه به شود، يا اينكه حقي است گرفته مي  زمين
كدام يك  كه ، اختالف دارند،دانند تعلق دارد؟ و چون آن را به هر دوي آنها مربوط مـي

آن يك  كشت و زمين هر دو از  ، بدينمعني كه كه مورد اتفاق همه است آنچه .؟ بهتر است
  گيرد؟ و يا آنكه ابوحنيفه زكات به محصول تعلق مي :اند گفته مالك باشند؟ يا آنكه جمهور

را ترجيح ابن قدامه راي جمهور  .گيرد؟ اصل وجوب به زمين تعلق مي در :گفته است
، آن را  كشت ليكن اگر مالك .باشد زكات بر مالك كشت واجب مي :گفته است داده و

پردازد  كشته بود، از نرخ و بهاي آن مانند ديگركاالهاي تجارتي زكات مي بمنظور تجارت
اين سخن صحيح  :گويد ابن قدامه مي .پردازد آن يك دهم مي واال مانند ملك خودش از

بايستي  زيرا اگر چنين بود مي .باشد هاي زمين مي خارج و هزينهكه زكات از م نيست
كه خراج به  عشر) آن زمين پرداخت شود، اگرچه آن را نكاشته باشند همانگونه زكات (

كافر  بايستي زكات را مانند خراج از و مي .گردد آن وصول مي گيرد و از زمين تعلق مي
بايست  و مي .كنند نه برمبناي ميزان محصول ذمي نيز بگيرند و آن را برمبناي زمين تعيين

ا هـ  .، در صورتيكه چنين نيست باشد نه مصارف زكات  » ء في«مصارف آن مصارف 
  .)2/728/ ج  مغني (
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  نه تعيين ميشود نه با پيما تخمين  حد نصاب خرما و انگور از روي 
تفاده قرار هرگاه خرما و انگور رنگش تغييركرد و در آستانه رسيدن و صالحيت اس

، ميزان محصول سردرختي رطب  ، بايستي وسيله شخص خبره و درستكار و اميني گرفت
كشمش و  سپس ميزان خرما و .روي پيمانه گردد نه از و انگور، ازروي تخمين تعيين

شود تا ميزان  آيد، تخمين زده مي كه از آن محصول تخميني سردرختي بدست مي مويزي
كه از  گرديد، مقدار زكاتي آنكه ميوه خشك و برداشت از گردد و پس زكات آن معلوم

همراه  :گويد ابوحميد ساعدي مي .گردد روي تخمين معين شده بود، پرداخت مي
رسيد با زني   » وادي القري  «به  ص، چون پيامبر رفته بوديم  » تبوك «به جنگ  صپيامبر
عشرة  صصصص، وخرص رسول اهللاخرصوا« :گرديدكه درميان باغ خود بود، به وي گفت روبرو

كنيد، سپس  محصول آن را ازروي تخمين معلوم« »أوسق، فقال لها: أحصي ما يخرج منها
ميزان  :گفت ) تخمين زد و بدان زن كيلوگرم 1306(=   »وسق «خود آن را به ده  صپيامبر

  .به روايت بخاري .» كن و زكاتش را بده كه ازآن بدست مي آيد حساب ميوه خشكي
 .چنين است اهل علم نيز راي اكثر .ت سنت رسول خدا و عمل يارانش بعد ازوياينس

داند، ولي امام شافعي و امام احمد آن را سنت  امام مالك تخمين زدن را واجب مي (
 تخمين زدن موجب حصول ظن و :گويند كرده و مي ها با آن مخالفت ولي حنفي .دانند) مي

  .شود گمان است و بدان حكمي ثابت نمي
، ظن وگمان نيست بلكه اجتهادي  سنت پيامبر، بهترين رهنمود است و تخمين زدن

كه درباره خسارت  همانگونه .آيد است كه درباره شناخت ميزان و مقدار ميوه بعمل مي
  .آيد چيزهاي تلف شده نيزاين اجتهاد بعمل مي

ها را پيش از  كه معموال ميوه علت اينكه بايد ميوه سردرختي را تخمين بزنند، اينست
بنابراين ضرورت داردكه ميوه را پيش ازآنكه خورده و چيده  .خورند خشك شدن مي

تواند، در محصول خويش  كه بخواهد مي آنوقت مالك بهركيفيت .كنند شود، حساب
تخمين كننده يك سوم يا يك  .نمايد كند و ميزان و مقدار زكات را، تضمين مي تصرف
آورد تا صاحبان  كند و بحساب نمي براي مالك استثناء ميكل ميوه سردرختي را  چهارم

، نيازمند خوردن از آن ميوه  چون خود و مهمانان و همسايگانشان .اموال به تنگنا نيفتند
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، براي  امثال آن بعالوه گاهي حوادثي از قبيل گردباد و پرندگان و رهگذران و .باشند مي
چنانچه همه محصول حساب شود و يك  .نندرسا آيدكه به ميوه باغ آسيب مي باغ پيش مي

  .سوم يا يك چهارم بـراي صاحب باغ استثناء نشود، او متضرر خواهدگشت
إذا خرصتم فخذوا ودعوا « :فرمود صكه پيامبر حثمه روايت است از سهل پسر ابي

كسـي را، تخمين  هرگاه خواستيد كه ميوه باغ « »الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع
اگر با توجه به  يد، آن را انجام دهيد ولي يك سوم آن را براي صاحب ميوه بگذاريد وبزن

 .»بد جمعيت خانواده وي يك سوم را فراوان دانستيد، يك چهارم را براي وي بگذار
احمد و صاحبان سنن جز ابن ماجه و حاكم و ابن حبان آن را روايت كرده و صحيح 

  .اند كرده  اهل علم به حديث سهل عمل اكثر :گفته است ترمذي .اند دانسته
را براي تخمين زدن   »ابوحثمه انصاري  «،  عمر پسر خطاب :گويد بشير پسر يسار مي

هرگاه ديديد كه مردم در پائيز در ميان نخلستان  « :گفت اموال مسلمين فرستاد و به وي
از دارند، برايشان خورند و براي خوردن بدان ني اند، آنمقدار را كه مي خود اقامت گزيده

 هرگاه تخمين صكه پيامبر  از مكحول روايت است .»بحساب نياور و تخمين مزن
بر « »خففوا على الناس، فإن في المال العرية والواطئة واالكلة« :فرمود فرستاد، مي كنندگان را مي

گاهي دچار باد سخت و طوفان و رهگذران و خورندگان از  مردم آسان بگيريد چه مال
شود وگاهي صاحب باغ ميوه بعضي از درختان را به  فاميلهاي صاحب باغ مي طرف

، بمعني رهگذراني »واطئه « :گفته است كرده و  ابوعبيد آن را نقل .»بخشد محتاجان مي
، خود صاحبان »آكله «خورند و مراد از  گذرند و از آن مي است كه ازكنار باغ ميوه مي

  .آنها است ها و خانواده و متعلقين ميوه

  تواند از آن بخورد؟ ت مي خت زكا قبل از پردا  كشت و زرع حب  آيا صا
، از آن بخورد،  تواند پيش از دروكردن و برداشت محصول ، مي كشت و زرع صاحب

گيرد و  ، انجام مي كار بصورت عادي و معمولي بدون اينكه بر وي حساب شود، چه اين
 هايي را دارد، شود انـدك است و درست حكم ميوه كه در اينگونه مواقع مصرف مي آنچه
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كشت رسيده شد و دروگرديد و آن را ازكاه جدا  كه هنگامي .خورند كه صاحبان ميوه مي
  .كنند ، بيرون مي نمودند، زكات آنچه راكه باقي مانده است

كال و نيمرس  توانند از محصول كشتزارها مي آيا صاحبان :از امام احمد سوال شد
اشكال ندارد بمقدار نياز از آن بخورند و  :گفت يش از درو و برداشت بخورند؟خود، پ

كه پيش از  آنچه :اند گفته مالك و ابوحنيفه ( .راي شافعي و ليث و ابن حزم نيز چنين است
   .اند بايد جزء حدنصاب به حساب آيد) برداشت و درو، از آن خورده

ها را بهم  ورزي و ميوه كشا  ي ها ، فراورده ب توان براي تكمل حد نصا آيا مي

 :افزود
، هريك را به  ها و حبوبات ها و مويزها و دانه توان ميوه علماء اتفاق دارند براينكه مي
رنگ با هم اختالف  لحاظ مرغوبيت وعدم مرغوبيت و نوع خود اضافه نمود، اگرچه از
گندم  نواع مويز و انواعبنابراين ا .آنها زكات را پرداخت داشته باشند وبه نسبت هريك از

كاالهاي  توان توان بهم اضافه كرد و همچنين اتفاق نظر دارند بر اينكه مي را مي ...و
كرد و زكات مجموع آنها را  رويهم حساب تجارتي و نرخ و بهاي نقدي را به هم افزود و

بدان كه  توان به جنس چيزي كاالهاي تجارتي را تنها مي  :گويد ليكن شافعي مي .پرداخت
كرد، چون حدنصاب آنها با توجه بدان جنس  اند افزود و روي هم حساب خريده شده

ها،  و علماء اتفاق دارند براينكه براي تكميل حدنصاب در غير حبوبات و ميوه .معتبراست
بنابراين از حيوانات براي تكميل حدنصاب  .توان به جنس ديگري افزود جنس را نمي

گاو افزود و نصاب را  توان شتر را به پس نمي .افزود ديگر توان جنسي را به جنسي نمي
بلكه  .توان خرما را بر مويز افزود تا به حدنصاب برسد ها نيز نمي ميوه كرد و در تكميل

  .گردد اينها بايستي ازجنس خود به حدنصاب برسند تا زكات آنها واجب
به بعضي افزود، تا  توان بعضي را است در اينكه مي  درباره حبوبات مختلف اختالف

توان آنها را براي حدنصاب  نمي :كه ترين راي آنست گردد؟ شايسته حدنصاب تكميل
و  .باشند بهمديگر افزود، بلكه حبوبات هم اجناس مختلف و داراي اسمهاي مختلف مي

گندم  بنابراين .گردد هر جنس بايد خودش بـه حد نصاب برسد تـا از آن زكات پرداخت
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، افزوده  نخود به عدس و برعكس برعكس و س وخرما به مويزوبه جو و برعكـ
اين راي منسوب است به  .به حدنصاب برسد  شوند بلكه هريك بايستي خودش نمي

  .ابوحنيفه و شافعي و در يكي از روايات به امام احمد و عده بسياري از علماي سلف
وسفند، وگاو به گ گاو و به اجماع است بر اينكه شتر به :گفته است ابن المنذر

و  .چنين است آنها نيز غير گردند و در منضم نمي خرما به مويزافزوده و گوسفند، و
  .كه قائل به ضم اجناس مختلف به يكديگر هستند دليل صحيحي ندارند كساني

  شود؟ جب مي ها وا ورزي و ميوه كشا  ي ها ت از فرآورده چه موقع زكا
ها وقتيكه رسيده و  مغزدار گرديد و درميوهكاشته شده قوي و   هاي كه دانه وقتي

عالمت رسيده شدن خرما  .گردد ، ظاهرشد، زكات آنها واجب مـي شايستگي استفاده از آن
اين مذهب جمهور علما است ولي ابوحنيفه  ( .سرخ شدن و در انگور شيرين شدن آنست

انعقاد پيدا شود، سبب وجوب  رويد و ميوه ظاهر مي كشت مي كه  گويد از همانوقت مي
كردن حبوبات ازكاه و خشك شدن ميوه پرداخت  زكات بايستي پس از پاك .كند) مي

كشت خود را بفروشد يا  ، ، زارع پس از قوي شدن و مغزدار شدن حبوبات هرگاه .گردد
، باغ را بفروشد، زكات محصول بر عهده  ظاهر شدن صالح و رسيدن ميوه پس از

ر چون سبب وجوب زكات مغزدار شدن و سخت شدن فروشنده است نه بر عهده خريدا
   .گرفته است دانه و منعقد شدن ميوه است و اين حالت در زمان ملكيت فروشنده صورت

 :آن را داد كيزه  يد جنس و نوع خوب و پا بت زكات اموال با از با
 خداوند دستور داده است كه زكات دهنده نوع خوب مالش را بعنوان زكات بدهد و

'yγ•ƒr$+ :مرغوب آن را بدهد اينكه نوع بد و غير ده است ازكر نهي ‾≈tƒ t Ï% ©!$# (# þθ ãΖtΒ# u (#θà)ÏΡr& 

ÏΒ ÏM≈t6ÍhŠsÛ $tΒ óΟ çFö; |¡ Ÿ2 !$ £ϑÏΒuρ $oΨ ô_ t�÷zr& Νä3s9 zÏiΒ ÇÚ ö‘F{ $# ( Ÿω uρ (#θßϑ£ϑ u‹s? y]ŠÎ7y‚ ø9 $# çµ ÷ΖÏΒ tβθ à) ÏΨè? 

ΝçG ó¡ s9 uρ ÏµƒÉ‹ Ï{$ t↔Î/ Hω Î) βr& (#θ àÒÏϑøó è? Ïµ‹Ïù 4 (#þθ ßϑn=ôã $# uρ ¨β r& ©!$# ; Í_xî î‰ŠÏϑym ∩⊄∉∠∪_  :٢٦٧[البقرة[. 
ايد انفاق و  كه كسب كرده ترين چيزي ايد از نيكوترين و پاكيزه كسانيكه ايمان آورده اي «

 ، از ايم كه براي شما از زمين رويانده آن چيزهايي و از  - زكات بدهيد  -احسان كنيد 
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يد، و هرگز قصد نكنيدكه مال آلوده و نامرغوب را بعنوان زكات بهترين آنها زكات بده
كسي بستانكار باشيد، مال معيوب و نامرغوب را قبول  بدهيد، در حاليكه اگر خودتان از

نياز و ستودني  كه خداوند بي و بدانيد .كنيد كنيد مگر اينكه ناچار باشيد و چشم پوشي نمي
  .»شود عايد مي است و نتيجه انفاق و زكات به خود شما

اند كه گفته  كرده پدرش روايت ابوداود و نسائي و ديگران از سهل بن حنيف و او از
راكه دو نوع خرماي نامرغوب   » حبيق  «و   »جعرور  «نهي فرمود از اينكه  صپيامبر  « :است

و ها را بعنوان زكات  مردم معموال بدترين نوع ميوه .»گردند هستند، بعنوان زكات پرداخت

Ÿωuρ (#θßϑ£ϑ+: كار منع شدند و آيه  دادندكه از اين صدقه مي u‹s? y]ŠÎ7y‚ ø9 $# çµ ÷ΖÏΒ tβθ à)ÏΨ è? ..._ 
ما داراي نخلستان بوديم و  :درباره ما جماعت انصار نازل شده است .]٢٦٧[البقرة: 
فقراي  كه  كرديم و اهل صفه آورديم وآويزان مي هايي از خرما را به مسجد مي خوشه
كه  زدند ها مي ين بودند و خوراكي و طعامي نداشتند با عصاي خود بدان خوشهمهاجر

كه  و در ميان ما كساني بودند .خوردند افتاد و مي كال و نارس و رسيده آن فرو مي خرماي
كال و  آوردندكه خرماي آن بسيار پست و هايي مي به عمل خيررغبت نداشتند لذا خوشه

 Ÿωuρ+ :كه خداوند اين آيه كردند ا را در مسجد آويزان ميه نارس و بـد و شكسته بود وآن

(#θßϑ£ϑ u‹s? y]ŠÎ7y‚ ø9 $# çµ÷ΖÏΒ tβθ à)ÏΨ è? ..._  :اگر يكي از شما  :گفت و .را نازل فرمود .]٢٦٧[البقرة
اي نداشته و  پذيرد، مگر اينكه چاره كه آورده است به وي داده شود، نمي مانند آن خرمائي

ترين چيزي  اين به بعد هركس از پاكيزه از :گويد  براء .ن آن باشدشرم وآزرم مانع ردكرد
،  ، صحيح حسن  «اين روايت  :كرده وگفته است ترمذي آن را روايت .»آورد كه داشت مي

  .است  » غريب
آيدكه براي مالك روا نيست بجاي جنس  ازاين روايت برمي :گفته است شوكاني

اين  .مرغوب آن را بعنوان زكات بدهد غيركه زكات درآن واجب شده است جنس  خوبي
شود، برآن  كه زكات در آنها واجب مي باره خرما تصريح شده و چيزهاي ديگري مطلب در
  .گردند و عامل زكات وگيرنده آن نيزنبايد آن را قبول كند قياس مي
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 زكات عسل

بخاري  .باشد و عسل زكوي نيست زكات عسل واجب نمي :گويند جمهور علماء مي
امام  .روايت نشده است صدرباره زكات عسل حديث صحيحي از پيامبر :گويد مي

گرفته نشود، چه سنن و آثار  كه از عسل زكات دهم من نيز ترجيح مي :گويد شافعي مي
اند و از عسل سخني به ميان  گفته شود سخن گرفته مي كه از آنها زكات درباره چيزهايي

درباره وجوب  :ابن المنذر گفته است .باشد ، پس عسل از زكات معاف مي نيامده است
پس زكات آن داده  .عسل ازطريق حديث و اجماع چيزي به ثبوت نرسيده است زكات از

  .كه راي جمهور علماء نيز چنين است همانگونه .شود نمي
باره وجوب  زيرا اگرچه در .زكات عسل واجب است :گويند ها و امام احمد مي حنفي

كه  روايت نشده است ولي دراين باره نقلهايي شده صامبرپي آن حديث صحيحي از
شود و قابل  گل پيدا مي گل درختان و برگهاي كنند و از همديگر را تاكيد و تقويت مي

ها و خرما است و زكات آن واجب  بنابراين مانند دانه .كردن است پيمودن و ذخيره
كشاورري و  هاي محصوالت كمتر از زحمت و هزينه بعالوه زحمت و هزينه آن .باشد مي

  .ها است ميوه
كه در زمين عشري باشد نه   شرط وجوب زكات از عسل آنست :گفته است ابوحنيفه

در زمين خراجي و براي آن حدنصاب شرط نيست بنابراين ازكم و زياد آن يكدهـم 
  .شود گرفته مي  بعنوان زكات

،  » فرق «حدنصاب آن ده  گويد داند و مي ولي امام احمد حدنصاب را براي آن شرط مي
درهم  130كه هررطل  رطل عراقي 160شانزده رطل عراقي است =   » فرق  « هر .باشد مي
وبين زمين عشري وزمين خراجي فرقي قائل نيست ودرست عكس راي   - .باشد مي

  .ابوحنيفه است
  .حدنصاب آن ده رطل است :گويد ابويوسف مي

  »فرق «، پنج  حد نصاب عسل :گفته است ابوحنيفه) ازياران  بن حسن شيباني و محمد (
  .سي و شش رطل است  »فرق «و هر 
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  زكات حيوانات
و به   گوسفند تصريح شده گاو و و شتر احاديث صحيح نبوي به وجوب زكات از در

  .آنها زكات واجب است اجماع امت اسالمي از
  :شد با مي ت حيوانات ودام بشرح زير شرايط وجوب زكا  

  .يستي از نظر تعداد به حدنصاب برسندا) با
  .) بايستي يكسال از حدنصاب بگذرد2
سائمه  « :، در چراگاه مباح و همگاني و آزاد بچرند ) بايستي در بيشتر اوقات سال3
اگر در ظرف  :گويد البته اين راي ابوحنيفه و امام احمد است ولي امام شافعي مي ( .»باشند

  .شود) مي خارج  »سائمه بودن  «ليف نمايند از سال بيش از دو روز آن را تع
دانند ولي امام مالك و ليث آن  را معتبر مي  » سائمه بودن «جمهور علماء و فقهاء شرط 

باشند   » سائمه«گويند بطوركلي زكات چهارپايان واجب است خواه  دانند و مي را معتبرنمي
  » سائمه  «احاديث نبوي قيد  ير ليكن درنقل ويار باشند يا خ وسيله حمل و . » معلوفه  «يا 

واجب   » معلوقه  «كه زكات از چهارپايان  آيد  تصريح شده و از مفهوم مخالف آن برمي
در احاديث زائد و بيمعني خواهد بود و سخن   » سائمه  «در غير اينصورت قيد  .نيست
در ميان  :گويد ر ميابن عبدالب .كه درباره آن چنين تصوري برود آنست برتر از صپيامبر

كه بمانند مالك و ليث در اين   علماء و دانشمندان شهرهاي مختلفي كسي را سراغ ندارم
  .باره راي داده باشند

  آن: ب  زكات شتر و حد نصا
چنانچه تعداد آنها به پنج  .شود آنها واجب نمي شترها تا به پنج نفرنرسند زكات از

گوسفند جوان يكساله يا   گذشت از بابت آنها يك آنها رسيد و سائمه بودند و يكسال بر
 شود و چون به ده عدد رسيدند دو باشد، داده مي تمام كردهكه يك سال را  يك بز جوان

 گوسفند و چون به بيست عدد رسيدند چهار گوسفند و چون به پانزده عدد رسيدند سه
بابت آنها يك شتر و چون تعداد شتران به بيست و پنج رسيد از  .شود گوسفند داده مي

بنت  -شود  و پا به دوسالگي نهاده باشد داده مي تمام كردهكه يكسال را   تازه جواني
-كه دو سال را تمام كرده پا به سه سالگي نهاده باشد   يك شتر جوان نري  يا  - مخاض 
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تعداد شتران به سي و شش رسيد از بابت زكات آنها يك  اگر .شود داده مي - ابن لبون  
داده  -بنت لبون  -و پا به سه سالگي نهاده باشد  تمام كردهكه دو سال را  ه شتريماد
كه سه سال را  چون تعداد آنها به چهل و شش رسيد زكات آنها ماده شتري است .شود مي

  .-حقه- :سالگي نهاده باشد كرده و پا به چهار تمام
كه چهار سال  است اي چون تعداد آنها به شصت و يك برسد زكات آنها يك شترماده

   .-جذعه  - :نهاده باشد  كرده و پا به پنج سالگي را تمام
كه دو سال را  اي است و چون تعداد آنها به هفتاد و شش برسد زكات آنها دو شترماده

  .-دو بنت لبون -  :و پا به سه سالگي نهاده باشند تمام كرده
كه سه سال را  اي است ادهاز نود و يك شتر تا يكصد و بيست شترزكات آنها دو شترم

   .-دو حقه - :و پا به چهار سالگي نهاده باشند تمام كرده
شتر   ، زكات آنها به نسبت هرچهل گذشت چون تعداد شتران ازيكصد و بيست ويك

و پا به سه سال نهاده و به نسبت هر پنجاه شتر  تمام كردهكه دو سال را  اي يك شتر ماده
  .شود و پا به چهار سالگي نهاده باشد، داده مي تمام كرده كه سه سال را اي يك شتر ماده

  :براي توضيح بيشتر به نمودار زير توجه فرمائيد
  ول زكات شتر: جد

 مقدار زكات  حد نصاب

  .گوسفند يكساله يا يك بز دو ساله يك 5 - 9

 دوگوسفند يكساله يا دو بز دو ساله  10-  14

 دو سالهگوسفند يكساله يا سه بز  سه 15 -  19

 چهارگوسفند يكساله يا چهار بز دو ساله  20-  24

 باشد = بنت مخاض  تمام كردهكه يكسال را  اي يك شتر ماده 25 -  35

 باشد = بنت لبون  تمام كردهكه دو سال را  اي يك شتر ماده 36 -  45

 باشد = حقه تمام كردهكه سه سال را  اي يك شتر ماده 46 – 60

 كه چهار سال را تمام كرده باشد = جذعه  اي دهيك شتر ما 61 -75
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 باشند = بنت لبون  تمام كردهكه دو سال را  اي دو شتر ماده 76 -  90

 باشند = حقتان  تمام كردهكه سه سال را  اي دو شترماده 91 -  120

 سه (بنت لبو ن)  121-  129

 يك حقه + دوبنت لبون 130 -  139

 ون دو حقه + يك بنت لب 140-  149

 سه حقه   150 -  159

  169 - 
160  

 چهار بنت لبون 

179 - 
170   

 سه بنت لبون + يك حقه 

 دو بنت لبون + دو حقه  180 -  189

 سه حقه + يك بنت لبون  190-  199

 چهارحقه يا پنج بنت لبون  200-  209

 كه واجب است برابر حد نصاب داده شود متفاوت باشد بايد هرگاه سن شترهايي 
  :كرد  بشرح زبر عمل

را بعنوان زكات بدهد  -شترماده چهارساله   -  » جذعه  «اگر كسي بايستي برابر حدنصاب 
همراه دو گوسفند يا   »حقه  « .داشت - شتر ماده سه ساله -  » حقه  «ولي آن را نداشت بلكه 

   .) يا حقه + بيست درهم .گوسفند2حقه +  شود ( بيست درهم ازاو پذيرفته مي
از او   » جذعه" نداشت   » جدعه  «بدهد ولي جز   » حقه  «اگر كسي بايستي برابر حدنصاب 

گيرنده بايد دوگوسفند يا بيست درهم را براي زكات دهنده  شود ليكن زكات پذيرفته مي
،  داشت  » بنت لبون «بدهد ولي نداشت بلكه   » حقه  «بايست  اگركسي مي .استرداد نمايد

واگرعكس اين  .شود همراه با دوگوسفند يا بيست درهم از او پذيرفته مي  » بنت لبون  «
،  داشت  » حقه  «بدهد ولي آن را نداشت بلكه  »بنت ليون  «كه بايد  مطلب باشد بدينمعني 
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شود، ولي در عوض زكات گيرنده دوگوسفند يا بيست درهم  از او پذيرفته مي  » حقه  «
  .ترد دارد) را به وي مس التفاوت مابه (

بنت   «بدهد ولي آن را نداشت بلكه  »بنت ليون  «حدنصاب  بايستي برابر و اگركسي مي
   .گردد همراه با دوگوسفند يا بيست درهم از او پذيرفته مي  » بنت مخاض  «،  داشت  » مخاض

ابن لبون = شتر نري كه   «بدهد ولي نداشت بلكه   » بنت مخاض «بايستي  و اگركسي مي
گردد بدون اينكه  بجاي آن از او پذيرفته مي  »ابن لبون  «،  داشت  «ال را تمام كرده باشددو س

  .التفاوت بگيرد چيزي اضافه بدهد يا چيزي بعنوان مابه
، چيزي بعنوان زكات بر وي واجب نيست مگر اينكه  كسي تنها چهار شترداشت اگر

  .خودش داوطلبانه از اين بابت چيزي بپردازد
كرد و هيچيك  كه حضرت ابوبكر صديق درباره شتران بدان عمل فريضه زكاتياين بود 

  .با وي مخالفت ننمود صاز اصحاب پيامبر
ميزان و مقدار زكات  صپيامبر :كه  كرده است  سالم و او از پدرش روايت زهري از

ه نفرستاده بود تا اينك آوري زكات هنوز واجب را نوشته بود ولي آن را براي عامالن جمع
او  سپس بعد از .كرد گشت بدان عمل آن را بيرون آورده و تا متوفي وفات نمود و ابوبكر

و وصيت نمود كه بعد از وي نيز  .كرد نيز تا به شهادت رسيد بدان عمل مي حضرت عمر
  .بدان عمل شود

  وميش گاو و گا زكات 
آن به سي  نرسد زكات درآن واجب نيست و چون تعداد  »سائمه «گاو تا به سي راس 

اي  گوساله نر يا ماده =  »پارينه «گذشت ازبابت آن يك  آنها ) راس رسيد و يكسال بر30(
  .گويند مي  »، تبيعه تبيع  «شود كه بدان  كه يك سال را تمام كرده باشد بعنوان زكات داده مي

ست ، واجب ا گاو دو ساله ماده -  » مسنه  «گاوها به چهل راس رسيد يك  و چون تعداد
اگر همه آنها نر باشند دو ساله نر نيز اشكال ندارد، ولي به مذهب  بعنوان زكات داده شود (

  .) ها نر و ماده يكسان است حنفي
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داده شود  »پارينه –تبيع  «) راس رسيد بايستي دوراس 60چون تعداد آنها به شصت ( 
اله بعنوان زكات وچون تعداد آنها به هفتاد راس رسيد يك راس دوساله ويك راس يك س

  .گردد واجب مي
و در  .شود و در هشتاد راس دو تا دو ساله و در نود راس سه تا يكساله واجب مي

  .يكصد راس يك دو ساله و دو تا يك ساله واجب است
و در يكصد  .گردد در يكصد و ده راس دو تا دو ساله و يك راس يك ساله واجب مي

و بهمين نسبت هر اندازه  .يكساله واجب است تا و بيست راس سه تا دو ساله يا چهار
تعداد باال رود در برابر هر سي راس يك پارينه و در برابر هر چهل راس يك دو ساله 

  .گردد بعنوان زكات واجب مي
  :ول زكات گاو وگاوميش جد

 مقدار واجب حد نصاب

 هيچگونه زكاتي ندارد 1 – 29

 تبيعه  بنه نريا ماده= تبيع ، يك راس پار 30 – 39

 مسنه -گاو دو ساله نر يا ماده  يك راس 40 – 59

 ، تبيعه دو تا تبيع -دو راس پارينه نر يا ماده  60-  69

 گاو دو ساله و يك راس پارينه = مسنه و تبيع يك راس 70 – 79

 دو تا مسنه -گاو دو ساله  دو راس 80 – 89

 سه تا تبيع -سه راس پارينه  90-  99

 اس دوساله ودوراس يك ساله =يك مسنه ودوتا تبيعيك ر 100-  109

 دوراس دو ساله و يك راس يك ساله =دوتا مسنه و يك تبيع 110-  119

 تبيع 4مسنه يا 3سه راس دوساله يا چهارراس يك ساله =   -  120

  گوسفند و بز زكات 



  593     زكات 
  

  

آنها زكاتي واجب نيست و چون  گوسفندان و بزها به چهل راس نرسد از تا تعداد
آنها گذشت  تا يكصد و بيست راس رسيد و يكسال بر  » سائمه  «تعداد آنها به چهل راس 

  .گوسفنديكساله يا يك راس بز دو ساله بعنوان زكات واجب مي شود يك راس
هرگاه تعداد آنها به يكصد وبيست ويك راس تا دويست راس رسيد، دو گوسفند و از 

از سيصد به باال در برابر  .شود اجب ميگوسفند و دويست و يك راس تا سيصد راس سه
  .باشد گوسفند واجب مي هر يكصد راس يك راس

كه از اين بابت داده  شود بايد يك سال و بزي كه از بابت زكات داده مي گوسفندي
شود بايد دو سال داشته باشد و باتفاق اگر همه گوسفندان و بزهاي حدنصاب نر  مي

ولي اگر همه حدنصاب ماده يا  .بعنوان زكات دادتوان گوسفند يا بز نر  باشند، مي
مخلوطي از نر و ماده باشند، به مذهب ابوحنيفه باز هم مي توان گوسفند و بزنر بعنوان 

  .گويند دراين صورت حتماً بايد گوسفند و بز ماده داد زكات داد، ليكن ديگران مي
  :ت بها در زكا ن نصا ميا -  "ص اَوقا"حكم 

و بمعني عددهاي بين نصابهاي فرض و معين شده در زكات   »وقص «اوقاص جمع 
 گوسفند چهل راس است  مثال حد نصاب باشد و باتفاق علماء از زكات معاف است ( مي

رسد به يكصد و  ازعدد چهل به باال تا مي .گوسفند واجب است  كه ازبابت آن يك
شود  س گوسفند مطالبه نميشود چيزي اضافه بر همان يك را ناميده مي  » وقص  «كه  بيست

  .) گذشت و همچنين در شتر وگاو برابر جدولي كه 
فإذا بلغت خمسا وعشرين، ففيها بنت مخاض « :اند درباره زكات شتر فرموده صپيامبر

هرگاه تعداد شتران به « »أنثى، فإذا بلغت ستا وثالثين، إلى خمس وأربعين، ففيها بنت لبون أنثى
كه ازبابت زكات آنها داده  ك شتر ماده يكساله واجب استبيست و پنج نفر رسيدند ي

شود وهرگاه به سي وشش تا چهل وپنج نفررسيدند، دوتا شترماده دوساله واجب 
  .»شود مي

فإذا بلغت ثالثين ففيها عجل تابع، جذع أو جذعة، حتى تبلغ « :فرمايد درباره زكات گاو مي
هرگاه تعدادگاوها به سي راس رسيد يك پارينه  « »أربعين، فإذا بلغت أربعين، ففيها بقرة مسنة

كه آنوقت يك دو ساله ماده واجب  رسد، نريا ماده واجب است تا اينكه به چهل مي
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وفي سائمة الغنم، إذا كانت أربعين، ففيها شاة، « :فرمايد گوسفند مي و درباره زكات .» است
كصد و بيست راس رسيد گوسفندان سائمه به چهل راس تا ي هرگاه« »إلى عشرين ومائة

  .» گوسفند واجب است يك
 شود و ناميده مي  » وقص «بين عدد بيست و پنج و عدد سي و شش در شترها  بنابراين

گاو و بين عدد چهل و  بابت آن زكاتي نيست وهمچنين بين عدد سي و عدد چهل در از
  .عدد يكصد و بيست درگوسفند

  :ن اموال گرفت باح يد بعنوان زكات از صا كه نبا چيزهايي
، نبايد از ايشان  بنابراين .باشد بهنگام اخذ زكات مراعات صاحبان اموال واجب مي

، مگر اينكه خود بدينكار رضايت دهند و همچنين  بهترين وگرانبهاترين آن راگرفت
بنابراين نبايد حيواني راكه اهل خبره و آشنا به وضع  .واجب است مراعات حق فقرا نيز

كه تمام   مگر اين .دانند، بعنوان حق زكات پذيرفت را معيوب و ناقص مي ، آن حيوان
نه بهترين نه  -پس حق زكات را بايد از متوسط اموال  .حيوانات حدنصاب معيوب باشند

  .گرفت- بدترين 
، حيوان پير دندان افتاده وكور و قوچ  از بابت زكات  « :در نامه ابوبكر آمده است -1

  .»شود گرفته نمي
آوري زكات  حضرت عمر عامالن جمع  « :كه از سفيان بن عبداهللا ثقفي روايت است -2

گوسفند شيري وگوسفند آبستن و قوچ را بعنوان  گوسفند نازا و كرده بود ازاينكه را، منع
  .) طبعاً در شتر وگاو و بز نيز چنين است ( .»زكات بگيرند

ثالث من فعلهن « :فرمود صامبر، پي كه از عبداهللا بن معاويه غاضري روايت است -3
فقد طعم طعم االيمان: من عبد اهللا وحده، وأن ال إله إال هو، وأعطى زكاة ماله، طيبة بها نفسه. 
رافدة عليه كل عام، وال يعطى الهرمة، وال الدرنة وال المريضة، وال الشرط وال اللئيمة ، ولكن من 

كه هركس آنها را  سه چيز است« »كم بشرهوسط أموالكم، فإن اهللا لم يسألكم خيره، ولم يأمر 
را بپرستد وگواهي   » اهللا  «كه تنها  كسي  :انجام دهد بدرستي مزه ايمان را چشيده است

كه هرسال با طيب خاطرومشتاقانه  وكسي .اهللا هيچ معبود بحقي وجود ندارد «دهدكه جز 
وكوچك بيمقدار شرور  و بيمار  «گر «كه حيوان پير و  دهد وكسي زكات مال خويش را مي
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دهد، بلكه زكات را بايد از  كند، بعنوان زكات نمي و حيواني كه از شير دادن امتناع مي
گمان خداوند بهترين مال را ازشما  بي :بدهيد -نه بهترين نه بدترين  -اموال متوسط خود 

  »جيد «سند به روايت ابوداود و طبراني با  .» نخواسته و به بدترين آن نيز امر نكرده است
  .كرده است آن را روايت

  :)1( م زكات غير از انعا
بنابراين زكات اسب و قاطر و  .زكات واجب است  » انعام «در ميان چهارپايان تنها از 

  .باشد مگر اينكه جزوكاالي تجارتي باشند خر واجب نمي
ل قد عفوت لكم عن الخي« :فرمود صكه پيامبر طالب روايت است از علي بن ابي

به روايت احمد و  .» شما را از زكات اسب و برده معاف داشتم« »والرقيق، وال صدقة فيهما
  .» جيدي  «به روايت ابوداود با سند 

باره زكات خر و االغ سوال شد؟ او  در ص، از پيامبر كه از ابوهريره روايت است

≅yϑsù ö +: ما جاء فيها شئ إال هذه االية الفذة« :فرمود yϑ ÷è tƒ tΑ$s) ÷WÏΒ >ο §‘sŒ # \� ø‹yz …çν t� tƒ ∩∠∪   tΒuρ 

ö≅ yϑ÷è tƒ tΑ$ s)÷WÏΒ ;ο §‘sŒ # v�x© …çν t�tƒ ∩∇∪_  :باره زكات االغها چيزي وارد نشده ولي  در« .]٨-٧[الزلزلة
اي نيكي كند  هركس باندازه ذره - :كلي اين آيه است اگرزكات آن را داد، مشمول مفهوم

به  .»كند سزاي آن را خواهد ديد اي بدي زه ذرهپاداش آن را خواهد ديد و هركس باندا
  .آن سخن رفت روايت احمدكه قبال نيز از

كه او همراه حضرت عمربه حج رفته بود ودر آن  حارثه بن مضرب روايت است از
ما بردگان و  :يا اميرالمومنين :هنگام بزرگان شام به حضور ايشان آمدند وگفتند

، پس زكات آنها را از ما بگير تا  ايم ا بدست آوردهر -)  غير از انعام (- چهارپاياني
گرداني و زكات اموال ما  پاك -بخل و طمع و حسد  -بدينوسيله ما را از بيماريهاي روحي 

من  اين عمل را حضرت محمد و ابوبكر پيش از :گفت حضرت عمر .را نيزگرفته باشي
هيثمي اين روايت را آورده  .كنم  سوال اند ولي منتظرباشيد تا ازمسلمانان نيز انجام نداده

                                         
  .بز و گوسفند و شتر و گاو انعام:   - 1
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  »موثوق به  «اند و راويان آن  كرده الكبير آن را روايت  «احمد و طبراني در  :وگفته است
  .هستند

از  :گفتند مردم شام به ابوعبيده بن جراح :كه كرده زهري از سلمان بن يسار روايت
سپس اين خواسته را براي  .كرد اسبان و بردگان ما زكات بگير، ابوعبيده ازاينكار امتناع

گفتند،  مردم مجدداً با ابوعبيده در اين باره سخن .كرد كه او نيز امتناع حضرت عمر نوشت
اگر دوست دارند زكات  « :گفت كه در جواب وي ابوعبيده آن را براي حضرت عمر نوشت

به روايت  .نك آنها را از ايشان بگير و به فقراي خودشان بده و روزي بردگان شان را تامين
  .مالك و بيهقي

  له و بره و بزغاله هاي شتر و گوسا ت بچه زكا
گوسفند باندازه حد نصاب داشت و در طي سال زاده شدند،  گاو و كسي شتر و اگر

گذشت بنا به راي اكثر اهل علم بايستي از بابت همه   همينكه يكسال تمام بر آن حدنصاب
 و شافعي ازسفيان بن عبداهللا ثقفي روايت زيرا مالك .آنها بزرگ وكوچك زكات بدهد

كند  اي كه چوپان آن را حمل مي بره و بزغاله « :گفت  ) به وي ، عمر بن خطاب ( كه اند كرده
و تازه زاده شده است برايشان به حساب آور ولي خود آن را بجاي زكات مگير و 

وسفند يكساله ماده و گ همچنين حيوان نازا و شيرده وآبستن وقوچ را نيزقبول نكن بلكه
   .»گيري واين حد متوسط مال است بزغاله دو ساله ماده را مي

آيند و  گوساله و بچه شتر به حساب نمي بره و :گويند ابوحنيفه و شافعي و ابوثور مي
گوسفندان وگاوان و شتران بزرگ خود به حد نصاب رسيده   معتبر نيستند مگر اينكه

شوند  ها و بچه شترها بر حدنصاب افزوده مي ها وگوساله بره :گويد ابوحنيفه مي .باشند
اند، زاده شده يا اينكه آنها را خريده باشند و هر  خواه از حيواناتي كه به حدنصاب رسيده

ليكن امام  .گذشت زكات مجموع آنها بايد داده شود وقت يكسال تمام بر حدنصاب
شوند كه  به حدنصاب افزوده مي ها و بچه شترها ها وگوساله وقتي بره :گويد شافعي مي

زاده همان حيواناتي باشند كه در ملكيت وي به حدنصاب رسيده و پيش از تمام شدن 
اما اگركسي از بره ياگوساله يا بچه شتر به حدنصاب داشته  .آنها زاده شده باشند سال از

احمد بروي امام  روايتي از داود و شعبي و در باشد بنا به راي امام ابوحنيفه و محمد و
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و   چه امام احمد و ابوداود و نسائي و دارقطني و بيهقي .زكاتي از بابت آنها واجب نيست
پيش ما آمد و  صآوري زكات پيامبر عامل جمع :گفت  كه اند كرده  سويد بن غفله روايت

، آمده است كه از حيوانات  العملي كه من دارم در دستور « :گفت او شنيدم كه مي از
كه  از جمله راويان اين حديث هالل بن حباب است .»الحديث ...زكات نگيريم شيرخوار،

ولي به مذهب مالك  .اند گرفته عده زيادي او را موثوق به دانسته و بعضي دباره وي خرده 
باشد، چون  كوچك و بزرگ يكسان زكات واجب مي و بروايتي از امام احمد از حيوانات

آورند معتبر است بنابراين اگر  نات بزرگ به حساب ميكوچك را اگر با حيوا آن حيوانات
خودشان تنها هم باشند بايد به حساب آورند معتبراست بنابراين اگر خودشان تنها هم 

از ياران  امام شافعي و ابويوسف ( .آنها زكات داده شود از باشند بايد به حساب آيند و
كه  ، بچه شتر) واجب است گوساله  ه،، بزغال بره گويند از حيوانات كوچك ( ) مي ابوحنيفه

  .كوچك ازآنها داده شود يك راس
ت يا  م متفرقه بمنظور فرار از زكا ره جمع وتفريق حيوانات و سها كه دربا آنچه

  :آمده است  ، ت گرفتن زكا
به  صآوري زكات از طرف پيامبر عامل جمع :كه از سويد بن غفله روايت است -1

گيريم و بمنظور  ، زكات نمي خواران ما از شير « :گفت كه مي مميان ما آمد و از وي شنيد
كنيم و  افزايش در ميزان زكات جمعي را ازهم جدا وگروه متفرق را با هم جمع نمي

كرد چه از  مردي شتر چاق وكوهان بزرگي را برايش آورد، او از پذيرفتن آن خودداري
  .نسائيبه روايت احمد و ابوداود و  . «بهترين مال او بود

كه  اينست فريضه زكاتي :حضرت ابوبكر به وي نوشت :كه گفته است انس -2
وال يجمع بين متفرق، وال « :آن آمده بود ، و در كرده است  بر مسلمانان فرض صپيامبر

به روايت  »يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
، نبايد قسمتهاي متفرق را با هم جمع  بخاطر فرار و ترس از زكات «)   :يعني [( .بخاري

نفربا هـم شريك باشند، سهم  دو اگر هم جداكرد و وقسمتهاي جمع و روي هم را از
دو نفر شريك با هم  :خطابي چنين مثال آورده است ( -كنند  زكات را برابربا هم تقسيم مي

شناسد، در اينصورت  گوسفند خود را مي كه هريك بيست  گوسفند دارند، چهل راس
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 گوسفند مال هركدام باشد نصف بهاي آن را از آن .گيرد گوسفند را مي عامل زكات يك
  .» گيرد) شريكش پس مي
، سه نفر  مثال جمع بين متفرق  « :گفته است در تفسير حديث فوق  » موط  «امام مالك در 

آنها يك گوسفند واجب  يك از هر بر گوسفند دارند و اصوال كه هريك چهل راس هستند
  ، هرسه سهم خود را با هم مخلوط كه براي فرار از زكات شود بدانها اجازه داده نمي .است

  .گوسفند بدهند بابت آن تنها يك  از شود يكصد و بيست راس و كنند كه روي هم مي
د، اصوال گوسفند دارن دو نفر شريك با هم دويست و يك راس :مثال تفريق بين مجتمع

 شود، كه براي فرار از بدانان اجازه داده نمي .بايد سه راس گوسفند بعنوان زكات بدهند
   .»گوسفند گردد زكات از هـم جدا شوند تا زكات واجب بر هريك ازآنها يك

اين سخن هم خطالب است به صاحب اموال و هــم به عامل  « :گويد اما شافعي مي
ا حق ندارند كه بخاطر فرار از زكات و يا افزايش ميزان آوري زكات و هيچيك از آنه جمع

صاحب مال براي اينكه افزايش در ميزان زكات  :زكات جمع و تفريق را بعمل آورند
حاصل نشود، جمع يا تفريق انجام دهد و عامل زكات براي اينكه افزايش در ميزان زكات 

شريك رويهم هشتاد  دو نفر :براي مثال ( .حاصل شود، جمع يا تفريق انجام دهد
گوسفند دارند، عامل زكات حق ندارد آنها را از هم جدا كند، تا ازآنها دوگوسفند  راس

يا اينكه يكنفر تنها بيست  .گوسفند بر آنها واجب است بگيرد، درصورتيكه يك
گوسفند دارد عامل حق ندارد آنها را با  ، بيست راس گوسفند دارد و يك نفرديگرهم راس

گوسفند بابت زكات بگيرد، در صورتيكه بر هيچيك ازآنها زكات  د و يككن هـم جمع
كه از ترس افزايش در ميزان زكات يا  آنست  »خشيه الصدقه «معني  .) واجب نيست

لذا ما  .گيرد و هر دو ممنوع است ، عمل جمع و تفريق انجام ميزان زكات كاهش در ازترس
د، بهتر است و هر دو صورت را، توضيح كه هر دو صورت را دربر بگير  ترجيح داديم

  .»داديم
 .گردد آوري زكات مي ، متوجه عامالن جمع نهي از جمع و تفريق :گويند ها مي حنفي
كنند، تا زكات واجب وي افزايش يابد،   را تقسيم و تفريق كه ملك يك نفر  بدينمعني

دان وي را به سه گوسفند دارد و عامالن زكات گوسفن  كه يكصد و بيست راس كسي مانند
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كه تفريق موجب افزايش  گوسفند بعنوان زكات بدهد،  كنند تا سه راس  چهل تايي تقسيم
 گوسفند واجب است يا اينكه يك نفر يكصد و يك راس صورتيكه يك شده است در

كنند، تا  ديگر يكصد راس دارد عامالن زكات مال هر دو را جمع گوسفند دارد و يك نفر
گوسفند  در صورتيكه دو .شود كه جمع موجب افزايش مي گردد زكات آنها سه راس

  .واجب است
  ثير دارد؟ ب زكات تا آيا مشترك بودن مال بين شركاء در وجو

مشترك بودن مال بين شركاء دروجوب زكات تاثيرندارد خواه شركت  :گويند حنفيه مي
اشد يا اينكه كه سهم شركاء مشاع وغيرمتميز ب بصورت مشاع وهمگاني باشد بدينمعني

كه حيوانهاي سهم هريك مشخص و متميز   اي باشد بدينمعني شركت بصورت مجاوره
كرده باشند، بنابراين در اموال   باشد، ليكن براي چرا وذهاب و اياب با هـم مخلوط

كه سهم هريك از شركاء جداگانه به حد نصاب  گردد مشترك زكات وقتي واجب مي
وجوب زكات با توجه به ملك يك شخص واحد معتبر  :كه  كلي  زيرا اين اصل .برسد

  .باشد، ثابت و مورد اجماع همه است مي
،  كه با هـم در چهارپايان شريك هستند، از نظر حكم زكات  كساني  :گويند مالكيه مي

،  ، وقتي از بابت حكم زكات شركت و مختلط بودن مال .حكم يك مالك واحد را دارند
، خود جداگانه مالك نصاب باشند و مشروط  شركاء كه هريك از است دارد و معتبر تاثير

، مشترك و يكي باشد  ، و خوابگاه هـمه حيوانات برآنكه چوپان و فحل = حيوان نر تخمي
يك  شركاء از هم جدا و متمايز باشد و هر يك از قصد شركت داشته و مال هر ونيت و

در غير اينصورت شركاء  .باشداز شركاء اهليت و شايستگي پرداخت زكات را داشته 
شركت و  .گردند ، محسوب مي حكـم يك مالك واحد را ندارند و شريك جداگانه

در صورت اعتبار  .، تنها در چهارپايان تاثير دارد اختالط اموال از نظر حكـم زكات
آنان  يك ازآنها بر شود به نسبت سهم هر ، مالي كه بابت حق زكات گرفته مي شركت

مشتركي نيز داشته باشد، آنهم نيز از بابت  چنانچه يكي ازشركاء مال غير .ودش تقسيم مي
بيان شرايط براي شركت جوار است نه شركت  گردد ( زكات جزو شركت محسوب مي

  .) مشاع
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شركت مشاع و شركت جوار) از نظر حكـم  = ( :هردو نوع شركت :گويند شافعيه مي
ريك يا چند شخص شريك از بابت زكات زكات تاثير دارند بنابراين مال دو شخص ش

گاهي موجب وجوب  كه  ، آن بدينگونه است بمانند مال يك شخص واحد است تاثير
مثال اينكه موجب وجوب  .گردد گاهي موجب افزايش ياكاهش مقدار واجب مي زكات و

گردند،  گوسفند دارند، چون شريك همديگر دو نفر هـريك بيست راس :گردد  زكات
شود، كه بايد يك گوسفند بدهند، درصورتيكه اگرشريك  ها واجب ميزكات بر آن

گرديد، چون سهم هيچيك جداگانه به حد  آنها واجب نمي شدند زكات برهيچ يك از نمي
  .رسد نصاب نمي

شريك يكي يكصد و  دو نفر :گردد مثال اينكه شركت موجب افزايش مقدار زكات
گوسفند بعنوان زكات بدهند در   ه راسكه بايستي س يك راس و ديگري يكصد راس دارد

  .داد گوسفند زكات مي شدند هريك نفر يك راس صورتيكه اگر شريك نمي
چون   گوسفند دارد سه نفركه هريك چهل راس :گردد  كاهش زكات مثال اينكه موجب

، در صورتيكه اگر  گوسفند است شريك همديگر شوند، مقدار زكات براي هر سه نفر يك
  .گوسفند بدهد بايستي هريك جداگانه يك مي شدند شريك نمي

  :شرايط وجوب زكات مال مشترك به راي شافعيه
  .شود كه زكات بر آنها واجب مي  كساني باشند، بايستي شركاء همگي از -1
  .بايستي مال شركتي به حدنصاب برسد -2
  .آن مال بگذرد بايستي يكسال تمام بر -3
و آبشخور و چوپان و محل دوشيدن حيوانات از  نبايستي خوابگاه و ماوا و چراگاه -4

  .هم جدا و متميز باشد
و حيوان نرتخمي آنها هم   »فحل «اگرحيوانات شركتي از يك نوع باشند بايستي  -5

  .يكسان باشد
جزآنكه او تنها در چهارپايان از نظر  .امام احمد نيز راي همچون راي شافعيه دارد

  .ر ديگر اموالداند نه د زكات شركت را موثر مي
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 ) معادن :، و كانها ( ) گنج و دفينه :زكات ركاز (
گرفته شده است ودرآيه زير نيز  »خفي = پنهان شد «بمعني   »ركز «كلمه ركاز از كلمه 

ρr& ßìyϑ+: بمعني صداي خفي آمده است ó¡ n@ öΝßγs9 # K“ ø. Í‘ ∩∇∪_  :در   »ركاز «مراد از  .]98[مريم
 .)1( كه از دوره جاهليت و پيش از اسالم مدفون شده باشد تفصل زكات چيزهايي اس

 :گويند كه مي ايم آن اختالف نداريم و از اهل علم نيز شنيده كه ما در  آنچه :گويد مالك مي
كه در دوره جاهلي مدفون شده باشد مشروط برآنكه در   آنچه عبارت است از  »ركاز «

  .مت فراوان متحمل نشده باشندجستجوي آن هزينه و نفقه وكارو تالش و زح
، تحمل  ، هزينه و عمل توام با مشقت فراوان اما اگر در جستجو وكند وكاو براي آن

  .نمي آيد - به حساب   »ركاز «گاهي به نتيجه برسند وگاهي به نتيجه نرسند  گردد كه  
و يا كه خداوند بصورت طبيعي  عبارت است ازآنچه  «ركاز « :گويد امام ابوحنيفه مي

  .كرده باشند مردم آن را در زمين مدفون و پنهان
  :ء ت آن نزد فقها و شرط زكا »معدن «معني 
گرفته شده است و در قرآن براي  بمعني اقامت گزيدن  » عدن  «از   » معدن  «كلمه 

علماء  .، استعمال گرديده است بمعني خانه اقامت جاويداني  » جنات عدن «، »بهشت«
امام احمد  .گيرد با هم اختالف نظر دارند كه وجوب زكات بدان تعلق مي درباره معدني

كه غير از زمين باشد و در زمين بصورت   معدن عبارت است از هر چيزي :گويد مي
،  طال، نقره :گرديده و داراي ارزش و قيمت باشد، مانند طبيعي آفريده شده و استخراج

 ، ، قير، نفت ، زرنيق ، سرمه ، بلور، عقيق يروزه، زبرجد، زمرد، ف ، ياقوت ، سرب ، مس آهن
گردد خودش يا بهاي آن به  كه استخراج مي مشروط برآنكه آنچه .گوگرد و زاج وامثال آن
  .حدنصاب زكات برسد

                                         
وط به پيش از اسالم است. كتابت روي مسكوكات و تصاوير روي آنها مشخص ميگرددكه مرب از   - 1

بحساب   « لقطه  «هاي روي آنها مربوط به دوره اسالمي بوده يا مشكوك به نظر برسند  اگر اين نشانه
  .آيند مي
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گيرد  در بين معدنيات وجوب زكات تنها به چيزهايي تعلق مي :گويد امام ابوحنيفه مي
، آهن و  طال، نقره :با آتش را داشته باشند، مانندكه نقش پذير و قابليت ساختن وگداختن 

 :گداختن يا آتش را ندارند مانند كه قابليت كه مايع يا جامدي باشند اما آنچيزها .مس
و اوبراي زكات از معادن حدنصاب را  .گيرد وجوب زكات بدانها تعلق نمي ...ياقوت و

  .داند را واجب مي ) يك پنجم شرط ندانسته و ازمقدار اندك و بسيارآن خمس (
شود زكات را واجب  كه استخراج مي اي امام مالك و امام شافعي تنها از طال و نقره

بنابراين اگر طالي استخراج شده  .اند حدنصاب الزم است دانسته و مانند امام احمدگفته
شود و  ، باندازه دويست درهم بود، زكات آن واجب مي بيست مثقال و نقره استخراج شده

كه آن را يافتند  گذشت يكسال برآن معتبرنيست و همانوقت ق نظردارند، بر اينكهاتفا
،  كه در محصوالت كشاورزي بهنگام درو و برداشت گردد، همانگونه زكاتش واجب مي

زكات معادن به راي هر سه نفر يك چهارم از يكدهـم آن بوده  .شود زكات آن واجب مي
بايد آن را به مستحقين غنايـم  :گويد ي ابوحنيفه ميول .شود و به مستحقين زكات داده مـي

  .داد  »ء في «و 
  »معدن«و  »ز ركا«ت در  دلـيل شرعي وجوب زكا

،  اند كـه كرده از ابوهريره روايت  »معدن «و   »ركاز  «گروه محدثين درباره وجوب زكات 
 »في الركاز الخمسالعجماء جرحها جبار والبئر جبار ، والمعدن جبار. و « :فرمود صپيامبر

ديگري درآن  كنده بود و كسي فراركرد، و چيزي را تلف نمود و باكسي چاهي اگرحيوان«
، ضامن آن  افتاد و آسيبي ديد و باكسي در معدن هالك شد، صاحب حيوان و چاه و معدن

  .»خمس واجب است  «ركاز  «نيست و آن چيز يا آنكس ضايع و هدر است و در 
كرده باشد، مگر  كه با اين حديث مخالفت كسي را سراغ نداريم  :تگفته اس ابن المنذر

عربي  سرزمين جنگي و غير كه در فرق است بين آنچيزي :گفته است  كه»بصري «حسن 
كه در اولي خمس و در دومي  شود، كه در سرزمين عربي يافته مي شود، با آنچيزي پيدا مي

  .زكات واجب است
اول آنكه اگركسي شخصي  :دو راي هست  »المعدن جبار «دباره  :ابن القيم گفته است

كرد، و   ، تا برايش معدني بكند و ديواره آن بر وي سقوط گرفت گري كار را به مزدوري و
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، در  مالك معدن ضامن خون وي نيست و مقارن بودن آن كشت خونش هدراست و را او
  .ي مي باشدمويد اين را  »البئر جبار والعجماء جبار  «حديث فوق با 

و فی  «كه در معدن زكات واجب نيست و مقارنه همرديفي آن با جمله  راي دوم آنست
 :فرق قائل شده و گفته است  » معدن «و   »ركاز «مويد اين نظراست چه بين   »الرکازالخمس

كه بدون مشقت و رنج جمع شده و  در ركاز خمس واجب مي باشد چون مالي است
،  براي استخراجش نياز به رحمت و رنج و هزينه است  » معدن  «آيد و چون  بدست مي

  .كرده است  زكات را ازآن ساقط
  گيرد: ت بدان تعلـق مي و دفينه اي كه وجوب زكا ز و گنج  چگونگي وصف ركا

كه مال و دارائي  ، عبارت است از هر چيزي كه خمس آن واجب است »ركازي «
 .، قلع و ظروف فلزي و امثال آن ، مس ، برنج ، سرب هن، آ طال، نقره :بحساب آيد، مانند

اينست مذهب پيروان ابوحنيفه و پيروان امام احمد بن حنبل و اسحاق و ابن المنذر و 
گفته  امام شافعي در يك قول ديگرش .روايتي از امام مالك و يكي از اقوال امام شافعي

)  كاال (= طال و نقره تبادل كه پول و بهاي ، خمس تنها در چيزهايي واجب است :است
  .باشد

  گردد؟  ملـش فت تا اين حكم شا توان يا ز را كجا مي گنجينه ودفينه و ركا
يا در زمين مجهول المالك بيابد اگرچه بر روي زمين باشد   »موات  «آن را در زمين  -1

ند در اين ، پيدا ك ، يا دهي مخروبه وويران شده راه متروكه ) يا آن را در نه دردل آن (
صورتها بايستي خمس آن را بپردازد وچهارپنجم ديگرمال خود يابنده است و در اين 

چه نسائي از عمرو بن شعيب و او ازپدرش و از جدش  .مسئله خالفي وجود ندارد
سوال شد، ايشان  صاز پيامبر  » ) (= اشياء يافته شده  » لقطه  «، درباره  كه كرده است روايت

شود، تا  آنچه راكه در راه رفت و آمد همگاني يا روستاي آباد، يافته مي « :جواب دادند
كرد، تا بلكه صاحب آن پيدا شود، اگرصاحب آن پيدا  مدت يك سال آن را، بايد معرفي

دارد و اگر  اگر يابنده فقير باشد آن را براي خود نگه مي نشد، آنوقت مال يابنده است (
يابند درراه متروكه يا روستاي  دهد) و اگرآنچه راكه مي نياز باشد آن را به فقراء مي بي
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نقل حديث به  ( .») داد خمس مخروبه باشد ازآن وازگنجينه ودفينه و ركاز، بايد يك پنجم (
  .) معني است

يابد، درآنصورت گنجينه  كه به ملكيت وي انتقال مي گنجينه را در زميني بيابد آن -2
كشف و  بلكه ملكيت آن به سبب .ع ملكيت زمين نيست، زيرا ملكيت آن تاب مال او است

گياهان و درختان و   :شود و حكم چيزهاي مباح را دارد، مانند يافتن آن حاصل مي
بنابراين ملكيت  .از آن مباح است  يابد و استفاده ، كه در زمين ديگران مي حيوانات شكاري

 ، ادعا كند كه اين اينكه مالك قبليمگر  .تر است تا مالك قبلي زمين آن براي يابنده شايسته
در اينصورت سخن او مسموع و مقبول است چون قبال زمين ملك  .گنجينه مال او است

گنجينه مال  ، اگر او ادعايي نداشت .برآن تسلط داشته است او محل اوبوده است و و
احمد  اينست راي ابويوسف از پيروان ابوحنيفه و راي صحيحتر پيروان امام .يابنده است

  .بن حنبل
كرد  اعتراف  گنجينه متعلق به مالك قبلي زمين است اگر بدان  :گويد ولي امام شافعي مي

و اگر خانه از طريق  .رسد به مالك اول و اال مال مالك پيش ازاواست و همين طور، تا مي
دكه گفتن و اگر وارثان به اتفاق .، حكـم ميراث دارد گنجينه داخل آن ارث انتقال پيداكند،

، آنوقت گنجينه مال نخستين مالك خانه  ، متعلق به شخص متوفاي ايشان نيست گنجينه اين
گنجينه حكـم مال ضايعي را داردكه  شد، آن و اگر نخستين مالك خانه شناخته نمي .است

  .شود مالكي براي آن شناخته نمي
، اگر  ورثه او است اي مال نخستين مالك يا گنجينه چنين :اند امام ابوحنيفه و محمد گفته

  .گذارند المال مي گنجينه را در بيت  شدند آن نخستين مالك و ورثه وي شناخته نمي
اي را در ملك مسلماني يا يك شخص ذمي بيابد، بنا به راي  گنجينه اگر شخصي  -3

  .گنجينه مال صاحب ملك است روايتي از قول امام احمد، آن ابوحنيفه و محمد و در
گر از امام احمد مال يابنده است و حسن بن صالح و ابوثور و و در روايتي دي

كه مالكيت ركاز وگنجينه تابع مالكيت  گفتيم چون قبال .اند ابويوسف نيز چنين راي داده
كه درآن صورت سخن وي پذيرفته  ، مگر اينكه مالك ادعاي آن را بكند، زمين نيست

ست و اگر ادعاي آن را نكرد، مال آن دست داشته ا شود، چون مالك زمين بوده و بر مي
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 اگر به ملكيت آن اعتراف .كه مال مالك قبلي است گفته است و امام شافعي .يابنده است
  .كرد، واال مال نخستين مالك است

  :گـردد مقداريكه واجب است از گنجينه و ركاز پرداخت 
الم مدفون كه در دوره جاهلي و پيش از اس گفتيم كه ركاز عبارت است از چيزي قبال

و چهار  .) است خمس گردد يك پنجم ( كه واجب است از آن پرداخت شده و مقداري
  » المال بيت «پنجم باقيمانده مال نخستين مالك يا ورثه او است اگرشناخته شوند واال به 

 .اينـست مذهب ابوحنيفه و شافعي و مالك و محمد از پيروان ابوحنيفه .شود سپرده مي
اگر مالك زمين ادعائي درباره آن نداشته باشد، مال يا بنده  :اند گفته بويوسفامام احمد و ا

   .باشد ولي اگرمالك زمين ادعاي ملكيت آن را كرد، باتفاق همه سخن او مقبول است مي
-بنابراين بايد از بسيار و اندك آن خمس  .گنجينه حدنصاب شرط نيست و ركاز در

ب ابوحنيفه و احمد و صحيحترين روايت از اينست مذه .گردد پرداخت  -يك پنجم 
 گذشت يكسال بر  ليكن .، معتبر است ولي به راي جديد شافعي حدنصاب در آن .مالك

  .آن شرط نيست وكسي درآن اختالف ندارد
  ني بايد خمس بپردازند؟ كسا چه

 :بپردازد  كه خمس آن را اي يافت واجب است گنجينه ، هركس به راي جمهور علماء
كوچك   ليكن اگر يابنده .، عاقل باشد يا ديوانه ، بزرگ باشد ياكوچك باشد يا ذميمسلمان 

صغير) يا ديوانه باشد، ولي و سرپرست او بايستي خمس آن را بجاي او از آن گنج  (
  .بپردازد

، همه اهل علم اجماع دارند، بر اينكه  تا آنجاكه ما سراغ داريم :گفته است ابن المنذر
راي مالك و اهل مدينه و ثوري  .باشد اي يافت بر او خمس واجب مي جينهگن  »ذمي «اگر 

  .و ديگران نيز چنين است  »اصحاب راي «و اوزاعي و اهل عراق و 
باشدكه زكات بر وي واجب  خمس تنها، بركسي واجب مي :فرمايد امام شافعي مي

  .بنابراين برذمي خمس نيست .زيرا خمس حكم زكات را دارد .باشد
  د مصرف خمسموار
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 .كساني دادكه استحقاق دريافت زكات را دارند بنا به راي امام شافعي خمس را بايد به
 كه اند چون امام احمد و بيهقي از بشر خثعمي و او از مردي از قوم خود روايت كرده

، سبويي  كهنه كوفه  كرد از يكي از ديرهاي آوري مي كه بشر ماليات را جمع وقتي :گفت
، ايشان  فتادكه درآن چهار هزار درهم بود وآن را پيش حضرت علي بردمبرروي من ا

كردم كه حضرت علي يك  كن ومن نيزآن را تقسيم فرمودند آن را به پنج قسمت تقسيم
 گرفت وچهارپنجم آن را به من پس داد و چون برگشتم مرا خواند و پنجم آن را ازمن

اين يك پنجم را  :، فرمود آري :گفتـم همسايگي شما فقيران ومساكيني هستند؟ در :گفت
  .كن  ، تقسيم و بين آن فقراء و مساكين بگير نيز

موارد مصرف خمس همان موارد مصرف  :گويند ولي ابوحنيفه و مالك و احمد مي
 مدفون در خاك را در مردي يكهزار دينار :كه كرده است چه شعبي روايت .غنايم است

كه دويست دينار را بعنوان  بن خطاب برد را پيش عمرآن  كرد و مدينه پيدا شهر خارج از
را بين  خمس از اوگرفت و بقيه را به وي پس داد و حضرت عمرآن دويست دينار

 :گفت حضرت عمر .آن باقي مانده بود كرد و اندكي از  بودند تقسيم كه حاضر  مسلماناني
 :گفت مرحضرت ع .من هستم :؟ آن شخص برخاست وگفت كجاست صاحب آن دينارها
 :در اين باره نوشته است  » المغني «كتاب  در .آنهم مال خودت باشد و اين دينارها را بگير

داد وآن را به يابنده هم  ، مصرف زكات بود، آن را به مستحقين زكات مي اگر مصرف آن
  .بعالوه خمس بر ذمي نيز واجب است در حالـكه زكات بر ذمي واجب نيست .داد نمي

  گردد كه از دريا استخراج مي يزكات چيزهاي
گردد، زكات واجب  كه از دريا استخراج مي از تمام چيزهايي :گويند جمهور علماء مي

  .، زبرجد، عنبر و ماهي و غير ازآنها لولو، مرجان :نيست از جمله
گردد به  كه از دريا استخراج مي  آنچه كه اگر ولي در روايتي از امام احمد آمده است

ابويوسف نيزدرباره لولو و عنبر با وي موافق  .باشد ، زكات ازآن واجب ميحدنصاب برسد
  .است
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اندازد و زكات آن واجب  كه دريا آن را بيرون مي عنبر چيزيست :گويد ابن عباس مي
، براي  واجب نيست چون آن غنيمتي است زكات عنبر :و جابر نيزگفته است .باشد نمي

  .آورد كه آن را بدست مي  آنكس

  )1(اموال حاصله زكات
از   ، كه براي زكات دادن آن مال ازجنس اموالي بود، اگر كسي مالي را بدست آورد و

، مال ديگري نداشت و آن مال به حدنصاب  گذشت يكسال شرط باشد، و بغير از آن آن
رسيد،  زكات برسد، يا مال ديگري هم از جنس آن مال داشت ولي به حدنصاب نمي

كه اين مال   زمان  ا بدان بيفزايند، به حدنصاب برسد، از همانچنانچه مال كسب شده ر
 شود و چون يكسال تمام آيد، ابتداي سال مالي زكات محاسبه مي جديد به دست مي

كه بدست   آن شخص عالوه بر مالي اگر .، بايد ازمجموع آن زكات را بدهد گذشت
كه   اي كسب شده ، مال آورد، خود نيز مالي داشته باشدكه به حدنصاب رسيده است مي

  :آورد، از سه صورت زير بيرون نيست جديدا بدست مي
بهره و سودكاالي بازرگاني  :مانند .كه قبال داشت مال جديد بهره و سود مالي باشد، -1

لحاظ گذشت يكسال بر   ، در اينصورت مال كسب شده جديد، از و نوزادهاي دامهايش
  .كه قبال داشت صلي است، تابع مال ا آن و از لحاظ دادن زكات

كه به حدنصاب  كاالهاي بازرگاني يا دامهايش آن مقدار داشت بنابراين اگركسي از
اي حاصل شد و يا آن دامها زائيدند، بر آن شخص  كاال بهره رسيد، و در طي سال ازآن مي

   .كه زكات همه اصل و فرع آن اموال را بپردازد، و دراين خالفي نيست واجب است
 -،  ، از جنس مال قبلي است نه بهره يا زاده آن كه جديداً بدست آورده مالي -2

  :- بدست آورده باشد  » ارث «، يا  » هبه  «كه از راه داد و ستد يا   بدينگونه
شود و از نظر گذشت  ، افزوده مي ، به مال قبلي كسب شده مال :گويد امام ابوحنيفه مي
  .اين بايد زكات اصل و فرع يكجا داده شود، تابع آنست بنابر يكسال تمام و زكات

                                         
  .آورد كند و بدست مي كسب مي  كه در طي سال مقصود اموالي است   - 1
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كسب شده جديد، تنها ازنظر حدنصاب تابع  مال :گويند امام شافعي و امام احمد مي
كه آن مال بدست  مال اصلي است و از نظرگذشت سال تابع آن نيست بلكه از زماني

، مال  شود، خواه مال اصلي و قبلي آيد، ابتداي سال براي آن مال جديد محسوب مي مي
كسي دويست درهم داشته باشد و در  مثل اينكه .يا حيوان باشد -...طال و نقره و -نقدي 

همهاي ديگري بدست آورد، واجب است از هردوي آنها زكات بدهد، ولي  طي سال در
باره حيوان  راي امام مالك در .شود گذشتن يك سال جداگانه حساب مي براي هريك

چون راي امام شافعي و امام احمد  -طال و نقره  -  »نقدين «چون راي ابوحنيفه و درباره 
  .است
اينصورت نه از  شود از غيرجنس مال قبلي باشد، در كه جديدا كسب مي مالي -3

نصاب  به حد ، تابع مال قبلي نيست بلكه اگر نظرگذشت سال و نه از نظر حدنصاب
سال تمام بر آن گذشت شود و چون يك  اي محاسبه مي رسيد، برايش سال جداگانه مي

و اينست  .رسيد، زكات آن واجب نيست نصاب نمي پردازد، و اگر به حد زكات آن را مي
  .اقوال جمهور علماء
  ل گيردنه به خود ما تعلق مي ت به ذمه شخص وجوب درزكا

امام شافعي و امام احمد زكات به عين  روايتي از ها و امام مالك و در به مذهب حنفي
و به قول دوم  .گردد كه از خود آن مال پرداخت گيرد و واجب است ق ميوخود مال تعل

گيرد نه  ، به ذمه و عهده صاحب مال تعلق مي امام شافعي و امام احمد وجوب در زكات
  .) توان آن را پرداخت مي آن نيز پس از غير به مال (

دويست درهم كه براي مثال شخصي  گردد ، وقتي پديدار مي اثر اختالف در اين مسئله
  :گذشته و زكات آن را نداده باشد كه دو سال از آن داشته است

گيرد،  شود و بدان تعلق مي گويند زكات از خود مال واجب مي كه مي كساني بنا به راي
پردازد و براي سال دوم  صاحب مال فقط براي يكسال زكات آن راكه پنج درهـم است مي

دار واجب براي زكات سال اول از حدنصاب دهد چه با پرداخت مق زكات آن را نمي
كه به حدنصاب  ماند شود و يكصد و نود و پنج درهم براي سال دوم باقي مي خارج مي

 زكات بر عهده صاحب مال است و :گويند كه مي كساني و بنا به راي .رسد زكات نمي
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بدهد گيرد، اين شخص بايد بابت هر دو سال زكات  وجوب پرداخت به ذمه وي تعلق مي
بنابراين بايد  گاهش حدنصاب تاثيري ندارد ( گرديده و در چون زكات بر ذمه وي واجب
  .ده درهم بابت دو سال بپردازد)
،  كه وجوب درزكات به عهده و ذمه شخص صاحب مال ابن حزم ترجيح داده است

ن كسي در اي تا به زمان ما، صاز زمان پيامبر :وگفته است .گيرد، نه به خود مال تعلق
، يا طال، يا  ، يا جو، يا خرما، يا نقره گندم اگر بركسي زكات :كه مساله اختالف نداشته است

آن  غير گرديد، و او خواست مقدار زكات واجب را از  گوسفند واجب گاو، يا شتر، يا
 گاو، يا غير آن ، يا غيرآن طال، يا غيرآن شتر، يا غير زراعت يا غيرآن خرما، يا غيرآن نقره

كند از  هيچ تفاوت نمي .دانند شود وآن را ناپسند نمي كار منع نمي وسفند بدهد، ازآنگ آن
بخشند  خرد يا به وي مي كه آن را مي كه دارد يا مالي خود آن مال بدهد يا از مالي ديگري

چون اگر به  .گيرد بنابراين وجوب زكات به ذمه صاحب مال تعلق مي .كند يا قرض مي
زآن  بايست ا بود، و مي آن مال روا نمي ، پرداخت زكات از غير تگرف خود مال تعلق مي

 كه از غير  آن اموال باكسي شريك باشد، منع شده است كه اگر در  كردند همانگونه منع مي
همان مالي سهم شريكش را بدهدكه درآن با هم  آن اموال به شريكش بدهد، بايستي از

وجوب زكات به خود مال  بعالوه اگر .ملهسهيمند، مگر به رضايت طرفين و برسبيل معا
تمام  يا زكات در :دو صورت بيرون نيست وراه سومي وجود ندارد تعلق داشته باشد از

  .باشد بغير از عين و ذات آن باشد، يا اينكه در قسمتي از آن مي اجزاء آن مال مي
ه آن كه يك راس يا يك حب همه اجزاء آن مال باشد، بروي حرام است زكات در اگر

، درآن جزء شريك هستند و  يا بيشتررا بفروشد، چه اهل صدقات و مستحقين زكات
بديهي  .كه گفتيم ، چيزي بخورد، بهمان دليل آن كه از همچنين بروي حرام خواهد بود

گذشته از آن بايد بجاي گوسفند زكات ميانگين  .باشد مي  اساس است كه چنين سخني بي
كه در شركتها بدينمنوال عمل  سفندان بپردازد، همانگونهگو قيمت آن را نسبت به بقيه

  .كه چنين باشد شود و الزم است مي
، اينهم سخني است  مال تعلق داشته باشد، نه به عين و خود مال اگرزكات به جزئي از

داند، آن قسمت را كه  و همان عوارض صورت اول را نيز دارد چون نمي .اساس بي
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باشد، يا  كه مال مستحقين مي  ، ان قسمت و جزء زكات استخورد، هم فروشد، يا مي مي
وجوب زكات به ذمه صاحب مال تعلق  :گفتيم كه  خير؟ بنابراين سخن ما صحيح است

  .گيرد مي
  :آن از پرداخت   ت و پيش ل بعد ازوجوب زكا تلف شدن ما

يا  گذشته باشد  آن كه يك سال تمام بر هرگاه زكات در مالي واجب شد، بدينمعني
، آن مال تلف شود يا  وقت درو شدن يا چيدن آن رسيده باشد و پيش از پرداخت زكات

اين صورت زكات تمام مال برذمه صاحب مال واجب  در .آن تلف شود قسمتي از
  .كرده ياكوتاهي نكرده باشد كوتاهي  باشد، خواه صاحب مال در تلف شدن آن مي

وجوب زكات به ذمه صاحب  :گويد مي كه كند اين مطلب سخن ابن حزم را تاييد مي
  .گيرد و مذهب مشهور امام احمد نيز چنين است مال تعلق مي

آن دخالتي نداشت  اگر همه مال تلف شد و صاحب مال در :گويد امام ابوحنيفه مي
گيرد،  كه بدان تعلق مي و اگر قسمتي از آن تلف شد، مقدار زكاتي .گردد زكات ساقط مي

 ولي اگر .كه به راي وي زكات به خود مال تعلق مي گيرد رساند يواين م .شود ساقط مي
امام شافعي و حسن  .شود مال به سبب دخالت صاحب مال تلف شد، زكات ساقط نمي

، پيش از امكان  اگر حدنصاب مال :گويند بن صالح و اسحاق و ابوثور و ابن المنذر مي
ن راي را ترجيح داده است ابن قدامه اي .گردد پرداخت آن تلف شد زكات ساقط نمي

كه اگر مال تلف شد و صاحب مال در پرداخت  به راي من صحيح آنست :وگفته است
  زيرا زكات بر سبيل مواسات و همياري .گردد كوتاهي نكرده بود، زكات ساقط مي زكات

كه مالي نمانده و صاحب آن فقير شده  بنابراين وقتي .گرديده است بين مسلمين واجب 
كه امكان   مقصود ازكوتاهي آنست، .كه از بابت آن زكات بدهد جب نيست، وا است

 اگر اين امكان را نداشته است او .پرداخت آن را داشته باشد ولي آن را نپرداخته است
 ، خواه اين عدم امكان پرداخت بسبب نبودن مستحق زكات يا دوري مال از مقصر نيست

كند، نداشته و نياز به خريدن آن  مال پرداختاو يا اينكه مالي را كه بايد براي زكات 
كه بخرد يا اينكه در جستجوي خريدن آن باشد، مثل اينكه   يابد، باشد، ولي چيزي را نمي
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گوسفند است و صاحب  مال زكوي پنج يا پانزده شترباشدكه فريضه براي هرپنج شتر يك
  .گردند كه شترانش تلف گوسفند باشد، مال در صدد خريداري

امكان  ، آنوقت مالك اگر اي وجوب زكات بعد از تلف شدن مال را پذيرفتيمر اگر
كند، و در غير اينصورت به وي مهلت داده  كه آن را بپردازد، آن را پرداخت مي داشت

بدون اينكه  .يابد شود، تا زماني كه قدرت و توانائي مالي پرداخت و امكان آن را مي مي
كه معسر و تنگدست باشد، براي دين و وام يك  سيزيراك .براي وي زياني داشته باشد

، اين  كه حق خدائي است شود و براي زكات ، بطور لزوم به وي مهلت داده مي انسان
  .باشد تر مي تر و ضروري مهلت دادن به وي شايسته

لي كه بمنظور پرداخت زكات مشخص شده ولي هنوز به  يع شدن وتـلف شدن ما ضا
  .تن نرسيده اس دست مستحقا

مال اصلي خود جدا  كرد وآن را از كسي مالي را، بمنظور پرداخت زكات مشخص اگر
همه آن يا قسمتي ازآن تلف وضايع شد، بايد صاحب  نمود، تا آن را به مستحقان بدهد و

كند، چون زكات برذمه او واجب است تا اينكه آن را بدست مستحقاني  مال آن را، جبران
  .كرده است ر، ام كه خدا بدان رساند مي

حفص بن غياث و جرير و معتمر بن  طريق ابن ابي شيبه از ما از :گفته است  ابن حزم
كه حفص گفت:   ايم كرده  سليمان تيمي و زيد بن الحباب و عبدالوهاب بن عطاء روايت

از هشام بن حسان از حسن بصري وبقول جريراز مغيره و ازيارانش و بقول معتمر از 
، از  ابن ابي عروبه حكـم و بقول عبدالوهاب از ، از شعبه قول زيد ازحماد و ب معمر، از

كه همه آنها اتفاق دارند، بر اينكه اگركسي مالي  حماد، از ابراهيم نخعي روايت شده است
را، براي زكات مشخص و جداكرد، وضايع و تلف شد، زكات از ذمه صاحب مال ساقط 

، از بابت  كه تلف شده است  دوم آن مقداري كه براي بار گردد، و بر وي واجب است نمي
كه در اين صورت زكات از ذمه  ايم گويد: از عطاء روايت كرده زكات بدهد. ابن حزم مي

  .گردد و براي او كافي است او ساقط مي
  گـردد: آن نمي ط  ت موجب اسقا به تا خير انداختن زكا
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، پرداخت  گرديده است بكسي چند سال بر وي بگذرد و زكاتي راكه بر وي واج اگر
نكرده باشد، الزم است از بابت همه آن سالها زكات را بپردازد. خواه به وجوب زكات 

الحرب  دار «يا در   »كشوراسالمي داراالسالم =»عالم بوده يا عالم نبوده باشد و خواه در 
يا سرزميني  ، برشهر مقيم باشد. ابن المنذرگفته است: اگر اهل بغي و ظلم  « كشور دشمن =

كه امام  استيال يافتند و مردم آنجا چند سالي زكات را پرداخت نكردند، سپس وقتي
، بنا به قول امام شافعي و امام مالك و ابوثور،  ) برآنجا پيروزگشت دولت اسالمي مسلمين (

  گيرد. گذشته را از مردم آنجا مي امام مسلمين تمام زكات سالهاي
  ؟: خت آن را پردا ي  قيمت و بها ل زكوي  توان بجاي اصل ما آيا مي

توان بهنگام  ، نمي كه در نصوص و متون شرعي آمده است  درباره عين اموال زكويي
اينكه آن اموال و جنس آنها،  ، مگر زكات بجاي خود آن مال قيمت وبهاي آن را پرداخت

 طريقي انجاموجود نداشته باشند. زيراكه زكات عبادت است و عبادات بايستي به همان 
، با اغنياء  گيرندكه شرع بدان امركرده است. و براي اينكه فقراء در اصل اموال و خود آن

او را به يمن گسيل داشت و  صكه پيامبر ، باشند. و در حديث معاذ آمده است شريك مي
،  نهاز دا« »خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من االبل، والبقرة من البقر«فرمود: 

. به روايت ابوداود و »گاو گاو، ماده گوسفند و از شتر، شتر و از  گوسفند، دانه بگير و از
، زيرا عطاء از معاذ  هست  »انقطاعي «ابن ماجه و بيهقي و حاكم. در سند اين حديث 

  نشنيده است.
كه زكات از خود مال داده شود. چون از خود آن  صحيح آنست  «گفته است:  شوكاني

، مگر اينكه عذري در  گردد، بنابراين نبايد بجاي آن قيمت و بهاي آن پرداخت ب ميواج
  ميان باشد.

امام ابوحنيفه پرداخت قيمت را جايز دانسته است. خواه قادر به پرداخت اصل آن مال 
آن تفاوتي   باشد، يا خير. چون زكات حق فقيراست و براي اوبين خود آن چيز و قيمت

گفت: بجاي جو و ذرت  »يمن  «كه: معاذ به مردم  كرده است تنيـست. بخاري رواي
 صتر است و به ياران پيامبر كه براي شما آسان ، پارچه خز و لباس برايم بياوريد زكات

  در مدينه اختيار داده شده بودكه اصل مال زكات يا بهاي آن را بپردازند.
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  زكات از مال مشترك
مشترك بود، وقتي زكات از آن  يا بيشتر بين دونفرمالي  ، اگر اهل علم بنا به راي اكثر

  كامل برسد. آنها به حد نصاب  كه سهم هريك از  شود، واجب مي
كه قبال   ، اين مطلب يا مطالب مربوط به اشتراك در حيوان واختالف درباره زكات آن

  ، تفاوت دارد و غير از آن است. گفتيم آن سخن از

  فرار از زكات

كسي از هريك از  الك و امام احمد و اوزاعي و اسحاق و ابوعبيد، اگربنا به راي امام م
 ، پيش از ، داراي حدنصاب باشد و بمنظور فرار از پرداخت زكات آن انواع اموال زكوي

 يا جزئي ازآن را تلف كند، تا از حد كسي ببخشد و  به تمام شدن سال آن را بفروشد، يا
گردد، بلكه در آخر سال زكات  ز او ساقط نمياين صورت زكات ا كاهش يابد، در  نصاب
كه اندكي پيش از وجوب زكات اينكار را انجام  شود. البته اين وقتي است گرفته مي از وي

آن  ، چون در كار را مرتكب شد، زكات آن واجب نيست دهد ولي اگر در اول سال اين
گويند: اگر پيش  عي ميرود. ولي امام ابوحنيفه و امام شاف گمان فرار از زكات نمي صورت

گردد ولي چون قصد فرار  كرد، زكات از وي ساقط مي كاري را ، چنين از تمام شدن سال
  گناهكار است.  ، از زكات داشته است

$+ اند: كرده ، بدين آيه استدالل گروه اول ‾Ρ Î) öΝßγ≈tΡ öθ n=t/ $ yϑ x. !$tΡ öθn=t/ |=≈pt õ¾ r& Ïπ ¨Ψ pgø:$# øŒÎ) (#θãΚ|¡ ø% r& 

$ pκ̈] ãΒÎ�óÇ u‹s9 tÏ⇔ Î6óÁ ãΒ ∩⊇∠∪   Ÿω uρ tβθ ãΖø[tG ó¡tƒ ∩⊇∇∪   t∃$ sÜsù $pκö� n=tæ ×#Í←!$ sÛ ÏiΒ y7Îi/ ¢‘ óΟèδuρ tβθ ãΚÍ←!$ tΡ ∩⊇∪   

ôMys t6ô¹ r' sù ÄΝƒÎ� ¢Ç9 $%x. ∩⊄⊃∪_  :همانگونه گمان ما مردم مكه را آزموديم بي« .]20-17[القلم ، 
كه صبح زود ميوه باغ   خوردند، كه سوگند ، وقتي كه مردمان صاحب آن باغ را آزموديم

خويش را بچينند، بدون اينكه ان شاء اهللا بگويند و بدون اينكه قصد پرداخت حق 
كردن آن را داشته باشند، شباهنگام كه آنان در خواب بودند، بالي شديدي  مساكين وجدا

  كه  گشت آن نازل شد و باغ و ميوه آن آنچنان سوخت و سياه  ، بر از سوي پروردگارت
كنند  خواستند از پرداخت صدقه فرار چون اين قوم مي». گوئي خاكستر تيره است...
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خواهد با اين عمل  كرد. و بدليل اينكه مي خداوند آنان را بدينوسيله مجازات و عقوبت
گرديده و بوجود  كه سبب استحقاق آن منعقد  كند،  كسي را ساقط خويش سهـم و نصيب

كسي به قصد محروم كردن ازارث  كه اگر  ود. همانگونهش ، پس ساقط نمي آمده است
گردد. و براي اينكه قصد  ارث محروم نمي بيماري مرگ طالق دهد، آن زن از زنش را در

گردد.  كه برخالف نيت خود مجازات   ، مقتضاي حكمت آنست كرده است  و نيت فاسدي
اترك و تركه وي دست كه زودتر، به م كه اگر كسي مورث خود را بدان نيت همانگونه 

  يابد، او را بكشد، شريعت او را با محروميت از ارث مجازات كرده است.

  مصارف و مستحقين زكات

آيه زير در هشت صنف منحصر  گيرنده زكات را در خداوند مصارف زكات و اصناف

yϑ$+ فرموده است: ‾ΡÎ) àM≈s% y‰ ¢Á9$# Ï !# t�s) àù=Ï9 ÈÅ3≈|¡ yϑø9 $# uρ t, Î# Ïϑ≈yè ø9$# uρ $ pκö� n=tæ Ïπ x©9 xσ ßϑø9$# uρ öΝåκæ5θè=è% 

†Îû uρ É>$ s%Ìh�9$# tÏΒÌ�≈tó ø9$# uρ † Îû uρ È≅‹Î6y™ «! $# È ø⌠ $#uρ È≅‹Î6¡¡9 $# ( Zπ ŸÒƒÌ� sù š∅ÏiΒ «!$# 3 ª!$# uρ íΟŠÎ=tæ 

ÒΟ‹Å6ym ∩∉⊃∪_  :كه بايد بدين   اي است از جانب خداوند، زكات فريضه« .]٦٠[التوبة
كه  كفايت خويش ندارند). مساكين (: بيماراني كه بقدر كساني اصناف داده شود: فقيران (=

آوري زكات. مولفه القلوب   كنند و مالي نيز ندارند). عاملين جمع كار توانند نمي
خواهد شر آنها را وسيله  كند يا مي خواهد از آنان دلجوئي كه امام مسلمين مي كساني (=

آن  كنند و سبب انتشار سالم را تبليغ ميكه ا كند ياكساني  پرداخت مال از مسلمين دفع
و خواري اسارت   خواهند خود را از بند بردگي كه مي كساني گردند). في الرقاب (= مي

اند و توانائي  كسب مباح و حالل بدهكار شده كه در راه نجات دهند). غارمين (= كساني
 ن اسالمي و تمامكمك به مجاهدي پرداخت ديون خود را ندارند). في سبيل اهللا (= باز

كه از ديار خود  = مسافريني گردد). ابن السبيل ( كه موجب رضايت خداوند مي كارهائي
اي است  كمك مالي دارند تا به ديار خويش برسند). اين زكات فريضه  دور مانده و نياز به

كار  از جانب خداوند براي اصناف فوق. خداوند دانا به همه چيز و درستكار است و هيچ
  .»خالي از حكمت و فلسفه نيست وي
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رفتم وبا وي  صكه: من پيش رسول خدا از زياد بن حارث صدائي روايت است
فرمود:  ص، پيامبر ، مردي آمد وگفت سهمي از زكات و صدقه به من عطاكن كردم بيعت

خداوند درباره صدقات به حكـم پيامبر و ديگران راضي نگرديده است تا اينكه خود «
شما نيز  كرده است. اگر  آنها را به هشت صنف تقسيم حكم صادر فرموده و باره آنها در

به روايت ابوداودكه در سند آن ». ، به تو نيز سهمي خواهم داد آن اصناف هستي يكي از
  كه او جاي بحث است. باشد عبدالرحمن آفريقائي مي

  شود: ن مي ست به تفصيل بيا آمده ا كه در آيه  نه اي  ف هشتگا اينك اصنا
  كين فقراء ومسا  2و  1

چه بدان  نيازمنداني كه بقدركفاف زندگي ندارند و در برابر آنان اغنياء هستند كه هر
، بيش از نيازمنديهاي  گفتيم هركس باندازه حدنصاب زكات نيازمند هستند، دارند. و قبال

شود.  اصلي خود و فرزندان و عيالش داشته باشد، غني و ثروتمند محسوب مي
، وسيله اياب و  ، مسكن ، پوشاك ازمنديهاي اصلي عبارت است از: خوردني و آشاميدنيني

  نياز شد.  توان از آن بي كه نمي ، وسايل كار و چيزهايي ذهاب
باشد،  بنابراين هركس به اين اندازه نداشته باشد او فقير است و مستحق زكات مي

بنابراين مال را »رد على فقرائهمتؤخذ من أغنيائهم وت«چون در حديث معاذ آمده است: 
كه فاقد  گرفته و به فقراء يعني مساكيني  شود، كه غني محسوب مي ازمالك حدنصاب

كسي كه به اندازه حد نصاب نداشته باشد فقير  شود. پس باشند، داده مي حدنصاب مي
گرفتن زكات بين فقير و مسكين  است. از نظر نيازمندي و تنگدستي و استحقاق داشتن

اند با سخن ما منافات ندارد زيرا  فاوتي وجود ندارد و اينكه در آيه هر دو ذكر شدهت
اي هستند و همين داشتن  كه داراي اوصاف ويژه باشند مساكين خود قسمتي از فقراء مي

كه مساكين همان   كافي است. در حديث نيز آمده است ، براي اعتبار مغايرت اوصاف ويژه
كنند و مردم هـم حال فقر و تنگدستي آنان  ائي و تكدي پرهيز ميگد كه از فقرائي هستند،

كنندكه  دارند، وانمود مي فهمند. چون آنان عالوه بر اينكه حال خويش را اظهار نمي را نمي
  حالشان خوب است.
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ليس المسكين الذي ترده التمرة «فرمود:  ص، پيامبر كه  از ابوهريره روايت است
للقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف، اقرءوا إن شئتم: ال يسألون الناس والتمرتان، وال اللقمة وا

كه نيازوي با يك دانه يا دودانه خرما و يك لقمه يا دو لقمه  كسي نيست مسكين« »إلحافا
 در كند و مي كه از تكدي پرهيز  كسي است ) بلكه مسكين گدا نيست غذا برآورده شود (

. و در »- خواهند  به اصرارچيزي را ازمردم نمي -كند:  وصف مسكين اين آيه صدق مي
كه براي يك لقمه و دولقمه و يك دانه   كسي نيست مسكين  «آمده است:  روايتي ديگر

كه نيازمند است   خرما و دو دانه خرما پيش مردم برود بلكه مسكين و مستمندكسي است
وند به وي صدقه و ش نمي كند و مردم متوجه حال او نمي ولي نيازمندي خود را اظهار

. به روايت بخاري و »كند شود، ولي او خود چيزي از مردم درخواست نمي زكات داده مي
  مسلم.

  چه مقدار از زكات بايد به فقير داد؟:
كفاف زندگي داشته و نياز وي برآورده  كه فقير ، آنست با توجه به اينكه هدف از زكات
كفاف زندگي داشته  رآورده شود و هموارهكه نيازش ب شود، الزم است آنقدر به وي داد،

  ، متفاوت مختلف است. باشد و اين مقدار با توجه به احوال و اشخاص
هرگاه خواستيد زكات را به مستمند بدهيد آنقدر به  «گفت:  بن خطاب حضرت عمر

نيازگردد. قاضي عبدالوهاب گفته است: امام مالك براي آن مقدار حد  وي بدهيد كه بي
كسي داد كه داراي مسكن  توان زكات را به ، چون اوگفته است: مي يل نشده استمعيني قا

،  توان و خدمتگزار و وسيله ضروري اياب و ذهاب باشد. و از محتواي احاديث مي
كند و در  كفاف زندگي خود را تامين كه ، بدان اندازه كه براي فقير جايز است كرد استنباط

 كه م ياري طلبد. از قبيصه بن مخارق هاللي روايت استنيازگردد، از مرد مدت زندگي بي
گشتم و به  گفت: من براي اينكه صلحي بين دو طرف برقرار شود، متحمل وامي و ديني

اينجا بمان تا اينكه  «، او فرمود:  رفتم و دراين باره ازاو ياري طلبيدم صحضور پيامبر
اي قبيص  «سپس فرمود: ». اهيم دادآورند، آنوقت سهمي به تو خو برايمان اموال زكات مي
كمك و تكدي جايز است: مردي در راه اصالح وكارهاي خير،  تنها در سه مورد طلب

كند، تا وام  كمك و دريوزگي باشد طلب ، برايش روا مي ديني و وامي بگردنش افتاده است
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و  گردد كه همه مال اي مي پرداخت نمايد و بشكند. مردي دچار حادثه خويش را باز
آورد و  كفاف زندگي بدست مي دهد براي او رواست تا اينكه دارائي خود را از دست مي

 اي گردد، بگونه كند. مردي دچار فقر و فاقه مي سازد، دريوزگي و تكدي نياز مي خود را بي
كنند، براي او نيز  كه سه نفر از خردمندان قومش فقر و فاقه او را تصديق وگواهي مي

يوزگي و طلب  آورد در نيازي خود را بدست مي كفاف زندگي و بي  رواست تا اينكه
 كه از اينراه كه برشمردم اي قبيصه دريوزگي حرام است وآنچه كند. به غير از اينها كمك

  به روايت احمد و مسلم و ابوداود و نسا ئي.». كند حرام و خوردنش ناروا است  كسب 
  كسب است زكات داد؟:  درت كسي كه نيرومند و داراي ق توان به  آيا مي
  كار است حكـم غني را دارد نبايد به وي زكات داد.  كه نيرومند و داراي قدرت كسي

  كه: دو نفر به من خبر دادند وگفتند: از عبيداهللا بن عدي الخيار روايت است  -1
ما نيز  كه ايشان مشغول تقسيم زكات بودند و رفتيم ص، پيش پيامبر درحجه الوداع

، او ما را سرتا پا نگريست وما را نيرومند و چابك ديد و  همي درخواست نموديمازاو س
بخواهيد، به شما نيز  اگر« »إن شئتما أعطيتكما، وال حظ فيها لغني، وال لقوي مكتسب«فرمود: 

نياز باشد و يا نيرومند و قادر به كسب جهت  كه بي كسي ، ولي در زكات براي دهم مي
گفته است: از  . به روايت ابوداود و نسائي. خطابي»سهمي نيست تامين معاش خود باشد،

چيز به حساب  كسي مالي سراغ نداشتيم او را فقيرو بي كه اگر براي آيد مي اين حديث بر
 نيرومند و چابك اشخاص معتبر نيست بلكه بايد قادر به آوريـم و همچنين تنها ظاهر مي

كه نيرومند و داراي  كساني شود. چه هستند ميكسب نيز باشند، آنوقت زكات بدانان داده ن
آيد.  نمي توانند كاركنند وكاري از دستشان بر قدرت جسماني هستند ولي خوب نمي

  بنابراين چنين شخصي ازگرفتن زكات منع نخواهد شد، بدليل همين حديث.
 ال تحل«فرمود:  ص، پيامبر از ريحان بن يزيد، از عبداهللا بن عمرو روايت است كه -2

كسي  نياز باشد و همچنين براي كه بي كسي زكات براي« »الصدقة لغني وال لذي مرة سوي
. به روايت »كه داراي صحت بدن و توان كار است و تاب تحمل رنج دارد حالل نيست

دانسته است. اين بود مذهب امام شافعي و امام   »صحيح «كه او آن را  ابوداود و ترمذي
  احمد و اسحاق و ابوعبيد.
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از آن  شخصي نيرومند و سالم بود و دويست درهم و بيشتر گويند: اگر ها مي حنفي
  توان به وي زكات داد. ، مي نداشت

توان از سهم فقراء به شخص نيرومندي  گفته است: از غزالي سوال شد؟ آيا مي نووي
گفت: آري. و اين سخن  كار بدني ندارد زكات داد؟ كه عادت به از خانواده محترمي

  كه شايسته شان و حال او با شد. يح است چه مقصود حرفه وكاري استصح
  كسي كه حدنصاب زكات دارد ولي دارائي او براي زندگيش كفايت نمي كند:

كسي از يكي از انواع مال خود داراي حدنصاب زكات باشد، ولي بعلت كثرت  اگر
كند، اين شخص  امينكفاف زندگي خويش را ت عيال يا تورم وباالبودن نرخ اجناس نتواند

 ، غني محسوب و از بابت اينكه دارائي وي از بابت اينكه داراي حدنصاب زكات است
 گفته است: اگر باشد. نووي دهد، او فقير و مستحق زكات مي كفايت زندگي او را نمي

كفاف زندگي او باشد، او فقير  از كمتر كه درآمد آن  كسي آب و ملكي داشته باشد،
و بايد از زكات آنقدر به وي داد، تا زندگيش اداره شود. و نبايد وي را شود  محسوب مي

  به فروش آب و ملكش مكلف ساخت.
،  گفته است: با امام احمد ابن حنبل سخن داشتم آمده است: ميموني  »المغني «كتاب  در

كه زكات آنها واجب  كه مردي شتران وگوسفنداني دارد، آيد، گاهي پيش مي گفتم:  و
گوسفند و مستغالتي  كه او چهل راس  ، مع الوصف او فقير است وگاهي امكان دارد است

 توان به چنين شخصي زكات داد؟ او دهد. آيا مي كه زندگي وي راكفاف نمي داشته باشد
 كه زندگي وي را ، نياز باشد و قادر به كسبي نيست گفت: آري. زيرا او آنقدر ندارد كه بي

وان از زكات سهمي بگيرد، همانگونه كه اگر اموالي داشت كه به ت كفاف دهد. بنابراين مي
  توانست سهمي از زكات بگيرد. رسيد، مي نصاب زكات نمي حد

  عامالن جمع آوري زكات -3
 كه امام مسلمين يا نائب وي آنان را به جمع كساني هستند آوري زكات عامالن جمع
و چوپانان و نويسندگان امور  گمارد و همچنين نگهبانان اموال زكات آوري زكات مي

  دفتري اموال زكات نيز حكم عامالن را دارند.
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كه زكات براي آنان حرام است. مانند:  كساني نباشند، عامالن بايد مسلمان باشند و از
. از مطلب بن ربيعه بن حارث بن عبدالمطلب صمطلب از آل رسول هاشم و بني بني

كردند: ما  رفتند و به وي عرض صيامبركه: او و فضل بن عباس نزد پ روايت است
كه به  آوري زكات و صدقات بگماري تا از اينراه سودي كه ما را نيز به جمع ايم آمده

دهند، انجام  كه مردم برايت انجام مي كاري را رسد، به ما نيز برسد و ما هم همان مردم مي
 »نما هي أوساخ الناسإن الصدقة ال تنبغي لمحمد، وال الل محمد، إ«دهيـم. او فرمود: 

. به روايت »، چه آن چرك مردم است گمان زكات براي محمد وآل او الزم نيست بي«
عامالن  »ال تحل لمحمد، وال الل محمد«احمد و مسلم. و در روايتي ديگر آمده است: 

نياز باشند و زكات را نيز دريافت كنند. از ابوسعيد  توانند از جمله اغنياء و مردمان بي مي
ال تحل الصدقة لغني، إال لخمسة: لعامل عليها، أو رجل «فرمود:  صوايت است كه پيامبرر

 »اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل اهللا، أو مسكين، تصدق عليه منها فأهدى منها لغني
 نيازباشد حالل نيست مگر براي پنج دسته از اغنياء: عامل جمع كه بي كسي زكات براي«

،  كه مقروض است خرد، ياكسي كه اموال زكات را با مال خود مي يا مردي،  آوري زكات
اندكه او  كه مسكين است و به وي زكات داده كند، ياكسي كه در راه خدا جهاد مي ياكسي

. به روايت احمد و ابوداود و ابن »كند  نياز هديه تواند ازآن چيزي را به شخص بي مي
كه عامالن  است. زكاتي  »صحيح  «وط شيخين شر گفته است بنا بر كه حاكم ماجه و

  مي آيد.  گيرند اجرت اعمال آنان به حساب مي
كه: او از شام به خدمت عمر بن خطاب وارد شد و  از عبداهللا سعدي روايت است

دهي و مزدي  كاري انجام مي كه تو براي مسلمانان گفت: آيا راست است عمر به وي
، من اسبها و بندگاني دارم و حالم خوب  گفت: آري ؟ عبداهللا پذيري بابت انجام آن نمي

كارم بخششي باشد براي مسلمانان. عمر به وي گفت: من نيز همان  ، خواهم است و مي
گفتم:  داد و من مي به من مال مي صكه پيامبر ، ، خواسته بودم اي كه تو خواسته چيزي را
گفتم: آن را  من مالي را به من داد و، او يكبار  كه از من نيازمندتر است كسي بده آن را به

من هذا المال، من غير  ����ما آتاك اهللا«من بدان نيازدارد. او فرمود:  از كه بيشتر كسي بده به
كه خداوند از اين  آنچه« »ماال، فال تتبعه نفسك مسألة، وال إشراف فخذه فتموله أو تصدق به، و
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كرده باشي يا بدان چشم دوخته  طلب دهد، بدون اينكه خود آن را به تومي -زكات  - مال 
كه نفست  مالي را كن يا آن را به ديگران ببخش و آن تصرف ، آن را بگير خود در باشي

  . به روايت بخاري و نسائي. »بدنبال آن نيست بگير
،  كفايت وي باشد. ازمستورد بن شداد روايت است كه اجرت عامل زكات بايد بقدر

س عمال وليس له منزل فليتخذ منزال، أو ليست له زوجة فليتزوج، من ولي لنا«فرمود:  صپيامبر
أو ليس له خادم فليتخذ خادما، أو ليست له دابة فليتخذ دابة، ومن أصاب شيئا سوى ذلك فهو 

اي  ، خانه اي نداشت اگركسي سرپرستي كاري را براي مردم به عهده گرفت و خانه « »غال
شت زن بگيرد يا خادم نداشت خادمي براي خويش كند و يا اگر زن ندا براي خويش تهيه

كسي غير  كند، و اگر اي براي خود تهيه نگه دارد، يا وسيله اياب و ذهاب نداشت وسيله
. به روايت احمد و ابوداود و سند »از اينها براي خويش بگيرد ستمكار و متجاوز است

  ا ست.  »صالح «روايت آن 
  نه است:گفت: تاويل اين حديث بدو گو خطابي 

كه براي او مباح است از جمله اجرت المثل او  گرفتن خادم و تهيه مسكن ، اينكه اول
  كند. آيد و او حق ندارد غير از آن از چيزي ديگر استفاده به حساب مي

كارگزار مسكن و خدمتگزار داشته باشد. اگر مسكن و خادم نداشت بايد  ، اينكه:  دوم
كافي است و بايد  المثل وي را به وي بدهند جرتخادمي براي وي استخدام شود و ا

  آن سكونت كند. كه بر سركار است در كرايه شودكه تا مدت زماني منزلي برايش
  موّلفة القلوب -4

آيد و تمايل  كه بدينوسيله از آنان دلجوئي بعمل مي گروهي هستند اينان جماعتي و
دلشان  شد، براي اينكه اسالم در آنان به اسالم يا تثبيت دل آنان براسالم اراده خواهد

گردد و يا اينكه  مسلمانان دفع مي ، از سر ، يا اينكه بدينوسيله شرشان سست است
  شوند. بدينوسيله براي دفاع ازاسالم جلب مي

  اند: كرده كافر تقسيم فقهاء مولفة القلوب را به دو دسته مسلمان و
  مولفة القلوب مسلمان چهـار قسمند:
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باشند. همانگونه كه حضرت ابوبكر به  ز بزرگان و رهبران مسلمانان ميگروهي كه ا -1
 عدي بن حاتم و زبرقان بن بدر سهمي از زكات داد، براي اينكه در ميان قوم خود از

  اي برخوردار بودند. اگرچه مسلمان خوبي نيز بودند. احترام و ارج ويژه
آنان سخن شنوي دارند،  كه سست ايمان هستند و قومشان از رهبران مسلمانان -2  

شود، تا دلشان بر ايمان تثبيت گردد و ايمانشان نيروگيرد و  سهمي از زكات بدانان داده مي
كه  خود و قومشان در جهاد و ديگر فعاليتهاي اسالمي شركت كنند. مانند همان اشخاصي

از آزاد  عطاياي فراوان بمنظور دلجوئي بدانان بخشيد، كه  « هوازن  «از غنايم  صپيامبر
شدگان تازه مسلمان مكه بودند و در ميانشان منافق و سست ايمان وجود داشت و بعداً 

  گرفت بخوبي اسالم را پذيرفتند. اسالم در دل بيشترشان جاي
باشند و در مرز سرزمين دشمن بسر  كه مشغول مرزداري مي گروهي از مسلمانان -3

د تا بخوبي از عهده دفاع برآيند و جلو شو برند، بدانان نيز سهمي از زكات داده مي مي
گويد: اين عمل عبارت  مي  »المنار  «تهاجم دشمن به مسلمانان را بگيرند. صاحب تفسير 

دانند،  مي  »فی سبيل اهللا  «كه فقهاء آن را داخل در سهم  و مرزداري  « مرابطه «است از 
ست. امروز گروهي از مسلمانان ا  « سبيل اهللا يف«كه جنگ در راه مرزداري جزو  همانگونه

كيش  كنند تا آنان را تحت حمايت خويش يا به كافران از آنان دلجوئي مي هستند، كه
 بدانان داده شود تا مغلوب  »مولفه القلوب «يا   »سبيل اهللا يف«خويش درآورند. اگر از سهم 

  تر است. كافران نشوند، شايسته
 خواهند مسلمانان را به بندگي خود ستعمارگر، ميكه دولتهاي ا بينيم امروز به عيان مي

كشيده و يا آنان را از دين خود برگردانند. و براي اينكار سهمي از اموال دولتي را به 
اداشته و  اند، تا بعضي را به پذيرش دين نصاري و دلجوئي از مسلمانان اختصاص داده

به مشقت انداخته و وحدت بعضي را بزير حمايت خود بكشانند، تا دولتهاي اسالمي را 
  كه مسلمانان خود اينكار را بكنند؟. اسالمي را متالشي سازند. آيا بهتر نيست

 كه جز با استفاده از آوري زكات به حمايت آنان نيازمندند كه عامالن جمع گروهي -4
 گرفت. مگر اينكه با آنان جنگيد ، زكات توان از مانعين زكات آنان نمي كالم و تاثير نفوذ
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زكات بدانان داده شود، ضررش براي حكومت اسالمي كمتر و مصلحتش  كه اگرسهمي از
  بيشتر است.

  اند: اما مولف القلوبي كه كافر هستند دو دسته
آيد به اميد اينكه ايمان بياورند، همانگونه كه  آنان دلجوئي بعمل مي كه از كساني -1
و اوراكه غائب بود، چهار ماه مهلت  بهنگام فتح مكه به صفوان بن اميه امان داد صپيامبر

كند. سپس او حاضرگرديد و  كار خويش بينديشد و راهي براي خود انتخاب داد تا درباره
 صشركت كرد. چون پيامبر  »حنين  «پيش ازاينكه اسالم بياورد همراه مسلمانان در جنگ 

شتران فراواني  صمبرگرفت. پيا ، او را بعاريت  « اسلحه «بيرون رفت   »حنين «براي جنگ 
 اي بودند به وي بخشيد. اوگفت: بخداي سوگند اين بخشش راكه بار داشتند و در دره

  گفت: ترسد. و دستي نمي كسي است كه از فقر و تنگ
ترين مردم پيش من بود و  داد در حاليكه او مبغوض عطايائي به من مي صپيامبر

  ترين مردم به نزد من گشت. محبوب،  كه در اثر آن بخشيد همچنين به من عطايائي مي
 ، شروي را دفع رود باميد اينكه ، براي مسلمين مي گمان شرو بدي وي كه از كسي -2

  دهند. كنند، مقداري از زكات را به وي مي
بدانان  صآمدند، هرگاه پيامبر مي صگروهي به خدمت پيامبر گفت:  ابن عباس

گفتند اسالم  كردند و مي اسالم ستايش ميداد، از  بخشيد و عطايائي بدانان مي چيزي مي
گفتند و  كرد، از اسالم بد مي ديني است نيكو، و هرگاه آنان را از عطايا محروم مي

عينيه  نمودند. از جمله اين اشخاص ابوسفيان بن حرب و اقرع بن حابس و عيبجوئي مي
گويند:  ها مي آنان يكصد شتربخشيد. حنفي به هريك از صكه پيامبر بن حصن بودند

 ساقط» مولفه القلوب«، سهم  گردانيده است حاالكه خداوند دين خود را عزيز و پيروز
گيرد. عيينه بن حصن و اقرع بن حابس و عباس  گرديده و ديگر بدانان سهمي تعلق نمي

 كردند، او رفتند و ازوي سهم خويش را از زكات مطالبه بن مرداس به نزد حضرت ابوبكر
  را به وي دادند، نان بعدا به نزد حضرت عمر رفتند و دستخط ابوبكرآ برايشان نوشت و

اين سهم  صكرد وگفت: پيامبر  كه او از اعطاي آن خودداري ورزيد و آن دستخط را پاره
جذب شما به اسالم به شما مي داد و حـاال اسالم نيازي به شما  را بعنوان دلجوئي و
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بهتر، در غير اينصورت شمشير بين ما و شما  ندارد. اگر بر دين اسالم ثابت مانديد چه
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خواهد ايمان بياورد و  كس مي ، هر گويد حق است كه خدا مي  آنچه بگو« .]29[الكهف: 

برگشتند وگفتند: توخليفه  شخاص به سوي ابوبكر. آن ا»كفر پيشه كند خواهد كس مي هر
گفت: عمر خليفه است  كرد. ابوبكر هستي يا عمر؟ توبه ما دستخط دادي و عمر آن را پاره

  اگر بخواهد.
كرد و هيچكس از  اند: حضرت ابوبكر با اين عمل حضرت عمر موافقت گفته ها حنفي

عثمان و علي نيز بعداً سهمي  كه مخالفت نكرد. همانگونه كار با اين صاصحاب پيامبر
  از زكات به مولفه القلوب ندادند.

گفت: اين عمل اجتهادي است از حضرت عمر و او به  ها توان در جواب حنفي مي
،  اينكه اسالم تثبيت شده است و نيرو گرفته كه بعد از راي خويش تشخيص داده است

ديگر از مرتد شدن آنان ديگر مصلحت نيست به اينگونه اشخاص سهمي داده شود. چون 
ضرري متوجه اسالم نخواهد شد. واينكه بعداً حضرت عثمان و حضرت علي سهمي به 

اند، دليل بر سقوط سهم آنها نيست. چون ممكن است در آنوقت  مولفه القلوب نداده
كفار نبوده باشد و اين منافي با ثبوت آن نيست. اگر يكي  نيازي به دلجوئي از هيچكس از

، نيازي بدين عمل بيند، اشكالي ندارد. چون عمده دليل  ، در هر زمان يان اسالمياز پيشوا
  كرد.  توان از آنها عدول در اينگونه مسائل قرآن و سنت نبوي است و نمي

چيزي را از  ، هر قبال مسلمان شدن در «كه:  اند كرده انس روايت احمد و مسلم از
كمك مالي  ردي پيش او آمد و از اوفرمود، م كردند موافقت مي طلب مي صپيامبر

چريدند  اي ازگوسفندان زكات كه در بين دوكوه مي دستور داد: گله ص، پيامبر خواست
گفت: برويد مسلمان شويد، براستي  به وي بدهند. آن مرد به ميان قوم خود، برگشت و

  ».گوئي هرگز از فقرو تنگدستي هراس ندارد كه  آنچنان بخشش ميكند، صمحمد
و مالك و احمد  وجبائي وبلخي و ابن مبشر( صگفته است: اهل بيت پيامبر نيشوكا

  اند. ) زكات دادن بعنوان دلجوئي را جايز دانسته و روايتي از شافعي
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توان به فاسق از سهم مولفه  كرد ولي مي كافر دلجوئي گفته است: نبايد از امام شافعي
، سهـم مولفه  ش اسالم و پيروزي آناند باگستر گفته القلوب داد. ابوحنيفه و يارانش

اقرع و عباس بن  نسبت به ابوسفيان و عينيه و گشته و به عمل ابوبكر القلوب ساقط
). ولي چنان پيداست كه بهنگام نياز  آن سخن رفت كه قبال از اند ( كرده مرداس استدالل

ه اطاعت گروهي حاضر ب كه توان اين سهم را داد. بنابراين اگر امام تشخيص دهد مي
تواند  ، در. . اينصورت مي نيستند، مگر بطمع مال دنيا يا از راه قهر و خشونت و جنگ

  ، تاثيري ندارد. گسترش اسالم در خصوص اين واقعه سهمي به آنها بدهد،
 بطوركلي سخن درست و حق اينست از نظر استحقاق و گفته است:   » المنار «صاحب 

اين زمينه نيز بايد راي  آيد و در زكات به ميان مي كه از مالي مقدار موارد تفصيلي آن و
كردند. در  كارهاي اجتهادي عمل مي ، در كه خلفاء  اهل شوري مالك باشد، همانگونه

اند، جاي سخن است. چون  داده اينكه عاجز بودن امام از مطيع ساختن آنها را، شرط قرار
كه  ، آن طرف است مالك ترجيح كليت ندارد و مالك آن مشخص نيست. بلكه اين مساله

  كمتر و مصلحتش بيشتر باشد. ضررش
  ) كسب آزادي و رهائي از بردگي در راه في الرقاب ( -5

گردد.  ، شامل مي كتابت بسته شده است ، بندگان و بردگاني راكه با آنان عقد اين صنف
قيد بردگي رها توان بدانان كمك كرد، تا خويشتن را، از  ، مي اين از اموال زكات بنابر

، بردگان را خريد و آزاد  توان با اموال زكات آزادي خويش را بدست آورند ومي سازند و
  ساخت.
آمد وگفت: مرا، به كاري  ص، مردي به حضور پيامبر روايت است كه  »براء «از 

أعتق «فرمود:  صسازد. پيامبر كه مرا به بهشت نزديك و ازآتش دوزخ دور كن راهنمائي
. »اي از قيد بردگي مساعدت كن جاني را آزادكن و به رهائي بنده« »وفك الرقبةالنسمة 

ال، «فرمود:  صيكي نيستند؟ پيامبر  « فك رقبه «و   »عتق نسمه«مگر  صگفت: اي پيامر
، خود، تنها  ، يعني نخير. عتق نسمه« »عتق الرقبة، أن تنفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين بثمنها

. »كني كمك بهاي آزادي و رهائي او از بردگي به وي ، در ، يعني . فك رقبهكني آن را آزاد
  به روايت احمد و دارقطني. راويان آن موثوق به هستند.
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ثالثة كلهم حق على اهللا عونه: الغازي في «فرمود:  صكه پيامبر ابوهريره روايت است از
كه  خداوند وعده داده است« »سبيل اهللا، والمكاتب الذي يريد االداء، والناكح والمتعفف

كه با وي عقد كتابت  اي كند. و بنده كه در راه خدا جنگ مي كسي گروه را ياري نمايد:  سه
، عفت  خواهد از راه ازدواج كه مي خواهد خود را آزادكند وكسي آزادي بسته شده و مي

سن ح «كرده و ترمذي آن را  . احمد وصاحبان سنن آن را روايت»خود را نگه دارد
  دانسته است.  »صحيح

  اند: اختالف كرده  « الرقاب يف«شوكاني گفته است: علماء درباره مراد از 
ها و  شافعي ها و حنفي اهل بيت و ليث ثوري و و سعيد بن جبير حضرت علي و از

كه با آنان عقد  كساني -   »مكاتب «آن بندگان  كه مراد از  بيشتر اهل علم روايت شده است
شود، تا مبلغ موردكتابت و قرارداد را  زكات بدانان ياري مي كه از باشد مي - شدهكتابت  به

  بپردازند و آزاد گردند.
كه بخاري   - از ابن عباس و حسن بصري و مالك و احمد بن حنبل و ابوثور و ابوعبيد

كه مراد آنست بردگان با   و از ابن منذر روايت شده است -گشته است نيز بدان متمايل
اند كه مكاتب داخل در حكم  كرده زكات خريداري و آزاد شوند. و چنين استدالل  اموال

اي براي اين آزاد شود، بهتر  ، زيرا او بدهكار است. بعالوه خريدن برده است  »غارمين«
  گاهي به وي كتابت بسته شده است. زيرا كه با وي عقد به اي كمك و ياري برده است از

كه درهمي  گردد. چون تا زماني به آزادي وي منجرنمي كمك شود، ولي اين كمك مي
، خريدن برده و آزاد كردن آن  آن براي وي باقي باشد همچنان او برده است. وگذشته از

كمياب است.  چنان نيست و  »مكاتب «، قابل دسترسي است و امكان دارد، ولي  هميشه
،  ظاهر آيه نيز چنين پيدا استشود. و از  شامل هر دو مي  »الرقاب يف«گفته است:  زهري

آيد،  كه گذشت نيز برمي  »براء «نيز بدان اشاره دارد. و از حديث   »منتقی االخبار «و صاحب 
از جمله   »مكاتب «وكمك به   »عتق رقبه «است و   »عتق رقاب «غير از   « رقاب كف«كه 

  ازد.س كه انسان را به بهشت نزديك و از دوزخ دور مي اعمالي است
  الغارمون -6
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پرداخت آنها برايشان  كه ديوني را متحمل شده و باز غارمين عبارتند از بدهكاراني
  ممكن نيست. آنان چندگروهند:

افتد. يا اينكه ديني و وامي  گردنشان مي كه در راه اصالح ميان مردم ديوني به اي دسته
پردازند. يا اينكه بعلت  را ميافتد و ازمال خويش آن  گردنشان مي كنند و به را، ضمانت مي

 كه از آن توبه اند. يا اينكه در راه معصيتي گرفته و بدهكار شده ، ديوني را وام نياز به وام
توانند از اموال زكات بگيرند و ديون خود  گروهها مي اند. همه اين اند، بدهكار شده كرده
  كنند. پرداخت را باز
انس روايت  دانسته از  »حسن  «كه آن را  احمد و ابوداود و ابن ماجه و ترمذي -1
ال تحل المسألة إال لثالث، لذي فقر مدقع أو لذى غرم مفظع ،  «فرمود:  صاند كه پيامبر كرده

 كه داراي فقر شديد و كسي  ، كس روا نيست  براي سه دريوزگي جز« »أو لذي دم موجع
، بسيار بدهكار شده  لتكفا كه در راه اصالح بين مردم و ضمانت و كسي كشنده است. و

، بجاي خويشاوندش بدهكارشده است. كه  كه در راه پرداخت ديه و قصاص كسي است و
  .»شود كشته مي اين بدهي را تحمل نكند خويشاوندش اگر

 صكه: مردي در زمان پيامبر كرده است مسلم از ابوسعيد خدري روايت -2
به  «فرمود:  صگرديده بود، پيامبر حملهايي را خريده و از اين راه ديون فراواني مت ميوه

 ي نشدكه ديونش را باز و مردم به وي زكات دادند ولي باندازه». وي زكات بدهيد
 »خذوا ما وجدتم، وليس لكم إال ذلك«به طلبكاران وي فرمود:  صكند. پيامبر پرداخت

ما را و ش  آن چيزي ديگري نيست از كه دارد و به شما داده است وبه غير بگيريد آنچه«
  .»كنيد توانيد او را بجاي باقيمانده ديون حبس نمي
راه اصالح ميان  گفت: در كه گفتيم قبال نيز از حديث قبيصه بن مخارق سخن -3

 صبر  «كمك خواستم كه فرمود:  رفتم و از وي ص، پيش پيامبر مردم بدهكار شده بودم
، بمعني  حماله  «اند:  گفته . علماء »كن تا اموال زكات پيش ما آيد و از آن به توكمك كنيم...

، رسم  افتد. در ميان اعراب گردن شخص مي راه اصالح ميان مردم به كه در ديني است
 كه مقتضي غرامت از بابت ديه يا چيز داد ، روي مي اي و آشوبي كه هرگاه فتنه چنان بود،

، تا  گرفت بعهده مي آن ديه و غرامت آن را خاست و ، برمي آن ميان شد، يكي از ديگري مي
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ميان برخيزد و آشوب بخوابد و بدون شك اين عمل يكي از اخالق نيكوي آن  فتنه از
كمك وي  افتد، به گردنش مي ديدندكه كسي از اينراه ديوني به زمان بود. هرگاه مي

بخشيدند، تا از عهده بازپرداخت ديونش برآيد. و اگر در  به وي مي آنقدر شتافتند و مي
دانستند، بلكه آن را مايه مباهات  كرد آن را عيب وي نمي از مردم دريوزگي هم مياينراه 

  شمردند. وي مي
كه حتماً از پرداخت آن عاجز  و براي اخذ زكات جهت پرداخت ديونش شرط نيست

كفايت پرداخت آن ديون را نيز  تواند زكات را بگيرد اگرچه دارايي او باشد بلكه او مي
  بكند.
  اهللافي سبيل   -7

شود، في سبيل اهللا است. و جمهور علماء بر  كه منتهي به رضاي خدا مي علم و عملي
را بايد به   »في سبيل اهللا  « كه مراد از آن جهاد در راه خدا است و سهـم آن هستند

سهمي از زكات   گيرند، عطا كرد. اين مجاهدان مجاهدان داوطلب كه از دولت حقوق نمي
ال تحل الصدقة لغني إال «اين نيز حديث:  نياز پيش از شند يا بيگيرند خواه فقير با مي

سبيل  يف«شود از بابت زكات  كرديم. حج را نمي را نقل »لخمسة. الغازي في سبيل اهللا...
كه استطاعت مالي و بدني را داشته  گردد بشمار آورد. چون حج بركسي فرض مي  »اهللا

 يف«آمده است كه: از سهم   »المنار« در تفسيركه استطاعت نداشته باشد.   باشد نه بركسي
سايل بهداشتي  توان براي تامين راههاي حج و تامين و توفيرآب و غذا و و مي  »سبيل اهللا
في «نداشته باشد. باز هم در آنجا آمده است:  اي ديگر كرد، اگر بودجه ، مصرف حجاج

كار  شروع و مباح راكه مالكهمه كارهاي عمومي و همگاني عام المنفعه و م  »سبيل اهللا
گردد. آمادگي براي جنگ با دشمن از راه خريدن اسلحه و  دين و دولت باشد، شامل مي

 باشد. ولي بعد از مي  »في سبيل اهللا«ترين مصاديق  مجاهدان از نخستين و شايسته تجهيز
بيل في س«اند و از سهم  اتمام جنگ اين وسايل و ابزاري كه جنگجويان بدان مجهز شده

  »المال بيت «، بايد به  گرديده است اگر از چيزهايي باشد كه ماندگار است تامين »اهللا
  برگردانده شود.



   

  هفقه السن      628 

 

 

مانند اسلحه و وسايل اياب و ذهاب و حمل و نقل و غيره. چون اين چيزها به ملكيت 
 كه در راه خدا ازآنها استفاده كند. بعد از آيد، بلكه براي آنست نمي شخص جنگجو در

از وي زائل   »في سبيل اهللا«، صفت  ينكه جنگ تمام شد ومجاهد ازجنگ برگشتا
مولفه القلوب بودن و ابن السبيل بعد از اينكه اين  گردد. ولي فقير و عامل و غارم و مي

  »سبـيل اهللا يف«دهند. معني گسترده  اند، پس نمي كه گرفته صفت را از دست دادند، سهمي
ستانهاي خيريه همگاني و جاده كشي و راهسازي و  ي و بيمارساختن بيمارستانهاي نظام

آهن بازرگاني و ساختن ناوگان جنگي و بالونها هواپيماهاي   آهن نظامي نه راه  ساختن راه
  گيرد. نظامي و دژها و خندقها را نيز دربرمي

ين ما، تربيت مبلغ دنياي امروز در  »سبيل اهللا يف«از جمله مهمترين مصداق هزينه سهم 
، از طرف  كشورها و سرزمينهاي كافران و واعظان اسالمي وگسيل داشتن و اعزام آنها به
  كافي است.  جمعيتها و سازمانهاي اسالمي با مساعدتهاي مالي

  كنند. كه امروز كافران براي انتشار دين خود چنين مي  همانگونه
وظايف شرعي  كه و هزينه مدارس علوم ديني و هزينه طالب و مدرسان علوم ديني

في «كار ديگري بپردازند نيز در مفهوم گسترده  توانند به دهند و لذا نمي خود را انجام مي
نياز است.  توان به عالم و دانشمندي داد كه بي مندرج است. از اين سهم نمي  « سبيل اهللا

  ».پايان سخن المنار  «اگرچه دانش وي براي عموم مردم نيز مفيد باشد. 
  يل = مسافر درماندهابن السب -8

كه خود  باتفاق علماء اگر مسافري از ديار خود جدا مانده و آنقدر توانايي مالي ندارد
، بايد از مال زكات  موقتي برايش پيش آمده است باينكه فقر را به ديارخويش برساند، نظر

 به وي داد تا بتواند به مقصد خويش برسد. مشروط برآنكه سفرش مباح بوده يا آنقدر
  معصيت نباشد. سفر

  اند: كرده درباره سفر مباح اختالف
 توان به وي زكات داد اگرچه سفرش براي كه مي ، آنست برگزيده آراء علماي شافعيه
  گويند ابن السبيل دو قسم است: گردش و سياحت باشد. و مي
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خاك ميهن  كرده است اگرچه در بوم خود آغاز زاد و خويش را از كه سفر كسي -1
  باشد. خود هم

  گذرد. اي كه ازكشور مي مسافر بيگانه -2
كه  ، سهمي بگيرند، حتي اگر قادر باشند، توانند از اموال زكات اين دو دسته هر دو مي

 گيرند و در ديارخود آنقدر داشته باشند كه آن را باز كسي هزينه سفر خويش را وام از
يافت دارند. احمد و مالك توانند از اموال زكات سهمي در كنند، باز هـم مي پرداخت

توان به غريبي  سهم زكات بگيرد نه اولي. يعني تنها مي گويند فقط دومي حق دارد از مي
كه به وي وام دهد و حال آنكه او در  يابد گذرد وكسي را نمي كه ازآن ديار مي زكات داد

او در كه به وي وام دهد ولي  پرداخت آن وام هست. باكسي هست ديار خود قادر به باز
  پرداخت آن نيست. ديار خود قادر به باز

نهـا داده  آيا زكات بايستي به هم اصناف مستحق زكات داده شود يا به بعضي ازآ
  شود؟ مي

آنها سخن رفت و عبارت  ، از كه در آيه پيش ، اصناف هشتگانه مستحق اخذ زكات
،  كسب آزادي. غارمين ر، عامالن. مولفه القلوب. بردگان بمنظو ، مساكين بودند از: فقراء

پول. مجاهدان في سبيل اهللا. علماء درباره تقسيم و توزيع زكات بر آنان  مسافران بي
  اختالف دارند:

كننده زكات صاحب مال يا وكيل وي  تقسيم گويند: اگر امام شافعي و پيروان وي مي
داده كه به هفت صنف باقيمانده  گردد و واجب است باشد، سهم عامل زكات ساقط مي

كه وجود دارند. اگر  شود ، به اصنافي داده مي شود، اگر موجود باشند، در غير اينصورت
صنفي وجود داشته باشد، محروم ساختن آن از زكات جايز نيست. اگر كسي آن صنف 

گفته است:  گردن اوست. ابراهيـم نخعي  ، به كرد، تضمين سهم آن صنف موجود را محروم
 كرد. و اگر قابل تقسيم باشد، بايد آن را بر اصناف موجود تقسيممال زكات فراوان و  اگر

است مال  توان آن را به يك صنف واحد داد. امام احمدگفته است: بهتر اندك باشد، مي
 آن را به يك صنف داد، تكليف از وي ساقط و او را اگر زكات را براصناف تقسيم و

  كفايت است.



   

  هفقه السن      630 

 

 

، نياز  گردد و هرصنف كه براي نيازمند جستجو گويد: بايد تالش شود، امام مالك مي
شود. و هر دسته نيازش  بيشتري داشته باشد، ابتدا به وي سپس به صنف ديگري داده مي

، مقدم است. اگر تشخيص داده شود، كه در يك سال فقيران نيازي بيشتر  بيشتر است
پول نياز  ان بيكه مسافر  دارند، آنان مقدم هستند و اگر سال ديگر تشخيص داده شود،

  بيشتري دارند، آنان مقدم هستند. و همچنين مالك تقديم و تاخير تشخيص نياز است.
كه دلش  صنف گويند: صاحب مال مختاراست به هر ها و سفيان ثوري مي حنفي
، زكاتش را بدهد. و اين قول از حذيفه و ابن عباس و در قولي از حسن بصري  خواست

تواند،  گفته است: صاحب مال مي ايت شده است. ابوحنيفهرياح نيز رو و عطاء بن ابي
  زكاتش را به يك شخصي از يكي از اصناف مستحق زكات بدهد.

   است؟چرا علماء در اين باره اختالف دارند و اين اختالف از كجا ناشي شده 
گفته است علت اختالف تعارض بين لفظ ومعني آن است. چون لفظ  ابن رشد  

شود، كه  ت بين همه اصناف تقسيم شود و از معني آن استنباط ميكه زكا مقتصي آنست
، بر ديگران ترجيح دارد، چون مقصود و هدف از  اي كه نيازش بيشتر است كسي و طبقه
،  آيه هشت گروه ذكر شده است ، جلوگيري از نياز و فقر است. و اينكه در دادن زكات

ايد بدين اجناس داده شود، نه اينكه كه اينها اهل زكات هستند و زكات ب بدينمعني است
،  آن شريك باشند. از نظر لفظ تشريك همه در زكات آشكارتر و از نظر معني همه در

  معني دوم آشكارتر است.
،  كه امام شافعي به چيزي استدالل كرده است كه ابوداود از صدائي روايت كرده است

فرمود:  صبدهد، پيامبر كه از اموال زكات سهمي به وي خواست صمردي از پيامبر
إن اهللا لم يرض بحكم نبي، وال غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو، فجزأها ثمانية أجزاء. فإن  «

كه پيامبري و يا  گمان خداوند راضي نگشت بي« »ككنت من تلك االجزاء أعطيتك حق
سته كند تا اينكه خود درباره آن حكم كرد وآن را به هشت د ديگري درباره زكات حكـم

  .»، حقت را به شما خواهم داد آن اصناف هستي شما از كرد اگر تقسيم
  شافعي: ترجيح راي جمهور بر راي امام 
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شايسته   گفته است: اما اينكه همه زكات را به يك صنف داد،» الروضه النديه «مولف 
  تحقيق و جاي سخن است.

كرده است و براي   گروههاي هشتگانه  ، خداوند زكات را مختص بدين كالم  خالصه
گردد، يا اينكه  كه ميان همه آنان بالسويه تقسيم آنان جايز نيست. و الزم هـم نيست غير

كه جنس زكات بطوركلي براي  گردد. بلكه مراد آنست ، ميان آنان تقسيم آن اندك و بسيار
  آن را به جنس اين كسي زكات واجب شد، و بر گروهها است. بنابراين اگر جنس اين

  كرده و واجب را بجاي آورده است.  خدا عمل وهها داد، او به امرگر
زكات واجب شد و بفرض اينكه همه اصناف  گفته شود، هرگاه بركسي چيزي از اگر

كند، عالوه  كه آن را بين آنان قسط بندي مستحق زكات وجود داشته باشند، واجب است
سلف و خلف  واهد شد، باكاربر اينكه اينكار موجب مشقت و به تنگنا افتادن مردم خ

، اگر بر همه اصناف  آيد مال زكات اندك است مسلمانان نيز مخالفت دارد. گاهي پيش مي
افتد. حتي اگر بين افراد يك صنف هم باشد،  انتفاع براي هر صنف مي تقسيم شود، از حيز

توان به  قابل انتفاع نيست. تا چه رسد به اينكه بين چند صنف تقسيم شود. بنابراين نمي
اي واجب شده بود  كفاره كه بر وي  كرد، درباره سلمه بن صخر استدالل صعمل پيامبر

بگيرد   »رزيق بني «كه از عامل زكات   به وي دستور داد، صكه بدهد و پيامبر و او نداشت
،  كه مقتضي وجوب تقسيم هر نوع زكاتي كفاره خويش را بپردازد. و چيزي هم نيست و

كه به معاذ فرمود:  صتوان به حديث پيامبر مستحقين زكات باشد. و نميبر همه اصناف 
كرد چه آنهم  استدالل». آن را به فقيران آنجا بدهد بگيرد و  »يمن «اغنياء اهل  زكات را از«

مسلمانان بود و درميان جنس اصناف توزيع شده است. و حديث زياد  گروهي از  زكات
، سپس گفته:  كرده است ديث پيشين را نيز ذكربن حارث صدائي نيز چنين است و ح

 چون در اسناد آن عبدالرحمن بن زياد افريقي وجود دارد و بيش از يك نفر وي را نقد
  اند. كرده

بفرض اينكه اين حديث شايستگي استدالل بدان را نيز داشته باشد، مراد از تفكيك و 
 صر آيه مورد اشاره پيامبركه از ظاه ، تفكيك مصارف آن است. همانگونه تجزيه زكات

آن  جزئي از هر ، جزء كردن خود زكات بود، و آن تقسيم و جزء آيد. اگر مراد از نيز برمي
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بايستي سهم صنفي كه وجود ندارد، به ديگران  نبايد به غيرصنف خود آن داده شود، نمي
بايد  كه  ، اگر بپذيريم پرداخت شود، و اين خالف اجماع مسلمين است. گذشته از اين

، نه  كه نزد امام مسلمين جمع شده است زكات را به همه اصناف داد، مقصود زكاتي است
كردن  كه بر وجوب قسط ماند ، چيزي نمي ، بنابراين زكات هرفردي از افراد زكات دهنده

  توان كه مي آيد، و تقسيم كردن زكات بر همه مستحقين داللت كند. بلكه بدينصورت درمي
توان سهم بعضي را، به  ، بعضي ازمال زكات را داد و همچنين مي تحقينبه بعضي از مس
  بعضي ديگر داد.

، هرگاه امام همه صدقه و زكات مردم يك ناحيه از نواحي را، جمع نمود و همه  بلي
كه سهم خود را مطالبه  اصناف مستحق زكات نزد وي حاضر بودند، هرصنفي حق دارد،

كات را بالسويه و بطوربرابرومساوي بين همه آنان كه ز برامام واجب نيست نمايد و
تواند به  كه به همه آنان بدهد. بلكه مي تقسيم نمايد. و همچنين بر وي واجب نيست

كه بسود اسالم و مسلمين  كند و همچنين اگر امام تشخيص داد عطا آنان بيشتر بعضي از
، اگر اموال زكات  براي مثال تواند آن را تنها به بعضي از اصناف موجود عطاكند. ، مي است

كفار يا باغيان  كار بود و دفاع از حريم اسالم در برابر آوري شد و جهاد در نزد امام جمع
آوري شده  كه بابت زكات جمع تواند همه آنچه گشته بود، امام مي و عصيانگران واجب

مجاهدين كه آن را به غير  كند  است به مجاهدان بدهد. و همچنين اگر مصلحت اقتضاء
  كاري را نيز بنمايد. تواند چنين بدهد، مي

  ست: ن حرام ا آنا  ت دادن براي ن زكات داد و زكا يد بدانا كه نبا ني كسا
خواهيم اصنافي  تا اينجا مصارف زكات و اصناف مستحقين آن را ذكركرديم و حاال مي

  ندارند: يافت آن را كه زكات براي آنان حالل نيست و استحقاق در كنيم را ذكر
  كافران و ملحدان: -1
تؤخذ من أغنيائهم وترد «فقيهان بر اين مطلب متفق القول هستند. در حديث آمده است:   

  .»دهند گيرند و به فقراي مسلمان مي يعني آن را از ثروتمندان مسلمان مي« »على فقرائهم
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ارند، بر اينكه ، اجماع د كه از اهل علم سراغ دارم كساني را گويد: همه ابن المنذر مي
گفتيم: مولفه القلوب مستثني  كه قبال داد. البته همانگونه  »ذمي «نبايد از اموال زكات به 

  كرد. توان به اهل ذمه عطا ، مي هستند. و از صدقه داوطلبانه و غيرفرضي

tβθ+ فرمايد: چه قرآن مي ßϑ ÏèôÜ ãƒuρ tΠ$ yè©Ü9$# 4’ n? tã Ïµ Îm7ãm $ YΖŠÅ3ó¡ ÏΒ $ VϑŠÏKtƒuρ # ��� Å™r& uρ ∩∇∪_ 
آنان با اينكه طعام را دوست دارند و بدان نيازمندند، آن را به فقيرو يتيم و  « .]8[األنسان: 
  .»دهند اسيرمي

درباره  « »صلي أمك«خطاب به زني فرمود:  صكه پيامبر و در حديث آمده است
  . در صورتيكه مادرش مشرك بود.»مادرت صله رحم بجاي آور

  هاشم: بني  -2
توانند از  ، نمي آل حارث آل عباس و آل جعفر، و ، و آل عقيل ، و ن آل عليبنابراي

، در اينكه زكات فرض  گويد: ما خالفي سراغ نداريم زكات استفاده كنند. ابن قدامه مي
إن الصدقة ال تنبغي الل محمد، إنما هي «فرمود:  صهاشم حالل نيست. و پيامبر براي بني

. به روايت »، چون آن چرك مردم است ل محمد نيستزكات شايسته آ« »أوساخ الناس
طالب يك دانه خرما از خرماي  كه حسن بن علي بن ابي ابوهريره روايت است ، از مسلم

 »كخ كخ، لطرحها، أما شعرت أنا ال نأكل الصدقة«به وي فرمود:  صزكات برداشت پيامبر
. اين حديث متفق »خوريم ا نميداني ما مال زكات ر مگر نمي -آن را دور بينداز  -، اخ  اخ«

گويد آنان نيز بمانند  اختالف دارند: امام شافعي مي  »المطلب بني «عليه است. علماء درباره 
توانند زكات بگيرند. چه شافعي و احمد و بخاري از جبير بن مطعم روايت  هاشم نمي بني

هاشم و  ه بنيرا ب  »ذوي القربي«سهم  صكه: در هنگام فتح خيبر پيامبر اند كرده
عبدشمس نداد. من و عثمان بن عفان  نوفل و بني به بني  المطلب داد و از آن چيزي بني

مقام ترا در ميان  هاشم نيستيم و برتري بني فضل و رفتيم وگفتيم: ما منكر صپيش پيامبر
المطلب در يك رديف هستيم و قرابتمان به يك درجه  هاشم مي دانيم. ولي ما و بني بني

إنا «د:  فرمو ص؟ پيامبر پس چرا بدانان از سهم ذوي القربي دادي ولي به ما ندادي ، است
ما « »وبني المطب ال نفترق في جاهلية وال إسالم، وإنما نحن وهم شئ واحد، وشبك بين أصابعه
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ايم و ما همچون انگشتان درهم  ، از هم جدا نبوده المطلب در دوره جاهلي و اسالم وبني
  .»چيز و متحديم رفته دستها، يك

المطلب يك حكم دارند و به  هاشم و بني كه بني گفته است: صحيح آنست ابن حزم
آل محمد  و جز ، آنان نيز يك واحد هستند. بنابراين صنص صريح فرمايش پيامبر

  كه زكات براي آل محمد حرام است. باشند و بديهي است مي
سهمي بگيرند و از امام احمد نيز  توانند از زكات المطلب مي گويد: بني ابوحنيفه مي

، آن  هاشم حرام كرده بني زكات را بر صكه پيامبر هردو راي روايت شده است. همانگونه
بنده آزاد  - ابورافع موالي  حرام نموده است. از را برموالي وبردگان آزاد شده آنان نيز

آوري  معمخزوم را براي ج مردي از بني صكه: پيامبر روايت است صپيامبر - شده 
سهمي از آن داشته  نيز با من بيا تا تو نيز گفت: تو ، آن مرد به من گسيل داشت زكات

، و او رفت از  كنم سوال صكنم مگر اينكه دراينباره از پيامبر گفتم: قبول نمي  باشي. من
 »إن الصدقة ال تحل لنا، وإن موالي القوم من أنفسهم«حضور وي پرسش نمود وگفت: 

. به روايت »گمان موالي قوم نيز حكم آنان را دارند ، و بي ا حالل نيستزكات براي م«
 فرض و است. درباره صدقه غير  « حسن و صحيح  «گفته:  كه احمد و ابوداود و ترمذي

  .كه برايشان حالل است يا حرام؟ هاشم بين علماء اختالف است احسان نسبت به بني
ال تحل لنا «ظاهر حـديث:  است: از گفته كرده و شوكاني اقوال مختلف را خالصه

هر دو برايشان  -زكات و احسان  -آيد كه صدقه فرض و غيرفرض  . . . ، برمي   »الصدقة
 كه صدقه غير اندكه اجماع بر آنست كرده حالل نيست. وگروهي از جمله خطابي نقل

  حرام بوده است.  صبر پيامبر - احسان -فرض 
فرض بدانها را  به جواز دادن صدقه تطوع و غيرگفته است: بيش از يكنفر قول  سپس

  اند.  كرده از امام شافعي و در روايتي هم از امام احمد نقل
كه از او نقل شده است واضح الدالله نيست و اما درباره  ابن قدامه گفته است: آنچه

ها و  ها و راي صحيح منقول از علماي شافعيه و حنبلي راي اكثر حنفي ص آل نبي
توان صدقه غيرفرض و احسان را بدانها داد. ولي صدقه  كه مي از زيديه آنستبسياري 

 ، زكات وصدقه فرضي است آنها حرام است كه بر توان بدانها داد. زيرا آنچه فرض را نمي
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گفته است:   » البحر «فرض. صاحب كتاب  باشد نه احسان و صدقه غير كه چرك مردم مي
ديه و وقف تخصيص داده است. ابويوسف و صدقه تطوع را به قياس برهبه و ه

برآنان حرام است.  - زكات-اند: صدقه تطوع نيز همچون صدقه فرض  گفته  ابوالعباس
  مفصل است. چون دليل آن مجمل و غير

  پدران و فرزندان صاحب مال زكوي: - 4 -3
 توان زكات را به پدران و نياكان و مادران و فقهاء اتفاق نظر دارند بر اينكه نمي

هاي پسري و دختري خود داد. اگرچه محتاج و فقير  مادربزرگ و پسران و دختران و نوه
نيازي آنان  نيازي او بي كه نفقه آنان را بدهد و بي هـم باشند. زيرا بر وي واجب است

باشد و  كه بسود خودش مي آيد. اگر زكات را بدانها بدهد كاري را انجام داده بحساب مي
كند. امام مالك جد و جده و فرزندان  بر خويشتن جلوگيري مياز وجوب نفقه آنان 

  تواند بدانها بدهد. پسران را استثناء كرده وگفته است اگر فقير باشند مي
شود. و اگر اين اقسام كه برشمرديم داوطلبانه در راه خدا  شان ساقط مي چون نفقه

نها بدهد. همانگونه كه بدا  »سبيل اهللا يف«تواند ازسهم  مشغول جنگ و جهاد بودند مي
نيز بدانان بدهد. چون پرداخت ديونشان بر وي واجب نيست.   »غارمين «تواند از سهـم  مي

  بدانها بدهد.  »عاملين «تواند ازسهم  آوري زكات باشند مي و اگر عامل جمع
  همسر: -5

خود گفته است: اهل علم اجماع دارند بر اينكه نبايد زكات را به همسر  ابن المنذر
نياز است و  نيازباشد او نيز بي اش برشوهر واجب است. اگرشوهرش بي داد. زيرا نفقه

تواند زكات بدهد.  كه به والدين خود نيزبهمين دليل نمي نيازي به زكات ندارد. همانگونه
دهد تا  به وي مي  »غارمين «كه درآنصورت از سهـم  مگر اينكه همسرش بدهكار باشد

  كند. پرداخت بازاينكه دين خود را 
  كارهاي خيريه: پرداخت زكات در -6

از  باشد و غير كه موجب قربت به خدا مي اي كارهاي خيريه پرداخت زكات براي
، جايز نيست. بنابراين زكات به مصرف ساختمان  اصناف هشتگانه مذكور در آيه است

 رسد. ابوداود آن نمي مساجد و پلها و تعمير راهها و رفاه مهمانان و تكفين مردگان و امثال
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زكات مردگان را توان از مال  كه از امام احمد سوال شد: آيا مي گفته است: من شنيدم
كرد   توان وام بدهي مرده را نيز از زكات پرداخت و نمي .نخير :كرد؟ او جواب داد تكفين

و بدهي مرده را بدان جهت  .توان بدهي شخصي زنده را از زكات پرداخت نمود ولي مي
زكات را به  :گفته شد به وي .نيست  » غارم  «كه مرده داخل در  توان از زكات پرداخت نمي

اگر بدهي بر عهده اهل وي باشد پرداخت زكات بدانها  :دهند؟ اوگفت اهل ميت مي
  .اشكال ندارد

  ت را توزيع كند؟ يد زكا با كسي  چه 

ت تا اموال زكات را داش گسيل مي نمايندگان خود را به اطراف و نواحي صپيامبر
 .دادند كار را ادامه مي همين و ابوبكرو عمر نيز .كنند بع و تقسيم جمع و بر مستحقين توز

ها و حيوانات و معادن  خواه در اموال ظاهري زكات مانند محصوالت كشاورزي و ميوه
 ، همين گنجينه ، مانندكاالهاي بازرگاني و طال و نقره و بوده باشد يا در اموال باطني زكات

كار، در توزيع و تقسيم زكات تا مدتي از دوران خالفت  اين شيوه .دادند كار را انجام مي
عثمان بن عفان همچنان معمول بود، ولي بعداً او متوجه گشت اموال باطني زكات بسيار 

گيري آن ملت را دچار تنگنا ساخته و بررسي آن موجب زيان صاحبان  گشته و پي فراوان
  .لذا اداء زكات و توزيع آن را، به صاحبان اموال واگذار نمود .ددگر اموال مي

توزيع اموال زكات باطني بر عهده خود  :فقهاء بر اين مطلب اتفاق نظر دارندكه
كه بر باالي  از عثمان بن عفان شنيدم :گفته است زيرا سائب بن يزيد .صاحبان اموال است

، هركس بدهي  ماه پرداخت زكات شماست ، اي مردم اين ماه « :گفت مي صمنبر پيامبر
بيهقي با  .»گردد، و از آن زكات را بپردازيد كند، تا اموال شما پاك دارد آن را پرداخت

   .كرده است اسنادي صحيح آن را روايت
دراين مساله خالفي نيست و ياران ما اجماع مسلمين را دراين باره  :گفته است نووي

توانند زكات اموال باطني خود را توزيع كنند، آيا  اموال ميحاالكه صاحبان  .اند كرده نقل
كه خود توزيع را انجام دهند يا اينكه آن را به امام و پيشواي مسلمين بدهندكه  بهتر است

  :كند؟ توزيع
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كه توزيع كند  اگر امام عادل باشد زكات را به وي بدهند :گويند علماي شافعيه مي
كنند  توزيع  ، خود زكات آن را كه صاحبان اموال هتر استب :گويند ها مي حنبلي .بهتر است

  .و اگر به پادشاه هم بدهند جايز است
آوري و توزيع زكات  ها، اگر اموال زكات ظاهري باشند جمع بنا به راي مالك و حنفي

   .بعهده امام مسلمين و نمايندگان وي است
شان درباره اموال باطني  ايها درباره اموال ظاهري مانند ر راي علماي شافعيه و حنبلي

  .است

اگر صاحب اموال زكات خود را به امام مسلمين بدهد برائت ذمه پيدا 

  كند، خواه امام عادل يا ستمكار باشد: مي

توانند زكات خود را، به وي  ، داشته باشند، مي اگر مسلمانان پيشوا و امامي مسلمان
ولي اگر  .كند ت ذمه پيدا ميبدهند، خواه عادل يا ستمكارباشد، وصاحب مال برائ

، خود  كه صاحب مال دهد، بهتر است تشخيص دهد كه امام زكات را، به مستحقين نمي
  .كند مگر اينكه امام يا نماينده او زكات را مطالبه .آن را به مستحقان بدهد

  :كه زكات را به وي تحويل دهد در اين صورت مجبور است،
اي  :آمد وگفت صبه حضور پيامبر  »تميم بني «از ، مردي  كه از انس روايت است  -1

، درپيشگاه خدا و پيامبرش  عامل توتحويل دهم رسول خدا، من اگرزكات را به نماينده و
نعم، إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها، فلك « :فرمود ص؟ پيامبر كنم برائت ذمه پيدا مي

اي و  ، از آن تبرئه شده ا به نماينده من دادي، هرگاه آن ر آري « »أجرها، وإثمها على من بدلها
گناه  كرد پاداش آن را خواهي يافت واگركسي درآن تبديل و تغييري داد، و تصرف نابجا

  .به روايت امام احمد .»آن بر او است
إنها ستكون بعدي أثرة ، وأمور « :فرمود صكه پيامبر از ابن مسعود روايت است -2

 »اهللا فما تأمرنا، قال: " تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون اهللا الذي لكمتنكرونها. قالوا: يا رسول 
دهند  گمان بعد ازمن درزكات تصرفات نابجا خواهد شد وآن را به خود اختصاص مي بي«

؟  كنيم كار اي رسول خدا، چه :گفتند كه شما را ناخوش آيد، دهد وكارهائي روي مي
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به  .»جاي آوريد و پاداش آن را از خداوند بخواهيدكه بر ذمه دانند ب شما حقي را :فرمود
  .روايت بخاري و مسلم

سوال  صكه از پيامبر من مردي را ديدم :كه گفت از وائل بن حجر روايت است -3
ما  دهند و حق خود را از كه حق ما را نمي كنيم با اميراني كار  ما چه :گفت كرد و مي
 »عوا، فإنما عليهم ما حملوا، وعليكم ما حملتماسمعوا وأطي« :فرمود صخواهند؟ پيامبر مي
به روايت  .»گيريد كنيد زيرا هريك ازشما پاداش عمل خويش را مي بشنويد و اطاعت«

  .مسلم
بدانها  كه جمهور علماء آيد مي از احاديث مذكور در اين باره بر :شوكاني گفته است

ستمكار داد و براي صاحب مال  پادشاهان  توان زكات را به اند، بر اينكه مي استدالل كرده
  .كند كفايت مي

اما درباره اعطاء زكات به  و .اسالمي كشور تا اينجا مربوط بود به امام مسلمين در
  :گويد ، سيدمحمد رشيد رضا مي حكومتهاي امروزي جهان اسالمي

، براي مسلمانان حكومتهاي اسالمي وجود  كشورهاي اسالمي ليكن امروز، در بيشتر «
كه  و جهادي .مردم را به سوي اسالم و دفاع ازآن بخواند كه احكام اسالم را اجرا و ندارد

، انجام دهد وحدود اسالم را مراعات و برپاي دارد و  كفائي است فرض عيني يا فرض
كرده است بگيرد و به مصارف شرعيش  كه خداوند فرض زكات واجب را، آنگونه

اند و بعضي از اين  سلطه فرنگيها و اروپائيها درآمده بلكه بيشتر اين حكومتها، بزير .برساند
كه از فرنگيها پيروي  بعضي از اين حكومتهائي .حكومتها از اسالم برگشته يا ملحدند

كه فرنگيها  گمارند، كه بر اساس مناطق جغرافعايي مسلمانان بركارها مي كساني را كنند، مي
ته و وسيله فريب و تسليم مسلمانان خواهند آنان را آلت دست خود ساخ بنام اسالم مي

 .كنند ، نيز ازآنان استفاده مي كه وسيله تخريب اسالم است قرار دهند، حتي دركارهائي
اموال  :كه جنبه ديني هم دارد، مانند اموالي فرنگيها از نفوذ و اموال و دارائي آنان و از

ا، جايز نيست كه زكات بدينگونه حكومته .كنند استفاده مي ، سوء زكات و اوقاف و غيره
   .آورد لقب روسا و دين رسمي آنان هرچه باشد، دراصل قضيه تغييري پيش نمي .داده شود
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كه پيشوايان و روساي آن به دين اسالم ايمان داشته و  ولي حكومتهاي اسالمي
  .كه زكات المال مسلمين تسلطي ندارند، الزم است بيگانگان درآن حكومتها، بر بيت

توان  گردد و زكات اموال باطني را نيز اگر مطالبه كنند مي بدانها پرداخت اموال ظاهري
اين  همانگونه كه فقهاء نيز .اگرچه در بعضي از احكامشان ستمكار نيز باشند .بدانان داد
  .پايان سخن رشيد رضا .»اند گفته مطلب را

  ن داد يستگا لحين و شا ت را به صا كه زكا مستحب است

، خواه صالح يا فاسق  كه صاحب سهم و مستحق است  مسلماني داد، زكات را بايد به
 .دهد ناروا قرار مي كارهاي حرام و كه آن را وسيله ارتكاب اينكه معلوم باشد باشد، مگر

  .شود نمي  كار حرام به وي داده در اينصورت بمنظور جلوگيري از فساد و ارتكاب
برد، زكات به  آن سود وبهره مي كه از حال وي چيزي دانسته نبود يا معلوم بود از اگر

كه زكات دهنده زكات مال خود را، به اهل صالح و اهل  شايسته است .شود وي داده مي
  .علم و آبرومندان و نيكوكاران اختصاص دهد

مثل المؤمن، ومثل االيمان، كمثل « :فرمود صكه پيامبر از ابوسعيد خدري روايت است
يرجع إلى آخيته. وإن المؤمن يسهو ثم يرجع إلى االيمان. فأطعموا ) يجول، ثم ٢الفرس في آخيته (

مثل مومن و ايمان او همچون مثل اسب و « »اطعامكم االتقياء، وأولوا معروفكم المؤمنين
گردد،  شود سپس به سوي آن برمي ميخ دور مي كه از اند كه آن را بدان بسته ميخي است

گردد ولي اصل  شود از خداي خويش دور مي كه مرتكب مي گمان مومن نيز با گناهي بي
پس طعام خود را  .شود گردد و پشيمان مي مي سپس به سوي آن بر .ايمانش ثابت است

احمد آن را با سند  .»خود را به مومنان اختصاص دهيد  به پرهيزكاران و نيكي و احسان
  .، دانسته است » حسن «شيخ سيوطي آن را  كرده و روايت  »جيد  «

كه توبه نكند و  نباشد تا زماني گزار اگر شخص نيازمندي نماز :گفته است تيميهابن 
و اين سخن وي برحق  .ملتزم به اداي نماز نگردد، جايز نيست به وي زكات داده شود

 .گردد كبيره كمك گناه كبيره است و درست نيست به مرتكب  گناه چه ترك نماز .است
 شمارند و به منكران آلوده و دلبندند و از را، بازيچه ميكه دين  كساني .كند مگر اينكه توبه
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كه دلشان ناپاك و آلوده و فطرت پاكشان از بين رفته و  كساني گردند و نمي گمراهي بر
بدينها  .را دارند  »تارك الصاله «، حكم  گرديده است ، در آنان تعطيل حس خيرخواهي

 آورد و ود آنان را به راه راست باز مير گمان مي كه  شود، وقتي سهمي از زكات داده مي
انگيزه خيرو نيكي و دينداري را در نهاد آنان بيدار  كند و كمك مي اصالح نفس به آنان در
  .سازد مي

 :كند نبايد زكات دهنده زكات خود را خريداري 

، از اينكه زكات خود را خريداري كند، تا  زكات دهنده را، نهي فرموده است صپيامبر
كرد از   كه مهاجرين را، منع  همانگونه .، پس نگيرد كه درراه خدا بخشيده است چيزي را

  .گزينند آنجا سكونت هجرت به مكه برگردند و در اينكه بعد از
حضرت عمر اسبي را در راه خدا به كسي داده  :كه  از عبداهللا بن عمر روايت است

 ، از در اين باره .كند ريداريفروشد، او خواست آن را خ بود، روزي ديدكه آن اسب را مي
آن را نخر و از صدقه « »ال تبتعه، وال تعد في صدقتك« :كرد واو فرمود سوال صپيامبر

به  .» اي ديگر آن را برنگردان كه در راه خدا بخشيده خويش پشيمان مشو و چيزي را
  .روايت شيخين و ابوداود و نسائي

 .كه چنين نكند است ، بهتر يعني .حريماين نهي براي تنزيه است نه ت :گفته است نووي
، يا بعنوان زكات يا كفاره نذر يا  اي ، چيزي راكه به ديگري بخشيده بنابراين مكروه است

 كسي در ، يا به تملك اي كرده كسي هديه ، يا به اي امثال آن در راه خدا به كسي داده
  .ارث ببري مكروه نيست كسي به را از آن چيز ولي اگر .، آن را دوباره بخري اي آورده

علما  بيشتر با توجه به همين حديث منقول ازحضرت عمر :گفته است ابن بطال
ابن المنذر گفته  .اند ، مكروه دانسته دهي كه بعنوان صدقه به ديگري مي خريداري مالي را

اين  و ابن حزم نيز .اند حسن بصري و عكرمه و ربيعه و اوزاعي آن را جايز دانسته :است
،  گفت كه  كرده است، ابوسعيد خدري استدالل را ترجيح داده و به حديث منقول از راي

ال تحل الصدقة لغني، إال لخمسة: لغاز في سبيل اهللا، أو لعامل عليها، أو « :فرمود صپيامبر
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لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين، فتصدق على المسكين، فأهداها 
  .»المسكين للغني

كسي كه  :نياز باشد، حالل نيست مگر در پنج مورد صدقه و زكات براي كسي كه بي«
 ، كه بدهكار است كسي ، آوري زكات است كه عامل جمع كند، كسي در راه خدا جهاد مي

،  كند، مسكيني كه از طرف همسايه ثروتمندش كه آن را با مال خود خريداري مي كسي
  .»كند نيازي هديه مي آن را به شخص بي و اومالي بعنوان زكات به وي رسيده 

همچنين  كه زن زكات خود را به همسر محتاجش بدهد و  مستحب است

  :مستحب است زكات را به خويشاوندان نيازمند داد

است زكات آن را به  ، بهتر كه زكات آن واجب است اگر زني صاحب مالي باشد،
زيرا نفقه شوهر  .تحق زكات باشدشوهر مستحق خود بدهد، اگر شوهرش از اصناف مس

كه ثواب و پاداش آن بيشتر خواهد بود، تا اينكه آن  بديهي است .همسر واجب نيست بر
  .اي بدهد را به بيگانه

اي  :گفت صزينب همسر ابن مسعود به پيامبر :كه ابوسعيد خدري روايت است از
،  زينت آالتي دارم ، و من اي نبي اهللا تو امروز دستور دادن صدقه را صادر فرموده

كند او و فرزندش بدين صدقه و بخشش  گمان مي ، ابن مسعود خواهـم آن را ببخشم مي
صدق ابن مسعود، زوجك، وولدك أحق « :فرمود صپيامبر .تر هستند از هركس ديگر مستحق

كس ديگر  ، شوهر و فرزندت از هر گفته است ابن مسعود راست« »من تصدقت به عليهم
  .به روايت بخاري .»ترند تحققبدين بخشش مس

 .اينست مذهب شافعي و ابن المنذر و ابويوسف و محمد و ظاهريه و روايت از احمد
 :اند توان زكات مال خود را به شوهرش بدهد و گفته زن نمي :گويند ابوحنيفه و ديگران مي

گفته  امام مالك .حديث زينب درباره صدقه غيرفرض و احسان است نه درباره زكات
گيرد،  كمك مي  گيرد براي نفقه وي از آن كه از زنش مي اي را، اگر شوهر، صدقه :ستا

  .كند، جايز است ، مصرف نفقه زنش آن را براي غير ، ولي اگر درست نيست
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ها  ها، خاله ها، دائي ، عموها و عمه ، خواهران ، از قبيل برادران و اما ديگر خويشاوندان
آنكه  توان از زكات مال خود بدانان داد، مشروط بر م مي، بنا به راي بيشتر اهل عل...و

الصدقة على المسكين صدقة ، وعلى ذي « :فرموده است صچون پيامبر .مستحق باشند
كه   بخشش و صدقه نسبت به مسكين يك مزد و پاداش دارد،« »القرابة اثنتان: صلة، وصدقة

پاداش  :دو پاداش دارد ، پاداش صدقه باشد ولي صدقه و بخشش نسبت به خويشاوندان
  » حسن  «كه آن را  به روايت احمد و نسائي و ترمذي .» صله و رحم و پاداش صدقه

  .دانسته است

 :توان به طالبان علم داد نه به پارسايان زاهد مسلك زكات را مي

، ولي  كسب وكاري باشدكه درخور او است اگركسي قادر به انجام  « :گفته است نووي
گردد، از   كسب مشغول به كه اگر اي شرعي وديني مشغول باشد، بگونه مبه تحصيل علو

 .توان به وي زكات داد و زكات براي او حالل است ماند، مي تحصيل علوم شرعي بازمي
  .كفائي است  چون تحصيل علوم ديني فرض

، زكات براي او حالل  كسب است كه تحصيل از وي ساخته نيست و قادر به  اما كسي 
  .كه صحيح و مشهور مذهب است اينست آنچه .رچه مقيم مدرسه نيزباشدنيست اگ

كسبي مشغول شود از  ، اگر به  ، مشغول است ، و سنت كه به عبادات نافله و اما كسي 
واجب  كه تمام وقت خود را صرف عبادات غير ماند، ياكسي انجام آن عبادات باز مي

، تنها براي  ، چون سود و منفعت عبادت كند، باتفاق علماء زكات براي او حالل نيست مي
، براي جامعه  كه طالب علم بدان مشغول است ، ولي سود و منفعت علمي شخص اوست

  .»است

 ؟ كافي است آيا بازپرداخت بدهي به بدهكار به جاي زكات

اگر كسي مفلس و ورشكسته شد، و بدهي  « :گفته است  »المجموع «نووي دركتاب 
، در اين باره  دهم گفت اين بدهي تو را بجاي زكات به شما مي ه وي ، و طلبكار ب داشت

  :دو راي وجود دارد
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، اين بدهي بجاي زكات كافي  كه مذهب امام احمد و ابوحنيفه است بنا به راي اصح
  .كندكه مال زكات را به مستحقين برساند نيست چون ذمه او وقتي برائت پيدا مي

، بدهي را بجاي زكات به بدهكار  صري و عطاء استكه مذهب حسن ب بنا به راي دوم
زيرا اگر بدهكار، بدهي خود را، به طلبكار پس دهد،  .كافي است ، بجاي زكات بخشيدن

انكه آن را پس دهد،  پس اگر پيش از .او بجاي زكات پس بگيرد، جايز است پس آن را از
،  ديعه نهاده است يشكشي وپولي را، پ كه اگر همانگونه .كافي است به جاي زكات بپذيرد،

كند، يا دريافت  كافي است خواه آن را نقدا دريافت سپس آن را بجاي زكات به وي بدهد،
  .نكند

كرد كه آن را، بجاي بدهي به وي پس  كسي داد و شرط  اما اگركسي زكات را، به
و و پرداخت دين  .بدهد، صحيح نيست و باتفاق فقها ذمه او از زكات تبرئه نخواهد شد

 ، ولي اگر شرطي دركار نبود و در نيت داشتند كه چنين وام نيز از اينراه صحيح نيست
 گردد و او نيز اگر كاري را بكنند، باتفاق علماء جايز است و زكات از عهده وي ساقط مي

  .»گردد اش از وام تبرئه مي كرد، ذمه آن را بجاي وام به زكات دهنده بازپرداخت

   داد؟ از دياري به دياري ديگر نقل توان زكات را  آيا مي

، در  اگر در ديار زكات دهنده مستحق زكات وجود نداشته باشد، به اجماع فقهاء
اهل محل  اما اگر .توان زكات را جهت پرداخت به جاي ديگر نقل داد اينصورت مي

،  ، كه زكات هر محل و دياري نياز نبودند، در احاديث تصريح شده است زكات دهنده بي
چون مقصود از زكات  .شود و نقل آن به جاي ديگر، جايز نيست به فقراي آنجا، داده مي

، زكات را  ، اگر جايز باشد با وجود فقراي محل نياز ساختن فقراي هر شهر و ديار است بي
 قبال نيز .، همچنان نيازمند خواهند ماند به شهر و ديار ديگر انتقال داد، فقراي آن محل

أخبرهم": أن عليهم صدقد تؤخذ من أغنيائهم وترد « :به معاذ فرموده بود صبركه پيام گفتيم
، پيش ما آمد و زكات را، صعامل زكات پيامبر :كه تاز ابوجحيفه روايت اس »في فقرائهم

آنوقت جوان يتيمي بودم و يك شتر  از ثروتمندان ماگرفت و به فقيران ما داد، من در
  .دانسته است  » حسن «ن را روايت و ترمذي آ .، نيز به من داد جواني



   

  هفقه السن      644 

 

 

 گمارده بودند، وقتي آوري زكات او را به جمع« :از عمران بن حصين روايت است كه
مگر  « :؟ او گفت كجا است  اي گرفته  كه  پس اموال زكاتي :گفته شده كه برگشت به وي

 صمان پيامبرمرا براي آوردن اموال فرستاده بوديد؟ ما آن اموال را همانگونه كه در ز
، حاال نيز همانجا،  كرديم كه آن زمان تقسيم مي ، و همانگونه  ايم ، حاال نيز گرفته گرفتيم مي

  .به روايت ابوداود و ابن ماجه .»ايم تقسيم كرده
اگركسي از شهر ودياري به شهر  « :در نامه معاذ آمده بود :كه از طاووس روايت است

به روايت اثرم در  .»ال او در ديار عشيره او است، زكات و عشر م و ديار ديگري رفت
  .سنن خود

، بايستي به فقراي آنجا  ، زكات هر ناحيه و شهري آيد كه شرعاً از اين احاديث برمي
بعد از اينكه علما اجماع دارند بر اينكه اگر در شهري مستحقين زكات وجود  .داده شود

توان  بطوركلي مي  ولي در اينكه آيا .ادتوان زكات را بجاي ديگري انتقال د نداشتند، مي
  :زكات را، به شهري ديگر انتقال داد، اختالف دارند

، مگر اينكه آن را براي خويشاوندان  انتقال زكات مكروه است :گويند ها مي حنفي
، به جاي ديگري انتقال دهد يا براي كساني كه از اهل شهر و ديار  نيازمندش

، بيشتر به صالح مسلمين باشد، يا  نكه انتقال آن به جاي ديگرينيازمندتر باشند، يا اي ، وي
اينكه انتقال از ديار دشمن به ديار اسالم باشد، يا انتقال آن براي طالب علم باشد يا اينكه 

، آن را پرداخت كند، در اينصورت انتقال زكات به جاي  بخواهد پيش از تمام شدن سال
  .ديگر مكروه نيست

محل  انتقال زكات بهيچوجه جايز نيست مگر اينكه در :گويند علماي شافعيه مي
وقتي  « :كه از عمرو بن شعيب روايت است .، وجود نداشته باشند مستحقين زكات

كه   ، هنوز معاذ در ميان سپاه بود، گسيل داشت معاذ بن جبل را به يمن صپيامبر
او را دوباره به  عمر سپس معاذ پيش عمربن خطاب برگشت و .رحلت فرمود صپيامبر
و اين عمل وي را،  .معاذ يك سوم زكات مردم را پيش وي فرستاد .كارگمارد همان

،  آوري مال وگرفتن جزيه و خراج نفرستاده بودم من ترا براي جمع :گفت نپسنديد، و
وقتي آن  :معاذ گفت .ام تا اموال را از اغنياء بگيري و به نيازمندان بدهي بلكه ترا فرستاده
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سال  .من بگيرد كه آن اموال را از آنجاكسي نمانده بود كه در را، پيش تو فرستادم اموال
گفتگو در ميانشان رد و بدل  دوم نصف زكات را پيش حضرت عمر فرستاد، بازهـم اين

باز هم حضرت عمر او  .و سال سوم تمام اموال زكات را پيش حضرت عمر فرستاد .شد
به  .»كه خواهان اخذ زكات باشد كس را نيافتم يچمن ه :گفت معاذ .را بازخواست نمود

  .روايت ابوعبيد
، مگر اينكه دركشوري يا شهري نياز پيش  انتقال زكات جايز نيست :گويد امام مالك مي

انتقال   ، زكات را بدانجا اينصورت امام مسلمين با نظر و اجتهاد خويش كه در آيد،
  .دهد مي

مسافت   كه  توان به مسافتي انتقال داد، محل را، نميانتقال زكات از  :گويند ها مي حنبلي
 كه ، بلكه بايد زكات درمحل خود يا جاي نزديك به آن است قصر و شكسته خواندن نماز

  .، به مصرف برسد كمتر از مسافت قصر است
شنيدم كه از امام احمد درباره انتقال زكات از شهر به شهري سوال  :گويد ابوداود مي

 ؟ اگردر آنجا خويشاوند داشته باشد چه :گفته شد .كه درست نيست د،شد؟ او جواب دا
نياز باشند، كه در آنصورت  ، ازآن بي مگر اينكه فقيران محل زكات .درست نيست :گفت

  .اند انتقال آن جايز است و به همان حديث پيشين ابوعبيد استدالل كرده
ه شهري ديگر انتقال داد، كرد و زكات را ب  كسي مخالفت اگر :گفته است ابن قدامه

  .گردد وبيشتر اهل علم بر اين راي هستند ، ساقط مي اش زكات از عهده
، و مالش در شهري ديگر باشد، بايد زكات را به مردم شهر  كسي خود در شهري اگر

بدان چشم   زكات واجب شده و مستحقان آن شهر، محل آن مال بدهد، چون درآن شهر
  .اند دوخته

ديگر،   كه خودش سكونت دارد و بعضي ، در شهري باشد، موال شخصياگر بعضي از ا
تا اينجا درباره  .دهد در شهري ديگر باشد، زكات هر قسمت را در جاي خود آن مال مي

كه واجب  كرد،   زكات اموال بود، اما زكات فطريه را بايد درهمان شهري پرداخت
گيرد نه  ت به خود شخص تعلق ميآن شهر باشد يا خير، چون زكا ، از خواه مال .شود مي

  .به مال
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 اگر اشتباهي درمصرف زكات پيش آيد چه بايدكرد؟

،  كه زكات برايشان حالل است وكساني كه زكات برايشان حالل نيست قبال ازكساني
كه زكات برايش   كسي داد، حاال اگر زكات دهنده اشتباه كرد و زكات را به .ايم گفته سخن

آن  ، بدون اينكه از ، محروم ساخت زكات برايش حالل است كه حالل نيست وكسي را
كافي است و  ، آيا براي او كرده است  سپس برايش روشن شدكه اشتباه .آگاه شده باشد

كه آن را به  ، تا وقتي گردد يا اينكه زكات بر ذمه او دين است ، ساقط مي اش زكات از ذمه
  :تالف نظر دارندرساند؟ فقهاء در اين مساله اخ مصرف واقعي مي

گردد و  زكات از عهده او ساقط مي :گويند ابوحنيفه و محمد و حسن و ابوعبيد مي
  .الزم نيست زكات ديگري از وي مطالبه شود

، براي صدقه نزد مردي در مسجد،  پدرم دينارهايي :كه از معن بن يزيد روايت است
خواستم آن را به  سوگند، نمي به خداي :گفت ، پدرم نهاده بود، من رفتم و آنها را آوردم

 اي يزيد به تو « :فرمود صپيامبر .بردم صكشيدم و پيش پيامبر او را به داوري .تو بدهـم
 .»اي ، كه گرفته كردي و اي معن به تو نيز آنچيزي رسيده است كه قصد  رسد، آنچيز مي

باره صدقه اگرچه احتمال داردكه اين حديث در .اند احمد و بخاري آن را روايت كرده
گروه  البته اين .مفيد معني عام است  »وبتن  لك ما «در   »ما «غيرفرضي باشد ولي لفظ 

 كه دهند كنند وآن را حجت براي خويش قرار توانند، به حديث ابوهريره نيز احتجاج مي
اي خواهم داد،  امشب صدقه :اسرائيل گفت مردي از بني « :فرمود ص، پيامبر گفته است

فرداي  .خويش را بيرون برد و بدون اينكه بداند، آن را در دست دزدي نهادشب صدقه 
 :آن مرد گفت .فالني امشب صدقه خود را به دزدي داده است :، گفتند آن شب مردم

، صدقه ديگري خواهـم داد، پس صدقه خويش را، بيرون برد  خداوندا ستايش تراست
 .او صدقه خود را به زناكاري داده است :گفتند فردا مردم .وآن را در دست زناكاري نهاد

صدقه ديگري خواهم  .ام كنم از اينكه آن را به وي داده خداوندا، ترا ستايش مي :او گفت
خداوندا  :او گفت .فالني صدقه خود را به مرد ثروتمندي داده است :گفتند داد، فردا مردم
آن مرد خواب ديد و  .ام ه دادهكنم از اينكه به دزد و زناكار و ثروتمند صدق ترا ستايش مي

كند، و  اي باشد براي اينكه دزدي را ترك صدقه شما بدان دزد شايد وسيله :گفتند به وي
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صدقه شما  و .زنا برگردد كه او نيز از گردد صدقه شما نسبت به زناكار، شايد موجب
به وي  گردد و او نيز از آنچه كه خداوند،  نسبت به آن مرد غني شايد، موجب عبرت وي

  .به روايت احمد و بخاري و مسلم .»داده است انفاق كند
 :كرد، فرمود او تقاضاي سهمي از زكات كه نزد وي آمد و از به مردي صو پيامبر

كار داشتند سهمي از  كه توانائي و به دو مرد چابك »إن كنت من تلك االجزاء أعطيتك حقك«
اگر  « »الحظ فيها لغني، وال لقوي مكتسبإن شئتما أعطيتكما منها، و « :زكات داد و فرمود

كه قادر  نيازو نيرومندي آن سهمي نيست براي بي از آن به شما خواهم داد و خواستيد از
،  دانست اگر حقيقت غني را معتبر مي :گفته است  » مغني «در  .»كسب است وكسب دارد به
  .كرد گفته آنان اكتفاء نمي به

را،   كسي اشتباهاً زكات اگر :اند گفته ي و ابن المنذرابويوسف و ثور مالك و شافعي و
، زكات از عهده او ساقط  كرده است  به غير مستحق داد و سپس روشن شد كه اشتباه

كه   كسي داده  چون او زكات را به .ديگرآن را به مستحق بدهد شود، بلكه بايد بار نمي
كه وام انسانها  است همانگونه استحقاق دريافت آن را نداشته و از عهده او ساقط نشده 

  .شود اش ساقط نمي را، نيز تا پرداخت نكند، از عهده
كه او را فقير  كسي داد گمان خود زكات را به كسي به اگر :گويد امام احمد مي

كافي  ، دو روايت نقل شده است داير به اينكه ، سپس معلوم شدكه فقير نيست پنداشت مي
، ياكافر يا هاشمي يا  گيرنده زكات بنده كه لوم شدهولي اگر مع .است ياكافي نيست

چون تشخيص فقير از غير فقير  .، زكات اوكافي نيست خويشاوند زكات دهنده است

ÞΟ+ :فرمايد قرآن هم مي .، ولي تشخيص اين اصناف دشوار نيست دشوار است ßγç7|¡øt s† 

ã≅Ïδ$yf ø9$# u !$ u‹ÏΖøîr& š∅ÏΒ É#’ yè −G9 ، آنان را  كسي كه از حال آنان آگاه نيست« .]٢٧٣[البقرة:  _#$
  .»دارند پندارد، چون فقر خويش را، ابراز نمي نياز مي بي

 آيا صدقه و زكات را آشكارا بايد داد؟
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تواند صدقه فرض و غير فرض خود را،  زكات دهنده اگر تظاهر و ريا نكند، مي

 (βÎ+ :فرمايد خداوند مي .، بهتر است كند، ولي پنهان داشتن آن  آشكارا به مردم پرداخت

(#ρß‰ ö6è? ÏM≈s% y‰ ¢Á9$# $£ϑÏèÏΖsù }‘Ïδ ( βÎ)uρ $ yδθ à ÷‚è? $ yδθè? ÷σè? uρ u !#t� s) àø9 $# uθ ßγsù ×�ö�yz öΝà6©9_  :٢٧١[البقرة[. 
آن را پنهاني  كار خوبي است و اگر اگر بخشش صدقات خود را، آشكار انجام دهيد، چه«

  .»آن براي شما بهترخواهد بودانجام دهيد و به نيازمندان ببخشيد 
سبعة يظلهم اهللا في « :فرمود صكه پيامبر اند كرده احمد و شيخين از ابوهريره روايت

ظله وم الظل إال ظله: االمام العادل، وشاب نشأ في عبادة اهللا، ورجل قلبه معلق بالمساجد، 
حتى ال تعلم  فأخفاها،، اجتمعا عليه، وتفرقا عليه، ورجل تصدق بصدقة ����ورجالن تحابا في اهللا

شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر اهللا خاليا ففاضت عيناه. ورجل دعته امرأة ذات منصب، وجمال، 
اي  كه هيچ سايه هفت دسته هستندكه خداوند روزي«. »����إلى نفسها، فقال: إني أخاف اهللا

ادل و پيشواي ع :گيرد بجز سايه او وجود ندارد، آنها را بزيرسايه مرحمت خويش مي
،  كه قلبش شيفته مساجد است يابد، مردي كه در عبادت پروردگار پرورش مي دادگر جواني

كه براي رضاي خدا، با هم  رضاي خدا، همديگر را دوست دارند كه تنها بخاطر دو نفري
كه صدقه فرض و غيرفرض خود را، آنچنان پنهاني  كسي شوند، هستند و يا از هـم جدا مي

، ذكر  كه در خلوت كسي چپش از بخشش دست راستش باخبر نيست،كـه دست  دهد، مي
كه زن صاحب مقام و زيبائي او  كسي گردد، كند و اشك از چشمانش سرازير، مي خدا مي

من از خداوند بزرگ شرم  :، بخواند، ولي او امتناع ورزد و بگويد كامراني خويش را به
  .» ترسم دارم و مي

  ت در جلد دوم زكامه بحث  ن جلد اول، ادا يا پا

 زكات فطريه  

 .گردد ، زكاتي كه با افطار رمضان و پس از ماه رمضان واجب مي ، يعني زكات فطريه
، آزاد يا برده واجب  ، مذكر يا مونث كوچك يابزرگ ، اين زكات بر هر فرد مسلماني

ت زكا صپيامبر خدا  « :اند كه گفت بخاري و مسلم از حضرت عمر روايت كرده .باشد مي
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گرم از خرما  2176كه براي هر فرد مسلمان يك صاع =  كرد، فطريه ماه رمضان را فرض
  .») بابت برده و آزاد و مذكر و مونث و كوچك و بزرگ داده شود يا گندم يا جو (

  :فطريه  زكات  فلسفه
كفاره سخنان   دار، در سال دوم هجري زكات فطريه واجب گرديد، تا بدينوسيله روزه

، ادا كرده و كمكي نيز به فقيران و مستمندان  بان رانده است راكه شايد بر ز ياوه و زشتي
  . كرده باشد

 صپيامبر  « :گفت  اند كه كرده ابوداود و ابن ماجه و دارقطني از ابن عباس روايت 
گردد و خوراكي  دار، از گناه سخنان ياوه و زشت پاك كرد، تا روزه زكات فطريه را فرض

اداي نمازعيد آن را بپردازد او زكات مقبولي را  باشد، هركس پيش از نيز براي مساكين
اي از صدقات را داده  كند او صدقه اداي نماز، آن را پرداخت داده است و هركس بعد از

  . » است

  ؟ كسي واجب است زكات فطريه بر چه 
نفقه گرم بيش از  2176كه مالك مقدار يكصاع =  اي زكات فطريه بر هر مسلمان آزاده

بر هر كس واجب است كه زكات  .اش باشد، واجب است يك شبانه روز خود و خانواده
كند مانند همسر و  كه نفقه آنها بروي واجب باشد پرداخت فطريه خود وكساني را
كه سرپرستي امور آنها را، بعهده دارد و خرج و هزينه زندگي آنها  فرزندان و خدمتكاراني

  .بعهده او بوده است

 :زكات فطريهمقدار 
گندم يا جو يا  از  گرم 2176مقدار واجب از زكات فطريه براي هر فرد يكصاع = 

  .باشد آيد، مي خرما يا مويز يا پنيربا برنج يا ذرت يا امثال آن ازآنچه قوت به حساب مي
اگر از گندم  :و گفته .امام ابوحنيفه پرداخت قيمت و بهاي آن را نيز جايز دانسته است

در ميان ما بود ما  صكه پيامبر وقتي  « :گفت  ابوسعيد خدري .دهد كافي استنيم صاع ب
، يك صاع  مملوك كوچك يا بزرگ، آزاده يا برده و فردي زكات فطريه را بابت هر
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داديم  كار را انجام مي ما همين .داديم پنير يا جو يا خرما يا مويز مي خوراكي يا يكصاع از
و از جمله سخنان  .گفت مره وارد شد برمنبربا مردم سخنتا اينكه معاويه براي حج يا ع

خرما  گندم شام برابر يك صاع از ) از نيم صاع به راي من دومد ( :گفت كه وي اين بود
 ابوسعيد .دادند كردند و بجاي يكصاع خرما نيم صاع گندم مي است و مردم آن را عمل

  . اند روه محدثين آن را روايت كردهگ. »دهم نه نيم صاع ام يكصاع مي ولي من تا زنده :گفت
از هر چيزي  :اند بعضي از اهل علم و امام شافعي و اسحاق گفته :ترمذي گفته است

،  بايد يكصاع داد ولي بعضي ديگر از اهل علم و سفيان و ابن المبارك و اهل كوفه
  .كافي است كه نيم صاع آن از هر چيزي يكصاع است مگر گندم  :گويند مي

  :گردد زكات فطريه واجب ميچه موقع 
وقت آن   ولي در تعيين .گردد فقهاء اتفاق دارند بر اينكه در آخر ماه رمضان واجب مي

  .اختالف دارند
ثوري و احمد و اسحاق و شافعي بنا به قول جديد و در روايتي از امام مالك 

رمضان و شب عيد  وقت وجوب زكات فطريه غروب خورشيد آخرين روز :گويند مي
  .چون آنموقع موقع فطر رمضان است .است فطر

   :گويند ابوحنيفه و ليث و شافعي بنا به قول قديم و روايت دومي از امام مالك مي
  .وقت وجوب زكات فطر طلوع فجر روز عيد فطر است

كه پيش از طلوع فجر روز عيد و بعد از غروب  اي كه آيا بچه فايده اختالف در آنست
متولد شد، زكات فطريه بروي واجب است يا خير؟ بنا به رمضان  خورشيد آخرين روز

و بنا به  .وقت وجوب آن زاده شده است راي اول زكات فطريه واجب نيست چون بعد از
  .واجب است چون پيش ازوقت وجوب آن زاده شده است راي دوم زكات فطريه وي نيز

  :آن پيش از وقت وجوب تعجيل در پرداخت زكات فطريه و پرداخت 
توان زكات فطريه را  يك روز يا دو روز پيش از عيد مي :كه ور فقهاء برآن هستندجمه
  .كرد پرداخت
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به ما دستور دادكه زكات فطريه را، پيش از بيرون  صپيامبر  « :گفت عبداهللا ابن عمر
  .»رفتن براي نماز عيد بپردازيم

ت فطريه را پيش از عيد زكا همواره يك روز يا دو روز ابن عمر :گفته است  نافع
امام  :براي پرداخت آن پيش از عيد بيشتر از دو روز اختالف است .كرد پرداخت مي
از  :امام شافعي گفته است .توان آن را پيش از ماه رمضان پرداخت مي :گويد ابوحنيفه مي

  .توان آن را پرداخت اول ماه رمضان به بعد مي
توان آن را  روز پيش ازعيد ميفقط يك يا دو  :امام مالك و مشهور مذهب امام احمد

  .پرداخت
گرديد با تاخير  اينكه زكات فطريه واجب كه بعد از ، معتقدند، همه پيشوايان فقه

كه بر وي واجب  گردد، بلكه بصورت دين و وام در ذمه شخصي انداختن آن ساقط نمي
و  .باشد كند ولو اينكه درآخر عمرش كه آن را پرداخت ماند تا زماني ، باقي مي شده است

ليكن از ابن سيرين و نخعي  .براينكه تاخيرآن از روز عيد فطر جايز نيست اتفاق دارند،
 :امام احمد گفته است .آن از روز عيد فطر جايز است تاخير :اند گفته كه روايت شده است

،  خير حرام است باتفاق اين تا :گفته است ابن رسالن .كه اشكالي نداشته باشد اميد است
، پس همانگونه كه تاخير نماز واجب  گناه است و فطريه نيز زكات است اخير زكاتچون ت

 قبال نيز .، تاخير فطريه از روز عيد نيز حرام وگناه است گناه و حرام است از وقت آن
من أداها قبل الصالة، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد «: كه در حديث آمده است گفتيم

، زكات او  عيد پرداخت نماز هركس آن را پيش از« »دقاتالصالة، فهي صدقة من الص
، او يك صدقه معمولي پرداخته  ، و هركس آن را بعد از نماز عيد پرداخت پذيرفته است

  .»است

  :فطريه مصرف زكات 
: شود و در آيه كه بدانان زكات داده مي شود زكات فطريه به همان اصنافي داده مي

+$ yϑ‾ΡÎ) àM≈s% y‰ ¢Á9 $# Ï !# t� s) àù=Ï9 ÈÅ3≈|¡ yϑø9 $# uρ_  :اند ذكر شده .]٦٠[التوبة.  
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 صپيامبر :، چون در حديث آمده است كه پرداخت آن به فقراء بهتر از ديگران است
 گناه سخنان ياوه و زشت پاكيزه گيرنده از زكات فطريه را واجب نمود، تا بدينوسيله روزه

  .گردد، و خوراكي نيز نصيب درماندگان و مساكين شود
زكات  صپيامبر :كه گفته است اند، قطني از ابن عمر روايت كرده و بيهقي و دار

   .»نياز كنيد در اين روز فقيران را بي « »أغنوهم في هذا اليوم« :فطريه را فرض نمود و فرمود
آنان را از طواف « »أغنوهم عن طواف هذا اليوم«: در روايت ديگري از بيهقي آمده است

يعني نگذاريد امروزگدائي كنند و براي سيركردن شكمشان اين در و  ( نيازكنيد امروز بي
  .» آن در بروند)

  .كجا است كه محل توزيع آن  قبال گفتيم 

   توان به شخص ذمي زكات فطريه داد؟ آيا مي
شود،  كه فطريه به ذمي داده مي اند زهري و ابوحنيفه و محمد و ابن شبرمه روا داشته

āω â/ä38+ :فرمايد چون خداوند مي yγ÷Ψ tƒ ª! $# Çtã tÏ% ©!$# öΝs9 öΝä.θè=ÏG≈s) ãƒ ’ Îû ÈÏd‰9 $# óΟ s9 uρ /ä.θã_ Ì� øƒ ä† 

ÏiΒ öΝä. Ì�≈tƒÏŠ β r& óΟèδρ •�y9 s? (# þθäÜ Å¡ ø) è?uρ öΝÍκö� s9 Î) 4 ¨βÎ) ©!$# �=Ïtä† tÏÜ Å¡ ø)ßϑø9  .]٨[املمتحنة:  _∪∇∩ #$
 كه در كافراني لت بورزيد نسبت بهعدا كنيد و اينكه نيكي كند از خداوند شما را منع نمي«

گمان خداوند دوست  اند، بي اند و شما را از ديارتان بيرون نكرده راه دين با شما نجنگيده
  .»دارد عدالت پيشگان را

  آيا در اموال حق ديگري غير از زكات هست؟

نظام گاه  آن را شاهرگ زندگي و پايه و تكيه نگرد و اسالم با ديد واقع بينانه به مال مي

Ÿω+ :فرمايد خداوند مي .داند زندگي افراد و جوامع مي uρ (#θè?÷σ è? u!$ yγx �¡9 $# ãΝä3s9≡uθ øΒ r&  ÉL ©9$# Ÿ≅yè y_ 

ª! $# ö/ä3 s9 $Vϑ≈uŠÏ%_  :اموال خود راكه خداوند آن را قوام زندگي شما قرار داده « .]5[النساء
آيد كه بايستي اموال  ياز اين آيه برم .»، به دست سفيهان و سبك مغزان مسپاريد است
خوراك و پوشاك و مسكن و ديگر  نظر فرد از كفاف زندگي هر كه اي توزيع شود بگونه
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گردد و هيچ فردي در جامعه تباه  ، تضمين است كه بدون آن زندگي دشوار نيازهاي اصلي
بهترين وسيله و بهترين راه براي توزيع و تقسم مال  .گاه مالي نماند نشود و بدون تكيه

، ثروتمند را به تنگنا اندازد، ولي  زكات اگرچه ممكن است .باشد بدينمنظور، زكات مي
برد و آنان را از سختي معيشت و درد  سطح زندگي فقيران را به حدكفايت باال مي

كه غني آن را، به فقيربدهد،  اي نيست زكات بخشش و عطيه .بخشد محروميت رهائي مي
نزد ثروتمند به وديعت نهاده است تا آن را به صاحبش كه خداوند آن را  بلكه حقي است

  .برمستحقانش تقسيم كند برساند و
، و اختصاص  مال وقف ثروتمندان نيست :كه بريم بنابراين بدين حقيقت بزرگ پي مي

خداوند درباره فلسفه تقسيم  .باشد دو مي بدانان ندارد، بلكه براي ثروتمندان و فقيران هر

ö’s1 Ÿω tβθ+ :فرمايند غنايم مي ä3 tƒ P's!ρßŠ t ÷t/ Ï !$ uŠÏΨøî F{$# öΝä3ΖÏΒ_ اين تقسيم  يعني «. ]7ر: ش[الح ،
كه مال در بين ثروتمندان دست به دست نگردد بلكه واجب است  غنايم بدانجهت است

  .»گردد بين ثروتمندان و فقيران توزيع و تقسيم
اينراه نياز فقيران و نياز ، هرگاه از  ، درمال و ثروتمندان پس زكات حقي است واجب

، برطرف شد، چه  نيازمندان وكفاف زندگي مستمندان تامين گرديد وگرسنگي و نگرانيشان
كفايت نكند، در مال اغنياء حق   ليكن اگر زكات براي رفع نياز نيازمندان جامعه .بهتر

مقيد نيست مگر اينكه نيازهاي افراد  كه محدود و ديگري غير از زكات واجب است
بنابراين بايد از مال ثروتمندان آنقدر اخذ گردد، تا كفاف زندگي  .جامعه برآورده شود

’+: قرطبي در تفسير آيه .گردد مين  فقيران آن جامعه تا tA# u uρ tΑ$yϑø9 $# 4’ n?tã  Ïµ Îm6ãm....._  :البقرة]

، حقي  در مال و داراي اشخاص غير از زكات :گويند ، كساني كه مي گفته است .]١٧٧
بعضي  .گيرد اند و كمال احسان آنوقت صورت مي ، بدين آيه استدالل كرده ديگر نيز هست

چون دارقطني  .تر است ، ولي معني اول صحيح مراد از اين آيه زكات فرض است :اند گفته 
إن في المال حقا سوى « :فرمود صپيامبر :از فاطمه دختر قيس نقل كرده است كه گفت

øŠ©9 §�É9§+ ية:تم تال هذه اآل »الزكاة ø9$# βr& (#θ —9uθ è? öΝä3 yδθ ã_ ãρ Ÿ≅ t6Ï% É−Î� ô³yϑ ø9 $# É>Ì�øó yϑø9 $#uρ_  :البقرة]

، سپس آنحضرت اين  » گمان به غيراززكات در مال مردم حقي ديگر نيز هست بي« .]١٧٧



   

  هفقه السن      654 

 

 

كه روي خويش را سوي مشرق و مغرب   ، نيكي و احسان تنها آن نيست  « :آيه را خواند
اين حديث را ابن ماجه در سنن خود و ترمذي در جامع خود  .»آيه تا آخر .. . بگردانيد

اسناد اين حديث چندان مهم نيست و ابوحمزه ميمون االعور  :آورده وگفته است
 ، و اسماعيل بن سالم اين حديث را از شعبي و از قول او روايت است و بيان  »ضعيف «

  .اندكه آن صحيحتر است كرده
، ولي معني اين آيه خود برصحت آن  گفته شده باره آن سخن دراين حديث اگرچه 

&uΘ$s%r+ :كند داللت مي uρ nο 4θ n=¢Á9$# ’ tA# u uρ nο4θ Ÿ2̈“9  كه زكات را با نماز ذكر .]١٧٧[البقرة:  _#$

’+رساند كه مراد از  كرده است و اين مي tA#u uρ tΑ$yϑø9 $# 4’ n?tã  Ïµ Îm6ãm....._  :غير از .]١٧٧[البقرة ،
آيه دو بار تكرارگرديده  ، چه اگر مراد زكات فرض باشد، آنوقت در ت فرض استزكا

  . واهللا اعلم .است
علماء اتفاق نظر دارند، بر اينكه اگر بعد از پرداخت زكات براي مسلمانان نيازي پيش 

  .كنند كه مال خود را براي رفع آن صرف  آمد واجب است
بهاي آزادي اسيران خود را، بدهند اگرچه  كه برمردم واجب است، :گويد امام مالك مي

و اين سخن وي راي ما را  .و اين راي مورد اجماع است .بقيمت تمام اموالشان باشد
  .»پايان سخن قرطبي  « .كند تاييد مي

’+ :صاحب تفسير المنار در تفسير آيه tA# u uρ tΑ$yϑø9 $# 4’ n?tã  Ïµ Îm6ãm....._ يعني  « :گفته است
استاد ارجمند  .»بخشد، يا مالي راكه دوست دارد، مي بخشد ي خدا ميمال را بخاطر رضا
آن غير از زكات فرض است و اين بخشش يكي از  مراد از :گفته است شيخ محمد عبده

كه  و اين وجوب وقتي است، .هاي احسان و نيكي است و همانند زكات واجب است پايه
  .آيدوقت اداي زكات پيش  ، در غير نيازبدين بذل و بخشش

، اين نياز را  كه شخص ثروتمند بعد ازاداي زكات يا پيش از تمام شدن سال بدينمعني 
 براي اين بذل و بخشش و احسان حدنصاب معيني .كند و نيازمندي را بيابد احساس 

  .گيرد ، بلكه برحسب استطاعت مالي شخص صورت مي شرط نيست
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خاص تحت تكفل وي بدان نيازي ، هرگاه تنهاگرده ناني داشت و خود يا اش بنابراين
كه اين گرده  گردد، ، داشت براو واجب مي كه بدان نياز مبرم نداشتند و شخصي پيدا شد،

، بلكه خداوند، به  واين حق تنها، براي شخص مضطرو نيازمند نيست .نان را به وي دهد
زمند خود ، سهمي نيز به خويشاوندان نيا مومنان دستور داده است كه از غير اموال زكات

 كس سزاوارترند، به اينكه مورد احسان و صله رحم و نوازش قرار چون آنان ازهمه .بدهند
نياز  ، اشخاص بي كه نيازمند بوده باشد و در ميان خويشاوندانش زيرا انسان وقتي .گيرند

  .وجود داشته باشد، از او انتظار صله رحم دارد و متوجه او است
، بيشتر از ديگران متاثر و  فقر و نداري خويشاوندانش كه از سرشت انسان چنين است،

داندكه خواري و اهانت آنان متوجه او نيز هست و از عزت و  گردد، چون مي متالم مي
كند و راضي و خوشنود  كسي قطع صله رحم اگر .كند سربلندي آنان احساس سربلندي مي

ش در تنگ دستي و پريشان باشد، بدينكه خود در نعمت و رفاه بوده باشد و خويشاوندان
سرشت سالم انساني و از دين   گمان چنين شخصي از فطرت و خاطري بسر برند، بي

كه پيوند خويشاونديش نزديكتر  اي ندارد، كسي اسالم بدور است و از خير و احسان بهره
با توجه به اينكه   » يتيمان « .بهتر است  باشد، حق بيشتري دارد و صله رحم با وي

زندگي و سرپرستي آنان بعهده مسلمانان  كفايت  اند، خويش را، از دست دادهسرپرست 
، تا حالشان بد نشود و تربيتشان تباه نگردد، چون در آنصورت  نياز است ثروتمند و بي

  .سربار خود و سربار جامعه خواهند شد
، عاجز با توجه به اينكه از انجام كسب وكاري كه زندگيشان را كفايت كند  » مساكين  «

، به  و ناتوانند، با حداقل زندگي راضي هستند و حاضر نيستند، دست ذلت و خواري
كه  پس بر ثروتمندان وكساني كه توانائي مالي دارند واجب است .كنند سوي ديگران دراز

  .كنند آنان را مساعدت و همكاري
گوئي   يده است، بر كاشانه و خويشاوندانش كسي كه در سفر از خانه و  » ابن السبيل  «

كه نسبت به وي   ، شارع مقدس امركرده است كه فرزند راه است و از همه جا بريده است
  .روي زمين تشويق و ترغيب شوند سياحت در و مساعدت بعمل آيد، تا مردم به سير
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اند، دست تكدي به  كه نياز شديد برايشان پيش آمده و ناچار شده كساني   » سائلين  «
كنند و از قدر و ارزش خويش بكاهندكه بعضي از مردم بدانان كمك  سوي مردم دراز

كه انسان بجهت دستگيري از  آيد، وگاهي پيش مي .كنند كنند و بعضي كمك نمي مي
، مگر  تكدي وگدائي شرعاً حرام است .كند ، دست تكدي به سوي مردم دراز مي ديگران

  .رت حرام استآنصورت تجاوز از حد ضرو كه در اينكه ضرورتي پيش آيد
كه خريداري بردگان و  يعني در راه رهائي از بردگي وكسب آزادي « الرقاب يف«

 كه با آنها عقدكتابت بسته شده است تا اقساط خود را باز آزادكردن آنها وكمك به بردگاني
نيز شامل   كنند وكمك مالي به اسيران تا آزادي خويش را بدست آورند را،  پرداخت

،  ، براي اينكار، حق واجبي درمال مسلمانان قرارداده است ريعت اسالماينكه ش .شود مي
كند تا بردگان را آزاد  كه دين اسالم مردم را، تشويق و ترغيب مي  خود دليل برآنست

، مگر اينكه اوضاعي پيش  كه آزاد باشد، نه برده سازند و انسان براي اين آفريده شده است
اين صنف را بعد از  .آيند يران بصورت برده دركند اس آيدكه مصلحت عمومي اقتضا

گروههاي قبلي گاهي براي حفظ حيات و ادامه  كه نياز  كرد، بدينجهت اصناف قبلي ذكر
  .كمال انساني است كمال است و براي احراز ، ولي نيازبه آزادي نيازبه زندگي است

ناف و گروهها ، بدين اص كمك مالي و بذل و بخشش از غير مال زكات  پسنديده بودن
مال  معين از مقدار مشروعيت آن مقيد به زمان خاص و داشتن حدنصابي معين و و

بلكه اين  .امثال آن ، يا يكدهم ازيكدهم و جمله يكدهم يا يكچهارم از يكدهم نيست از
گذشت و جوانمردي و   عمل احسان ونيكي نسبت به همنوع است و بستگي به ميزان

نفس انسان محترم است و رهانيدن  .وضع گيرنده آن دارد بخشندگي صاحب مال و حالت
كه بدان قادر باشد، واجب است و اضافه بر آن اندازه معيني  ، بركسي ، از هالك و تلف آن

  .ندارد
كريم بجهت حفظ زندگي  گمان امروز مردم بيشتراين حقوق هماني راكه قرآن بي

اند، و چيزي بدين  كرده كند فراموش اشتراكي معتدل و آبرومند، مردم را بدان تشويق مي
 كه امروز بديهي است .دهند گدايان مي كه به ناچيزي بخشند مگر مقدار محتاجان نمي
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گدائي را حرفه و پيشه خود  زيرا آنها .گروهها استحقاق دارند كمتر از ديگر گدايان
  .» المنار «پايان سخن صاحب  .»ساخته و بيشترشان ثروتمندند

كه به حال  ، فرض است نياز هر شهر و دياري بر مردمان بي  « :ستگفته ا ابن حزم
، براي رفاه حال  اگر اموال زكات و ديگر صدقات مسلمانان .فقيران ديار خود برسند
كه مردم آن شهرو ديار را،   ، كفايت نكند، بر حكومت الزم است  ، فقيران شهري و يا دياري

گرما و  كه آنان را، از باران و سرما و مسكنيكه خوراك و پوشاك مناسب و  مجبور سازد

#ÏN+ فرمايد: داوند ميبدليل اينكه خ .، مصون دارد، برايشان تامين نمايد ديد رهگذران u uρ 

# sŒ 4’ n1ö� à)ø9 $# …çµ ¤) ym tÅ3ó¡ Ïϑ ø9 $# uρ t ø⌠ $# uρ È≅‹Î6¡¡9 7�L �+È �	�}:  .]26[اإلسراء:  _....#$ øt$ Î!≡uθ ø9 $$Î/ uρ 

$YΖ≈|¡ ôm Î) “É‹ Î/ uρ 4’ n1ö� à) ø9$# 4’ yϑ≈tGuŠ ø9 $#uρ ÈÅ3≈|¡ yϑø9 $# uρ Í‘$ pg ø:$# uρ “ÏŒ 4’ n1 ö�à)ø9 $# Í‘$ pg ø:$#uρ É=ãΨ àf ø9 $# É=Ïm$ ¢Á9 $# uρ 

É=/Ζyf ø9 $$ Î/ Èø⌠ $# uρ È≅‹Î6¡¡9 $# $tΒ uρ ôMs3n=tΒ öΝä3ãΖ≈yϑ ÷ƒr&_  :نسبت به پدر و مادر و « .]37[الروم
دور و نزديك و همسر و بندگان وكنيزان و يتيمان و مسكينان و همسايگان خويشاوندان 

، خداوند حق مسكين و ابن السبيل و  كه دراين آيات. »كنيد احسان و نيكي و بخشش
احسان  كرده است و را بگونه حق خويشاوندان واجب  -ملك يمين - بندگان وكنيزان 

 .است نوايان و همسايگان و بردگان را، فرض نموده نسبت به والدين و خويشاوندان و بي
 .سازند كنند، بدرفتاري با آنان را نيز منع مي آنكه سخن ما را تاييد مي اين آيات عالوه بر

tΒ óΟ$+ :فرمايد خداوند مي ä3x6n=y™ ’Îû t� s) y™ ∩⊆⊄∪   (#θ ä9$s% óΟ s9 à7tΡ š∅ÏΒ t, Íj# |Áßϑø9 $# ∩⊆⊂∪   óΟ s9 uρ 

à7tΡ ãΝÏè ôÜ çΡ tÅ3ó¡ Ïϑø9  :گفتند  كشانيد؟ شما را به دوزخ چه چيزي« .]44-42[المدثر:  _∪⊇⊇∩ #$
خداوند اطعام بينوايان را با  .» داديم ، به بينوايان نمي گزارديم و خوراك و طعام نمي ما نماز

 صو از طرق فراوان و صحيح از پيامبر .وجوب نماز مقارن و همتا قرار داده است
مردم رحم نكند، كه به  كسي« »من ال يرحم الناس ال يرحمه اهللا«: كه روايت شده است

خويش داشته باشد و  كه چيزي بيش از نياز كسي. »كند خداوند نيز به وي رحم نمي
، به فرياد وي نرسد،  گرسنه و برهنه و درحال تباه شدن است  ببيندكه برادر مسلمانش

عبدالرحمن پسر ابوبكر صديق  :گويد عثمان نهدي  .بدون شك به وي رحم نكرده است



   

  هفقه السن      658 

 

 

هركس « :فرمود صاصحاب صفه مردمان فقيرو بينوائي بودند، و پيامبر :كه كرد  برايم نقل
طعام دو نفر دارد، سومي را با خود ببرد و هركس طعام چهار نفر دارد، پنجمي يا ششمي 

المسلم أخو المسلم ال « فرمود: صكه پيامبر  روايت است از ابن عمر . » را با خويش ببرد
دارد و او را  برادرند و برادر به برادر خود ستم روا نمي مسلمانان با هم« »يظلمه وال يسلمه

سنه و برهنه رهاكند، در حاليكه قادر به گر كه او را . كسي»گذارد به حال خويش نمي
 .گذاشته و مستوجب عقوبت است اطعام و پوشاندن لباس به وي باشد، او را به حال خود

كان معه فضل ظهر، فليعد به على   من« :فرمود صكه پيامبر ابوسعيد خدري روايت است از
هركس مركوب اضافي  « »من ال ظهر له، ومن كان له فضل من زاد، فليعد به على من زاد له

  كه مركوب ندارد، و هركس توشه اضافي دارد، آن را به كند كسي واگذار  دارد، آن را به
ا نام برد تا اينكه ما انواع مال ر صپيامبر  « :گويد ابوسعيد مي .»كه توشه ندارد كسي بدهد

 و اين سخني . »، در آن حقي نداريم هر چيزي اضافي داشته باشيم كه بدان نتيجه رسيديم
رساند و ما نيز آن راي را  را مي صكند، اجماع اصحاب پيامبر كه ابوسعيد خدري نقل مي

أطعموا الجائع، وعودوا « :كرده است روايت صابوموسي اشعري از پيامبر .پذيريم مي
كنيد و از بيمار عيادت نمائيد و اسير را آزاد  گرسنه را سير« »المريض، وفكوا العاني

  . »سازيد
حضرت عمر بن خطاب  .نصوص قرآني و احاديث صحيح در اين زمينه فراوان است

لو استقبلت من أمري ما استدبرت الخذت فضول أموال االغنياء، فقسمتها على «: فرموده است
، اموال اضافي مردمان  دانستم كار مي ، در آغاز دانم اگر آنچه كه امروز مي« »فقراء المهاجرين

صحيح  اسناد اين روايت بسيار .»كردم گرفتم و بر فقيران مهاجر، تقسيم مي نياز را، مي بي
كرده  خداوند بر مردمان ثروتمند فرض  « :فرموده است حضرت علي نيز .و باارزش است

گرسنگي  مردماني اگر .كند كفايت كه آنان را فقيران بدهند كه آنقدر از مال خود به است
داري ثروتمندان از بخشش  بكشند و برهنه باشند و سختي و مشقت ببينند در اثر خود

كند و بدانجهت دچار  كه خداوند در روز قيامت آنان را بازخواست است و شايسته است
كه حضرت  ايم نسبت داده صبردر آغاز كتاب اين حديث را به پيام . » عذابشان نمايد

، حق  در مال تو بجز زكات  « :كه از ابن عمر روايت شده است .كرده است علي روايت
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طالب و  از عايشه ام المومنين و حسن فرزند علي بن ابي . » واجب ديگري نيز هست
 آنان طلب مساعدت كه از كساني كه در پاسخ عبداهللا فرزند عمر بن خطاب روايت است

اگر براي پرداخت خونبهاي سنگين يا بازپرداخت وام سنگين يا رهائي   « :اند اند، گفته كرده
شود و  گمان حق تو واجب مي ، بي كني كمك ومساعدت مالي مي گير، طلب زمين از فقر

  .»گردد مساعدت به تو واجب مي
 صو به روايت صحيحي از ابوعبيده بن الجراح و سيصد نفر از اصحاب پيامبر

كه  ، دستور داد ، تمام شده بود، لذا ابوعبيده به آنان زاد و توشه آنان  « :كه شده است روايت
، همه را تغذيه  ابوعبيده از آن بصورت مساوات .دان بريزند توشه همه آنان را در دو توشه

  .»كرد مي
و به  .، از اصحاب وكسي هم با آنان مخالفت نكرده است بنابراين اجماعي است قطعي

ديگران روايت شده است كه به غير از  صحيح ازشعبي و مجاهد و طاووس و روايت
  :سپس او گفت .، در مال ثروتمندان حق ديگري نيز هست زكات

اي كه خوراك و طعام اضافي مسلماني يا ذميي را سراغ  مسلمان مضطر و درمانده
اينصورت بر   كند، چون در داشته باشد، حق ندارد از حيوان مردار يا گوشت خوك تغذيه

 يا گوشت مردار بنابراين ضرورتي ندارد كه .كه او را سير نمايد صاحب طعام فرض است
تواند با او  اطعام وي خودداري ورزيد، مي صاحب طعام از اگر .گوشت خوك را بخورد

 كشته شد، قصاص وي از قاتل واجب است و قاتل به انتقام وي در اين نزاع بجنگد، اگر
كشته شد، او به لعنت و نفرين خدا پيوسته  اين نزاع صاحب طعام در گرو ا .شود كشته مي

 βÎ*sù+ :فرمايد و خداوند مي .را دارد   » باغي  «گرديده و حكم  چون مانع پرداخت حق .است

ôMtó t/ $yϑßγ1y‰ ÷n Î) ’ n?tã 3“t� ÷zW{ $# (#θ è=ÏG≈s) sù  ÉL©9 $#  Èö ö7s? 4 ®L ym u þ’Å∀s? #’n<Î) Ì� øΒr& «!  .]9الحجرات: [ _....#$
كار بجنگيد، تا اينكه به حكم  اگر گروهي بر گروه ديگر بغي و تجاوز نمود با تجاوز «

كه حقي از برادر ديني خويش را، دريغ ورزد  كسي  بديهي است  .»...گردد خدا راضي
و با توجه بدينمطلب بودكه حضرت ابوبكر صديق با مانعين  .بروي تجاوز كرده است

  .»پايان سخن ابن حزم  « .»زكات جنگيد
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كه  ايم تا معلوم شود اكشانده از كرده و سخن را بدر اين نصوص را بدينجهت ذكر
اسالم دين مهر و شفقت و رحم است و از مكتبهاي جديد امروزي بسيار پيشي گرفته و 

  .باشند مي  كنار خورشيد جهانتاب آنها در قياس با اسالم همچون شمع لرزاني در

  ان و بخشش در راه خدا)احس ع ( صدقه تطو

كند و در روح انسان شادي و گذشت  كه دلها را جذب مي اي اسالم با اسلوب و شيوه
سازد، مردم را به بذل و بخشش  مي آفريند و معاني خيرو نيكي و احسان را بيدار مي
  :كند خواند و تشويق مي مي

≅ã+ :خداوند مي فرمايد -1 sẄΒ t Ï% ©!$# tβθ à)ÏΖãƒ óΟ ßγs9≡uθ øΒr& ’Îû È≅‹Î6y™ «! $# È≅sV yϑx. >π ¬6ym ôMtFu; /Ρ r& 

yì ö7y™ Ÿ≅ Î/$uΖy™ ’ Îû Èe≅ä. 7's# ç7/Ψ ß™ èπs}($ ÏiΒ 7π ¬6ym 3 ª! $#uρ ß#Ïè≈ŸÒ ãƒ  yϑÏ9 â !$t± o„ 3 ª!$# uρ ìì Å™≡uρ íΟŠÎ=tæ ∩⊄∉⊇∪_  :البقرة]

ي است ا كنند همچون مثل دانه كه اموال خود را در راه خدا، انفاق مي كساني  مثل « .]٢٦١
  كساني  كه از آن هفت خوشه برويد و هر خوشه يكصد دانه داشته باشد و خداوند براي

دست بخشندگي خدا، بسيار فراخ  .دهد كه بخواهد، چند برابر بيش از اين نيز، پاداش مي
  .» و به نيت و باطن همه آگاه است

+ :فرمايد خداوند مي -2 s9 (#θä9$ oΨs? §�É9 ø9 $# 4 ®L ym (#θ à)ÏΖè? $ £ϑÏΒ šχθ™6Ït éB 4 $ tΒuρ (#θà) ÏΖè?  ÏΒ & ó x« 

¨β Î*sù ©! $#  Ïµ Î/ ÒΟŠÎ=tæ ∩⊄∪_  :كه مورد رضايت خدا  كامل توانيد به خير نمي « .]92[آل عمران
كه دوست داريد و در راههاي   كنيد از آنچيزي باشد، دست يابيد، مگر اينكه انفاق

كه در راه  هر چيزي را .كنيد شش آن بذل و بخ ، از كه موجب رضاي خداست متنوعي
  .»كنيد، خداوند از آن آگاه است خدا، انفاق 

θ#)+ :فرمايد خداوند مي -3 à)ÏΡr&uρ $ £ϑÏΒ /ä3 n=yè y_ tÏ n=ø⇐ tG ó¡•Β ÏµŠÏù ( t Ï% ©!$$ sù (#θ ãΖtΒ# u óΟä3ΖÏΒ 

(#θ à) xΡr&uρ öΝçλm; Ö�ô_ r& ×��Î7x. ∩∠∪_  :آن را به شما  ف دركه خداوند تصر آن مالي از « .]7[حديد
. كنيد ، در راه خدا انفاق گمارده است ، بجاي خويش آن شما را در تصرف در سپرده و
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كنند، خدا پاداش بزرگي  ، انفاق مي آن مال كساني كه به خدا و رسولش ايمان آورده و از
  .»بدانان ارزاني مي دارد

گمان  بي « »لسوءإن الصدقة تطفئ غضب الرب، وتدفع ميتة ا« :فرمود صپيامبر -4
امان  فرجام بد در كند و انسان را از احسان و بخشش آتش خشم خدا را خاموش مي

  .دانسته است  » حسن  «كه آن را  به روايت ترمذي .»دارد مي
) ١إن صدقة المسلم تزيد في العمر وتمنع ميتة السوء (« :فرموده است صپيامبر -5

دهد و  ، عمر مسلمان را افزايش مي صدقه و احسانگمان  بي« »ويذهب اهللا بها الكبر والفخر
  .»برد شود و تكبر و مباهات را از بين مي مانع فرجام بد مي

ما من يوم يصبح العباد فيه، إال وملكان ينزالن فيقول أحدهما: اللهم « :فرمود صپيامبر -6
بر بندگان خدا روز صبح دو فرشته  هر« »أعط منفقا خلفا، ويقول االخر: اهللا أعط ممسكا تلفا

كند، برايش جبران ساز  خداوندا هركس احسان و انفاق مي :گويد يكي مي .شوند نازل مي
  :گويد و بجاي آن چيز ديگري به وي ارزاني دارو ديگري مي

كند، مالش را تلف  ورزد و از احسان و بخشش خودداري مي ، بخل مي خداوندا هركس
  . به روايت مسلم .» كن 

صنائع المعروف تقي مصارع السوء، والصدقة حفيا تطفئ «: ده استفرمو صپيامبر -7
غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر، وكل معروف صدقة، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل 
المعروف في االخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في االخرة، وأول من يدخل الجنة أهل 

دارد، و صدقه و احسان  را از پرتگاههاي بد مصون مي نيكي و بخشش انسان« »المعروف
،  كند وصله رحم و پيوند خويشاوندي بجاي آوردن نهاني آتش خشم خدا را خاموش مي

كه   كساني  ، خود يك صدقه است بجاي  افزايد و هرنيكي و خوشرفتاري بر عمر انسان مي
كه در دنيا اهل  نند و كساني دردنيا اهل نيكي و احسانند، در قيامت نيز اهل نيكي و احسا

كه به بهشت در آيد  كسي  و اولين  .منكر و ناشايست هستند، در قيامت نيز چنينند
كرده و ابن المنذري از   روايت  » اوسط  «طبراني آن را، در  .»صاحبان نيكي و بخشش است

  .كرده است آن سكوت 
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  انواع صدقات
، بلكه هر كار  خوشرفتاري نيست نيك و خوب و رفتار منحصربه يك عمل و صدقه  

  :و اينك بعضي از احاديث و اخبار در اين زمينه .باشد نيكي صدقه مي
يعمل «على كل مسلم صدقة " فقالوا: يا نبي اهللا فمن لم يجد؟ قال: « :فرمود صپيامبر -1

فإن لم  . قالوا:»يعين ذا الحاجة الملهوف«. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: »بيده فينفع نفسه، ويتصدق
 ، بر هر مسلماني الزم است« »جيد؟ قال: فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر، فإنها له صدقة

كند؟   كه احسان  ، كسي چيزي نيافت اي پيامبر خدا، اگر :گفتند كند، كه احسان و بخشش
  .كند كار كند و به خويشتن سود رساند و احسان   با دست خود، :فرمود

كند، ياري  كمك مي كه طلب به نيازمندي :؟ فرمود نتوانستكسي آن را  اگر :گفتند
رفتار نيك داشته باشد و از بدي  :گفت ؟ كسي آن را نيز نتوانست اگر :گفتند. رساند

  .به روايت بخاري و ديگران .» كه اين خصلت براي او صدقه و احسان است  بپرهيزد،
لعت فيه الشمس، فمن ذلك كل نفس كتب عليها الصدقة كل يوم ط« :فرمود صپيامبر -2

أن يعدل بين االثنين صدقة، وأن يعين الرجل على دابته فيحمله عليها صدقة، ويرفع متاعه عليها 
صدقة، ويميط الذى عن الطريق صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يمشي إلى الصالة 

تخاصم از جمله اگر بين دو نفر م .اي فرض است در هر روز بر هركس صدقه« »صدقة
كند تا سوار بر مركوب   كمك  كسي اگر به  .كند، صدقه است بعدل اصالح و داوري

كسي كمك كند، صدقه  كاالئي به   گردد، صدقه است و اگر در نهادن و باركردن خويش 
، و سخن نيكو صدقه است و هر  ، اگر مانعي از سر راه مردم بردارد، صدقه است است
  .به روايت احمد و غير او .»اي است دارد، صدقه كه به سوي نماز برمي  گامي
على كل نفس في كل يوم طلعت « :فرمود صكه پيامبر از ابوذر غفاري روايت است -3

فيه الشمس صدقة منه على نفسه". قلت: يا رسول اهللا من أين أتصدق، وليس لنا أموال؟ قال: 
ال إله إال اهللا، وأستغفر اهللا، وتأمر الن من أبواب الصدقة: التكبير، وسبحان اهللا والحمد هللا، و «

بالمعروف، وتنهى عن المنكر، وتعزل الشوك عن طريق الناس، والعظم، والحجر، وتهدي االعمى 
وتسمع االصم والبكم، حتى يفقه، المستدل على حاجة له قد علمت مكانها، وتسعى بشدة ساقيك 

ذلك من أبواب الصدقة، منك على  إلى اللهفان المستغيث، وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف، كل
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كه هر روز بر نفس خويش  بر هركس الزم است«». نفسك، ولك في جماع زوجتك أجر...
كجا  ، از اي پيامبر خدا، مايه اموالي نداريم :گفتم ابوذر گويد، .اي و احساني بكند صدقه

هللا اكبر و ا :انواع صدقه و احسان فراوانند، از جمله :؟ او فرمود كنيم صدقه و احسان
، و امر به معروف و نهي از منكر، و برداشتن خار و استخوان و  گفتن. . . سبحان اهللا

،  كرو الل و راهنمايي مردم كور و فهماندن به ، و هدايت و راهنمائي ، از سر راه مردم سنگ
ها ، هريك از اين كه بدان نياز دارند و فريادرسي فرياد خواهان وكمك به ناتوانان به چيزي

، وهمخوابگي با همسرت نيز مزد و پاداش  كني كه با خود مي ، صدقه و احساني است
و  .كرده و متن حديث از او است امام احمد اين حديث را روايت .» تا آخر حديث ...دارد

دنباله اين حديث در صحيح مسلم  .معني اين حديث در صحيح مسلم نيز آمده است
أيأتي أحدنا شهوته، ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في  قالوا يا رسول اهللا« :چنين است

اي پيامبر خدا،  :گفتند« »حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحالل كان له أجر
به من  :فرمود ؟ او كنيم نيز مزد و پاداش خواهيم داشت اگر ما با همسر خويش همخوابگي

عمل  ام با غيرهمسر خود انجام دهدگناه دارد؟ پس اگركسي عمل جنسي حر اگر :بگوئيد
  .»...جنسي حالل نيزانجام دهد پاداش خواهد داشت

ليس من نفس ابن آدم عليها صدقة. في « :فرمود صاز ابوذر روايت است كه پيامبر -4
ن كل يوم طلعت فيه الشمس ". قيل: يا رسول اهللا. من أين لنا صدقة نتصدق بها كل يوم؟ فقال: " إ

أبواب الخير لكثيرة. التسبيح والتحميد، والتكبير، والتهليل، واالمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، 
وتميط االذى عن الطريق، وتسمع االصم، وتهدي االعمى، وتدل المستدل على حاجاته، وتسعى 
بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث، وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف. فهذا كله صدقة منك 

 و در .اند ابن حبان آن را در صحيح خود و بيهقي با اختصارآن را آورده »لى نفسكع
�4 �� :روايت ديگري دارد p�5
� � �\  �� �6	��� �+&5�� � -J4� p;|�� � �L�� p9U�

� �L�� }�)�� ~%-| »اي رسول خدا! ما  :گفتند ، اي هست بر هركسي در هر روزي صدقه
 گمان انواع خير بي :گفتند ! او ؟ كه آن را صدقه دهيم وريماي را ازكجا بيا هر روز صدقه

گفتن و امر بمعروف و نهي  ، سبحان اهللا والحمد هللا و اهللا اكبر و ال اله اال اهللا فراوان است
 كر كه بشنود و راهنمائي كوران و راهنماي كمك به و پاك سازي راه مردم و از منكر
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كردن  كمك د فرياد خواهان رسيدن و به ضعيفانخواهند و بفريا كساني كه راهنمائي مي
نفس خويش است و بروي برادر مسلمان خود  گفته شد، صدقه بر كه همه اين چيزها

گمراهان  خنديدن و برداشتن سنگ و خارو خس و استخوان از سر راه مردم و راهنمائي
  .»باشند نيز همگي صدقه مي

لنار فليتصدق ولو بشق تمرة فمن لم يجد من استطاع منكم أن يتقي ا« :فرمود صپيامبر -5
لو اينكه با  تواند خود را، ازآتش دوزخ مصون دارد، و هركس ازشما مي« »فبكلمة طيبة

 كند با كه بدان احسان   كسي چيزي نيافت اگر .كردن نصف يكدانه خرما باشد صدقه
  .به روايت احمد و مسلم .»كند گفتن سخن نيكو، احسان

،  اي فرزند آدم :فرمايد خداوند در روز قيامت مي  « :ت است كهرواي صاز پيامبر -6
كنم در حاليكه  اي خدا من چگونه از تو عيادت :گويد ، او بيمار شدم ازمن عيادت نكردي

ام فالنكس بيمار شد و  داني كه بنده مگر نمي :؟ خداوند گويد تو پروردگار جهانيان هستي
، اي فرزند آدم  يافتي كردي مرا آنجا مي و عيادت مي؟ هان اگر از ا تو از وي عيادت نكردي

اي خداوند من چگونه به تو  :، او گويد خواستم و تو طعام به من ندادي از تو طعام مي
كه فالنكس  داني مگر نمي :؟ خداوند گويد طعام دهم در حاليكه تو پروردگار جهاني

،  دادي داني اگر به وي طعام مي نمي ؟ مگر كرد و تو به وي ندادي ام از تو طلب طعام بنده
،  ، از تو آب خواستم به من آب ندادي يافتي اي فرزند آدم پاداش آن را پيش من مي

 :گويد ؟ خدا اي خدا چگونه به تو آب بدهم و حال آنكه تو پروردگار جهاني :اوگويد
 دادي هان اگر به وي آب مي .ام فالني از توآب خواست و تو به وي آب ندادي بنده

  .به روايت مسلم .»يافتي پاداش آن را پيش من مي
ال يغرس مسلم غرسا وال يزرع زرعا فيأكل منه إنسان وال دابة وال شئ « :فرمود صپيامبر -7

آن  هر مسلماني نهالي ياكشتي بكارد، انسان يا حيوان يا هر چيزي از« »إال كانت له صدقة
  .به روايت بخاري .»يدآ بخورد، براي آن مسلم صدقه و احسان به حساب مي

كل معروف صدقة، ومن المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، وان « :فرمود صپيامبر -8
 ، صدقه است و از جمله نيكيها، آنست كه انجام دهي هركار نيكي « »تفرغ من دلوك في إنائه
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 .»شوي و از سطل آب خود، در ظرف او آب بريزي و ، با برادرت روبر گشاده كه با چهره
  .دانسته است  صحيح كه آن را  ه روايت احمد و ترمذيب

 :ن ترين كس براي صدقه و احسا شايسته
، فرزندان و اهل و عيال و خويشاوندان شخص  ترين كس براي صدقه و احسان شايسته

، براي نفقه خود و اهل و عيالش  كه شخص صدقه دهنده وقتي .باشند كننده مي احسان
- دهد، بخشيدن آن به بيگانه و غير جايز نيست  ن را صدقه ميكه آ نيازمند به چيزي است

  .-، به مسجد حرام است كه به خانه رواست چيزي  
إذا كان احدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، « :روايت كرده است كه فرمود صجابر از پيامبر -1

ن فضل وإن كان فضل فعلى عياله، وإن كان فضل فعلى ذوي قرابته، أو قال: ذوي رحمه، وان كا
اي بدهد، اول از خويشتن  هرگاه يكي از شما، فقير باشد و بخواهد صدقه« »فهاهنا وهاهنا

كند و اگر اضافي آورد، آن را به اهل و عيال خود بدهد، و اگر از آن هم اضافه  شروع 
به روايت  .»آمد، به خويشاوندانش بدهد، و اگر از آنان نيز اضافه آمد، به ديگران بدهد

  .لماحمد و مس
 :، او فرمود من ديناري دارم :صدقه و احسان بدهيد، مردي گفت :فرمود صپيامبر -2

،  آن را به همسرت بده :، فرمود ، او جواب داد، دينار ديگري نيز دارم آن را به خويشتن ده
دينار ديگري نيز  :گفت ، او آن را به فرزندت بده :، فرمود ديگري نيزدارم دينار :اوگفت

خودت  :، فرمود دينار ديگري نيز دارم :، اوگفت آن را به خدمتگزارت بده :ود، فرم دارم
كه  به روايت ابوداود و نسائي و حاكم .خواهي بده كه مي  كس ، آن را به هر داني بهتر مي

  .نيز دانسته است  »صحيح «آن را 
ن مرد، گناهكار بود  براي« »كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت« :فرمود صپيامبر -3

به روايت مسلم  .»كه روزي خورندگان خويش را تباه سازد و بحال آنها نرسد كافي است
  .و ابوداود
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بهترين صدقه و « »أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح« :فرمود صو پيامبر
به روايت  .»باشد توز خود مي دادن به خويشاوند ناراضي وكينه ، صدقه و احسان احسان

  .كرده است كه آن را تصحيح نيز اكمطبراني و ح

  اثر نمودن صدقه و احسان باطل كردن و بي
، منت بگذارد يا اورا بيازارد يا از روي تظاهر و  گيرنده ، بر صدقه نبايد صدقه دهنده

'yγ•ƒr$+ :فرمايد چون خداوند مي .ريا، صدقه و احسان بدهد و اين عمل حرام است ‾≈tƒ tÏ% ©!$# 

(#θãΖtΒ# u Ÿω (#θ è=ÏÜ ö7è? Νä3 ÏG≈s% y‰ |¹ Çdyϑ ø9 $$Î/ 3“sŒF{ $# uρ “É‹ ©9 $%x. ß, ÏΨãƒ …ã&s!$ tΒ u !$s}Í‘ Ä¨$ ¨Ζ9  .]٢٦٤[البقرة:  _#$
آزار رساندن بر  احسان خويش را با منت نهادن و ايد صدقات و اي كسانيكه ايمان آورده«

،  و خودنمائي ، تباه و باطل نسازيد، مانندكسي كه براي تظاهر به مردم و رياء گيرنده آن
  .»كند بخشد و خرج مي مال خود را مي

ثالثة ال يكلمهم اهللا يوم القيامة، وال ينظر إليهم، وال يزكيهم، ولهم « :فرموده است صپيامبر
گويد و با نگاه  قيامت خداوند با آنان سخن نمي سه دسته هستندكه در روز« »عذاب أليم

ابوذر  .» نمايد و برايشان عذابي دردناك است نگرد و آنان را پاكيزه نمي رحمت بدانان نمي
 :؟ فرمرد كساني هستند اي پيامبر خداي آنان چه قدر محروم و زيانمندند!! چه :گفت

پوشد و متكبرانه  كسي كه لباس بلند مي« »المسبل والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب«
نمايد و  بر آنان تكبر مي كشد و كه احسان خود را به رخ ديگران مي وكسي .رود راه مي

  .»كاالي خويش را به فروش برساند كه با سوگندهاي دروغين،  كسي

  صدقه دادن از مال حرام
  :پذيرد خداوند صدقه دادن از مال حرام را نمي

أيها الناس، إن اهللا طيب ال يقبل إال طيبا، وإن اهللا تعالى أمر المؤمنين « :فرمود صپيامبر -1

$+ :����7�14ن، بما أمر به المرسلي pκš‰ r' ‾≈tƒ ã≅ ß™”�9 $# (#θ è=ä. z ÏΒ ÏM≈t6Íh‹©Ü9 $# (#θ è=uΗùå $# uρ $�s Î=≈|¹ ( ’ ÎoΤÎ) $ yϑÎ/ 

tβθ è=yϑ÷è s? ×ΛÎ=tæ ∩∈⊇∪_  :وقال .]51[المؤمنون:+ $yγ•ƒr' ‾≈tƒ šÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u (#θè=à2 ÏΒ ÏM≈t6ÍhŠ sÛ $tΒ 
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öΝä3≈ oΨ ø% y—u‘_  :لسفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب، ثم ذكر الرجل يطيل ا .]١٧٢[البقرة
اي مردم « »يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام فأنى يستجاب له

پذيرد، و خداوند همان چيزي را به مومنان  گمان خداوند پاكست و بجز پاك را نمي بي
اي پيامبران  -  :فرمايد كه مي ت،خود دستور داده اس †كه به پيامبران ، دستور داده است

كردار شما،  گمان من از من از روزي پاك و حالل بخوريد وكردار شايسته انجام دهيد، بي
ايد، از روزي پاك و حاللي كه روزيتان  اي كساني كه ايمان آورده- :فرمايد ، و مي-آگاهم
اند، در حاليكه كش كه سفر را بدرازا مي گفت كسي سخن ، سپس از -، بخوريد ايم ساخته

اي  :گويد كند و مي ژوليده مو وگرد آلود است و دستهاي خود را سوي آسمان بلند مي
پروردگارا، اي پروردگارا، در حاليكه خوردني و نوشيدني و پوشاك و غذاي او حرام 

كه دعاي وي مستجاب و پذيرفته گردد!! بنابراين دعاي  ، پس چگونه انتظار دارد است
  .به روايت مسلم .»شود كه حالل خوار باشد كسي پذيرفته مي

وال يقبل اهللا إال  - من تصدق بعدل تمرة، من كسب طيب «: فرموده است صپيامبر -2
فإن اهللا تعالى يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل  -الطيب 

و خداوند  -كند  احسان هركس باندازه بهاي يكدانه خرما ازكسب حالل خود « »الجبل
پذيرد، سپس آن  ، آن را مي گمان خداوند با دست راست بي -پذيرد غير از حالل را نمي

پرورانيد،  كره اسب خود را مي كه شما دهد همانگونه صدقه را براي صاحبش پرورش مي
  .به روايت بخاري .»گردد كوه مي تا اين صدقه او همسنگ

  ن وصدقه بدهد؟ احسا ش ل شوهر تواند از، ما آيا زن مي
تواند از مال شوهرش صدقه و  ، او مي كه شوهرش راضي و خرسند است اگر زن بداند

كه   رضايت و خرسندي شوهرش آگاه نباشد، بر وي حرام است از احسان بدهد، ولي اگر
إذا  « :فرمود صكه پيامبر از حضرت عايشه روايت است .از مال شوهرش صدقه بدهد

كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب،   -غير مفسدة  - ن طعام بيتها أنفقت المرأة م
هرگاه زني از طعام خانه شوهر خويش  « »وللخازن مثل ذلك، ال ينقص بعضهم أجر بعض شيئا

او ثواب و پاداش احسان خويش  - كند بدون اينكه اسراف و افساد -صدقه و احسان داد 
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يابد و خازن و نگهبان مال نيز  كسب خود را مي پاداشرا دارد و شوهرش نيز مزد و 
  .به روايت بخاري .»كاهند ، هيچكدام از پاداش يكديگر نمي چنين است

كه در خطبه حجه  شنيدم ص، از پيامبر گفته است كه و از ابي امامه روايت است
رسول اهللا، وال  ال تنفق المرأة شيئا من بيت زوجها إال بإذن زوجها قيل: يا« :فرمود الوداع مي

نبايد زن از خانه شوهرش چيزي ببخشد، مگر با رضايت « »الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا
طعام بهترين  :تواند ببخشد؟ او فرمود اي رسول خدا، طعام را نيز نمي :گفته شد  ، شوهرش

ن البته صدقه و احسا .دانسته است   » حسن  «كه آن را  به روايت ترمذي .» مال ما است
  .تواند بدون اجازه شوهرش آن را بدهد مي آن مستثني است و اندك و معمولي از

كه همسرم زبير مردي  پرسيد صكه او از پيامبر بكر روايت است از اسماء بنت ابي
آيند، بدون اجازه وي  مان مي نوايان به در خانه گاهي كه بي است سختگير و خسيس و من

ارضخي وال « :فرمود ص؟ پيامبر ، حال من چگونه است بخشم مال او چيزي به آنان مي از
بخشيدن اموال اندك و ناچيز اشكالي ندارد ولي چيزي از مال وي « »توعي فيوعي اهللا عليك

به روايت احمد و بخاري و  .»كند كه خداوند آن را از تو منع مي براي خود ذخيره مساز
  .مسلم

 اد؟توان همه اموال خود را صدقه و احسان د آيا مي

 ببخشد  تواند همه دارائي خويش را، كسي نيرومند و توانايي كار، داشته باشد، مي اگر
 صپيامبر  « :حضرت عمر گفت .دارائي خود را ببخشد)  گفته طبري بهتر است يكسوم به (

من  :، به خود گفتم ، در آنوقت من مالي داشتم كه صدقه و احسان بدهيم به ما دستور داد
، لذا نصف مال خود را، به  گيرم ، امروز از او سبقت مي ام كر پيشي نگرفتهكه هرگز از ابوب

 ؟ اي گذاشتهات باقي چه چيزي براي خانواده :فرمود ص، پيامبر بردم صخدمت پيامبر
به وي  صابوبكر همه دارايي خويش را آورد، پيامبر .ام كه آورده باندازه آنچه :گفتم

براي آنها خدا و پيامبر خدا  :گفت ؟ او اي اقي گذاشتهات ب چه چيزي براي خانواده :فرمود
به روايت  . » گيرم ، بر تو سبقت توانم در هيچ چيزي هرگز نمي :گفتم  ، من ام گذاشته را باقي 

  .كرده است  » تصحيح  «كه آن را  ابوداود و ترمذي
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دهد، كه تواند، همه دارايي خويش را صدقه و احسان ب اند وقتي انسان مي علماء گفته
اش  كه نفقه كسي نباشد، كسب و شكيبا بوده و بدهكار نباشد، و نزد او نيرومند و قادر به
  .اگراين شرايط حاصل نباشد، بخشيدن همه دارائي مكروه است .بروي واجب باشد

كه مردي باندازه يك  بوديم صما در خدمت رسول خدا  « :از جابر روايت است كه
، آن را بعنوان  ام اي رسول خدا، من آن را در معدني يافته :گفت مرغ طال آورد، و تخم

از وي  صپيامبر .آن چيزي ديگر ندارم صدقه و احسان از من بگير و من غير از
 كرد، گرفت و پيشنهاد خود را تكرار  روبگردانيد، سپس آن مرد ازطرف چپ بروي سرراه

رفت و پيشنهاد خود  مي صازوي روي بگردانيد، سپس آن مرد دنبال پيامبر صكه پيامبر 
كه اگر بدان شخص  گرفت و بدور انداخت آن را از وي صكرد، آنوقت پيامبر را تكرار

کله  ياتی احدکم بماله« :، سپس فرمود ساخت آزرد، يا مجروح مي كرد او را مي اصابت مي
ه يكي از شما، هم « »به ثم يجلس بعد ذلک يتکفف الناس. انما الصدقه عن ظهر غنی يتصدق

كند!!  نشيند و از مردم گدائي مي دهد، سپس مي آورد، و آن را صدقه مي دارائي خود را مي
به روايت ابوداود و  .»نيازي باشد گمان صدقه وقتي ارزش واقعي دارد، كه از روي بي بي

  .گفته كه بشرط مسلم صحيح است و در سند آن محمد بن اسحاق وجود دارد كه حاكم

  ر ذمي و حربي صدقه داد؟ف كا توان به  آيا مي
خداوند  .كافر ذمي و حربي صدقه بدهد و مزد و پاداش آن را بيابد تواند به مسلمان مي

tβθ+ :كه مي فرمايد  گروهي را مورد ستايش قرار داده است ßϑÏèôÜ ãƒuρ tΠ$ yè©Ü9$# 4’ n? tã  Ïµ Îm7ãm 

$YΖŠÅ3 ó¡ÏΒ $ VϑŠÏK tƒuρ # ��� Å™r& uρ ∩∇∪_  :طعام خويش را، در راه خدا، به كه  كساني « .]8[اإلنسان

āω â/ä38+و  .كه اسير كافر حربي است بديهي است .»دهند بينوايان و يتيمان و اسيران مي yγ÷Ψ tƒ 

ª! $# Çtã tÏ% ©!$# öΝs9 öΝä.θè=ÏG≈s) ãƒ ’ Îû È Ïd‰9$# óΟ s9uρ /ä.θã_ Ì�øƒ ä† ÏiΒ öΝä. Ì�≈tƒÏŠ βr& óΟ èδρ•� y9 s? (# þθäÜ Å¡ ø)è? uρ öΝÍκö� s9 Î) 4 
¨βÎ) ©!$# �=Ït ä† t ÏÜÅ¡ø) ßϑ ø9 عدالت  خداوند شما را از احسان و نيكي و « .]٨[املمتحنة:  _∪∇∩ #$

اند  اند و شما را از ديارتان بيرون ننموده كه در راه دين با شما نجنگيده كساني  نسبت به
  .»گمان خداوند عادالن را دوست دارد كند، بي منع نمي
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مادرم در حاليكه هنوز مشرك بود، نزد من  :هك از اسماء دختر ابوبكر روايت است
توانم با وي  ، آيا مي اي رسول خدا، مادرم با رغبت نزد من آمده است :گفتم آمده بود، من 

آري با مادرت صله رحم بجاي  « »نعم، صلي أمك« :؟ او فرمود صله رحم بجاي آورم
  .»آور

  ن بر حيوان صدقه و احسا
بينما رجل يمشى بطريق اشتد « فرمود: صكه پيامبر دان كرده بخاري و مسلم روايت -1

عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها، فشرب، ثم خرج، فإذا كلب يلهث الثرى من العطش، فقال 
الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني، فنزل البئر، فمال خفه ماء. ثم 

 له، فغفر له. "قالوا: يا رسول اهللا، إن لنا في البهائم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب، فشكر اهللا
كه تشنگي بر وي چيره شده بود، چاه   مرد راهگذري«. »أجرا؟ فقال: "في كل كبد رطبة أجر"

كه از  كه از آن پايين رفت و آب نوشيد و بيرون آمد، در آنوقت سگي يافت  آبي يافت 
دان سگ همان اندازه تشنگي رسيده ب :ماليد، او گفت شدت تشنگي زبان بر خاك مي

آب پر گرد و  كه به من رسيده بود، پس دوباره به ميان چاه رفت و كفش خود را از  است
خداوند به پاس آن عمل  .، تا ازچاه باال آمد وسگ را سيراب نمود گرفت آن را به دهان 

پايان نيز  با چهاراي رسول خدا، مگر احسان و نيكي  :گفتند گناه وي را بيامرزيد،  ،  نيك
  .»اي پاداش دارد احسان و نيكي نسبت به هر موجود زنده :پاداش دارد؟ او فرمود

بينما كلب يطيف بركية قد كاد « :فرمود صكه پيامبر اند كرده باز هم آن دو روايت -2
 »ا بهيقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني اسرائيل فنزعت موقها ، فاستقت له به، فسقته فغفر له

كه از تشنگي  گشت و نزديك بود در حاليكه سگي ازشدت تشنگي به دور چاه آبي مي«
اسرائيل آن را ديد، اوكفش خود را بيرون  اي از زنان بدكاره بني هالك شود، زني بدكاره

آن سگ را آب داد، و خداوند به پاس  آورد وخواست به وسيله آن سگ را آب دهد، او
  .»آن او را آمرزيد

 ن هميشگي احسا جاريه و صدقه
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إذا مات االنسان انقطع عمله إال من « :فرمود صاند كه پيامبر كرده  احمد و مسلم روايت
هرگاه انسان مرد، پيوند او با « »ثالثة، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له

صدقه  :شود شود، مگر از سه چيزيه پيوندش با آنها گسسته نمي گسسته مي عمل وكارش
كه بدان  ، يا دانشي كه هميشه جريان دارد مثل كارهاي خيريه عام المنفعه جاريه و احساني

كه براي او دعاي خير  به مردم سود و بهره رسانده شود، يا فرزند صالح و درستكاري 
  .»كند مي

  كردن آن  ن ن ديگران و جبرا سگزاري در برابر كار نيك و احسا سپا
 صاند كه پيامبر ائي با سند صحيح از عبداهللا فرزند عمر روايت كردهابوداود و نس -1

من استعاذ باهللا فأعيذوه، ومن سألكم باهللا فأعطوه ومن استجار باهللا فأجيروه، ومن أتى « :فرمود
اگركسي در راه « »إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا، فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه

ترا بخدا چيزي به  :كه به وي پناه دهيد، او را پناه دهيد، و اگر گفت تخدا از شما خواس
 گفت ترا بخدا به من پناه دهيد، او را پناه دهيد و كه من بدهيد او را محروم نكنيد، وكسي

كنيد، و نيكي او را  كرد با او مقابله به مثل كه در حق شما نيكي كسي كنيد، و كمكش
گمان  كنيد، براي او دعاي خيركنيد تا اينكه كه جبران تيدچيزي نداش جبران نمائيد، اگر

  .»ايد كه عمل او را جبران و تالفي نموده نمائيد مي
 :فرمود صاحمد از اشعث روايت كرده و راويانش مورد اطمينان هستند كه پيامبر -2

نيز كه سپاس مردم را بجاي نياورد، سپاس خدا را  كسي « »ال يشكر اهللا من ال يشكر الناس«
  .»آورد بجاي نمي

 صكه پيامبر دانسته است »حسن  «كرده و آن را  اسامه بن زيد روايت ترمذي از -3
اگر باكسي  « »من صنع معه معروف، فقال لفاعله: جزاك اهللا خيرا فقد أبلغ في الثناء« :فرمود

ي كامل بجا گمان او ثناي خداوند پاداش خيرت دهد، بي :نيكي شد و او به نيكوكار گفت
  .» آورده است و در مدح او بطور شايسته اقدام نموده است

  كتاب فقه السنه پايان مبحث زكات از
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گويم و اتمام همه فصول را از درگاه او خواستارم اينك  خدا را بر اتمام آن سپاس مي
زكات و  مبحث  دولتي و ، مبحث زكات مستغالت و مشاغل دولتي و غير براي اتمام فايده

تاليف دانشمند   »ةفقه الزكا  «كتاب  بسيار مورد بحث است به اختصار از امروز كه ماليات را
و دريغم آمد كه خوانندگان را از آن  .نگارم بزرگ دكتر يوسف قرضاوي را برگزيده و مي

  مترجم :بهره سازم بي

  زكات مستغالت

 مستغالت اموالي را گويند كه از اصل آنها زكات واجب نيست جزو اموال تجارتي
شوند، بلكه بمنظور افزايش درآمد نگهداري و  نبوده و بعنوان تجارت نگهداري نمي

هاي آنها،  ، يا فروش محصوالت و فراورده كرايه دادن اند و از راه اجاره و بوجود آمده
رسد، مانند ساختمانها و آپارتمانهاي  اي به صاحبان آن اموال مي منافع و سود قابل مالحظه

آالت توليدي و خدماتي و حمل و نقل و وسايل و ابزار و  ايان و ماشيناي و چهارپ اجاره
اگرچه امروز مستغالت بيشتر براي خانه و دكان وكاروانسرا و امثال  .اي كرايه آالت زينت

  .رود، ولي در اينجا مراد ما عام است شوند، بكار مي كرايه داده مي كه آن
منافع اموال تجارتي ازداد و ستد  د وكه سو فرق بين اموال تجارتي و مستغالت آنست

گردد،  شود وكاالها دست بدست مي و تحويل و تحول اصل آن اموال وكاالها حاصل مي
آمد دست بدست  ولي در مستغالت اصل اموال باقي است و منافع و سود آنها، بعنوان در

  .گردد مي
منبع درآمد  كه ، چه امروز اموالي مسئله مستغالت بسيار مهم و شايان توجه است

  :آيند، فراوانند مانند باشند و مستغالت بحساب مي سرشار مي
دهي ساخته  كه براي اجاره و بهره آپارتمانها و عمارات بزرگ و آسمان خراشها،

ها و هواپيماها و  اي و ماشين آالت كرايه شوند وكارخانجات توليدي و ماشين مي
روند و امثال اينها كه سرمايه  ، بكار ميهائي كه براي حمل و نقل مسافران وكاالها كشتي

نظر فقهاي  .هستند براي صاحبان آنها، منبع درآمد سرشار باشند و شبه ثابت مي ثابت و
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گروه  فقهاء در اين باره به دو. )1(اسالمي درباره زكات مستغالت بسيار متفاوت است
  :شوند تقسيم مي

مشخص و معين گشته  صپيامبرگويند: اموال زكوي وسيله  گروه مي اين :گروه اول
و فقهاي مسلمين طي  .باشند ، اموال زكوي نمي اي ، بنابراين مستغالت و اموال كرايه تاس

 كه از  :اند اند و بصراحت گفته ، راي به وجوب زكات در آنها را نداده ادوار مختلف
،  لهاي مسكوني و ابزار حرفه و كسب و چهارپايان سواري و اسباب و اثاث منز خانه

كارخانجات توليدي و ساختمانهاي  ، از ، به راي اين گروه بنابراين .زكات واجب نيست
اي و هواپيماها وكشتيهاي تجارتي  كرايه بزرگ و آپارتمانها و آسمان خراشها و ماشينهاي 

اگرچه درآمد آنها فراوان و سرشار هم  .كاال و مسافر، زكات واجب نيست  و حمل و نقل
  .باشد!!

آمد آنها، وصول و يكسان بر آن بگذرد، حكم زكات نقدين دارد و شرايط  ر دراگ ولي
كامل  كه نصاب را و اگر تا پايان سال حدنصاب يا آنچه .گردد مدون آن بر آنها جاري مي

اين راي از قديم معروف بوده و  .!! كند باقي نماند چيزي بر صاحبان آنها واجب نيست مي
و ابن حزم اندلسي و شوكاني و صديق حسن خان آن  .اند بعضي از سلف بدان راي داده

جات و سبزيجات زكات واجب  كاالهاي تجارتي و ميوه اند از گفته اند تا جائيكه را پذيرفته
  .نيست!!

مالكيها و  بعضي از .بايد ازهمه مستغالت زكات داده شود :گويند مي :گروه دوم
دان معاصر مانند ابوزهره و عبدالوهاب ها و بعضي از شيعه زيديه و بعضي از استا حنبلي

- دكتر يوسف قرضاوي - من نيز  .اند خالف و عبدالرحمن حسن نيز اين راي را پذيرفته
  :پذيرم بداليل زيراين راي را مي 

šÉ‹©9+ :اي واجب نموده است خداوند در هرمالي حقي يا زكات يا صدقه -1 $# uρ þ’ Îû 

öΝÏλÎ;≡uθ øΒr& A, ym ×Πθè=÷è ¨Β ∩⊄⊆∪_ ] :24المعارج[ .+õ‹è{ ôÏΒ öΝÏλÎ;≡uθ øΒr& Zπs% y‰ و . ]١٠٣[التوبة:  _¹|
كلمه مال بطور مطلق و بدون  ، در اين نصوص»موالکم ا ةادوا زکا« :فرمايد مي صپيامبر

                                         
  .457- 1/486فقه الزكاه دكتر قرضاوي ج    - 1
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كلمه اموال عام و مفهوم فراگير دارد،  :گويد ابن عربي مي .، بكار رفته است فرق ميان اموال
  .خصيص بدهند، بايد دليل داشته باشندكساني بخواهند آن را ت اگر

همانگونه كه  .دهي آنها است ، نمو و افزايش و بهره علت وجوب زكات در اموال -2
 عده اند و اكثريت قريب باتفاق فقهاء باستثناي كرده گفته و در قياس بدان عمل فقهاء

وني شخصي و بنابراين از خانه مسك .اند گفته  اندكي از ظاهريه و معتزله و شيعه چنين
كار و كسب و اسبان جهاد و   آالت و جواهرات معمولي و وسايل زينت لباس شخصي و
چون آنها  .اند كشند، زكات را از آنها واجب ندانسته كه از آنها كار مي اشتران و گاوان 

دهي و نمو مال  پس اگر علت وجوب زكات بهره .دهي نيستند براي افزايش درآمد و بهره
، و  ين علت وجود داشته باشد، وجوب زكات نيز وجود خواهد داشتباشد، هرجا ا

  .برعكس نيز
كه تزكيه نفس و تطهيرو پاك سازي صاحبان مال  و حكمت تشريع زكات فلسفه -3

كمك و مساعدت به نيازمندان و  هاي روحي بخل و حسد است و همچنين از بيماري
،  انتشار دعوت اسالمي است كمك به دولت اسالمي و دين و حمايت از سهيم بودن در

، احتياط كرده و روح و نفس خويش را تزكيه و  كند كه صاحبان اموال بنابراين ايجاب مي
  پس بهتر است .نمايند كمك  تطهير نموده و به فقراء و نيازمندان و دين و دولت اسالمي

دهم  فرضيت پرداخت يك :گفته است كاشاني  .كه زكات را در همه اموال واجب بدانند
كه ازوجود نعمت خدا سپاس  ، از نظر داللت عقلي بدان علت است از محصوالت زمين

و صاحبان  .گردند بعمل آيد، و بينوايان قادر به زندگي و انجام فرايض و تكاليف خويش
كار شرعا و عقال  و اين .گردند هاي بخل و حسد و طمع وگناه پاكيزه ، بايد از بيماري اموال

  .»ايان سخن كاشانيپ  « .الزم است
ها،  كشاورزي و ميوه كه شرعا و عقال الزم باشد صاحبان محصوالت آيا معقول است

خويش را با پرداخت زكات از بيماري بخل و طمع وگناه پاك سازند ولي صاحبان 
كارخانجات بزرگ و ساختمانها و آپارتمانها و آسمانخراشها و كشتيها و هواپيماها و 

هاي دامي و كشاورزي و باغات  ن كه چندين برابر صاحبان فراوردهها و امثال آ ماشين
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كمتري نيز  درآمد دارند، شرعاً و عقال موظف به چنين عملي نباشند، در حاليكه زحمات
  .!! كشند؟ مي

  ت مستغالت را واجب نميدانند: نيكه زكا نقد داليل كسا
آنها زكات گرفته  از صمبركه پيا شود گرفته مي تنها از چيزهايي زكات :گويند آنان مي

عدم  ، دليل بر گرفتن زكات از مالي به صعدم تصريح پيامبر :گوئيم در جواب مي .باشد
جامعه عربي  كه در اي نام برده است اموال ناميه تنها از ص، زيرا پيامبر وجوب آن نيست

و  گندم و جو و خرما و مويز گوسفند و گاو و آن روز، وجود داشته است مانند شتر و
كه  ، زكات اموالي را ، مسلمانان با قياس بر اين اموال با اين حال .اي مسكوكات نقره

 فراگير چه آنان به مفهوم عام و .دانند ازآنها اسم نبرده است نيز واجب مي صپيامبر
  :اند كرده و فلسفه وجوب و علت فرضيت زكات را مورد توجه قرار داده نصوص عمل

زكات  صپيامبر :گويد درباره زكات طال مي »رسالهال «امام شافعي در  - الف
شمش طال نيز  از صمسلمانان بعد ازپيامبر .اي را فرض نموده است مسكوكات نقره

ايم و يا  كه ما آن را نديده بدانان رسيده است صيا حديثي از پيامبر .اند گرفته زكات
آن طال  ز اسالم و بعد ازچون مردم پيش ا .اند اينكه از روي قياس اين عمل را انجام داده

 .بردند كاال آن را بكار مي اندوختند و در داد و ستد بعنوان بهاي را نيز همچون نقره مي
  . » پايان سخن امام شافعي  «

رسيده و امام شافعي آن را نديده باشد،  صاحتمال اينكه حديثي در اينباره از پيامبر
  .رده باشندك بنابراين بايد به قياس عمل .بسيار ضعيف است

چون بيشترين معامالت و  :گفته است قاضي فقيه ابوبكر ابن العربي در شرح ترمذي
 نقره و حدنصاب زكات و مقدار صاي بود، پيامبر داد و ستد مردم با مسكوكات نقره

 طال و امثال آن نامي نبرده است چه آنها را به قياس بر فرموده است و از زكات آن را ذكر
  .ميدتوان فه نقره مي

،  با اين حال .كاالهاي تجارتي نيامده است نص صريحي درباره وجوب زكات از -ب
باشد و بجز  به اجماع علما از كاالهاي تجارتي زكات واجب مي :ابن المنذر گفته است

است و ظاهريه  نكرده  كسي با وجوب زكات از كاالهاي تجارتي مخالفت  علماي ظاهريه
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گردند كه در جاي خود بدانها پاسخ  ساس و سست ميا هاي بي همواره بدنبال شبهه
  .ايم داده

 زند، دستور كه دريافت قيمت اسبها سر به مبالغ هنگفتي مي حضرت عمر هنگامي - ج
،  كرده است راي حضرت عمر پيروي  ابوحنيفه نيز از .گرفته شود زكات داد ازآنها نيز

 نگهداري  دهي و زادو ولد و بهره آمد باشند و براي افزايش در »سائمه  «مشروط برآنكه 
  .گردند
ها، زكات عسل را نيز واجب  كشاورزي و ميوه هاي امام احمد به قياس بر فراورده - د

$+ :دانسته و به قياس بر طال و نقره و با توجه به مفهو عام و فراگيرآية £ϑÏΒuρ $ oΨ ô_t� ÷zr& Νä3 s9 

zÏiΒ ÇÚ ö‘F{   .نيز فرض و واجب دانسته استزكات همه فلزات را  .]٢٦٧[البقرة:  _#$
لولو  :گردد مانند دريا استخراج مي كه از زهري و حسن و ابويوسف از همه آنچه -هـ

  .اند خمس را واجب دانسته »معادن  «و   » ركاز «و عنبر و امثال آن به قياس بر 
شافعيه به  :مثال .اند كرده همه مذاهب فقهي در مسائل متعدد زكات به قياس عمل -و

 ...كه زكات فطريه را از خرما و مويز و گندم و جو اس بر اينكه در حديث آمده استقي
اند به  توان زكات فطريه داد و گفته ، مي اند از قوت و خوراك معمولي محل گفته  بدهيد،

، از همه  كه درحديث زكات ذكر و تصريح شده است  اي قياس بر قوتهاي چهارگانه
  .گرفت  د، بايد يكدهم آن را زكاتشون كه قوت واقع مي چيزهايي

كه از مستغالت زكات گرفته   اند از فقهاي پيشين نقل نشده است گفته  و اما اينكه -2
  نهايزما كه امروز وجود دارد در  بعضي از اين مستغالت :گوئيم در جواب مي .شود

با اين  .ردادا گذشته وجود نداشت تا فقهاء را درباره حكم آنها به اجتهاد و استنباط و
، خواه از خود  ، استنباط كرد كه زكات آنها نيز واجب است توان از اقوال فقهاء ، مي حال

  .گرفته شود آنها يا از درآمد آنها
هاي مسكوني شخصي و آالت و ابزاركار وكسب از زكات  خانه :اند علماء گفته -3

ولي مستغالت  اين سخن اشكالي ندارد .اند باشند و بدان تصريح نموده معاف مي
شوند، غير از  گيري ساخته مي كه بمنظور افزايش درآمد و بهره ساختماني و غير آن
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كسب مانند تيشه و اره و امثال آن  و ابزار و آالت  .ساختمانهاي مسكوني شخصي است
غير از ماشينها و دستگاهها و كارخانجات توليدي است كه بتدريج درآمد سرشاري از آنها 

كه انقالب صنعتي بوجود آورده و چهره زندگي دنياي امروز را دگرگون  ، گردد حاصل مي
و چهارپايان سواري غير از ماشينهاي سواري و باري و هواپيماها  .ساخته است

پيكر است و اثاث و اسباب منزل غير از فرش و وسايل و ابزاري  كوه هاي بزرگ وكشتي
از خانه  :اند ما كه گفته دانشمندان  سخن .شود كه بمنظور اجاره دادن نگهداري مي است

مسكوني شخصي و ابزاركار و وسايل اياب و ذهاب شخص زكات واجب نيست 
ده و سودآور و داراي رشد و نمو بوده و زايد بر احتياجات اصلي  اند بايد مال بهره  وگفته

گردد، سخني است بس دقيق و  آن زكات واجب و ضروري صاحب مال باشد، تا از
  .اند ، استنباط درستي نكرده ولي ديگران از آن  پرمحتوي

 و  ت نجا رخا ي اجاره اي و كا نها ختما آپارتمانها و سا  ئي زكات چگونه و بر چه مبنا
  شود؟ ميگرفته   آن ل  امثا

  :كه قبال گفته شد، اموال زكوي دو نوعند  همانگونه
ود، مانند حيوانات و ش گرفته مي كه هر سال از سرمايه و سود آنها زكات اموالي -1

  .% زكات از آنها گرفته شود2/5كاالهاي تجارتي كه 
شود و الزم نيست يكسال بر آنها  گرفته مي سود و بهره آنها زكات كه فقط از اموالي -2

 :زمينهاي زراعتي يا سرمايه غيرثابت باشد مانند :بگذرد، خواه سرمايه ثابت باشد مانند
 درباره اخذ زكات از .شود گرفته مي % زكات 5% يا  10 از اينگونه اموااي .عسل زنبور

  :، بين علماء و فقهاء اختالف است مستغالت برمبناي نوع اول يا نوع دوم اموال
 .از نظر اخذ زكات مستغالت حكم كاالهاي تجارتي دارند :گويند ، مي گروه اول -1

 % زكات5/2كنند و از آن  بيبنابراين هر سال بايدكل سرمايه و درآمد حاصله از آن را ارزيا
ابن  :از جمله .اند ، اين راي را پسنديده گروهي از فقهاي اهل سنت و تشيع. گرفته شود

متن  «و   » البحر الزخار  «و صاحب كتاب   » ا الفوائد بدايع  «عقيل حنبلي و ابن القيم دركتاب 
، بداليلي اين راي  نو همچنين شوكاني و صديق حسن خا .از فقهاي شيعه زيديه» االزهار

كرده  قرضاوي داليل شوكاني و صديق حسن خان را به تفصيل بيان اند و دكتر كرده را رد
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صله  نقل همه سخنان وي از حو .داند ولي خود مستغالت را از نوع اول اموال نمي .است
  .)1(كتاب خارج است اين

گرفت نه از  د مستغالتهرسال بايد زكات را از بهره و درآم :گويند ، مي گروه دوم -2
توان  اين راي از امام احمد و بعضي از فقهاي مالكيه نيز نقل شده است و مي .سرمايه آنها

كرد از  گروهي از اصحاب و تابعين و ديگران نيز همين نظر را استنباط و استخراج از راي
از پيشوايان زيديه   » داود  «و   » الباقر  «و   » الناصر  «ابن عباس و ابن مسعود و معاويه و  :جمله

با استفاده از آراء آنان  .و حسن بصري و زهري و مكحول و اوزاعي و عمر ابن عبدالعزيز
ولي ابوزهره و عبدالوهاب  .گرفته شود  % زكات5/2بايد از بهره و درآمد مستغالت 

گويند از درآمد و بهره  ، از دانشمندان معاصر مصر مي خالف و عبدالرحمن حسن
، بلكه بر مبناي زكات  شود ولي نه بر مبناي زكات اموال تجارتي گرفته مي التمستغ

كار بستگي به  و اين .شود % گرفته مي5% يا 10ها، از درآمد مستغالت  مزروعات و ميوه
، و  دكتر قرضاوي نيز همين راي را پسنديده .هاي آنها دارد ميزان زحمات و سنگيني هزينه

طال و  -نقدين   «مستغالت از بابت حدنصاب تابع . )2(ه استبه تفصيل ازآن دفاع نمود
، هر وقت درآمد آنها به حدنصاب طال و نقره رسيد، بايد از آن زكات  ، يعني است »نقره

، مجموع درآمد  يعني .كه مدت آن هم يكسال باشد نه يكماه گردد و بهتر است پرداخت
و وامها و ماليات و مزدكارگران و امثال ها  كرده و مجموع هزينه ساليانه را رويهم حساب

در ضمن حداقل  .، زكات بدهد آن كسر نموده و از باقيمانده درآمد صافي آن آن را از
كفايت زندگي مالك مستغالت و خانواده او نيز بايد ازكل درآمد كسر گردد و از زكات 

  .)3( معاف باشد

  رآمد مشاغل رسمي و كارهاي آزاد زكات د
  :باشند شود، دو نوع مي كه منبع درآمد اشخاص واقع مي ائي مشاغل و كاره
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دهد، بدون اينكه  كه شخص مستقيما آن را انجام مي كار فكري و جسمي ،  اول نوع  -1
گردد  ، حاصل مي اش در استخدام ديگران باشد، در اينصورت درآمد او از راه حرفه و پيشه

، نجاري و شغلهاي آزاد ديگر از اين  ياطي، خ ، هنرمندي ، وكالت ، مهندسي پزشكي :مانند
  .قبيل
دهد و در استخدام  كه شخص انجام مي كارهاي فكري و جسماني  ، نوع دوم -2

در اين صورت درآمد وي شكل  .، خواه دولت يا شركت يا افراد باشد ديگران است
  .گيرد حقوق و مزد و پاداش بخود مي

آن چقدر  ؟ و حدنصاب و مقدار ستآيا از هر دو نوع مشاغل باال زكات واجب ا
  .؟ ؟ و نظر فقه اسالمي در اين باره چيست است

كه گاهي  كه امروز براي مسلمانان مطرح است و اينگونه درآمدها اينها سواالتي است
  .باشد، براي فقهاي پيشين شناخته شده نبوده است كالن نيز مي بسيار

 بدانها  يوسف قرضاوي به اجمال كرد با استفاده از سخنان دكتر اينك سعي خواهيم
  :پاسخ دهيم

 :اند ، و محمد ابوزهره و عبدالوهاب خالف گفته عبدالرحمن حسن :استادان گرانقدر
، مشروط بر اينكه به  كسب واجب است زكات از حقوق و مزد و پاداش و درآمد

ود و سخنان ابن عباس و ابن مسع كه از ولي آنچه .آن بگذرد حدنصاب رسيده و يكسال از
معاويه و امام جعفر صادق و امام باقر و ناصر و داود و عمر بن عبدالعزيز و حسن بصري 

آن  گذشت يكسال بر  كه  گردد آنست ، درباره مال مستفاد، استنباط مي و زهري و اوزاعي
دكتر قرضاوي  .آن زكات بدهد ، بلكه هر وقت بدست شخص رسيد، بايد از الزم نيست

كرده وگفته است صاحبان  راي هريك از اشخاص فوق را بررسي به تفصيل و جداگانه
كارها، بايد همينكه صافي مجموع مزد و حقوق و پاداششان در طي سال  اين مشاغل و

 كسر هزينه زندگي خود و خانواده و احتياجات اصلي به حدنصاب زكات برسد، بعد از
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گذشت يكسال هم الزم  و كنند ، بايد زكات خود را پرداخت گرم طال است 85كه ارزش  
  .)1(%مي باشد5/2نيست و مقدارآن 

  د  م و اوراق قرضه = اسنا ت سها زكا
اي دارند و بنام  ، در معامالت تجارتي نقش عمده در دنياي امروز، سهام و اوراق قرضه

شوند و ماليات بر  باشند و بنام دارائي منقول ناميده مي مشهور مي  » بورسهاي اوراق مالي  » 
  .شود ، از آنها وصول مي رآمد دارائي منقولد

  :فرق بين سهام و اوراق قرضه مالي و اسناد مالي
سهام عبارت است از ملكيت جزئي از سرمايه مالي شركتهاي سهامي بزرگ كه هر 

  . باشد سهمي جزئي از اجزاء متساوي سرمايه آن شركت مي
كه بانك يا شركت يا  كتبي ناوراق قرضه و اسناد مالي عبارتند از تعهدنامه و تضمي

اي در مدت معيني  كه مبلغ مندرج درآن را برابر سود ويژه سپارد، حكومت به حامل آن مي
  .پرداخت نمايد باز

باشد در صورتيكه اوراق قرضه و اوراق بهادار  سهام جزء سرمايه شركت يا بانك مي
يان شركت يا بانك سهام در سود و ز .وامي هستند، بر عهده شركت يا بانك يا حكومت

باشند، در حاليكه اوراق قرضه و بهادار، وام ثابت هستند و تابع سود و زيان  سهيم مي
پرداخت معين و محدودي دارند، در صورتيكه  اوراق تاريخ باز .شركت يا بانك نيستند

 .باشد سهام چنين نيستند و نرخ آنها تابع بازار روز و سود و زيان شركت يا بانك مي
ولي اوراق قرضه و  .باشد كه معامله و داد و ستد با سهام حالل مي يداستچنين پ

بهرحال بايد زكات  .سندهاي مالي درست منطبق با معامالت ربوي است و حالل نيست
  .)2(شود  ، برابر زكات اموال تجارتي گرفته سهام و اوراق

  زكات و ماليات 
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به بعد، به  995، ص 2ج    » فقه الزكاه  «دكتر يوسف قرضاوي دركتاب پرارج خويش 
تفصيل درباره مقايسه ماليات و زكات و حقيقت آنها و فرق بين آنها و موارد اجتماع و 

دريغم آمد كه نكاتي از آن را در اختيار خوانندگان  .گفته است افتراق آنها به تفصيل سخن 
  .قرار ندهم

  ت ليا ت و حقيقت ما حقيقت زكا
، ملزم به  كه صاحب مال بر حسب توانائي مالي خويشاي مالي است  فريضه :ماليات

تحقق هدفهاي اقتصادي و  كارهاي عام المنفعه و گردد، تا براي  پرداخت آن به دولت مي
  .كشور بمصرف برسد  اجتماعي و سياسي

كه خداوند در اموال مسلمانان فرض نموده  حقي معين و مشخص است :زكات
نفس از زنگ  روح و تقرب به خدا و تزكيه و تطهير، تا بعنوان سپاس نعمت الهي و است

، بين فقراء و مساكين و ديگر مستحقان زكات تقسيم و  هاي روحي گناهان و آلودگي
  .گردد  توزيع

كه مانعين را،  باشند و دولت موظف است ، هر دو اجباري مي هم زكات و هم ماليات
دي از جامعه يا جامعه مسلمانان كند و صاحبان اموال بعنوان اينكه فر مجبور به پرداخت

باشند، بايد اين سهم مالي خويش را به جامعه بپردازند، و هردوي زكات و ماليات  مي
داراي هدفهاي اقتصادي و اجتماعي و سياسي معيني هستند، از اين بابت با هم مشترك 

  :موارد افتراق نيز دارند .باشند مي
گرديده است و پاداش معنوي و  رضزكات عبادتي است كه از جانب خدا واجب و ف

اخروي دارد و عدم پرداخت آن مستوجب عذاب الهي و آلودگي معنوي است و بايد 
ليكن ماليات از طرف دولت  .پرداخت آن توام با نيت انجام عبادت و تقرب به خدا باشد

شود و همگي ملزم به پرداخت آن  بر همه مردم خواه مسلمان يا غيرمسلمان نهاده مي
  .گردند و جنبه عبادتي ندارد مي

كردن آن  كردن يا زياد كم گرديده وكسي در مقدار زكات از طرف شارع مقدس تعيين
تواند دخالت كند ولي مقداركمي يا زيادي ماليات بستگي به نظر مقامات دولتي و  نمي

  .دستگاههاي مسئول و ميزان نيازهاي مالي دولت دارد
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، اسالم و مسلمانان وجود  ني كه در روي زميناي است ثابت و تا زما زكات فريضه
گردد،  رود و ملغي نمي ، از ميان نمي دارند، پابرجاست كه با ستم ستمكاران و عدل عادالن

، نوع و اندازه و مقدار آن بستگي به ميزان  اي ثابت و دائمي نيست ولي ماليات فريضه
  .نيازمندي دولت دارد و بر حسب آن در نوسان است

گرديده است كه  صرف زكات از طرف خدا و پيامبر خدا، معين و مشخصموارد م
ولي موارد  .باشند، و براي همه مردم آشنا هستند اي مي داراي چهره انساني و اسالمي ويژه

  .كند مصرف ماليات دراختيار حكومت است و حكومت آن را تعيين مي
د به موارد مصرفي بنابراين بودجه زكات جدا، از بودجه عمومي دولت است و باي

  .گرديده است برسد كه از طرف خداوند فرض
ولي در ماليات پيوندي بين شخص  .اش برقرار است در زكات پيوندي بين خدا و بنده

  .و حكومت برقرار است
كه خداوند از آن سخن گفته  ، زكات داراي اهداف روحي و اخالقي بسيار عالي است

  .دي و اجتماعي و سياسي است، فقط اقتصا ، ولي اهداف ماليات است
، ولي ماليات  شود و منكر آن كافر است زكات عبادت مالي است و هرگز ساقط نمي

  .چنين نيست
  .اينها بود موارد افتراق زكات و ماليات

، مالياتي را نيزكه براي تامين جامعه  تواند عالوه بر زكات شرعي البته دولت اسالمي مي
كند و از نظر شرعي هم اشكالي  مردم را ملزم به پرداخت آنمردم بگيرد و  ، از الزم است

چون موارد مصرف زكات مشخص و محدود است و موارد هزينه دولت خيلي  .ندارد
  :كند كه ليكن وقتي اخذ ماليات مشروعيت پيدا مي .بيش از موارد مصرف زكات است

اهداف مشروع  ، داشته باشد و بدون آن نتواند حقيقتاً دولت نياز مالي مبرمي -1
المال خالي باشد و  خويش را تامين نمايد و درآمد ديگري نيز نداشته باشد و بيت

  .كند حكومت خرجهاي اضافي و تشريفاتي را نيز حذف
   .گردد و بر كسي اجحاف نرود ، اخذ ماليات بر حسب درآمد و بصورت عادالنه -2
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 كارهاي غير ه برايبايد اين ماليات براي مصالح همگاني به مصرف برسد ن -3
  .مشروع

  .اخذ آن بموافقت اهل شوري و مجلس شوراي اسالمي باشد -4
   ت موجب سقوط زكات مي شود؟ ليا آيا پرداخت ،ما

  :شود زكات تا اينكه سه چيز مورد توجه نباشد، زكات محسوب نمي در
 10باشد، كه  ، مي كه از طرف شارع مشخص شده است مقدار آن بر حسب ميزاني -1

  .باشد % مي2/5% و  5و  %
زكات بايد نيت و قصد تقرب به خدا و امتثال امرالهي وجود داشته باشد، چون  در -2

  .عبادت است
چون  .كه هشت صنفند ، از طرف شارع مشخص شده است موارد مصرف زكات -3

تواند  ، ماليات نمي اين سه مورد هنگام پرداخت ماليات مورد توجه نيست هيچيك از
  مترجم. )1( گردد ات بنشيند و موجب سقوط زكاتبجاي زك
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  صيام = روزه

ÎoΤÎ) ßN’+ :، در قرآن آمده است م بمعني خويشتن داري و امساك استصيا ö‘x‹ tΡ Ç≈uΗ÷q§�=Ï9 

$ YΒöθ  .»كه با مردم سخن نگويم ام  بيگمان من در راه خدا بر خود نذركرده« .]26[مريم:  _¹|
ولي صوم در اصطالح فقهي بمعني  .گفتن است  كه صوم بمعني خويشتنداري از سخن

كه بايد همراه با نيت   ، كه موجب باطل شدن روزه است خويشتنداري از كارهائي است
  .عبادت و تقرب بخدا، از هنگام طلوع فجر صادق تا غروب خورشيد صورت گيرد

  زه رو فضيلت 

كل عمل ابن « :فرمايد خداوند بزرگ مي :فرمود پيامبر :كه از ابوهريره روايت است -1
آدم له إال الصيام، فإنه لي ، وأنا أجزي به ، والصيام جنة ، فإذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث ، 
وال يصخب ، وال يجهل ، فإن شاتمه أحد، أو قاتله، فليقل: إني صائم، مرتين، والذي نفس محمد 

سك، وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا بيده لخلوف فم الصائم، أطيب عند اهللا يوم القيامة من ريح الم
دهد، براي  كه انسان انجام مي هر عمل و رفتاري « »أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه

 .دهم باشد و من خود بدان پاداش مي كه آن براي من مي ، باشد، مگر روزه خودش مي
باشد، از  پس هرگاه يكي از شما روزه .كند گناهان جلوگيري مي معاصي و روزه از

كسي به  اگر .، اجتناب ورزد كشيدن و رفتار سفيهانه بدگوئي و سخن ناشايست و از فرياد
 :بلكه دوبار بگويد .، به وي پاسخ ندهد گفت يا با وي به نزاع برخاست وي فحش و ناسزا

دار،  ، بوي بد دهان روزه سوگند بدانكس كه جان محمد در دست او است .من روزه هستم
آيد، در روز رستاخيز به نزد خداوند، خوشبوتر از رايحه مشك  روزه پديد مي كه در اثر

يكي بهنگام افطار، كه بسيار شادمان  :دار، دو شادي دارد كه ديگران ندارند روزه .است
اش شادمان  كند از نتيجه روزه كه خداي خويش را مالقات مي است و ديگري وقتي

  بروايت احمد و مسلم و نسائي .»است
الصيام جنة، فإذا  « :داود حديث فوق بدينگونه آمده است در روايت بخاري و ابي -2

كان أحدكم صائما، فال يرفث، وال يجهل، فإن امرؤ قاتله، أو شاتمه فليقل، إني صائم،مرتين، 
والذي نفس محمد بيده، لخلوف فم الصائم أطيب عند اهللا من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه 
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او خوردني و  ...« »الصيام لي، وأنا أجزي به، والحسنة بعشرة أمثالها وشهوته من أجلي.
كرده است روزه براي من است   من ترك نوشيدني و آرزوي نفساني خويش را بنا بدستور

  .»دهم دهم و پاداش هر نيكي را ده برابر مي و من خود بدان پاداش مي
الصيام والقرآن يشفعان للعبد «: گفت صپيامبر :از عبداهللا بن عمرو روايت است كه -3

يوم القيامة، يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوات، بالنهار، فشفعني به. و يقول القرآن: 
كريم براي بنده فرمانبردار خداوند،  روزه و قرآن«  »منعته النوم بالليل، فشفعني فيه فيشفعان

گارا من در روز او را از اي پرورد :گويد روزه مي :كنند در روز رستاخيز شفاعت مي
كريم   ام بنابراين شفاعت مرا درباره او بپذير و قرآن خوردني و آرزوهاي نفساني باز داشته

خواند، بنابراين  ام و او شب قرآن مي من در شب او را از خواب باز داشته :گويد مي
با سندي امام احمد  .»پذيرد شفاعت مرا درباره او بپذير و خداوند شفاعت آنها را مي

  .كرده است صحيح آن را روايت
مرا به  :رفتم وگفتم صمن به خدمت پيامبر :گفت كه ابوامامه روايت است از -4

عليك بالصوم فإنه ال عدل له "ثم « :او فرمود .كه مرا به بهشت برساند كن كاري راهنمائي
يچ عملي بپاي آن ، چه ه كه روزه بگيري بر تو باد،« »أتيته الثانية، فقال:" عليك بالصيام

 .» بر تو بادكه روزه بگيري :كه فرمود رسد، سپس باري ديگر به حضور او رفتم نمي
  .دانسته است  »صحيح  «كه او آن را  بروايت احمد و نسائي و حاكم

ال يصوم عبد يوما في سبيل اهللا « :فرمود صكه پيامبر از ابوسعيد خدري روايت است -5
هركس يك روز را در راه خداوند  « »لنار عن وجهه، سبعين خريفااال باعد اهللا بذلك اليوم ا

 .»سازد زه بگيرد، خداوند به پاداش آن روز، هفتاد سال عذاب دوزخ را از او دور مي رو
  . اند همه محدثين بجز ابوداود آن را نقل كرده

ن، الريا :بابا، يقال له »إن للجنة« :فرمود صكه پيامبر راز سهل بن سعد روايت است
بهشت را دري «أين الصائمون؟ فإذا دخل آخرهم أغلق ذلك الباب  :يقال يوم القيامة

؟ چون  داران كجايند روزه :بروز رستاخيز گويند .نامند »ريان = سيراب  «كه آن را  است
  .بروايت بخاري و مسلم .»شود آخرين نفر داخل شد، آن در بسته مي
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 اقسام روزه

روزه سنت و  -2روزه فرض و واجب  - 1 :ستروزه از نظر فقهي دو قسم ا
  .داوطلبانه

  :شود روزه فرض و واجب به سه قسمت تقسيم مي
  .روزه ماه مبارك رمضان - الف
  .گناهان  روزه كفارات = تاوان -ب
  .روزه نذري - ج

گوئيم و درباره  ما در اينجا از روزه ماه رمضان و روزه سنت و داوطلبانه سخن مي
  .نذري در جاي مخصوص بخود ازآن سخن خواهيم گفت كفارات و روزه روزه 

  آنحكم و  ن ه رمضا روزه ما

دليل وجوب آن  :باشد روزه ماه رمضان بدليل قرآن و سنت نبوي و اجماع واجب مي

'yγ•ƒr$+: كريم از قرآن ‾≈tƒ t Ï% ©!$# (#θãΖtΒ# u |=ÏG ä. ãΝà6ø‹n=tæ ãΠ$u‹Å_Á9$# $yϑx. |=ÏG ä. ’ n? tã š Ï% ©!$# ÏΒ 

öΝà6Î=ö7s% öΝä3 ª=yè s9 tβθ à) −G s? ∩⊇∇⊂∪_  :ايد و اي اهل  اي كساني كه ايمان آورده « .]١٨٣[البقرة
كه بر امتان پيش از  ، همانگونه ، روزه ماه رمضان بر شما فرض و واجب شده است ايمان

، شايد كه موجب تقوا و پرهيزگاري و اطاعت شما از امر  گرديده است شما نيز فرض

$ã�öκy− tβ+و  .»گردد پروردگارتان ŸÒtΒu‘ ü“Ï% ©!$# tΑ Ì“Ρé& ÏµŠÏù ãβ# u ö� à)ø9 $# ” W‰ èδ Ä¨$̈Ψ=Ïj9 ;M≈oΨ Éi� t/ uρ zÏiΒ 

3“y‰ ßγø9 $# Èβ$ s% ö� àø9 $#uρ 4  yϑsù y‰Íκy− ãΝä3Ψ ÏΒ t� öκ¤¶9 $# çµ ôϑÝÁ uŠù=sù_  :ماه رمضان آنچنان « .]١٨٥[البقرة
كه هدايت و راهنما براي  رآني، ق گرديده است كه نزول قرآن در آن آغاز  ماهي است،

پس هركس  .باشد ، از همديگر مي مردم و بيان كننده راه هدايت و جداكننده حق و باطل
  .»از شما در ماه رمضان در شهر خويش بوده و بيمار نباشد روزه ماه رمضان را بگيرد

  :دليل وجوب روزه ماه رمضان از سنت نبوي
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: شهادة أن ال إله إال اهللا، وأن محمدا رسول اهللا، بني االسالم على خمس« :فرمود صپيامبر
اسالم بر پنج چيز بنياد نهاده شده « »وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان وحج البيت

و برپاي داشتن  ص، وگواهي برسالت محمد بن عبداهللا گواهي بوحدانيت اهللا  :است
اهللا  برگزاري فريضه حج بيت فريضه نماز و پرداخت زكات وگرفتن روزه ماه رمضان و

  .» الحرام
اي رسول  :كرد سئوال صكه مردي از پيامبر :و در حديث طلحه بن عبيداهللا آمده است

آيا  :گفت آنمرد .روزه ماه رمضان :؟ فرمود كرده است اهللا خداوند، چقدر روزه بر من فرض
طلبانه روزه سنت مگراينكه داو .نخير :فرمود ص؟ پيامبر آن برمن فرض شده است از غير

  .بگيري
، براينكه روزه ماه  و دليل ديگر وجوب روزه ماه رمضان اجماع امت اسالمي است

كس منكر وجوب  هر هاي اساسي دين اسالم است و رمضان واجب و يكي ازاركان و پايه
  .باشد كافر و مرتد مي گردد  ان

  .گرديده است رض روزه ماه رمضان در روز دوشنبه دوم ماه شعبان سال دوم هجري ف

  :ه ل خير در آن ما ن و فضيلت اعما ه رمضا فضيلت ما
قد « :، فرمودصكه چون ماه رمضان فرا رسيد، پيامبر از ابوهريره روايت است -1

جاءكم شهر مبارك، افترض اهللا عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، 
همانا ماهي مبارك « »من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرموتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير 

درهاي بهشت در آن گشوده  .گرديده است كه روزه آن بر شما فرض برايتان فرا رسيد،
شود و  ) و درهاي دوزخ در آن ماه بسته مي ماه خير و نيكي و احسان است گردد ( مي

پردازند و از  ارهاي نيك ميك چون مردم به شوند ( شياطين در آن ماه به زنجيركشيده مي
كه موجب دوزخ باشد در بين مومنان صورت  كاري پرهيزند،بدگوئي و مردم آزاري مي

كه عبادت  در آن ماه شبي وجود دارد .كار شياطين فراهم نيست اي براي گيرد و زمينه نمي
ر و كه از خي كسي براستي .بغير ازآن شب .آن شب بهتر است از عبادت در يكهزار ماه در
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بروايت احمد و نسائي  .» گردد، او براستي محروم است ، در آن شب محروم بركت عبادت
  .و بيهقي

كه درباره رمضان سخن  من پيش عتبه بن فرقد بودم :گفت كه  از عرفجه نقل است  -2
بر ما وارد شد و عتبه چون او را ديد هيبت  صآنوقت يكي از ياران محمد در .گفت مي

از  :رمضان سخن آغازيد و گفت از آن مرد نيز .و سكوت اختياركردگرفت  او را فرا
تغلق أبواب النار وتفتح أبواب الجنة، وتصفد «: گفت در ماه رمضان ميكه  شنيدم صپيامبر

فيه الشياطين، قال: وينادي فيه ملك: يا باغي الخير أبشر، ويا باغي الشر أقصر، حتى ينقضي 
گردد  گشوده مي شود و درهاي بهشت خ بسته ميدر ماه رمضان درهاي دوز«. »رمضان

اي طالبان  :كند اي فرياد مي فرشته شوند و تا پايان ماه رمضان  كشيده مي شياطين به زنجير
كه ماه رمضان پايان  خير و نيكي بر شما مژده باد و اي طالبان شر و بدي بس كنيد تا اين

  .است »يدج  «سند اين حديث  .بروايت احمد و نسائي .»يابد مي
والصلوات الخمس، والجمعة إلى « :گفت صاز ابوهريره روايت است كه پيامبر -3

نمازهاي پنجگانه فرض  « »الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، إذا اجتنبت الكبائر
گناهان صغيره هستند  كفاره و نماز هفتگي جمعه و روزه ساليانه ماه رمضان همگي

  .بروايت مسلم .»گردد كبيره اجتناب انمشروط برآنكه ازگناه
من صام رمضان وعرف «: گفت صكه پيامبر از ابوسعيد خدري روايت است -4

هركس ماه رمضان را روزه بگيرد « »حدوده، وتحفظ مما كان ينبغي أن يتحفظ منه كفر ما قبله
ها الزم از آن كه پرهيز چيزهايي و حدود و مقررات و فرايض آن را بداند و خويشتن را در

 بروايت احمد و .» ) پيش از رمضان را داده است صغيره گناهان ( است مصون دارد اوكفاره
  .بيهقي با سندي نيكو

من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له «: گفت صكه پيامبر از ابوهريره روايت است -5
وزه بگيرد، هركس براي رضاي خدا و باميد پاداش او، ماه رمضان را ر« »ما تقدم من ذنبه

 .سنن صاحبان  بروايت احمد و .»شود گذشته او آمرزيده مي ) صغيرهگناهان (

  :ن ه رمضا ر به روزه خواران در ما اخطا
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عرى االسالم، و قواعد الدين ثالثة، « :گفت صاز ابن عباس روايت است كه پيامبر -1
شهادة أن ال إله إال اهللا، عليهن أسس االسالم، من ترك واحدة منهن، فهو بها كافر حالل الدم: 

،  دستگيره محكم و قابل اطمينان اسالم و زيربناي دين« »والصالة المكتوبة، وصوم رمضان
هركس يكي از آنها را ترك كند، به  .هاي اسالم برآنها استوار است كه پايه سه چيز است

، و  فريضه، نمازهاي  گواهي بوحدانيت اهللا  :كه خونش حالل است  انجامد، كفر وي مي 
  .دانسته است »صحيح  «بروايت ابويعلي و ديلمي و ذهبي آن را  .» روزه ماه رمضان

من أفطر يوما من رمضان، في غير « :گفت صكه پيامبر از ابوهريره روايت است -2
هركس يك روز در ماه  « »رخصة رخصها اهللا له لم يقض عنه صيام الدهر كله، وإن صامه

، روزه را بخورد، اگر همه روزگار روزه باشد  شرعيرمضان بدون عذر و رخصت 
  .بروايت ابوداود و ابن ماجه و ترمذي .»كند تواند پاداش آن را جبران نمي

هركس در ماه رمضان بدون عذر و   « :كرده است بخاري از ابوهريره بطريق مرفوع نقل
ي آن را بگيرد و تواند جا اي را بخورد، اگر تمام روزگار روزه باشد، نمي بيماري روزه

به نزد  :گفته است ذهبي .گفته است و ابن مسعود نيز آن را . » پاداش آن را جبران نمايد
كار و  هركس بدون بيماري روزه رمضان را بخورد، او از زنا  « :مومنان ثابت شده است

باشند و او  خوار، در شك مي گروهي در مسلمان بودن روزه بلكه .دائم الخمر بدتر است
  .»پندارند زنديق و مرتد مي را

  رسد؟ ن به ثبوت مي ماه رمضا از چه راهي فرا رسيدن، 

لو  يكي رويت هالل ماه رمضان و :گردد ، ازدو راه ثابت مي فرا رسيدن ماه رمضان
  .كردن سي روزه ماه شعبان دوم تمام .اينكه وسيله يك نفر عادل باشد

كه من  رويت هالل ماه رمضان بودند،مردم در صدد   «كه  از ابن عمر روايت است -1
كه  دستور داد گرفت و بمردم نيز ، او خود روزه ام كه هالل را ديده به پيامبر، خبردادم

  .اند دانسته  » صحيح  «كه اين دو نفر آن را  بروايت ابوداود و حاكم و ابن حبان . » روزه بگيرند
رؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم صوموا ل«: گفت صاز ابوهريره روايت است كه پيامبر -2

هر رقت هالل ماه رمضان را رويت كرديد، روزه  « »عليكم فأكملوا عدة شعبان ثالثين يوما
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هوا  اگر .نباشيد كرديد، روزه را بخوريد و روزه بگيريد و هروقت هالل شوال را رويت
 .»كنيد  كنيد، سي روزه شعبان را تكميل ابري بود و نتوانستيد هالل رمضان را رويت

  .بروايت بخاري و مسلم
  كه براي روزه :اند كنند وگفته بيشتر اهل علم بدينطريق عمل مي :گفته است ترمذي

و  .، مورد قبول است ام ، شهادت وگواهي يك نفر مردكه بگويد من هالل را ديده گرفتن
اصح  :تگفته اس باشد و نووي راي امام شافعي و امام احمد و ابن المبارك نيز چنين مي

 بنابراي عموم فقها، رويت يك مرد عادل و :باره ثبوت رويت هالل شوال اما در و .آنست
 گردد يا اينكه دو نفر  شود، بلكه بايد سي روزه ماه رمضان تكميل گواهي وي پذيرفته نمي

ولي ابوثور گفته است ثبوت رويت هالل  .گواهي دهند گواه عادل برويت هالل شوال
  . گواهي يك نفر عادل قبول است  ، با هم فرقي ندارند وبراي هر دو، انهالل رمض شوال و

كنم  راي ابوبكر بن المنذر نيز چون راي ابوثور است وگمان مي « :ابن رشد گفته است
، بر اينكه  ابن المنذر استدالل كرده است كه اجماع است .نيز چنين است »ظاهريه  «راي 

باشد، بنابراين فرا رسيدن و تمام شدن  ن واجب ميبقول يكنفر افطار و امساك از خورد
كه زمان افطار و  باشند، اي مي گونه است چون هردو عالمت و نشانه ماه رمضان نيز، بهمين

  .»كنند گرفتن را، از هم جدا مي زمان روزه
، براي ثبوت هالل شوال  گواه عادل اگر درباره معتبر بودن دو نفر :گفته است شوكاني

ي نباشد، چنان پيدا است بقياس براينكه رويت هالل رمضان با شهادت داليل صحيح
 .كند شود، براي افطار و ثبوت رويت هالل شوال نيز، يكنفرگواه كفايت مي يكنفر ثابت مي

، بپذيريم مگر  بعالوه پذيرفتن تعبدي خبرواحد دليل است بر اينكه آن را در هر موضوعي
، مانند  ، پذيرفتن خبر واحد تعبدي نيست وارد خاصي، كه در م اينكه دليلي داشته باشيم

كه  بهرحال پيدا است .شود ، كه خبر واحد پذيرفته نمي شهادت درباره اموال و امثال آن
  .راي ابوثور درست باشد

  :اگر كسي تنها هالل را رويت كرد
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او روزه  ، تنها هالل ماه رمضان را ديد، بايد پيشوايان فقه اتفاق دارند، بر اينكه هر كس
 كه روزه بگيرد، مگر بر وي واجب نيست :كرده وگفته است ولي عطاء مخالفت .باشد

درباره رويت هالل شوال اختالف  و .كند اينكه شخص ديگري نيزبا وي هالل را رويت
كرد بايد افطار كند؟ حق آنست كه بايد  آيا اگر شخصي هالل شوال را رويت  :اند كرده

بهنگام رويت هالل روزه  صزيرا پيامبر .اند ه شافعي و ابوثور گفتهك افطار كند، همانگونه 
بيند، بطور يقيني رويت برايش  كه هالل را مي كرده است و شخصي و افطار را واجب 

  .، و مدارآن بر حس است و نيازي به مشاركت غير ندارد پيش آمده

  :اختالف مطالع

) معتبر  ماه رمضان و ماه شوال براي جمهور فقهاء اختالف مطالع براي رويت هالل (
كرد، بر همه كشورها و  بنابراين هرگاه اهل شهري وكشوري هالل را رويت .نيست

صوموا «: فرموده است صكه روزه بگيرند، چون پيامبر گردد، شهرهاي ديگر واجب مي
، و فراگير براي همه امت  خطابي است عام صاين سخن پيامبر .»لرؤيته، وافطروا لرؤيته

كرد،  ) را رويت رمضان مكاني هالل ( ، در هر افراد امت ، پس هرگاه يكي از صمدمح
  .گردد ، براي همه افراد مكلف امت ثابت مي حكم اين رويت

اسحاق و راي صحيح علماي حنفيه و  قاسم بن محمد وسالم و راي عكرمه و ولي
، فقط  شهر و كشوريكه رويت هالل در هرمنطقه و  ، برآنست راي برگزيده علماي شافعيه

كه رويت هالل در غير شهر و منطقه و كشور خود را  الزم نيست براي اهل آنجا است و
 :كه كريب نقل شده است چه از .، اختالف مطالع معتبر است پس بنابراين آراء .بپذيرند

كه ماه رمضان فرا رسيد و من شب جمعه هالل ماه  آنجا بودم من به شام رفتم و در  «
ابن عباس درباره هالل  .سپس درآخر ماه رمضان به مدينه برگشتم .را ديدمرمضان 

ما شب جمعه هالل را  :شماكي هالل را ديديد؟ گفتم :كرد وگفت رمضان از من سئوال
گرفتند و  روزه آن را ديدند و ، و مردم نيز آري :گفتم  ؟ تو خود آن را ديدي :گفت. ديديم

بنابراين روزه  .ولي ما آن را شب شنبه ديديم :گفت ابن عباس .گرفت معاويه نيز روزه
، يا اينكه هالل شوال را  كنيم خواهيم بود تا اينكه سي روزه ماه رمضان را تكميل مي
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 .نخير :؟ اوگفت آيا رويت هالل معاويه وروزه او را قبول نداري :گفتم من .بينيم مي
بروايت احمد و  .معتبر است)كه اختالف مطالع  ، چنان بما دستور داده است ( صپيامبر

  .مسلم و ترمذي
است و اهل علم درباره   » ، صحيح و غريب حسن  » اين حديث  :گفته است ترمذي

گفته  »فتح العالم شرح بلوغ المرام  «صاحب  .اند كرده اختالف مطالع بدين حديث عمل
 مناطقي مردم اي براي مردم آنجا و منطقه كه رويت هالل در قريب بصواب آنست :است

  .كه با آنجا هم مطلع است معتبر است 

  ن واجب است؟ كساني روزه رمضا  بر چه

بنا به اجماع علماي فقه روزه بر هر مسلمان عاقل بالغ تندرست غير مسافر، واجب 
نيز   »نفاس  «و    » حيض  «كه از خون  ، شرط است است و براي زنان عالوه بر شرايط فوق

كافر و ديوانه و بچه و بيمار و مسافر و حايض و نفساء و پيرمرد بنابراين بر .پاك باشند
البته بعضي از  .، روزه رمضان واجب نيست ناتوان و پيرزن ناتوان و زن آبستن و زن شيرده

آنها از  و بعضي از .كافر و ديوانه  :اينها بطور مطلق بر آنها روزه واجب نيست مانند
آنها  بعضي از گرفتن دستور دهند، و بر  ا بروزهكه آنان ر  شود، سرپرستان خواسته مي

و براي بعضي از آنها اجازه  .كنند آن را قضاء كه روزه رمضان را بخورند و واجب است
اينك هريك از  .باشد كه در آنصورت فديه آن واجب مي ، داده شده است روزه خوردن

  :شوند اينها بطور جداگانه بيان مي
  :روزه كافر و ديوانه

، پس بر غير مسلمان واجب نيست و ديوانه مورد  زه يك عبادت اسالمي استچون رو
 .باشد مدار تكليف مي ، مالك و عقل شود، چه عقل ازوي سلب شده و تكليف واقع نمي

رفع القلم عن ثالثة: عن « :فرمود صكه پيامبر طالب آمده است حديث علي بن ابي در
از سه دسته تكليف « »وعن الصبي حتى يحتلم المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ،

كه  يابد، و از خوابيده تا زماني از ديوانه تا زماني كه بهبودي مي :ساقط شده است
  .به روايت احمد و ابوداود و ترمذي .»گردد كه محتلم مي شود، واز بچه تا زماني بيدارمي
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  :روزه كودك
سرپرست وولي او، وي را به كه  ، ولي الزم است اگرچه روزه بركودك واجب نيست

كه قدرت و  گيرد و تا زماني گرفتن دستور دهد، تا از دوران كودكي بدان عادت روزه
 :معوذ نقل است كه ربيع دختر از .گرفتن را دارد، آن را ترك نكند توانائي روزه

كه هركس روزه است و  ، در صبح روز عاشورا بروستاهاي انصار خبر فرستاد،صرپيامب«
،  كس صبح چيزي خورده است و هر .كند كامل اش را ، روزه زي نخورده استصبح چي

از اين ببعد همواره روز عاشورا را روزه  .باقيمانده روز چيزي نخورد و روزه باشد
كرديم و آنها را با  گرفتن وادار مي كودكان خردسال خويش را نيز به روزه گرفتيم و مي

آنها  ، هرگاه يكي از ساختيم اب بازي پشمي ميبرديم و برايشان اسب خود به مسجد مي
داديم تا اينكه وقت افطار فرا  كرد، آن اسباب بازي را به وي مي گريه مي براي خوراك

  .بروايت بخاري و مسلم .»رسيد مي

  ن روزه اركا

  :دهد كه حقيقت آن را تشكيل مي روزه داراي دو ركن اساسي است
كند) از زمان طلوع فجر  كه روزه را باطل مي چيزهايي خويشتن داري از مفطرات ( -1

≈t↔ø9+ :فرمايد چون خداوند مي .صادق تا غروب خورشيد $$ sù £èδρ ç�Å³≈t/ (#θäótFö/ $# uρ $ tΒ |=tFŸ2 

ª! $# öΝä3s9 4 (#θ è=ä. uρ (#θç/ u�õ° $# uρ 4 ®Lym t ¨t7oKtƒ ãΝä3 s9 äÝø‹sƒ ø:$# âÙ u‹ö/ F{ $# zÏΒ ÅÝø‹sƒø:$# ÏŠuθ ó™F{ $# zÏΒ Ì�ôf xø9 $# ( ¢Ο èO 

(#θ‘ϑÏ? r& tΠ$ u‹Å_Á9 $# ’ n<Î) È≅øŠ ©9 حاالكه معاشرت با همسرانتان بعد از افطار برايتان  «. ]١٨٧[البقرة:  _#$
 كنيد و بدنبال آنچيزي باشيد و آنچيزي را طلب كنيد، ، با آنان معاشرت حالل شده است

انساني از آن كه خداوند بمقتضاي فطرت برايتان مقدوركرده است و بمقتضاي سرشت 
كه سپيده صبح از سياهي شب آشكار و  نياز نيستيد، و بخوريد و بياشاميد، تا آنزمان بي

 مراد دراين آيه از .»، روزه را تا شب باتمام برسانيد آن شود، سپس بعد از مشخص مي
از بخاري و مسلم روايت شده  .خيطه ابيض وخيط اسود، سپيده صبح وسياهي شب است

، يك عقال سفيد و يك عقال سياه را  بهنگام نزول آيه فوق :گفت حاتم كه عدي بن است
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 .گرديد كه برايم مشخص نمي نگريستم زير بالش و متكاي خويش نهادم و شب بدانها مي
مراد سپيده صبح و سياهي  :كه فرمود كردم رفتم وآن را برايش نقل صفردايش پيش پيامبر

  .شب است

$!+ :فرمايد خداوند مي :نيت -2 tΒ uρ (# ÿρ â÷É∆ é& āω Î) (#ρ ß‰ ç6÷èu‹Ï9 ©!$# tÅÁÎ=øƒèΧ ã& s! t Ïe$!$#_  :٥[البينة[. 
بدانان دستور داده نشده است مگر اينكه خداوند را خالصانه و با اخالص نيت پرستش  «

بيگمان  « »إنما االعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى« :فرمايد مي صو پيامبر .»كنند
كه نيت آن را كرده  رسد ، آنچيزي مي كند و بهركس نيت ارزش پيدا مي هركاري توام با

، پيش از طلوع فجر براي هريكي از  كه نيت كردن روزه و الزم و واجب است .» است
  .گيرد شبهاي رمضان صورت مي

من لم يجمع الصيام قبل الفجر، « فرمود: صپيامبر :گفت ه ام المومنينزيرا حفص
گرفتن را نداشته باشد،  پيش از سپيده صبح ، نيت و تصميم روزههركس  «. »فالصيام له

 ، آن را روايت كرده و ابن خزيمه و امام احمد و صاحبان سنن .»اش صحيح نيست روزه
در هرجزئي از شب نيت و قصد روزه كند، صحيح  .اند دانسته  » صحيح  «ابن حبان آن را 

ي است وزبان در آن دخالتي است و تلفظ بدان شرط نيست چون نيت يك عمل قلب
ندارد، چون حقيقت نيت آنست كه بمنظور امتثال و اجراي فرمان خداوند و طلب رضاي 

، هركس شب براي خوردن سحري و با  بنابراين .كرده شود كاري او، قصد و نيت انجام
كند، در حقيقت  گرفتن و تقرب بخداوند، بيدارشود و بعد ازآن امساك  قصد و نيت روزه

،  ، و هركس در طي روز از انجام كارهاي مبطل روزه نيت صحيح بجاي آورده استاو 
خودداري كند و بخاطر خدا اينكار را انجام دهد، او نيز نيت و قصد شرعي را بجاي 

گويند نيت روزه سنت و  بسياري از فقها مي .، اگرچه سحري نيز نخورده باشد آورده است
 .، مشروط برآنكه چيزي نخورده باشد يرد صحيح استداوطلبانه اگر در روز نيز صورت گ

 »هل عندكم شئ؟«: گفت بحجره من آمد و صروزي پيامبر :گفته است حضرت عايشه
 .» ام بنابراين من روزه « »فإني صائم« :او فرمود .نخير :گفتيم  »؟ آيا چيزي داريم بخوريم «

  .بروايت مسلم و ابوداود
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كه پيش اززوال  ، روز صحيح است سنت در گويند وقتي نيت روزه ها مي حنفي
و از ظاهر  .گيرد و قول مشهور امام شافعي نيز چنين است خط استوا صورت خورشيد از

بعد از زوال  زوال و كه نيت روزه سنت پيش از آيد سخن ابن مسعود و امام احمد برمي
  .هر دو جايز است

   ؟ آن بر آنها واجب است  ي قضا ن روزه نگيرند ولي  ني مجازند در رمضا كسا چه 

رود و اميد بهبودي دارد و براي مسافر مباح  كه بهبودي وي انتظار مي براي بيماري
خداوند  .باشد ، بر آنها واجب مي كه در رمضان روزه نگيرند ولي قضاي آن ، است

+ :فرمايد مي tΒuρ tβ$ Ÿ2 $³ÒƒÍ÷s∆ ÷ρ r& 4’ n?tã 9�xy™ ×ο £‰ Ïèsù ôÏiΒ BΘ$ −ƒr& t�yz é&_  :و هركس  «. ]١٨٥[البقرة
كه روزه رمضان را  از شما در ماه رمضان بيمار باشد، يا بمسافرت رفت براي او مباح است

كه نگرفته است روزه باشد و آنها را قضا  هائي نگيرد و بعد ازماه رمضان بتعداد روزه
خداوند بر   « :اند كه كرده احمد و ابوداود و بيهقي با سند صحيح از معاذ روايت .»نمايد

'yγ•ƒr$+ ود:روزه را فرض نمود و فرم صپيامبر ‾≈tƒ t Ï%©! $# (#θãΖtΒ#u |=ÏGä. ãΝà6ø‹n=tæ ãΠ$u‹Å_Á9 $# $ yϑx. 

|=ÏGä. ’ n?tã šÏ% ©! $# ÏΒ öΝà6Î=ö7 s%_  :تا مي رسد به: .]١٨٣[البقرة +’ n? tãuρ šÏ% ©!$# …çµ tΡθà)‹ÏÜ ãƒ 

×π tƒô‰ Ïù ãΠ$ yèsÛ &Å3ó¡ ÏΒ_  :گرفت و هركس  خواست روزه مي آنوقت هركس مي .]١٨٤[البقرة
داد و اين عمل  ، مسكيني را اطعام مي خواست روزه را مي خورد و بجاي هر روزه مي

�ã+ :اي ديگر را نازل فرمود سپس خداوند آيه .كافي بود برايش öκy− tβ$ ŸÒtΒu‘ ü“Ï% ©!$# tΑ Ì“Ρé& ÏµŠÏù 

ãβ# u ö�à) ø9$# ”W‰ èδ Ä¨$ ¨Ψ=Ïj9 ;M≈oΨ Éi� t/ uρ zÏiΒ 3“y‰ ßγø9 $# Èβ$ s% ö�à ø9$# uρ 4 yϑ sù y‰ Íκy− ãΝä3Ψ ÏΒ t� öκ¤¶9 $# çµ ôϑÝÁ uŠù=sù_ 
كه تندرست باشد، و مسافر نباشد  كسي گرفتن براي از آنوقت ببعد، روزه .]١٨٥[البقرة: 

آن را بعداً  گرديد و به بيمار و مسافر، اجازه داده شد كه روزه نگيرند (و واجب و ثابت
 گرفتن را ندارند، اين رخصت را دادكه بجاي هر  كه توانائي روزه ه پيرانيكنند) و ب قضا
كند، عبارت  كه روزه خوردن را مباح مي بيماريي . » كنند ، يك نفر مسكين را اطعام  اي روزه
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رود كه  گردد، يا گمان مي گرفتن موجب افزايش آن مي  كه روزه  ، است از بيماري شديدي
  .خير اندازدروزه بهبودي آن را بتا

 هر نوع بيماري مجوز روزه :اند گفته بعضي از پيشينيان « :صاحب مغني گفته است
، حتي اگر دندان درد يا درد انگشتان باشد زيراكلمه مريض عام است و  خواري است

بنابراين  .كه روزه نگيرد اگرچه نيازي بدان سفر نيز نداشته باشد مسافر برايش مباح است
اين راي به بخاري و عطاء و ظاهريه نسبت  .مجوز روزه خواري است مطلق بيماري هم

گرفتن بيمار   كه با روزه كسي بحقيقت نگران باشد كه اگر صحيح آنست .داده شده است
 كه تشنگي و كسي تواند روزه نگيرد و همچنين شود، حكم بيمار را دارد و مي مي

كه روزه را بخورد   وي الزم استكه هالك شود، بر  ترسد مي گرسنگي بروي چيره شده و

#) Ÿωuρ+: چه خداوند فرموده است .كند، اگرچه تندرست هم باشد آن را قضا و þθè=çFø) s? 

öΝä3|¡ àΡ r& 4 ¨βÎ) ©! $# tβ%x. öΝä3Î/ $ VϑŠÏm u‘ ∩⊄∪_  :خودتان را نكشيد، بيگمان خداوند « .]29[النسا

≅tΒuρ Ÿ$+ .» نسبت به شما بسيار مهربان است yè y_ ö/ä3 ø‹n=tæ ’ Îû È Ïd‰9 $# ô ÏΒ 8l t�ym_  :و « .]78[الحج
 گرفت و اگر شخص بيمار، روزه را .» خدا در امور ديني شما را در تنگنا قرار نداده است

كه خداوند  ليكن بعلت اينكه از رخصتي .باشد كرد، روزه وي صحيح مي مشقت را تحمل
باشد و شايد به وي  ست مكروه ميكرده است استفاده ننموده ا دوست دارد و به وي اعطاء

  .زيان برساند
گرفتند و بعضي روزه را  آن حال روزه مي بعضي از يارانش در صزمان پيامبر در

 صحمزه اسلمي به پيامبر .اند پيروي كرده صگرفتند و هر دوگروه از فتواي پيامبر نمي
گناه  ، آيا ينمب گرفتن را در خود مي  اي رسول خدا من در مسافرت توانائي روزه :گفت
هي رخصة من اهللا تعالى فمن أخذ بها، فحسن، ومن « :گفت ص؟ پيامبر كه روزه باشم دارد

اين يك رخصت است از جانب خداوند، هركس بدان « »أحب أن يصوم فال جناح عليه
 .»كه روزه بگيرد بر وي گناهي نيست ، و هركس خواست كرده است  كرد نيك عمل

كرده  بمكه سفر صهمراه پيامبر  « :عيد خدري روايت استو از ابوس .بروايت مسلم
شما از دشمن   « :گفت صپيامبر .منزلي فرود آمديم ، در حاليكه ما روزه بوديم و در بوديم
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 صاين سخن پيامبر .»دارد ايد و روزه را بخوريد شما را نيرومند نگه مي نزديك شده
سپس در  .عضي از ما روزه را خوردندبراي ما رخصتي شد، لذا بعضي ازما روزه بودند و ب

آن  كنيد وشب را بر دشمن حمله مي شما بر  «گفت  ص، پيامبر منزل ديگري فرود آمديم
اين سخن  .»كند، پس روزه نگيريد مي روزه نگرفتن شما را نيرومندتر آوريد و مي بروز
 .رديمك لذا همگي افطار .گرفتن باقي نماند  رخصت روزه ديگر حكم بود و صپيامبر

در سفر بودند، روزه  صكساني از مايه همراه پيامبر  كه  ديدم سپس بعد از آن مي
  .بروايت احمد و مسلم و ابوداود . » گرفتند مي

به جنگ  صما در ماه رمضان همراه پيامبر  « :گفت  كه  از ابوسعيد خدري روايت است
گرفتند، نه روزه داران  ما روزه نمي گرفتند وبعضي از ما روزه مي بعضي از .رفتيم مي

 و راي آنان بر اين بود، .گرفتند و نه روزه خواران بر روزه داران برروزه خواران خرده مي
كه هركس بتواند روزه بگيرد روزه باشد وكارخوبي است و هركس نتواند روزه بگيرد و  

د و بروايت احم . » كند، روزه نگيرد وكار خوبي است در خود سستي و ناتواني احساس
  .مسلم

  .؟ گرفتن در سفر بهتر است يا روزه نگرفتن و علما اختالف دارند در اينكه روزه
گرفتن بهتر   كه بتواند روزه بگيرد، روزه كسي بنابراي ابوحنيفه و شافعي و مالك براي

  .است كه نتواند روزه بگيرد، روزه نگرفتن بهتر كسي  است و براي
 بنابراين .تر باشد، بهتر است دام برايش آسانهرك :گفته است و عمر بن عبدالعزيز

رمضان برايش دشوار باشد،  كه در سفر روزه برايش آسان است و قضاي آن بعد از كسي
و  كه روزه برايش سخت و دشوار كسي  :گويد شوكاني مي .گرفتن بهتر است  براي او روزه

 كند و  ا آن مخالفتخواهد از رخصت رو بگرداند و ب كه به عمد مي كسي زيانمند است و
دچار خودپسندي و  است  كه در سفر روزه بگيرد ممكن  كه بر خود نگران باشد كسي

 هيچيك از اگر .نگرفتن بهتر است تظاهر و ربا گردد، براي همه اين گونه اشخاص روزه
كرد، و   هرگاه مسافر، شب نيت وقصد روزه .باشد گرفتن بهتر مي اينها مطرح نباشد روزه

  .وقت بخواهد شرعاً مجاز است كه افطار كند طي روز هر ، در فتر به سفر
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در سال فتح مكه بقصد مكه از مدينه  صكه پيامبر  از جابر بن عبداهللا روايت است
) رسيد، روزه بود و مردم  دريك ميلي عسفان (   » عميم  «بيرون شد وتا اينكه به چشمه آب 

به مشقت انداخته و مردم به تو  روزه مردم را،كه  كردند به وي عرض .نيزبا وي روزه بودند
اي آب خواستند و از آن نوشيدند و مردم به  كه پيمانه  بود، عصر بعد از .اند چشم دوخته

به ايشان  .نگريستند، پس گروهي نيز افطاركردند وگروهي همچنان روزه بودند وي مي
 . » رماني كرده وگناهكارندآنان ناف :گروهي همچنان روزه هستند، او فرمود كردند كه عرض

 آنان با آن رخصت مخالفت كنند و  چون پيامبر حكم كرده بود كه از اين رخصت استفاده (
  .دانسته است  » صحيح  «كه او آن را  كردند) بروايت مسلم و نسائي و ترمذي

 كند، سپس در  كه در حين اقامت بدون اينكه قصد سفر داشته باشد، نيت روزه اما وقتي
ولي  .اش را بخورد نيست روزه رود، بنا براي جمهور علما شرعاً مجاز روز به سفر طي

كعب   چون ترمذي از محمد بن .دانندكه افطاركند امام احمد و اسحاق او را مجاز مي
در ماه رمضان به نزد انس بن مالك   « :گفت كه او دانسته است  » حسن «كرده وآن را  روايت

كرده بودند و او لباس سفر را پوشيده   ت و شترش را برايش آمادهكه اوعزم سفرداش  رفتم
 اين عمل شما پيروي از :من به وي گفتم .بود، او طعام و غذائي خواست وآن را خورد

  .»سپس سوار شد .، سنت است آري :؟ او جواب داد سنت رسول خدا است
بوبصره غفاري از ماه رمضان همراه با ا در :گفت  كه  عبيد بن جبير روايت است از

سپس او غذاي خويش را جلو خود  .كشتي راه افتاد كشتي شدم و بر مصر سوار   » فسطاط «
 از مگر :؟ ابوبصره گفت ها نيستيم مگر هنوز در ميان خانه :گفتم  بيا جلو، من :نهاد وگفت

موثوق به  آن  راويان .ابوداود ؟ بروايت احمد و گرداني روي مي صسنت رسول خدا
  .هستند

تواند پيش  كنند بر اينكه مسافر شرعا مي اين دو حديث داللت مي  « :گفته است  شوكاني
حديث انس  :است  گفته  و ابن العربي .كه قصد سفر دارد افطاركند  از بيرون رفتن از محلي

كند و اين  صحيح است و بمقتضاي آن هركس تدارك سفر ديده باشد مجاز است افطار
  .»سخن درست است
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كه موجب شكسته نماز  مباح است همان سفري است كه بسبب آن افطار  سفري
تواند در آن مدت افطاركند، همان مدتي  كه مسافر مي و مدت اقامتي .باشد ، مي خواندن

اين باره در مبحث  كه به تفصيل در آن نماز را شكسته بخواند كه مجاز است در است
ايم و آراء علماء و تحقيق ابن القيم را در  گفته  نقبال از آن سخ قصر الصاله  » نماز شكسته  «

  .ايم آن موضوع ذكر نموده
 خليفه اند كه دحيه بن احمد و ابوداود و بيهقي و طحاوي از منصوركلبي روايت كرده

در ماه رمضان از يكي از دهات دمشق بيرون رفت و باندازه مسافت يك فرسخ رفت 
 .وگروهي دوست نداشتندكه افطاركنند .اركردندسپس افطاركرد و مردماني نيز با وي افط

كردم آن را  كه گمان نمي  بخدا سوگند امروز چيزي ديدم :گفت  او چون بده خود برگشت
مقصودش كساني  -و ياران او اعراض نمودند  صگروهي از رهنمود پيامبر امروز .ببينم

خداوندا مرا  - ببر خداوندا، مرا به سوي خود  :سپس گفت -بود كه در سفر روزه بودند 
كه فقط عجلي او را  كلبي منصور همه راويان اين حديث موثوق به هستند، جز -بميران 

  .موثوق دانسته است

   زند روزه را بخورند و واجب است فديه آن را بدهند؟ ني شرعا مجا كسا چه 

كارهاي رود وكارگراني كه  پيرمردان و پيرزنان و بيماراني كه انتظار بهبودي آنها نمي 
كسب روزي و ادامه زندگي   كارهاي سنگين راهي براي  سنگين دارند و بغير از اين

گرفتن برايشان مشقت داشته باشد و   ندارند، همه اينها چنانچه در همه فصول سال روزه
آنان  بر .كه روزه نگيرند كند و بسختي اندازد، شرعاً مجازند  گرفتن آنان را ضعيف  روزه

  .كنند  مسكين را اطعام كه بجاي هرروز، يك نفر گردد واجب مي
آن  كه در  گندم يا نصف صاع يا يك مد بر حسب اختالفي اين اطعام بيك صاع

بر حسب   « .، تخمين زده شده است و در سنت مقدار دقيق آن بيان نشده است هست
  .)1(»گرم 2/76اوزان امروزي يك صاع معادل است با وزن 
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) شرعا مجاز است روزه نگيرد و بجاي هر  و پيرزن پيرمرد ( « :گفته است ابن عباس
را  .دارقطني وحاكم آن . » كند و بر وي قضاي روزه واجب نيست روز، مسكيني را اطعام

كه او از ابن عباس  ، كرده است بخاري از عطاء روايت .اند دانسته  » صحيح  «روايت كرده و 

’+: آيه :گفت شنيده است كه مي n?tãuρ š Ï% ©!$# …çµ tΡθ à)‹ÏÜ ãƒ ×π tƒ ô‰ Ïù ãΠ$ yèsÛ &Å3ó¡ ÏΒ_  :البقرة]

توانند روزه بگيرند،  كه نمي  ، بلكه مربوط است به پيرمردان و پيرزنان منسوخ نيست .]١٨٤
  .)1(» كنند بنابراين بجاي روزه هر روز، مسكيني را اطعام مي

گرفتن را ندارد، نيز  رود و توانائي روزه  كه انتظار بهبودي و شفاي او نمي بيماري
كارهاي سخت و سنگين دارند داراي همين   كه حكم پيرمرد را دارد و همچنين كارگراني 

  .باشند حكم مي
آن آيه پيران ناتوان و بيماران مزمن  در  »يطيقونه  «مراد از  :گفته است شيخ محمد عبده

،  كارهاي سخت  ر انجامكه خداوند روزي دائمي آنان را د كارگراني آنها از قبيل لو امثا
باشد و مجرمان و گناهكاران  ، مي مانند استخراج زغال سنگ و امثال آن قرارداده است

كار، روزه برايشان سخت  اند و در حين كه بحبس ابد با اعمال شاقه محكوم شده زنداني
  .توانند فديه بپردازند نيز همين حكم را دارند است و مي

دهند، هرگاه از روي تجربه شخصي يا بتوصيه  را شير مي كه بچه زنان حامله و زناني
گرفتن براي خودشان   كه روزه گمان غالب خود، تشخيص دادند پزشك معتمد يا از روي

كه روزه نگيرند و بجاي آن فديه بدهند و  جنين زيان دارد، شرعاً مجازند و براي طفل و
ابوداود از عكرمه  .ن واجب نيستبنا بقول عبداهللا ابن عمر و عبداهللا ابن عباس قضاي آ

?n’+روايت كرده است كه ابن عباس در تفسير  tãuρ šÏ% ©!$# …çµ tΡθà)‹ÏÜ ãƒ_  :گفته  . ]١٨٤[البقرة
بدانان  توانند روزه بگيرند و كه نمي  اين آيه رخصت است براي پيرمردان و پيرزنان :است

كنند و زن آبستن و  اطعام كه روزه نگيرند وبجاي هرروز، يك مسكيني را دهد اجازه مي
و  .به روايت بزار . » زن شيرده اگر نگران حال جنين و طفل باشند، نيز همين حكم را دارند

 تو بمنزله  « :گفت كه حامله بود، مي   » ام ولد   «اش  ابن عباس بمادر بچه :در آخر افزوده است
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كه فديه بدهي و قضاي   ، تو است، بنابراين بر  خطاب به او است  « يطيقونه «كه   كسي هستي 
  .دانسته است   » صحيح  «دارقطني اسناد آن را  . » آن واجب نيست

كه در شكم دارد از  اي است كه نگران بچه  كه درباره زن حامله،  ، و ازنافع نقل است
او رخصت دارد كه روزه  :گفت تواند روزه نگيرد، او عبداهللا ابن عمر سئوال شدكه آيا مي

و در  .بروايت مالك و بيهقي« گندم به مسكين بدهد   » مد «روز يك  و براي هر نگيرد
إن اهللا وضع عن المسافر الصوم وشطر الصالة، وعن الحبلى والمرضع «: حديث آمده است

كرده و  بيگمان خداوند روزه و نصف نمازهاي چهار ركعتي را از مسافر ساقط « »الصوم
، نيز نهاده و تخفيف داده  زن حامله و شيرده ه را از، و روز به وي تخفيف داده است

  .»است
اند،  اي را كه خورده ، روزه بنا براي علماي حنفيه و ابوعبيد و ابوثور، زن حامله و شيرده

بنا براي امام احمد و  .، الزم نيست كه اطعام مسكين است كنند و فديه آن فقط قضا مي
ي ازحال جنين وطفل روزه نگيرند، قضاي روزه و ، اگرآنها تنها بخاطرنگران امام شافعي

يا  و اگر تنها نگراني حال خود را داشته باشند و .باشد فديه هر دو بر آنها واجب مي
باشد، ديگر  نگراني حال خود وبچه را داشته باشند، تنها قضاي روزه بر آنها واجب مي

  .فديه الزم نيست

  كنند؟ آن را قضا  بخورند و هم  كه هم روزه را ني بر آنها واجب است چه كسا

دوران بعد از ايمان تا  فقهاء اتفاق نظر دارند بر اينكه زنان در حال قاعدگي و نقساء (
گرفتن براي آنها حرام   كه افطاركنند و روزه واجب است  -كه خون ريزي دارند)  زماني

 ليكن بر .استآن حال روزه بگيرند، روزه آنها صحيح نيست بلكه باطل  در است و اگر
بخاري و مسلم از حضرت  .كنند اند، قضا هائي راكه افطاركرده كه روزه  آنها واجب است

، به ما  شديم هرگاه قاعده مي صما در زمان پيامبر  « :گفته است  كه اند كرده  عايشه روايت
قضا شد كه نماز را  ، ولي به ما دستور داده نمي كه روزه را قضاكنيم شد، دستور داده مي

  .»كنيم

  :گرفتن در آنها نهي شده است  كه از روزه  ئي روزها
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  :شود نهي شده است كه ذيال بيان مي گرفتن در روزهائي بنا بتصريح احاديث از روزه
  ، در روزهاي عيد فطر وعيد قربان نهي شده است. از روزه گرفتن -1

ه فرض باشد خواه روز .گرفتن در روزهاي اين دو عيد حرام است باجماع علما روزه
ازروزه گرفتن  صهمانا پيامبر  « :زيرا حضرت عمر گفت -داوطلبانه -يا روزه غير فرض 
 روز روزه رمضان است و اما در افطار اما روزعيد فطر روز .كرده است در اين دو روزنهي

  .بروايت احمد و چهار محدث بزرگ .»گوشت قرباني خود بخوريد ، از عيد قربان
  :سه روز بعد از عيد قربان :م التشريقايا روزه گرفتن در -2

 صكه پيامبر ، زيرا از ابوهريره روايت است روزه گرفتن در اين سه روز جايز نيست
 صكند كه پيامبر  كه در ميان مردم اعالم كرد عبداهللا بن خالقه را، مامور  » مني  «در 
ن و نوشيدن و ذكر اين روزها، روزهاي خورد .كسي روزه نباشد در اين روزها  « :گويد مي

طبراني در  .كرده است روايت  » جيد  «امام احمد آن را با اسناد  . » و ياد خداوند است
كه در ميان مردم   كسي را فرستاد، صپيامبر  « :از ابن عباس روايت كرده است »االوسط  «

وردن چه اين روزها روزهاي خ .كسي در اين روزها روزه نباشد :كند با صداي بلند، اعالم
، سبب  اگر روزه :اند ياران امام شافعي گفته .»باشد و نوشيدن و معاشرت با همسران مي

خاصي داشته باشد، مانند روزه نذر و روزه كفاره و روزه قضا، در روزهاي ايام التشريق 
 و اما روزهائي كه سبب خاص نداشته باشند، بدون خالف جايز نيست و .جايز است

جايز  »منهي عنها  «نماز اگر سبب خاصي داشته باشد در اوقات  اند همانگونه كه گفته
  .، روزه نيز چنين است است
  :روزه گرفتن در روز جمعه بطور اختصاصي -3

آن بطور  گرفتن در لذا شارع از روزه .جمعه روز جشن هفتگي مسلمانان است روز
ند روزه گرفتن گوي جمهور علما مي - )  البته در غير رمضان ( - اختصاصي نهي كرده است 

يك  يا  يك روز پيش از جمعه ليكن اگر .كراهت دارد، ولي حرام نيست در روز جمعه
، اوبروز جمعه  اتفاق روزه جمعه نيزروزه باشد يا اينكه بر حسب عادت و بعد از روز

، روزه روز جمعه  اينصورت عاشورا جمعه باشد، در عرفه يا روز بيفتد، يا اينكه روز
  .مكروه نيست
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اي نزد جويريه بنت  يك روز جمعه صپيامبر :عبداهللا بن عمرو روايت استاز 
  » ؟ ديروز روزه بودي « »أصمت أمس؟« :گفت صپيامبر .كه او روزه بود الحارث رفت

 صپيامبر .نخير :گفت ؟ او خواهي فردا نيز روزه باشي مي  « :گفت صپيامبر .نخير :گفت
  . اند نيكو) آن را روا يت كرده نسائي با سند جيد (امام احمد و  .بنابر اين افطار كن :گفت

إن يوم الجمعة « :گفت شنيدم مي صاز پيامبر :از عامر اشعري روايت است كه گفت
ز جمعه عيد شما است پس آن  بيگمان رو « »عيدكم فال تصوموه. إال أن تصوموا قبله أو بعده

 .»بعد از آن نيز روزه باشيد آن يا يك روز پيش از اينكه يك روز را روزه نباشيد، مگر
داوطلبانه  خواهد مي  هركس  « :حضرت فرمود .كرده است روايت  » حسن  «بزار آن را با سند 

جمعه چون جمعه روز خوردن  پنجشنبه روزه باشد نه روز ور سنت روزه باشد، روز وبط
و در  .ه استآن را روايت نمود   » حسن  «ابن شيبه با سند  . » و نوشيدن و ذكر خدا است

التصوموا يوم الجمعة، إال وقبله يوم، « :گفت ص، از جابر روايت است كه پيامبر  » صحيحين  «
والتخصوا ليلة الجمعة، بقيام من «: است چنينمتن اين حديث در صحيح مسلم  .»أو بعده يوم

 »يصومه أحدكمبين الليالي، وال تخصوا يوم الجمعة، بصيام من بين االيام، إال أن يكون في صوم، 
بين شبها، تنها شب جمعه را، به نماز شب و شب بيداري اختصاص ندهيد، و در بين  در«

كسي بطور عادتي  گرفتن اختصاص ندهيد، مگر اينكه  روزها، تنها روز جمعه را به روزه
  .»روزه باشد و بجمعه نيز برخورد كند

  :نهي از روزه بودن در روزهاي شنبه بطور اختصاصي -4
ال تصوموا يوم « :گفت صكه پيامبر سلمي و از خواهرش صماء روايت استاز بشر 

) عنب، أو عود شجرة ٢) وإن لم يجد أحدكم إال لحا (١السبت إال فيما افترض عليكم (
 .باشد -كفاره و قضا   نذر، - اينكه روزه فرض  روز شنبه روزه مباشيد، مگر در« »فليمضغه

يعني  -بخوريد - ، آن را  وسته انگور يا شاخه درختپ چيزي نيافتيد مگر ، اگر روز شنبه
گفته است بشرط  كه اصحاب سنن و حاكم بروايت احمد و .»بهيچوجه روزه نباشيد

گفته است چون يهوديان  ترمذي .دانسته است  » حسن  «مسلم صحيح است و ترمذي آن را 
  .شد مكروه استكسي اختصاصاً روزهاي شنبه روزه با كنند اگر روز شنبه را تعظيم مي
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گرفت و  روزهاي شنبه و يكشنبه روزه مي بيشتر در صپيامبر :گفت ام سلمه
 .»آن دو روز روز جشن مشركان است و من دوست دارم با آنان مخالفت كنم  « :گفت مي

  » صحيح «اخيرا آن را  نفر كه اين دو. ابن خزيمه بروايت احمد و بيهقي وحاكم و
گرفتن   ها اختصاص دادن روز شنبه بروزه ها و حنبلي و شافعيها  بمذهب حنفي .اند شمرده

جايز دانسته  كراهت  گذشت مكروه است، و امام مالك آن را بدون كه بموجب داليلي
  .شود كه خالف سخن او از حديث فهميده مي است
  :»يوم الشك«نهي از روزه گرفتن  -5

 مخالفت صمدهركس روز شك روزه باشد او با حضرت مح :گفته است عمار ياسر
  » حسن و صحيح  «گفته است اين حديث  ، ترمذي بروايت صاحبان سنن .كرده است

كنند و راي سفيان ثوري و مالك بن انس و  اهل علم بدان عمل مي باشد و بيشتر مي
يوم   «، همه آنان روزه  عبداهللا بن المبارك و شافعي و احمد و اسحاق نيز چنين است

كسي روز شك روزه باشد و بعد معلوم  اگر«گويند  بيشتر مي .ننددا را مكروه مي  » الشك
بمذهب حنفي بجاي روزه رمضان  (  » كه رمضان بوده است بايد آن روزه را قضاكند شد

كسي بنا بعادت خويش روزه باشد و روز شك با روز عادي او  ) ولي اگر مقبول است
ال «: گفت صكه پيامبر ت استاز ابوهريره رواي .كراهت ندارد كند، روزه او برخورد

يك  « »تقدموا صوم رمضان، بيوم، وال يومين، إال أن يكون صوم يصومه رجل، فليصم ذلك اليوم
،  كسي بر حسب عادت خويش  اينكه رمضان روزه نباشيد، مگر روز يا دو روزپيش از

  .بروايت جماعت محدثين .»روزه باشد، آنوقت براي او اشكالي ندارد كه روزه باشد
كنند  است و اهل علم بدان عمل مي »حسن و صحيح  «اين حديث  :گفته است ترمذي

كند و  ، شتاب فرا رسيدن رمضان براي آن و به نيت آن كسي پيش از كه دانند مكروه مي و
كسي برحسب عادت خويش روزه باشد نه به نيت  اگر و .روز شك را، روزه بگيرد 

  .ندارد  اشكالي  ، رمضان
  :بودن در تمام ايام سالنهي از روزه  -6

كسي تمام روزهاي سال را روزه بگيرد، چون در ميان روزهاي سال  كه  حرام است
 :گفته است صو پيامبر .كرده است آنها نهي گرفتن در  روزه كه شارع از روزهائي هست
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كه تمام روزهاي سال روزه گرفته باشد  كسي روزه نگرفته است« »الصام، من صام االبد«
ولي اگر كسي تمام روزهاي  .بروايت احمد و بخاري و مسلم .»-او مقبول نيستروزه  -

كه  كساني باشد سال باستثناي دو روزه عيدين و ايام التشريق روزه باشد، اگر از جمله
  :گفته است ترمذي .كراهت ندارد توانائي جسمي آن را دارند،

اي سال بدون استثناي دانند كه انسان تمام روزه گروهي از اهل علم مكروه مي «
كند و روزه نباشد از  آن روزها را استثنا اگر ايام التشريق روزه باشد و روزهاي عيدين و

، چون تمام روزهاي سال را روزه نبوده است و همين راي  كراهت بيرون آمده است حد
 به حمزه اسلمي صپيامبر .از شافعي و مالك و احمد و اسحاق نيز روايت شده است

و اگر خواستي روزه  .خواستي روزهاي سال را پشت سرهم روزه بگيري بگير اگر  « :گفت
  چه اينگونه روزه .كه يك روز در ميان روزه باشي است ولي بهتر . » كن ، افطار نباشي
  .، محبوبترين روزه است نزد خداوند گرفتن
  :شوهرش در خانه است مگر به اجازه وي  فتن روزه سنت زني نهي از روزه گر -7

كه شوهرش در خانه است  اينكه زني كرده است از  در غير رمضان نهي صپيامبر
ال «: گفت صكه پيامبر از ابوهريره روايت است .اينكه با اجازه او باشد روزه بگيرد، مگر

كه شرهرش در خانه است  زني« »تصم المرأة يوما واحدا، وزوجها شاهد إال بإذنه، إال رمضان
جزروزه ماه رمضان كه نيازي به  .باشد، مگربا اجازه او ه يك روزاينك لو روزه نگيرد و

  .بروايت احمد و مسلم و بخاري .»اجازه شوهر ندارد
اگر زن بدون اجازه  :اند ، وگفته اند، نه بركراهت علما اين نهي را بر تحريم حمل كرده

زن به حقوق چون در اين حالت  .تواند روزه وي را تباه سازد شوهر روزه باشد، شوهر مي
، چه روزه رمضان  البته اين وضعيت براي غير از روزه رمضان است .او تجاوزكرده است

تواند  هرگاه شوهر غائب باشد، زن مي .فريضه خدا است و نيازي به اجازه شوهر ندارد
، بخانه برگردد،  هنگام روزه بودن وي در كسب اجازه وي روزه بگيرد، ولي اگرشوهر بدون

بيماري شوهر و عاجز بودن او از همخوابگي  .بات افطار او را فراهم آوردحق دارد موج
تواند بدون اجازه او روزه  اين حالت نيز زن مي ، در بنابراين .باشد بمنزله غيبت او مي

  .باشد
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  :نهي از روزه گرفتن پشت سرهم بدون افطار و سحري خوردن -8
از روزه گرفتن « »كم والوصالإيا « :گفت سه بار صكه پيامبر از ابوهريره روايت است

اي  :به وي گفتند .»ها، بدون افطارو سحري بپرهيزيد پشت سرهم وبهم پيوستن روزه
إنكم لستم في ذلك مثلي، إني أبيت « :؟ فرمود كني كاري را مي رسول خدا چرا تو چنين

من بيگمان دراين باره شما مثل «  »يطعمني ربي ويسقيني، فاكلفوا من االعمال ما تطيقون
خورد،  كه طعام و نوشيدني مي كسي دهد مانند نيروي نيستيد وشبها خداوند مرا نيروئي مي

 .»كنيد، كه در توانائي شما باشد كارهائي مبادرت دهد، شما به و خداوند به من نيرو مي
امام احمد  .اند نه بر تحريم كرده  علما اين نهي را بركراهت حمل .بروايت بخاري و مسلم

اند، مشروط بر آنكه  ابن المنذر ادامه روزه را تا وقت سحر جايز دانستهو اسحاق و 
دار را به مشقت نياندازد، زيرا بخاري از ابوسعيد خدري روايت كرده است كه  روزه
روزه را پشت « »ال تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل، فليواصل حتى السحر« :گفت صپيامبر

روزه  شما خواست بدون افطار هركس از .ونديدبهم نپي سر هم ادامه ندهيد و روزه را
  .»خود را ادامه دهد، آن را تا هنگام سحري ادامه دهد نه بيشتر

كه داوطلبانه روزه است و روزه سنت دارد شرعا هر وقت خواست  كسي 

   :تواند افطار كند مي

به منزل من آمد و يك  صروز فتح مكه پيامبر :كه از ام هاني روايت است -1
 .روزه هستم :گفتم  كه از آن نوشيد، سپس آن را به من داد و من ي براي او آوردننوشيدن
  .»إن المتطوع أمير على نفسه، فإن شئت فصومي، وإن شئت فأفطري« :فرمود
تو  .مختار است و آزاد، روزه است برنفس خويشتن امير داوطلبانه و بطور كه  كسي«

بروايت احمد  .» ات را افطاركن ر خواستي روزهات را ادامه بده و اگ نيز اگر خواستي روزه
او متن  .است   » صحيح  «اسناد آن  :گفته كرده و آن را روايت حاكم نيز .و دارقطني و بيهقي

  .»الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام، وإن شاء أفطر« :كرده است را چنين روايت حديث
ان و ابوالدردا عقد اخوت بسته بين سلم صپيامبر :كه  از ابوجحيفه روايت است -2
سلمان ديد كه ام الدرداء لباس و  .ابوالدرداء خانه نبود) سلمان بديدن ابوالدردا رفت ( .بود
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 :؟ او جواب داد اي اي پوشيده چرا چنين جامه :به وي گفت .جامه كار پوشيده است
كاري  كند و برادرت ابوالدرداء نيازي به دنيا ندارد، روز، روزه است و شب عبادت مي

) سپس ابوالدرداء بخانه برگشت و غذائي و طعامي براي  پس من مجبورم كاركنم كند ( نمي
 من نيز :گفت سلمان .اي سلمان شما بخور و من روزه هستم :گفت كرد و سلمان آماده

چون شب فرا رسيد ابوالدرداء  .آنگاه ابوالدرداء نيز خورد .خورم تا شما هم نخوري نمي
چون آخر شب فرا  .او نيز خوابيد .بخواب :گفت سلمان .بادت شب بپردازدكه بع رفت

سپس سلمان  .اي ابوالدرداء برخيز هر دو برخاستند و بنماز ايستادند :گفت رسيد، سلمان
بيگمان پروردگار تو بر تو حقي دارد، و نفس تو بر تو حقي دارد و خانواده  :گفت به وي

فردايش  .س حق هرصاحب حقي را به وي بدهپ .و اهل تو نيز بر تو حقي دارند
 .كرد رفت و ماجراي ديشب خويش را براي وي ذكر صابوالدرداء پيش پيامبر

  .بروايت بخاري و ترمذي . » گفته است سلمان راست  « :فرمود صپيامبر
 كرده بودم غذائي را آماده صمن براي پيامبر :كه از ابوسعيد خدري روايت است -3

 :گفت گشت و نهاده شد، يكي از آنان چون غذا حاضر .تشريف آوردندكه او و يارانش 
برادرتان شما را به مهماني « »دعاكم أخوكم وتكلف لكم«: گفت صپيامبر .من روزه هستم

أفطر، وصم يوما « :گفت سپس خطاب به وي .» كشيده است خوانده و برايتان زحمت
  .»بجاي آن روزه باش كن و اگر خواستي روزي ديگر افطار« »مكانه، إن شئت

 بيشتر .گفته است كه حافظ ، همانگونه كرده است آن را روايت  » حسن  «بيهقي با اسناد 
كند و بجاي آن  كه افطار است گيرد جايز كه داوطلبانه روزه مي  كسي اهل علم مي گويند

هاي صحيح و صريح استدالل  كند و بدين حديث آن را قضا را روزه باشد و روزي ديگر
  .اند كرده

  :نه روزه سنت = روزه داوطلبا

  :گرفتن در روزهاي زير تشويق فرموده است مردم را بروزه  صپيامبر
  :روزه شش روز از ماه شوال -1



   

  هفقه السن      708 

 

 

 صاند كه پيامبر كرده گروه محدثين جز بخاري و نسائي از ابوايوب انصاري روايت
هركس هر سال روزه ماه « »من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر«: گفت

كه تمام  از شوال را نيزروزه باشد مثل اينست رمضان را بگيرد سپس بدنبال آن شش روز
ماه رمضان ثواب ده ماه دارد و  .هر عمل نيك پاداش يك بده دارد سال روزه بوده است (
  .»ماه دارد 2شش روزه شوال ثواب 

 .كند اشد يا نباشد فرقي نمياين شش روزه شوال پشت سر هم ب :گويد امام احمد مي
عيد  كه اين شش روزه را بدون فاصله پس از است حنفيه بهتر بنابراي علماي شافعيه و

  .فطر پشت سرهم روزه باشد
  :روزه ده روز اول ذيحجه و تاكيد بر روزه روز عرفه براي غير حاجيان  -2
تين، ماضية، صوم يوم عرفة، يكفر سن«: گفت صكه پيامبر از ابوقتاده روايت است -1

) يك سال  صغيره گناهان (  روزه عرفه تاوان« »ومستقبلة، وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية
 .»باشد گناهان يك سال گذشته مي  باشد و روزه عاشورا تاوان گذشته و يك سال آينده مي

  .اند كرده  گروه محدثين آن را روايت  جز بخاري و ترمذي
چهار چيز را هرگز  صپيامبر  « :گفته است المومنينام  .حفصه دختر حضرت عمر -2

دو  ، ماهي روزه عاشورا و روزه ده روز اول ذيحجه و روزه سه روزاز هر :كرد ترك نمي
  .بروايت احمد و نسائي .»ركعت نماز سنت پيش از نماز صبح

روز عرفه و روز قرباني و   « :گفت صكه پيامبر از عقبه بن عامر روايت است -3
، روزهاي خوردن و نوشيدن  ، روزهاي جشن ما مسلمانان است ايام التشريق روزهاي

،   » صحيح  «كه آن را   از محدثين بزرگ به جزابن ماجه و ترمذي بروايت پنج نفر . » باشد مي
  .دانسته است

كرده  از روزه روز عرفه در عرفات نهي صكه پيامبر از ابوهريره روايت است -4
بروايت  .كه در عرفات روز عرفه را روزه باشند) اج خوب نيستيعني براي حج ( .است

اهل علم روزه روز عرفه را   « :گفته است ترمذي .احمد وابوداود ونسائي و ابن ماجه
  .كساني كه در عرفات هستند كه براي آنها مستحب نيست دانند مگر براي مستحب مي
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ك داشتند در اينكه كه مردم ش ) روايت است زن حضرت عباس ازام الفضل ( -5
شير فرستاد و  صدرروز عرفه روزه است يا خير؟ لذا او براي پيامبر صپيامبر
اين حديث متفق عليه  . » كه در عرفه مشغول ايراد خطبه بود آن شير را نوشيد صپيامبر
  .است
عاشورا و يك روز پيش از آن و يك روز بعد  روزه محرم و تاكيد بر روزه در  -3

  :از آن
بعد از نماز فريضه چه  :سئوال شد صكه از پيامبر هريره روايت استاز ابو -1

اي  بعد از روزه رمضان چه روزه :گفتند سپس .نماز در دل شب :؟ فرمود نمازي بهتر است
بروايت احمد و ابوداود و  .خوانند »محرم  «روزه ماه خداكه آن را  :؟ فرمودبهتر است

  .مسلم
إن «: گفت كه مي شنيدم صاز پيامبر :گفت كه ت استسفيان رواي از معاويه بن ابي -2

امروز « »هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء صام، ومن شاء فليفطر
، هركس خواست  من خود روزه هستم .عاشورا است و روزه آن بر شما واجب نيست

  .استاين حديث متفق عليه  .»كند روزه باشد و هركس نخواست افطار
قريش در دوره جاهلي روز عاشورا را روزه   « :گفت كه روايت است لاز عايشه -3

چون بمدينه آمد خود آن را روزه  .گرفت آن را روزه مي نيز صگرفتند و پيامبر مي
 :گرديد فرمود چون روزه رمضان فرض .داد مي گرفت و روزه آن را بمردم نيز دستور مي

متفق عليه  .»وزه بگيرد و هركس نخواست افطار كندهركس دلش خواست عاشورا را ر «
  .است
كه يهوديان  بمدينه آمد، دريافت صكه چون پيامبر از ابن عباس روايت است -4

روزي است  :گفتند گيريد؟ چرا اين روز را روزه مي :گفت. گيرند عاشورا را روزه مي
دست دشمن نجات آن روز از كه خداوند حضرت موسي و قوم بني اسرائيل را در مبارك

من به موسي از   « :گفت صپيامبر .داد، پس حضرت موسي آن روز را، روزه مي گرفت
گرفت و به مردم نيز  ، پس خود آن روز را روزه باشم ترم و نزديكتر مي شما شايسته

  .متفق عليه است .»كه روزه باشند دستور داد
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شوراء را بزرگ يهوديان روز عا :از ابوموسي اشعري روايت است كه گفت -5
 .»آن روز را روزه بگيريد شما نيز« :گفت صپيامبر .گرفتند آن را جشن مي داشتند و مي

  .متفق عليه است
گرفت و به   عاشورا را روزه صچون پيامبر :گفت  كه  ابن عباس روايت است از -6

بزرگ اي رسول خدا، يهوديان و نصرانيان آن روز را  :گفتند به وي .مردم نيز دستور داد
اهللا در سال آينده روز نهم را نيز روزه خواهيم بود، ولي سال  انشاء  « :فرمود ...دارند مي

و در روايتي  .بروايت مسلم و ابوداود .»كرد و به ماه محرم نرسيد وفات صآينده پيامبر
اگر بمانم سال آينده روز تاسوعاء را نيز همراه عاشوراء   « :گفت صكه پيامبر آمده است

 باره روزه عاشوراء سه كيفيت را ذكر علماء در .بروايت احمد و مسلم .»خواهيم بود روزه
تاسوعاء و  :، مرتبه دوم روزه تاسوعاء و عاشوراء و يازدهم محرم :مرتبه اول .اند كرده

 صه پيامبرك از جابر بن عبداهللا روايت است .تنها روزه عاشوراء :عاشوراء و مرتبه سوم
هركس روز « »فسه، وأهله يوم عاشوراء، وسع اهللا عليه سائر سنتهمن وسع على ن« :گفت

گيرد و دست و دل باز باشد، خدا نيز بر وي فراخ  اش آسان عاشوراء بر خويش و خانواده
روايت  نيز طرق ديگر اين حديث از .و ابن عبدالبر  » الشعب  «بروايت بيهقي در  .»گيرد مي

ليكن بنا بقول سخاوي اگر طرق روايت آن  وشده است ولي همه طرق آن ضعيف هستند 
  .كنند كنار هم قرار دهيم يك ديگر را تقويت مي را در
  روزه بيشتر روزهاي ماه شعبان  -4

من   « :گفته است حضرت عايشه .گرفت بيشتر روزهاي شعبان را روزه مي صپيامبر
و در هيچ ماهي  .گرفته باشد، مگر ماه رمضان  يك ماه را تمام روزه صكه پيامبر ام نديده

  .بروايت بخاري و مسلم .»گرفته باشد  كه باندازه ماه شعبان روزه  ام او را نديده
هيچ  كه در ام گفتم اي رسول خدا ترا نديده : گفت  كه  اسامه بن زيد روايت است از

شعبان ماهي است كه مردم از فضيلت آن « :گفت او  ؟ ماهي باندازه ماه شعبان روزه بگيري
اين ماه بين رجب و رمضان واقع شده است و دراين ماه اعمال مردم را به  .ستندغافل ه

من دوست دارم در حاليكه اعمال مرا به پيشگاه خداوند  .دارند پيشگاه خداوند عرضه مي
 دليلي وجود ندارد .بروايت ابوداود و نسائي به تصحيح ابن خزيمه . » برند روزه باشم مي
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بنابراين  .روزهاي ديگرآن بهتر باشد در زبانزدهم شعبان از گرفتن  كه بموجب آن روزه
  .، فضيلتي ندارد و مانند آنها است آن ماه روزه آن روز نسبت بروزهاي ديگر

  »:حرام«روزه ماههاي  -5
، بيش  ، محرم و رجب ، ذوالحجه ذوالقعده :كه در ماههاي حرام مستحب است

كه او  روايت شده است  » باهله  «از مردي از قبيله  .ديگر روزه گرفت ماههاي  از
گذشته  كه سال اي رسول خدا من همان مردي هستم :گفت رفت و صپيامبر  نزد

، در حاليكه  چه چيز شما را دگرگون ساخته است :گفت صپيامبر .بحضور شما آمدم
و  ام ( ام فقط شبها غذا خورده كه از حضور شما رفته وقتي از :گفت ؟ او خوش قيافه بودي

 :گفت ؟ سپس اي چرا نفس خويش را به عذاب انداخته :گفت پيامبر .) ام ا روزه بودهروزه
 آن مرد .هر ماه يك روز را روزه بگير را روزه بگير، و از -رمضان -ماه صبرو شكيبائي 

 .از هر ماه دو روز را روزه بگير :گفت حضرت .توانم كه بيشترمي برايم افزايش ده :گفت
صم من الحرم واترك. صم من الحرم واترك. « :گفت صپيامبر .توانم بيشتر مي :گفت آن مرد

هريك  در :گفت صپيامبر« »صم من الحرم واترك " وقال بأصابعه الثالثة، فضمها، ثم أرسلها
گانه به وي  كن با اشاره انگشتان سه را افطار ماههاي حرام سه روز روزه بگيرو سه روز از

كه  كرد، سپس آنها را رها مي ساخت جمع مي كه سه انگشت را با هم كرد  اشاره
 »پشت سرهم روزه باشد و سه روز پشت سرهم افطاركند مقصودش آن بودكه سه روز

روزه ماه رجب فضيلتي بر  . » جيد  «بروايت احمد و ابوداود وابن ماجه و بيهقي با سند 
چيزي  سنت صحيح ماههاي حرام است و در ماههاي ديگر ندارد و آنهم مانند ديگر

كه در اين زمينه نقل  كه فضيلت روزه آن را بخصوص برساند و چيزهائي نيامده است
درباره فضيلت آن و   « :گفته است شيخ ابن حجر .كند شده است براي استدالل كفايت نمي

، هيچگونه حديث  آن در شب مخصوصي در آن و نماز روزه آن و روزه در وقت معيني از
  .»باشد نيامده استكه شايان احتجاج  صحيحي

  :ها ها و پنج شنبه روزه دوشنبه -6
، روزه  شنبه بيشتر روزهاي دوشنبه و پنج صكه پيامبر از ابوهريره روايت است

إن االعمال تعرض كل اثنين وخميس، فيغفر « :فرمود .در اين باره از او سئوال شد .گرفت مي



   

  هفقه السن      712 

 

 

همانا اعمال مردمان روزهاي « »همااهللا لكل مسلم، أو لكل مؤمن، إال المتهاجرين، فيقول: أخر 
خداوند همه مسلمانان و مومنان را مورد مغفرت  .گردد دوشنبه و پنجشنبه عرضه مي

 كنند و سخنان زشت بهمديگر يگر را ترك كه همد دهد مگردو نفري وآمرزش قرارمي
يت امام احمد آن را با سندي صحيح روا .»آنان را بتاخير اندازيد :فرمايد گويند، كه مي

سئوال شد درباره روزه  صو در صحيح مسلم آمده است كه از پيامبر .كرده است
آن روز  آن روز زاده شدم و در در« »ذاك يوم ولدت فيه، وأنزل علي فيه« :ها؟ فرمود دوشنبه

  .» وحي بر من نازل شده است
  :روزه سه روز از هر ماهي -7

كه از هر ماهي سه روزه سيزدهم  به ما دستور داد صپيامبر « :ابوذر غفاري گفته است
را روزه  -كه تمام شب مهتابي است ايام البيض = روزهائي -و چهاردهم و زبانزدهم 

ايم = احسان يك به ده  گرفته  گفت آنوقت مثل اينكه تمام سال را روزه بگيريم و
نقل شده است كه او  صبازهم ازپيامبر .بروايت نسائي و تصحيح ابن جبان .»باشد مي
 شنبه و ماه بعدي روزهاي سه گرفت و از زهاي شنبه و يكشنبه و دوشنبه را روزه ميرو

، سه  ماه هر كه از آغاز گرفت وهمچنن نقل شده است چهارشنبه و پنجشنبه را روزه مي
 دوشنبه بعد از پنجشنبه اول هرماه و روز :كه گرفت و همچنين آمده است را روزه مي روز

  .گرفت روزه مي آن و دوشنبه بعدي را نيز
  :روزه يك روز در ميان -8 

 صپيامبر :گفت كه  ، از عبداهللا بن عمرو روايت است از ابوسلمه بن عبدالرحمن
كني و روزرا روزه  ماني و عبادت مي كه تو شب را بيدارمي اند، به من خبرداده :گفت

 ديگر افطاريك روز روزه باش و يك روز  :او فرمود .گفتم آري اي رسول خدا  ؟ گيري مي
، بيگمان تن تو بر تو حق  بخوان و بخواب و شبها نماز .يك روز در ميان روزه باش - كن 

تو حق دارد و بيگمان براي تو كافي  بر تو حق دارد، و مهمان تو بر دارد، و همسر تو
   .كه از هر ماهي سه روز را روزه باشي است

 .وانم و او نيز بر من سخت گرفتت گفتم بيشتر مي من پافشاري كردم و :عبداهللا گويد
 كردم و سخت گرفتم و  باز من پافشاري .اي سه روز را روزه بگير هفته از هر :گفت و
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را  �روزه پيامبر خدا داود :گفت گرفت و او نيز بر من سخت .توانم بيشتر مي :گفتم
يك  او :چگونه بود؟ فرمود �اي رسول خدا روزه داود :آن چيزي ميفزا گفتم بگير و بر

  .بروايت احمد و ديگران .»گرفت روز در ميان روزه مي
أحب الصيام إلى اهللا صيام « :گفت صكه پيامبر وايت استباز هم از عبداهللا بن عمرو ر

داود، وأحب الصالة إلى اهللا صالة داود، كان ينام نصفه، ويقوم ثلثه، وينام سدسه، وكان يصوم يوما، 
 �ترين روزه نزد خداوند، روزه حضرت داود هترين و پسنديد گرامي« »ويفطر يوما

  .است �نزد خداوند، نماز داود ترين نماز باشد و پسنديده مي
كرد و يك  داري مي شب زنده خوابيد و يك سوم شب عبادت و نصف شب را مي او

را افطار  گرفت و يك روز يك روز را روزه مي و )1(خوابيد ششم باقيمانده شب را مي
  .» گرفت ر ميان روزه مييك روز د - كرد مي

 آداب روزه 

  :كند دار آداب زير را مراعات مستحب است كه روزه
  خوردن غذاي سحري -1

 .دار مستحب است امت مسلمان اجماع دارد بر اينكه خوردن غذاي سحري براي روزه
 صپيامبر :گفت كه از انس روايت است .گناهي نيست  كرد بر وي  كسي آن را ترك اگر

 .»باشد آن بركت مي غذاي سحري بخوريد زيرا در« »حروا فإن في السحور بركةتس« :فرمود
  .بروايت بخاري و مسلم

عليکم بهذا السحور، فإنه  «: گفت صكه پيامبر يكرب روايت استمعد  و از مقدوم بن 
 .»بر شما باد كه غذاي سحري بخوريد، چه آن غذاي پربركتي است« »هو الغذاء المبارك
  .كرده است آن را روايت  » جيد « نسائي با سندي

بخشد و روزه را بر  دار را نيرو و نشاط مي كه روزه بركتي سحري خوردن در اينست
پذيرد ولو اينكه  سحري خوردن با طعام بسيار و اندك تحقق مي .سازد وي آسان مي

                                         
خوابيد پس  كرد و باقيمانده را نيز مي خوابيد و را عبادت مي بنابراين نخست سه ششم شب را مي   - 1

  .ردك خوابيد و دو سوم عبادت مي مي چهار ششمجمعاً 
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، آن  بركت است سحري خوردن پر  « :از ابوسعيد خدري روايت است .اي آب باشد جرعه
لواينكه با يك جرعه آب باشد، چه بيگمان خدا و فرشتگانش بر  ا ترك نكنيد، ور

  .بروايت احمد .»فرستند خورندگان سحري درود مي
  :وقت سحري خوردن

نصف شب تا هنگام طلوع فجر و سپيده صبح است و  وقت سحري خوردن از
همراه   « :گفت از زيد بن ثابت روايت است كه .كه بتاخير بيفتد باشد مستحب مي

گفتم فاصله بين  به وي .رفتيم ، سپس برخاستيم و براي نماز سحري خورديم صپيامبر
بروايت  .»باندازه مدت خواندن پنجاه آيه قرآن :گفت سحري خوردن و نماز چقدر بود؟

  .بخاري و مسلم
همه مردم در  بيش از صياران محمد  « :گفت كه از عمرو بن ميمون روايت است

بيهقي با سندي صحيح آن  .»كردند ورزند و در خوردن سحري تاخير مي افطار شتاب مي
  .كرده است را روايت

تا زماني كه امت   « :كه فرمود روايت است صاز ابوذر غفاري بطريق مرفوع از پيامبر
كنند و دير سحري  كنند زود افطار كنند و در سحري خوردن تاخير من در افطار شتاب

  .»ستندبر خيرو نيكي ه بخورند 
  .گمنام و مجهول است در سند اين حديث سليمان بن ابوعثمان وجود دارد كه 

  :سپيده صبح و شك نمودن در طلوع فجر  -2
كند، برايش جايز است بخوردن و آشاميدن ادامه دهد  هركس درباره طلوع فجر شك

 زيرا .كند كه به شك عمل كند، و الزم نيست كسب مي يقين طلوع فجر تا اينكه در
) را بر يقين قرار داده است نه بر شك كه فرموده  امساك خداوند پايان خوردن و نوشيدن (

بخوريد و « »وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط االبيض من الخيط االسود من الفجر«: است
  .»گردد خط سياهي شب آشكار مي كه خط سپيده صبح از بياشاميد تا زماني

، چون به شك افتادم امساك  خورم كه سحري مي من وقتي  « :گفت مردي به ابن عباس
كردي به خوردنت ادامه بده تا اينكه شكت  وقت شك هر :گفت ابن عباس .كنم مي

  :) گفته است احمد بن حنبل ابوداود از قول ابوعبداهللا ( .»برطرف شود
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 دنخور كند، به طلوع فجر شك كند تا اينكه به طلوع فجر يقين حاصل مي هركس در  «
  .»ادامه دهد

ياران امام  :گفته است نووي .اين بود مذهب ابن عباس و عطاء و زارعي و امام احمد
كسي در طلوع فجر شك داشته باشد، برايش جايز  شافعي اتفاق نظر دارند بر اينكه اگر

  .كه بخوردن ادامه دهد است
  :شتاب در افطار  -3

هل از س .كرد رافطار شتابكه د ، مستحب است گشت هرگاه غروب خورشيد متحقق
تا « »ال يزال الناس بخير، ما عجلوا الفطر«: گفت صكه پيامبر بن سعد روايت است

الزم  .بروايت بخاري و مسلم .»كنند، بر خير هستند كه مردم در افطار شتاب مي زماني
كه تعداد آنها تك باشد، انجام گيرد و اگر خرما  كه افطار با چند دانه خرماي رطب است

پيش از  صپيامبر  « :گفت كه از انس روايت است .نباشد، با آب افطار صورت پذيرد
رطب نبود با خرماي  و اگر .نمود اينكه به نماز ايستاد با چند دانه خرماي رطب افطار مي

كه  بروايت ابوداود و حاكم . » كرد مي خرما نبود با چند جرعه آب افطار اگر تمر) و سياه (
  .دانسته است »حسن  «كه آن را  دانسته و ترمذي »صحيح  «آن را 

إذا كان أحدكم صائما، فليفطر على «: گفت صكه پيامبر  از سلمان بن عامر روايت است
هرگاه يكي از شما روزه بود با خرما « »التمر، فإن لم يجد التمر فعلى الماء، فإن الماء طهور

بروايت احمد و  .»باشد ب پاكيزه ميكند، زيرا آ كند، اگر خرما نبود با آب افطار افطار
كه مستحب است  آيد مي اين احاديث بر از .دانسته است »حسن وصحيح  «ترمذي آن را 

كرده و چون نماز خوانده شد، نياز خويش را از غذا برآورده  نماز مغرب افطار پيش از
غذا  كه در اينصورت نخست. ) باشد و سفره چيده شده مگر اينكه طعام حاضر ( .نمود

إذا قدم « :فرمود صكه پيامبر گفته است انس .خوانند شود و بعد نمازرا مي صرف مي
سفره را  هرگاه شام آماده بود (« »العشاء فابدءوا به قبل صالة المغرب، وال تعجلوا عن عشائكم

بروايت  .»مغرب شام را بخوريد و درخوردن آن هم شتاب مكنيد چيدند) پيش از نماز
  شيخين

  :داري م افطار و در طي روز بهنگام روزه دعا بهنگا دنخوان  -4
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إن للصائم «: گفت صكه پيامبر كرده است ابن ماجه از عبداهللا بن عمرو عاص روايت
و  .»گيرد دار بهنگام افطار مورد اجابت قرار مي بيگمان دعاي روزه« »عند فطره دعوة ما ترد

أن تغفر  -برحمتك التي وسعت كل شئ  - اللهم إني أسألك «: گفت عبداهللا بهنگام افطار مي
در حديث به  .»گيرد مرا بيامرز بر مي كه همه چيز را در خداوندا ترا بدان رحمتت« »لي

ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت االجر إن شاء «: گفت مي صاثبات رسيده است كه پيامبر
 ش آن نيز ثابتاگر خدا بخواهد پادا .، رگها سيراب شدند تشنگي رفت« »اهللا تعالى

اللهم لك صمت، «: گفت مي صكه پيامبر و بصورت مرسل روايت شده است .» گشت
 .» كنم خداوندا براي رضاي تو روزه بودم و بر روزي تو افطار مي« »وعلى رزقك أفطرت
ثالثة ال ترد دعوتهم: «: گفت ص، كه پيامبر كرده است آن را نقل  » حسن«ترمذي با سندي 
شود و مورد اجابت  كس مردود نمي دعاي سه« »واالمام العادل، والمظلوم الصائم حتى يفطر

حق  كه بنا كسي كند، پيشواي عادل و دادگر، و كه افطار مي دار تا وقتي روزه :گردد واقع مي
  .»مورد ستم واقع گرديده است

  :داري منافات دارد خودداري از چيزهائي كه با روزه  -5
آن را بمنظور تزكيه وپرورش نفس وروح انسان و كه خداوند  روزه عبادتي است

كه بمنظور تقرب  كرده و از بهترين عباداتي است عادت دادن آن بر خير و نيكي فرض
كارهائي  از  دار خويشتن را كه روزه بنابراين شايسته و الزم است .پذيرد بخداوند انجام مي

كامل  اش ثواب و پاداش و بهره تا از روزه .كند سازد، پرهيز دار مي اش را خدشه كه روزه

'yγ•ƒr$+: كه خداوند از آن نام برده است ببرد و بدان تقوائي دست يابد ‾≈tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u 
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، بلكه بايد از  اري از خوردن و نوشيدن نيستروزه تنها خويشتن د«. ]١٨٣[البقرة:  _∪⊃∇⊆∩
  .»كه خداوند از آنها نهي كرده است پرهيز گردد همه چيزهائي

ليس الصيام من االكل والشرب، إنما « :فرمود صكه پيامبر از ابوهريره روايت است
روزه « »الصيام من اللغو، والرفث، فإن سابك أحد، أو جهل عليك، فقل إني صائم، إني صائم

، بلكه درهنگام روزه بايد از  ها عبارت نيست از خويشتن داري از خوردن و نوشيدنتن
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اگركسي به شما فحش و  .كنيد درائي و آميزش با زنان نيز خودداري گوئي و هرزه هرزه
ابن خزيمه و ابن حبان و  .» ام من روزه :كرد، در جواب او بگو گفت يا ناداني ناسزائي

گروه محدثين . است  د و بقول حاكم برابر شرايط مسلم صحيحان كرده روايت حاكم آن را
من لم يدع قول الزور والعمل به «: گفت صكه پيامبر اند كرده جز مسلم از ابوهريره روايت

كس سخن دروغ و ناشايست و عمل بدان را  هر« »فليس هللا حاجة في أن يدع طعامه وشرابه
،  پس ترك خوردني و نوشيدني .و نداردگرسنگي و تشنگي ا ترك نكند، خداوند نيازي به

رب «: گفت صكه پيامبر باز هم از او روايت است .» كافي نيست  براي پذيرش روزه
بسيار روزه داراني « »صائم ليس له من صيامه إال الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إال السهر

كه  اني هستنددار شان از روزه تنها گرسنگي است و بسيار شب زنده هستند كه بهره
كه  ابن ماجه و حاكم بروايت نسائي و .»، تنها بيداري است داري شان از آن شب زنده بهره

  .داند او بنا برشرايط بخاري آن را صحيح مي
  :سواك و مسواك كردن  -6

كند و فرقي بين اول و  سواك و مسواك طي روز كه در دارمستحب است براي روزه
 مسواك يا سواك زدن اول يا آخر امام شافعي در « :تگفته اس ترمذي .آخر روز نيست

زد، قبال نيز از آن  در حين روزه بودن مسواك مي صو پيامبر . » ديد اشكالي نمي روز
  .ايم گفته سخن 
  :بخشند گي و خواندن قرآن  -7

همه اوقات مستحب هستند ولي در  بخشندگي و جوانمردي و خواندن قرآن در
 صپيامبر  «: بخاري از ابن عباس روايت كرده است كه گفت .رندرمضان تاكيد بيشتري دا

كه جبريل علي السالم  ترين و دست و دلبازترين مردم بود و در ماه رمضان وقتي بخشنده
هر يك از شبهاي رمضان  در بود و تر بخشنده كرد ازهمه اوقات ديگر با وي مالقات مي

 ازباد فراگير صواند، براستي پيامبرخ كرد و با وي قرآن مي جبريل با وي مالقات مي
  .»سريع بود و بود و بخشندگي وي چون باد فراگير تر بخشنده

  :تالش بيشتر در عبادت در ده روزه اواخر رمضان -8



   

  هفقه السن      718 

 

 

هرگاه دهه  « :گفت صكه پيامبر اند كرده بخاري و مسلم از حضرت عايشه روايت -1
كرد و خود  خانواده را نيز بيدار ميماند و  شب را بيدار مي صآمد پيامبر آخر رمضان مي

  .»گرفت كناره مي  ساخت و از زنان را براي آن آماده مي
او در دهه اواخر رمضان بيش از غيرآن   « :مسلم آمده است و در روايت ديگري از

  .»كوشيد بعبادت مي
 صصصصكان رسول اهللا«: كه  طالب آمده است از ترمذي بروايت صحيحي از علي بن ابي -2
در دهه آخر رمضان خانواده خود را  صپيامبر« »أهله في العشر االواخر، ويرفع المئزريوقظ 

  .»داشت كرد و ازار را برمي ساخت و خود را نيز براي انجام عبادت مهيا مي شبها بيدار مي
  شند با ح مي كه در حال روزه مبايي چيزها

   :مباحات روزه

بن عبدالرحمن از بعضي از ياران ، چون ابوبكر  فرو رفتن درآب و نزول درآن -1
، آب بر سر خود  كه در حال روزه را ديدم صمن پيامبر  « :كرده است نقل صپيامبر

بروايت احمد و مالك و  .»كرد گرما چنان مي ، چون بسيار تشنه بود يا از شدت ريخت مي
  .ابوداود و با اسناد صحيح

ر حاليكه جنب بود و روزه د صپيامبر  «كه  عايشه روايت شده است در صحيحين از
 »كان يصبح جنبا، وهو صائم، ثم يغتسل«. »كرد كرد، سپس غسل مي ، صبح مي هم داشت

  . » اش صحيح است دار رفت روزه اگر بدون قصد، آب بداخل شكم روزه«
، خواه مزه آن را در  كشيدن و قطره چكاندن بچشم و امثال آن سرمه -2

از انس  .كه به شكم منتهي شود  م راهي نيستچون چش .يا نكند كند احساس گلويش
  .»كشيد ، سرمه بچشم مي او در حال روزه  « :كه نقل شده است

 اند و ابن المنذرآن را از عطاء و حسن و نخعي و اوزاعي و گفته علماي شافعيه چنين
از ابن عمرو انس و  صحكايت نموده است و درميان اصحاب پيامبر ابوحنيفه و ابوثور

و بقول ترمذي در  .چنين است گرديده است و مذهب داود نيز روايت اوفي نيز ابن ابي
  .نرسيده است صاين باره خبرصحيحي از پيامبر
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  .كه خويشتن داربوده و خوف غلبه شهوت را نداشته باشد كسي بوسه براي -3
بوسيد و با آنان معاشرت نيز  زنان خود را مي صپيامبر « :گفته است حضرت عايشه

بيش ازهمه شما برخويشتن وآرزوهاي نفساني  او وحال آنكه او روزه بود و كرد مي
كه دچار  كسي ازخويشتن ايمن و بر خويشتن مسلط باشد، يعني اگر ، مسلط بود ( خويش

، اشكالي پيش  شود، بوسيدن و معاشرت با زنان براي روزه آميزش نمي عمل همخوابگي و
  . » آورد نمي

كردم زنم  روزي بر سر نشاط آمده و هوس « :گفت كه و از حضرت عمر روايت است
كاربدي را  امروز :رفتم وگفتم صلذا پيش پيامبر .را بوسيدم و حال آنكه روزه بودم

اگر روزه  :گفت  صپيامبر .كه زن خود را بوسيدم و حال آنكه روزه بودم  ام مرتكب شده
 صپيامبر .بينم اشكالي نميكار   در اين :گفتم  ؟ كني چطور است باشي و با آب مضمضه

  .باشند) يعني اين دو عمل شبيه بهم مي ؟ ( پرسي پس چرا مي :گفت
ابن عباس و ابوهريره و عايشه و عطاء و  بن خطاب و عمر  « :ابن المنذر گفته است

  .اند ، رخصت قائل شده شعبي و حسن و احمد و اسحاق درباره بوسه درحال روزه
گردد،  ، اگر بوسه موجب تحريك شهوت شافعيه و بنابر مذهب علماي حنفيه و

در اين  .آن دوري نمود كه از كراهت ندارد و بهتر است چنين نباشد اگر كراهت دارد و
، اگر  كند، مدار بر تحريك شهوت و خوف انزال است باره براي پير و جوان فرقي نمي

ر موجب كراهت دارد و اگ موجب تحريك شهوت باشد، براي جوان و پير نيرومند
 .را نكنند كه اينكار كراهت ندارد ولي بهتر است تحريك نباشد، براي پير و جوان ضعيف

كند در اينكه بوسه برگونه يا  آورد، فرق نمي گوئيم بوسه اشكالي پيش نمي وقتيكه مي
كشيدن باشد نيز  كه با دست زدن و معانقه و در آغوش  معاشرتي .بردهان يا برغيرآن باشد

  .ردحكم بوسه دا
، خواه تزريق آمپول  آن تزريق آمپول خواه براي تغذيه و تقويت باشد يا براي غير -4

بداخل  اگرچه  كند، ، براي روزه اشكالي ايجاد نمي در رگ باشد يا عضالني يا زبرجلدي
كه از راه  كند زيرا نفوذ چيزي بداخل معده وقتي روزه را باطل مي .كند شكم نيزنفوذ پيدا
  .باشد معمول و عادتي
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،  درحال روزه بودن صكه پيامبر زيرا در صحيح بخاري آمده است :حجامت -5
بنابراين حجامت جايز است مگر اينكه موجب ضعف و سستي  .كرده است حجامت

آيا شما در  :ثابت بناني به انس بن مالك گفت .كراهت دارد دار باشد كه در آنصورت روزه
اينكه  نخير، مگر :دانستيد؟ او گفت مكروه مي دار حجامت را براي روزه صزمان پيامبر

نيز حكم  )1(فصد .بروايت بخاري و ديگران .»دار بوده باشد موجب ضعف و سستي روزه
  .حجامت را دارد

از لقيط بن  .باشد ولي مبالغه درآنها مكروه است مضمضه و استنشاق جايز مي -6
 »فأبلغ، إال أن تكون صائما فإذا استنشقت«: گفت  به وي صكه پيامبر صبره روايت است

 صاحبان سنن آن را روايت .» اينكه روزه باشي كن مگر كردي درآن مبالغه هرگاه استنشاق«
اهل علم انفيه كشيدن و قطره بيني  .دانسته است  «حسن صحيح  «اند و ترمذي آن را  كرده

اطل شدن روزه كه اين عمل موجب ب ولي بعضي برآنند .دانند مكروه مي دار را براي روزه
  .كند كه سخنان آنان را تاييد و تقويت مي وجود دارد است و احاديثي نيز

كرد و   طهارت وضو يا غسل مضمضه واستنشاق كسي در اگر :گفته است قدامه ابن  
اشكالي   گلوي او پائين برود، كرده باشد، آب از اي بدون اينكه قصدي داشته باشد يا مبالغه

  .ندارد
 و از ابن عباس نيز .اند گفته  ، نيز چنين آرايش و شافعي بنا بيكي از اوزاعي و اسحاق

گويند دراين حالت روزه وي باطل  ولي مالك وابوحنيفه مي .چنين روايت شده است
كه آب داخل  كرده است كاري باشد،كه روزه مي دانسته است شود زيرا او با اينكه مي مي

كه به عمد آب بنوشد نيز  شود، همانگونه ياش باطل م پس روزه .معده و روده وي شود
،  اگر بدون مبالغه و قصد ازوي :ابن قدامه در ترجيح راي اول گفته است .شود باطل مي

كند  پرد و روزه را باطل نمي گلوي وي مي كه به گلوي وي برسد مانند مگسي است  آب به
  .و باكار عمدي فرق دارد

                                         
باشد ولي فصد عبارت از خون گرفتن از بدن هر عضوي باشد فرق  خون گرفتن از سر مي :حجامت   - 1

  .كند نمي
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، مانند آب دهان  آن ممكن نيست مباح است كه پرهيز از دار چيزهائي براي روزه -7
كردن و آب دماغ و بيني و سينه  وگرد و غبار راه و امثال آن وگرد آرد بهنگام الك

  .) فرو بردن و امثال آنها ، بلغم)1(نخامه (
خواهد آن را  كه انسان مي چيزي در صورت نياز، چشيدن غذا و :گفته است ابن عباس

جويد و حال آنكه او  اش مي ) مغزگردو را براي نوه بصري حسن ( .بخرد اشكالي ندارد
آدامس  و اما جويدن سقز و .آن را رخصت دانسته است ) نيز نخعي روزه بود و ابراهيم (

در اينصورت  گسسته گردد ( دهن خرد شود و از هم ، مگر اينكه اجزاء آن در مكروه است
كراهت جويدن سقز   ها نيز به حنبلي ها و ها و شافعي شعبي و نخعي و حنفي .) جايز نيست

، زيرا چيزي به  است اند، جويدن آن جايز گفته اند، حضرت عايشه و عطاء راي داده
 البته اين .گذاشته باشد اي در دهان كه سنگ ريزه رود، مثل آنست اندرون شخص نمي
كه اجزاء سقز در دهان خرد نشود، چون در اين صورت اگر اجزاي  كراهت وقتي است

  .گردد آن به داخل معده و اندرون شكم رود، روزه باطل مي
گفته  اشكالي ندارد و او دار بوئيدن بويهاي خوش براي روزه :گفته است تيميه ابن
كردن و چكاندن قطره در مجراي ادرار و مداواي   اماله كشيدن و حقنه و  سرمه :است

هيچيك از  :گويند عضيكه ب ، بين اهل علم محل خالف است رگهاي پاره سرشكسته و
كشيدن همه آنها موجب باطل شدن  گويند جز سرمه شود، بعضي آنها موجب افطار نمي

گردند و  قطره چكاندن همه آنها موجب افطار مي گفته جز روزه است و بعضي ديگر
 .، همه آنها موجب افطار هستند جز قطره چكاندن و سرمه كشيدن :اند گفته برخي نيز

آنها  كه هيچكدام از چنان پيدا است :گويد دهد و مي اي اول را ترجيح ميسپس ابن تيميه ر
كه خاص و عام نيازمند   جمله اركان دين اسالم است زيرا روزه از .كند روزه را باطل نمي

كرده  در حال روزه حرام صاگر اين چيزها را خداوند و پيامبر .باشند شناخت آن مي
 كند و اگر  آن را بيان صكه پيامبر واجب بود شد، بودند، و روزه بدانها باطل مي

دانستند و به مردم ابالغ  آن رامي صكرده بود، ياران پيامبر حرمت آنها را بيان صپيامبر

                                         
  .شود اش باطل مي ) برسد و آن را فرو برد روزه ح براي علماي شافعيه اگر بلغم بمخرج حرف (   - 1
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ايمان روشن  كه بر حاال .اند كرده كه همه مقررات شريعت را ابالغ  كردند، همانگونه مي
حديث صحيحي يا ضعيفي يا كه اهل علم در باره حرمت اين چيزها هيچگونه  شده است

 .اند واقع نشده كه اين اعمال مورد انكار شود اند، معلوم مي مسندي يا مرسلي را نقل نكرده
كه  باشند، الزم است ، بسيار بدانها مبتلي مي احكامي كه مردم :گفته است سپس او

  .كند  قلآن را ن كه امت نيز كند و الزم است بطور آشكارا و همگاني آن را بيان صپيامبر
كشيدن همانند روغن برسر زدن و غسل و بخور و مواد  كه سرمه بديهي است

اگر چنانچه موجب ابطال روزه  .خوشبو، در ميان مردم متداول و مورد ابتالء بوده است
مبطالت روزه را بيان كرده  كه ديگر فرمود، همانگونه آن را بيان مي صبود، پيامبر مي

و بخور و روغن  حكم مواد خوشبو ، آن نيز نگفته است آن سخني پس حاالكه از .است
رسد و  كرده و بدماغ مي گاهي بداخل بيني نفوذ كه بخور، و معلوم است .زدن را دارد

كند  شود و بداخل آن نفوذ مي و روغن با پوست بدن آغشته مي .آيد بصورت اجسام درمي
، نشاط جسم افزوني و موجب تقويت انسان است و همچنان از استعمال مواد خوشبو

، پس آنها جايز  دار را از آنها نهي نكرده است روزه صكه پيامبر  بينيم و مي .گيرد مي
اتفاق  صو در زمان پيامبر .كشيدن بچشم نيزحكم آنها را دارد و سرمه   هستند و اكتحال

 جهاد سركشي شكسته و شكافته شود و يا شاهرگش پاره شود كه در جهاد يا غير افتاد مي
بدان اشاره  ص، پيامبر گشت اگر اينكار موجب باطل شدن روزه مي .گردد و درمان

دار را ازآن نهي نكرده است پس آنها را موجب افطار ندانسته  فرمود و چون روزه مي
بديهي است كه سرمه خوراك نيست وكسي آن را داخل درون  :سپس گفته است .است

) نيز براي تغذيه  كردن اماله و حقنه شرجيه ( .انكند نه ازراه بيني ونه ازراه ده شكم نمي
ي مسهلي را  كند، همانگونه كه اگر ماده ها را نيز خالي مي نيست بلكه شكم و معده و روده

شود،  اش باطل نمي گردد روزه كه فورا اسهال بويند يا آنچنان ترسي بر وي مستولي شود
سته و زخم وسيع و رگهاي همچنين دواي سر شك .اش نرسيده است چون چيزي بمعده

  .كند شباهتي با مواد خوراكي ندارد كه بداخل معده نفوذ مي پاره شده
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سان را از گناه است و ان روزه سپر«: ���&� \(�, �7�L: و پيامبر فرموده است .]١٨٣[البقرة: 
إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا « :و گفته است »دارد ارتكاب آن مصون مي
خون انسان جريان دارد، پس مجراي وي را  )1(در مجرايشيطان « »مجاريه بالجوع والصوم

زا باشد خون  يعني هراندازه خوراك و غذا قوي وانرژي كنيد ( با گرسنگي و روزه تنگ
كه دام شيطانند بيشتر  و هر اندازه خون بدن بيشتر باشد شهواتهاي نفسانيبيشتر است 

  .»شوند مي
، موجب تقويت  ، چه خورد و خوراك دار از خوردن و آشاميدن منع شده است روزه

باشد ازخوردن و نوشيدن  كه مجراي شيطان دربدن مي ، پس خون جسم و بدن است
كشيدن و قطره چكاندن به  ) و سرمه بچشم كردن اماله (  » حقنه شرجيه  «آيد نه از  بوجود مي

پايان سخن ابن   » مجراي ادرار و مداواي سر شكسته و زخم وسيع و رگهاي پاره بدن
  .تيميه
 دار، اول شب تا طلوع فجر، خوردن و نوشيدن و همخوابگي با همسر براي روزه -8

، بر وي واجب  ذا داشتدهان لقمه غ در كسي متوجه طلوع فجرشد و  هرگاه .مباح است
آن را  و اگر مشغول عمل همخوابگي بود، بايد فوراً .دهان بيندازد كه لقمه را از  است
، لقمه را انداخت يا عمل همخوابگي را  بمحض مشاهده فجرو تشخيص آن اگر .كند ترك
 ، اگر از روي اختيار و با ميل خويش لقمه غذا را دو كرد، روزه او صحيح است قطع

 در صدر عصر پيامبر ( .ت و يا عمل جماع را قطع نكرد، روزه او صحيح نيسترنريخ
كه هنوز شب بود و  گفت شد، بار اول بالل اذان مي گفته مي  اذان صبح ماه رمضان دوبار

 لبخاري و مسلم از عايشه .كه مقارن طلوع فجر بود) ، گفت بار دوم ام مكتوم اذان مي
إن بالال يؤذن بليل، فكلوا، واشربوا، حتى يؤذن ابن أم «: گفت صاند، كه پيامبر روايت كرده

، پس بهنگام اذان او، بخوردن و آشاميدن ادامه  همانا اذان بالل در شب است« »مكتوم
  .»گويد دهيد، تا اينكه ابن ام مكتوم اذان مي

                                         
  .توان گفت كه شيطان بماند خون در تن انسان جريان دارد مي   - 1
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كند و غسل جنابت يا هرگونه  كه با حالت جنابت صبح دار مباح است، براي روزه -9
به حديث منقول از حضرت عايشه  قبال نيز .انجام دهد طلوع فجر جبي را بعد ازغسل وا

  .كرديم در اين باره اشاره
توانند روزه  زنان اگر شب از خون قاعدگي و خون ايمان پاك شدند، شرعاً مي -10

  .انجام دهند و خود را براي نماز پاكيزه كنند باشند و غسل را بعد از طلوع فجر و در روز

 روزه  تمبطال

  :مبطالت روزه دو نوعند
  .كند و قضاي آن واجب است كه روزه را باطل مي آنچه  :الف
كند و قضاي روزه وكفاره و تاوان آن هردو نيز واجب  كه روزه را باطل مي آنچه :ب
  .است

كند و قضاي روزه و كفاره و تاوان آن هر دو نيز واجب  كه روزه را باطل مي آنچه
  است
كسي از روي نسيان و فراموشي يا اشتباهاً يا  اگر :نوشيدن به عمدخوردن و  -1-2

از ابوهريره  .اي واجب نيست باجبار و اكراه چيزي خورد، يا آشاميد بر وي قضاء وكفاره
فأكل أو شرب، فليتم صومه،  -وهو صائم  -من نسي «: گفت صكه پيامبر روايت است

آشاميد، اشكالي  روي نسيان خورد و ه و ازكسي در حال روز اگر« »فإنما أطعمه اهللا وسقاه
ندارد، او روزه خود را بپايان برد، چون خداوند به وي خوراك و نوشيدني ارزاني داشته 

  .بروايت گروه محدثين .»است
سفيان ثوري و شافعي و  .اند كرده بيشتر اهل علم بدين گونه عمل :گفته است ترمذي

كه او آن را بر مبناي  - دارقطني و بيهقي و حاكم  .احمد و اسحاق نيز همين راي را دارند
من «: گفت صاند كه پيامبر كرده از ابوهريره روايت  - شرايط مسلم صحيح دانسته است

كه در رمضان از روي نسيان  كسي« »فال قضاء عليه، وال كفارة - ناسيا-أفطر في رمضان 
  . اسناد آن صحيح است :حافظ بن حجر گفت .» اي بر وي نيست كفاره كرد قضاء و افطار
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إن اهللا وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، «: گفت صاز ابن عباس روايت است كه پيامبر
كه برآن مجبور و مكره  گناهان خطاء و نسيان و چيزي خداوند« »وما استكرهوا عليه

  .بروايت ابن ماجه و طبراني و حاكم .» اند، از امت من برداشته است شده
كرد و نتوانست جلو آن را بگيرد  ء عمدي بركسي غلبه ه قياگر  :ء عمدي قي -3
كه  استاز ابوهريره روايت  .اي نيست كفاره اش اشكالي ندارد و بر وي قضاء و روزه
 ء بر قي اگر« »من ذرعه القئ فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض« فرمود: صپيامبر

 .»اش را قضا كند كرد بايد روزه  ء كسي به عمد قي اگر كند بروي قضا نيست و كسي غلبه
آن را صحيح  او -احمد و ابوداود و ترمذي و ابن ماجه و ابن حبان و دارقطني و حاكم 

من در بين اهل علم خالفي سراغ  :گفته است خطابي .اند كرده آن را روايت -دانسته است
كسي  و اگر كند بر وي قضاي روزه واجب نيست كسي غلبه ء بر ندارم در اينكه اگر قي

  .كند بروي قضاي روزه واجب است ء به عمد قي
آخرين لحظه روز پيش از  مبطل روزه است ولو اينكه در :حيض و نفاس -4-5

  .غروب آفتاب باشد و علماي فقه بر اين مطلب اجماع دارند
خواه بسبب بوسيدن همسر  -كند   اي انزال به عمد كسي بخواهد بهر وسيله  :استمناء -6

گيرد، مبطل روزه است و موجب قضاي  كشيدن او يا وسيله دست صورت  آغوش يا در 
گردد و  كردن به زن باشد روزه باطل نمي سبب و موجب انزال تنها نگاه اگر .باشد آن مي

  . اندك و زياد آن در روزه تاثيري ندارد  » مذي  «چيزي بر او واجب نيست و همچنين 
ي ونفوذ آنها به اندرون شكم ازراه معمولي و خوراك خوردن و بلعيدن مواد غير -7

  .معتاد مانند خوردن نمك زباد، و اين باتفاق نظر اهل علم موجب افطار است
شود اگرچه  اش باطل مي كند روزه كسي در حال روزه نيت و قصد افطار اگر -8

ن ، اگر آ زيرا نيت ركني است از اركان روزه .گردد كه موجب افطار چيزي نخورده باشد
اش شكسته شده و باطل  كند، بدون شك روزه را بهم بزند و بعمد قصد ونيت افطار

  .شود مي
كند، بگمان اينكه خورشيد غروب  كسي چيزي بخورد يا بياشامد يا جماع اگر -9

كرده است يا هنوز فجر طلوع نكرده است و سپيده ندميده است سپس بر خالف گمان 
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،  كرده و سپيده دميده است  طلوع نرسيده و يا فجركه غروب خورشيد فرا  وي معلوم شد،
براي  .، بروي قضاي روزه نيست بنا براي جمهور علما و از جمله پيشوايان چهارگانه فقه

اش صحيح  اسحاق و داود و ابن حزم و عطاء و عروه و حسن بصري و مجاهد، روزه

§{+ :فرمايد چون خداوند مي .باشد و بر وي قضا نيست مي øŠs9 uρ öΝà6ø‹n=tæ Óy$ uΖã_ !$ yϑ‹Ïù 

Ο è?ù' sÜ ÷zr&  Ïµ Î/ Å3≈s9 uρ $ ¨Β ôN y‰ £ϑyès? öΝä3 ç/θè=è%_  :آن اشتباه  كه در در چيزي« .]5[األحزاب
كند، و نيت آن  كه قلبتان بدان قصد مي  چيزهائي گناهي نيست و در ايد، برشما كرده
گفته  صكه پيامبر فتيمگ و قبال نيز .»گيريد نمائيد مورد حساب و بازخواست قرار مي مي

عبدالرزاق از قول معمر از اعمش از زيد  .»إن اهللا وضع عن أمتي الخطأ والنسيان...«: است
كردند، و من  بن خطاب مردم افطار زمان عمر روزي در  « :كه كرده است بن وهب روايت

ند و از ) بيرون آورد ام المومنين ، كه از منزل حفصه ( هاي بزرگ پر از آب را ديدم كاسه
آنها نوشيدند، سپس خورشيد از زير ابرها سر بيرون آورد، گو اينكه اينكار بر مردم گران 

چرا؟ بخداي سوگند ما تمايلي  :عمر بن خطاب گفت .بايد امروز را قضا كنيم :آمد وگفتند
 :گفت كه كرده است بخاري از اسماء دخت ابوبكر روايت . » به ارتكاب گناه نداشتيم

، سپس خورشيد  در رمضان هوا ابري بود، و ما افطاركرديم صزمان پيامبر روزي در  «
  :آيد كه از اين حديث برمي :گفته است ابن تيميه . » كرد طلوع

كه افطار را بتاخير انداخت تا اينكه از غروب  اگر هوا ابري باشد، مستحب است - الف
نيز بدانان نگفت كه  صكاري را نكردند و پيامبر اصحاب چنين .آفتاب يقين حاصل شود

 صبيشتر از ديگران بدستورات خدا و پيامبر صكه ياران پيامبر بديهي است .چنين كنيد
  .آگاه بودند و بيشتر از ديگران مطيع اوامر خدا و رسول بودند

آنان را  صپيامبر اگر  چون .اي قضا ندارد كه چنين روزه آيد از اين حديث برمي -ب
، دستور به قضايشان نقل  مانگونه كه افطارشان نقل گرديده استبه قضا دستور داده بود، ه

  .كه نقل نشده است داللت دارد بر اينكه به قضاي آن دستور نداده است حاال .شد مي
  باشد: كند و موجب كفاره و قضاي روزه هر دو مي اما چيزيكه روزه را باطل مي
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كه روزه را باطل  ، خول استعلما، تنها جماع و همخوابگي توام با د براي جمهور بنا
 صكه مردي به حضور پيامبر از ابوهريره روايت است .باشد كفاره مي  مي كند و موجب

كرد؟  چه چيزي شما را هالك :گفت صپيامبر .اي رسول خدا هالك شدم :گفت آمد و
آنقدر  :گفت صپيامبر .ام كرده روز) ماه رمضان با زن خود جماع و همخوابگي در ( :گفت
تواني  آيا مي :گفت صپيامبر .نخير :گفت ؟ او اي را خريده و آزاد كني كه يك برده داري

كه شصت نفر  آنقدر داري :گفت صپيامبر .نخير :گفت ؟ دو ماه پشت سرهم روزه باشي
آنوقت مقداري خرماي صدقه به  در .نخير سپس آن مرد نشست :گفت ؟ كني بينوا را اطعام

كفاره به بينوايان ببخش  اين خرما را ببر وآن را بعنوان :گفت پيامبر .آوردند صنزد پيامبر
كسي را سراغ  ؟ در مدينه كه آن را به وي بدهم  ، كسي از ما نيازمندتر هست آيا :گفت او

 آنقدرخنديدكه دندانهايش پديدار صپيامبر .كه بيش از ما بدان خرما نيازمند باشد  ندارم
  .بروايت همه محدثين بزرگ )1(ات بده برو آن را به خانواده :گفت و .گرديد

كنند زن و مرد  اي را پرداخت كفاره چنين روزه بنا بمذهب جمهور علما براي اينكه
كه نيت روزه  )2(هر دو يكسان هستند، مادام اينكه هر دو در حال اختيار در روز رمضان

 سيان يا ازروي ن جماع از اما اگر .كنند همخوابگي آورده باشند، به عمد قصد جماع و
گرفت يا اينكه نيت روز  روي عدم اختيار و اجبار از سوي هردوي زن و شوهر صورت

بلكه فقط قضاي آن  كفاره واجب نيست (  نكرده بودند، در آنصورت بر هيچكدام از آنان
مردي زنش را مجبوربه جماع و همخوابگي نمود، يا اينكه زن بنا  اگر .) واجب است

و بنا  .كفاره برمرد واجب است نه بر زن  ، درآنصورت فقطبعذري اصال روزه نبود
 را مجبور او ، خواه شوهر كفاره واجب نيست  بمذهب امام شافعي در هيچ حالي بر زن

گفته  نووي .كند  كه فقط آن را قضاء برزن واجب است .نكند را مجبور كند يا اينكه او
                                         

كنند. يكي از دو قول  شود بدين حديث استدالل مي كفاره ساقط مي كه معتقدند در حال اعسار نيكسا - 1
گويند اعسار موجب  شافعي و مشهور مذهب احمد و بعضي از مالكيه چنين است. ولي جمهور علما

  .سقوط كفاره نيست
ولي قضاي روزه رمضان ولي اگر روزه ماه رمضان نباشد، مانند روزه نذري يا روزه رمضان باشد    - 2

  .كفاره بر وي واجب نيست كند كسي با جماع روزه را باطل باشد چنانچه
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مرد واجب  ، تنها بر رمضانكفاره جماع در روز  كه كلي قول اصح آنست، است بطور
دهد و بر زن چيزي  كفاره از بابت خودش مي  ، بنابراين شوهر، فقط يك است نه برزنش

، يك حق  كفاره گيرد، چون كفاره به زن تعلق نمي كفاره واجب نيست و وجوب بعنوان
 نيزكه مهريه  ، همانگونه گيرد نه بزن ، و اختصاصاً به مرد تعلق مي مالي است ويژه جماع
  .تنها برعهده مرد است

 ، با زنش جماع كسي در روز رمضان اگر :از امام احمد سئوال شد :گويد ابوداود مي
 .كفاره واجب باشد  كه بر زن ايم ما نشنيده :گفت ؟ او كفاره واجب است كرد، آيا بر زن نيز

 صكه پيامبر  ، كفاره واجب نيست  گويند بر زن بدان علت مي :گفته است » المغني  «مولف 
به زن  كند و اي را آزاد كرده بود، دستور داد كه برده كه در روز رمضان جماع به كسي  «

ا  .»كه آن زن هم در جماع سهيم بوده است دانست مود با وجود اينكه مي وي چيزي نفر
  .ه

كه در  ، بنا بقول جمهور علما، بهمان ترتيبي ، در روز رمضان كفاره و تاوان جماع
آن  كند، سپس اگر از كه نخست يك برده را آزاد بنابراين واجب است .ده استحديث آم

غير از رمضان و ايام عيدين و  ، دو ماه پشت سر هم ( عاجز بود و برايش مقدور نگشت
، بايد  اگر از روزه دو ماه پشت سر هم عاجز بود و نتوانست .) بايد روزه باشد ايام التشريق

  .)1(كند اي متوسط خانواده خويش اطعامغذ نوا را، از شصت نفز بي
، دومي صحيح نيست و همچنين وقتي دوم  كه اولي براي او مقدور است تا زماني

بنا براي مالكيه و بروايتي از امام احمد، هركس بين اين  .مقدور باشد، سوم صحيح نيست
ابن زيرا مالك و  .دهد و صحيح است كدام را خواست انجام مي چيز مختار است هر 3

                                         
 گندم يا نصف صاع خرما و جوو »مد«عبارت است از يك  مسكين بمذهب امام احمد اطعام هر  - 1

است با يك چهارم وزن يك  گرم گندم و يك مد برابر 2176است با وزن  يك صاع برابر امثال آن. (
گندم است. امام  گندم يا يك صاع غير از طعام هر مسكين نيم صاع :گفته است ) ابوحنيفه عصا

باشد. راي  كه بخواهد مي اند: طعام هر نفر از خرما يك مد از غذايي گفته  شافعي و امام مالك
 بدان مرد عرب داد پانزده صكه پيامبر ، زيرا خرمائي زاعي نيز چنين است ابوهريره و عطاء و او

  .صاع بود



  729     روزه 
  

  

مردي در ماه رمضان « :كه اند كرده ابوهريره روايت جريح از حميد بن عبدالرحمن از
 كه  به وي دستور داد، صكرده بود، پيامبر ) افطار ظاهراً بوسيله همخوابگي و جماع (

كند يا دو ماه پشت سر هم روزه باشد، يا شصت مسكين را  اي را آزاد بنده :كفاره بدهد
  .كرده است آن را روايت كه مسلم» كند اطعام

 و دليل ديگر .رود گذاشتن بكار مي دارد كه آنهم براي تخيير و مخير »او = يا  «و كلمه 
كفاره يمين  كه در خدا است پس همانگونه  كفاره بسبب مخالفت با امر كه اين آنست

دهد، اينجا نيز  كه هركدام را خواست انجام مي شكست سوگند) شخص مخير است (
 گردد و از روايات ترتيب و تخيير هر دو مستفاد مي :گفته است  شوكاني .ور استهمين ط
 .با آنها است اند، بيشتر هستند و فزوني كرده كفاره را روايت كه ترتيب بين اين سه كساني

باشد،  كه اين روايات درباره آنها آمده است متعدد مي اي اند، واقعه گفته مهلبي و قرطبي
 مورد عمل قرار دو ، پس هر از روايات مربوط بيك واقعه و رويداد است بنابراين هر دسته

كه داستان يكي و  رسد، زيرا گفته است اين سخن دور از ذهن بنظر مي حافظ .گيرند مي
مراعات  :اند گفته  بعضي .كه تعدد رويداد و واقعه نباشد محتوي يكي است و اصل آنست 

  .ا ه »اند گفته ز است و بعضي برعكس ترتيب بهتر است و عدم مراعات نيز جاي
كفاره آن را نپرداخته بود، سپس در  كرد و ، جماع رمضان روز كسي به عمد در اگر

كرد، بنابراي حنفيه و بروايتي از امام احمد، تنها  آخرين روز رمضان بار ديگر نيز جماع
ب آن پيش از كه سب كفاره جزا و تاوان جنايتي است ، زيرا كفاره بر وي واجب است يك

شوند و در كفاره با هم  ، پس هر دو تاوان با هم يكي مي پرداختن آن تكرار شده است
  .نمايند تداخل مي

كفاره بر وي واجب  و بمذهب امام شافعي و امام مالك و بروايتي از امام احمد دو
گردد   كه عبادت آن تباه بنابراين هر روز .زيرا هر روز خود عبادتي است مستقل .گردد مي
كفاره دو  كند، كفاره دو رمضان با هم تداخل نمي كه شود، همانگونه كفاره آن واجب مي و

كسي در روز رمضان  ولي همگي اجماع دارند بر اينكه اگر .كند روز هم با هم تداخل نمي
كفاره آن را پرداخت نكرد، سپس در روزي ديگر باز هم  به عمد مرتكب جماع شد و

كسي  و همچنين اجماع دارند براينكه اگر .كند ره ديگري نيز پرداختكفا كرد، بايد جماع
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كفاره براي  كرد و كفاره باراول را نداده بود يك همخوابگي جماع و دو بار يك روز در
كفاره جماع اول را پرداخته  و بنا بمذهب جمهور پيشوايان فقه اگر .كافي است دو بار هر

 گويد در اينصورت بايد ولي امام احمد مي .ز بپردازدكفاره بار دوم را ني بود، الزم نيست
  .كفاره بار دوم را نيز بپردازد

  ن ه رمضا قضاي روزه ما

كه مكلف هر  باشد قضاي روزه ماه رمضان واجب فوري نيست بلكه واجب موقع مي
  .واجب فوري نيست كفاره آن نيز كه كند، همانگونه ، آن را قضا مي وقت خواست

كه او روزه ماه رمضان را در ماه  ، حضرت عايشه نقل شده است در حديث صحيح از
   .كرد ، آن را قضا نمي يافت فوراً و بمحض اينكه توانائي قضاي آنرا مي .كرد شعبان قضا مي

كرده باشد،  كس چند روزه را افطار بنابراين هر .روزه قضا، برابر است با روزه ادا
روزه  كه در با اين تفاوت .ينكه چيزي برآن بيفزايدكند، بدون ا همان تعداد روزه را قضا مي

$tΒuρ tβ+ :فرمايد چون خداوند مي .قضا تابع و پشت سرهم آمدن الزم نيست Ÿ2 $³ÒƒÍ÷s∆ 

÷ρr& 4’ n?tã 9� x y™ ×ο£‰ Ïè sù ôÏiΒ BΘ$−ƒr& t� yz é&_  :رفت  باشد يا به سفر يعني هركس بيمار« .]١٨٥[البقرة
، بتعداد  كرده است كه بعلت بيماري و يا مسافرت افطار  كرد بجاي آن روزها، و افطار

، چند روز ديگر را روزه بگيرد، خواه آن روزها پشت سرهم  كه افطاركرده است روزهائي
  .»گفته است نه بطور مقيد  زيرا خداوند بطور مطلق .باشد يا نباشد

: رمضان گفتدرباره قضاي روزه  صكه پيامبر  كرده است  دارقطني از ابن عمر روايت
گيرد يا آنها را پشت  خواست روزه قضا را پراكنده مي اگر« »إن شاء فرق، وإن شاء تابع«

قضاي روزه ماه رمضان را بتاخير انداخت تا اينكه رمضان  اگر .»كند سرهم قضا مي
گيرد، سپس قضاي گذشته را بعد  ديگري فرا رسيد، نخست روزه ماه رمضان حاضررا مي

عذر  ، خواه اين تاخير يا عذر يا بي اي نيست آورد و بروي فديه مي ازماه رمضان بجاي
، امام مالك و امام شافعي و  حسن بصري .و اين راي برابر است با مذهب حنفيه .باشد

رمضان   كه  تا موقعي ، قضاي روزه رمضان اگر تاخير :گويند امام احمد و اسحاق مي
باشد،  نيست ولي اگر تاخير بدون عذررسد با عذر باشد، فديه الزم  ديگري فرا مي
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گذشته را  هاي رمضان را بگيرد سپس بعد از ماه رمضان روزه نخست بايد رمضان حاضر
اين گروه بر راي خويش دليلي  .طعام فديه بدهد »مد  «كند و براي هر روز يك  قضا

كه سخن حنفيه درست و صحيح  چنان پيدا است .كه شايسته احتجاج باشد ندارند،
  تا نص صحيحي و صريحي نباشد جايز نيست. باشد، چه تشريع و قانونگذاري ديني مي

  كسي بميرد و بر وي روزه قضا باشد

كه اگر كسي بميرد و نمازهائي از او قضا شده باشد ولي او و  آنست  اجماع علماء بر
ر كند و همچنين اگر كسي د آن نمازها را بخواند و قضا تواند بجاي او كسي ديگري نمي

او روزه  بجاي  كسي  گرفتن عاجز باشد تا او زنده است جايز نيست هنگام زندگي از روزه 
  .باشد

مرگش امكان قضاي آن را  پيش از از كسي بميرد و بروي روزه قضا باشد و اما اگر
جمهور علما از جمله  .، فقيهان درباره حكم او اختالف دارند داشته و قضا نكرده است

نيست بجاي او  كه ولي او جايز آن هستند مذهب شافعي بر مشهور مالك و ابوحنيفه و
) طعام  كيلوگرم 2176(يكچهارم از  »مد  «كفاره هر روزه را يك  روزه بگيرد، ليكن بايد

برگزيده مذهب شافعيه  .) گندم و يا يك صاع از غير آن براي حنفيه نيم صاع بپردازد (
 شود و روزه باشد وذمه مرده تبرئه مي باشدكه ولي او به جاي او مستحب مي :آنست
عصبه =   «ميت خويشاوند او است خواه وارث يا   » ولي  «مقصود از  .اي الزم نيست كفاره

اي  اگر شخص بيگانه .يا غير آنان است »كنند انسان دفاع مي كه از خويشاوندان نزديك
 »ولي «است و اگر با اجازه  باشد صحيح  » ولي  «، چنانچه با اجازه  گرفت روزه »ميت  «بجاي 

 لآنان بر اين راي خويش به روايت احمد و شيخين از عايشه .نباشد صحيح نيست
 اگر« »من مات وعليه صيام صام عنه وليه« فرمود: صپيامبر :اند كه گفته است كرده استدالل

بزار با سند  .»كسي مرد وبروي روزه قضا بود ولي اواگر خواست بجاي او روزه باشد
امام احمد و صاحبان سنن از ابن عباس روايت  . » ان شاء « :بدان افزوده است »حسن«

اي رسول خدا، مادرم مرده و روزه يك  :گفت آمد و صمردي پيش پيامبر  «كه  اند كرده
لو «: گفت ص؟ پيامبر توانم بجاي او اين ماه را قضاكنم ، آيا من مي ماه او قضا شده است
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اگر مادرت « »قاضيه؟ " قال: نعم. قال: " فدين اهللا أحق أن يقضى كان على أمك دين أكنت
 .گفت آري ؟ او كني كه بدهي وي را پرداخت بود، حاضر بودي بكسي بدهكار مي

نووي  .»پرداخت گردد تر است كه باز بنابراين بدهي خداوند شايسته :گفت صپيامبر
داريم و ياران محقق فقيه و  كه ما بدان عقيده اي اينست سخن صحيح برگزيده :گفته است

  .اند محدث ما با توجه بدين احاديث صحيح و صريح آن را صحيح دانسته

 :ه است كوتا  كه روزها بلند و شبها  ئي ن روزه دركشورها مدت زما

كه روزها بلند وشبها كوتاه است و  زمينهائي سر فقيهان درباره مدت زمان روزه در
 :اند بعضي گفته .وتاه و شبها بلند است اختالف نظر دارندكه روزها ك همچنين سرزمينهائي 

زمين معتدل مركز تشريع اسالمي يعني مكه و مدينه به  سر مدت زمان شب و روز در
مدت زمان شب و روز در  :اند گفته  و بعضي .نسبت مردمان آن مناطق معتبر است

  .يك به مردمان آن مناطق معتبر است سرزمينهاي معتدل نزد

 ر= شب قدر القد ليله

  فضيلت شب قدر:

Ρ‾$!+: ، زيرا خداوند فرموده است ترين شبهاي سال است شب قدرگرامي Î) çµ≈oΨ ø9t“Ρ r& ’ Îû Ï's# ø‹s9 

Í‘ô‰ s) ø9 $# ∩⊇∪ !$ tΒ uρ y71u‘÷Šr& $tΒ ä's# ø‹s9 Í‘ô‰ s) ø9 $# ∩⊄∪ ä's# ø‹s9 Í‘ô‰ s) ø9 $# ×� ö� y{ ôÏiΒ É#ø9 r& 9� öκy− ∩⊂∪_ 
كه شب قدر چقدر  داني كرديم و تو چه مي را درشب قدر نازلما قرآن «]. 3-1[القدر: 

 گراميتر و با آن نباشد كه شب قدر در ؟ شب قدر از يكهزار ماه بزرگ و ارجمند است
 يعني ثواب و پاداش اعمال نمازو تالوت قرآن و ذكرو احسان و غير در .» ارزشتر است

  .باشد نباشد بيشتر مي آنها شب قدر كه در  آن شب از ثواب پاداش يكهزار ماه
  ن جستجو كرد: كه شب قدر را در رمضا  مستحب است
 .كرد ، شب قدر را جستجو كه در شبهاي تاك دهه آخر ماه رمضان مستحب است

هرگاه دهه آخر  :كه گفتيم قبال .گشت در دهه آخر رمضان فراوان بدنبال آن مي صپيامبر
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كرد و  بيدار مي ند و خانواده خويش را نيزما شبها بيدار مي صرسيد، پيامبر رمضان فرا مي
  .گشت گرفت و بشدت مشغول عبادت مي كناره مي از زنان

  :؟ شب قدركدام است
شب بيست و يكم و  :اند گفته بعضي .آراء مختلفي دارند علما درباره تعيين شب قدر

 شب بيست و پنجم و برخي ديگر :اند گفته شب بيست وسوم و برخي :اند گفته بعضي
 رمضان در نوسان است و اند بين شبهاي تاك دهه آخر گفته بيست ونهم و برخي شب

باشد امام احمد با اسناد صحيح از ابن عمر  كه شب بيست و هفتم مي علما برآنند بيشتر
 »من كان متحريها فليتحرها ليلة السابع والعشرين«: گفت صكه پيامبر كرده است روايت

  .»كند هفتم جستجو شب بيست و را دراست آن  طلب شب قدر كه در كسي«
 :گفته است كه اند كرده كعب روايت مسلم و احمد و ابوداود با اسناد صحيح از ابي بن

كه شب قدر در ماه رمضان  خورم ، سوگند مي كه بجز او خدائي بحق نيست بدان خدائي  «
كدام شب  دانم كه و بخداي سوگند، مي -كرد بطور جدي و بدون استثنا قسم ياد - است 
 آنشب شب بيست و .ما را به شب بيداري دستورداد صهمان شبي است كه پيامبر .است

كمرنگ  كه صبح آن روز خورشيد بهنگام طلوع سفيد و آنست هفتم بود و نشانه شب قدر
  .»و بدون شعاع است

  :آن قيام شب قدر ودعا خواندن در
من قام ليلة « :گفته است صبركه پيام اند كرده بخاري و مسلم از ابوهريره روايت -1

و  مزدهركس ازروي ايمان و باوري و باميد « »القدر إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه
پاداش ازخداوند و رضاي او، شب قدر را بپاي دارد و بيدار بماند و عبادت و ذكر و 

  .»گذشته او را بيامرزد گناهان تالوت قرآن كند، خداوند
حضرت عايشه  - از  -آن را صحيح دانسته است كه او-ماجه و ترمذي احمد و ابن  -2

آن شب چه  كدام است و در گفتم شب قدر به رسول خدا  « :كه گفت اند روايت كرده
خداوندا تو سراپا « »اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني« :بگو :گفت دعائي بخوانم؟

  .»فو كن، از من درگذر و مرا ع گذشت و دوست دار گذشت هستي
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  :در مسجد مالزم شدن و از كار دست كشيدن االعتكاف=

،  كردن است آن حبس لغت بمعني مالزم شدن چيزي و نفس را بر در :اعتكاف -1

$+ :فرمايد خداوند مي .خواه آن چيز خوب باشد يا بد tΒ Íν É‹≈yδ ã≅ŠÏO$ yϑ−G9 $# ûÉL ©9 $# óΟ çFΡ r& $oλm; 

tβθ àÅ3≈tã ∩∈⊄∪_  :كه شما در برابر آنها بزانو نشسته  هائي يستند اين مجسمهچ«. ]52[األنبياء
  .»ايد؟ و اعتكاف كرده

، اعتكاف  در فقه .كنيد آنها ايستاده و آنها را پرستش مي در برابر :معني عاكفون در آيه
  .آن بمنظور تقرب بخداوند است بمعني مالزم شدن مسجد و اقامت در

كه اعتكاف يك عمل شرعي و ديني  اجماع علما برآنست :دليل شرعي اعتكاف -2
كرد و چون سال  مسجد اعتكاف مي در هرسال درماه رمضان ده روز صچه پيامبر .است

بخاري و ابوداود و ابن  .كرد مرگ آن حضرت فرا رسيد، آن سال بيست روز اعتكاف
و همسرانش همراه او  صياران پيامبر .اند را روايت كرده صماجه مسئله اعكاف پيامبر

، ولي در  اعتكاف اگرچه تقرب بخدا است .اند د از او نيز اعتكاف را انجام دادهو بع
آيا  :گفتم به امام احمد :گفته است ابوداود .فضيلت آن حديث صحيحي نيامده است

  .نخير، مگر چيز ضعيفي :گفت اي؟ درباره فضيلت اعتكاف چيزي شنيده
اعتكاف سنت،  .شود سيم مياعتكاف به دو قسم سنت و واجب تق :عتكاف ا اقسام -3

آن  مسلمان آن را داوطلبانه و بمنظور تقرب بخداوند و طلب پاداش خير كه اعتكافي است
كه اين اعتكاف در دهه آخر رمضان  و بهتر است .دهد انجام مي صو اقتداء به پيامبر

 كند، مانند كه مسلمان آن را بر خويشتن واجب مي ، اعتكافي است اجب اعتكاف و .باشد
بر من باد كه در راه خداوند مدت « »هللا علي أن أعتكف كذا« :كند و بگويد معلق اينكه نذر

اگر خداوند بيمارم را شفا بخشيد  :كند و بگويد يا اينكه نذر معلق .» كنم روز اعتكاف
: گفت صكه پيامبر در صحيح بخاري آمده است .برمن باديه مدت روز را اعتكاف كنم

كرد، كه خداوند را اطاعت كند، به نذر خويش  هركس نذر« » فليطعهمن نذر أن يطيع اهللا«
 اي رسول خدا من نذر :گفت كه حضرت عمر: در آن كتاب آمده است باز هم .»وفا كند
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به « »أوف بنذرك«: گفت صپيامبر .كه يك شب را در مسجدالحرام اعتكاف كنم  ام كرده
  .» كن نذرت وفا

 اگر .كننده تعيين كرده است جب وقتي است كه نذرزمان اعتكاف وا :زمان اعتكاف -4
   .كه به نذرش وفا كند كرده باشد، بروي واجب است را تعيين يا بيشتر نذركننده يك روز

اعتكاف مستحب وقت مشخص و محدودي ندارد، هرگاه با نيت اعتكاف در مسجد 
 ر اندازه دره كوتاهي باشد و كشد يا مدت پذيرد، خواه زياد طول كرد، تحقق مي توقف

اگر از مسجد خارج شود  .مند خواهد شد پاداش آن بهره مسجد بماند، بمقتضاي آن از
از يعلي بن اميه  .سپس بدانجا برگردد، اگر قصد اعتكاف داشته باشد، بايد تجديد نيت كند

عطاء گفته  .كنم ، نيت اعتكاف مي كنم هر اندازه در مسجد توقف :گفت كه نقل است
كند اعتكاف است و اگر كسي باميد پاداش نيك  ه كسي در مسجد توقف هر انداز :است

. و اگر قصد آن را نداشته باشد، اعتكاف نيست .كرده است در مسجد نشيند او اعتكاف
كند، اگرچه پيش از  تواند آن را قطع كه در اعتكاف سنت باشد هر وقت بخواهد مي كسي

كه هرگاه  حضرت عايشه روايت است، از .كه نيت آن را كرده است انقضاء مدتي باشد
خواند سپس به محل اعتكاف  كند، نماز صبح را مي خواست اعتكاف مي صپيامبر

دستور داد كه جائي براي او  .كند يكبار او خواست در دهه آخر رمضان اعتكاف .رفت مي
  .)1(بسازند

ايش بزنند) اي يا چيز خيمه مانندي بر كنند و خيمه يعني در مسجد جائي برايش تهيه (
 .زدند صاي براي پيامبر كه خيمه چون ديدم :گويد عايشه مي .و بنائي برايش ساختند

زنان  يك از كردند و هر اي برپاي اي براي من نيز بزنند و برايم خيمه گفتم خيمه
ها  صبح را خواند نگاهي به خيمه نماز صچون پيامبر .كردند نيز چنين صپيامبر

؟ آيا بدينكارتان قصد اطاعت از خدا را داريد؟ لذا  تاينها چيس :گفت انداخت و
ي او را برچينند و همچنين به همسرانش نيز دستور داد كه  دستور دادكه خيمه صپيامبر

                                         
تواند در اواخر  كه معتكف اگر موجب تضييق. ديگران نباشد مي آيد برمي صاز اين عمل پيامبر - 1

  .آن جائي براي خويش بگزيند مسجد ويا ساحت
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اعتكاف را تا  صسپس پيامبر. )1(كنند هايشان را جمع هايشان را برچينند و خيمه خيمه
  . » دهه اول شوال بتاخير انداخت

كنند و اعتكاف را ترك  اي خود را جمع دادكه همسرانش خيمهدستور صاينكه پيامبر
پس دليل است براينكه بعد  .كرده وبدان شروع نموده بودند نمايند با اينكه نيت اعتكاف

  . كرد ازشروع به اعتكاف جايزاست آن را قطع
تواند همسرش را از اعتكاف بازدارد، اگر بدون  در حديث آمده است كه شوهر مي

در باره اينكه اگر  .و عموم علما نيز بر اين راي هستند .كرده باشد بادرتاجازه وي م
آن باز دارد؟ بين علما اختالف  تواند او را از شوهر بزن خود اجازه اعتكاف دهد آيا مي

تواند مانع زنش شود و او را از اعتكاف سنت  مي گويند او داود مي شافعي واحمد و .است
  .بيرون آورد

كند بايد مسلمان و اهل تميز و از جنابت و  كسي كه اعتكاف مي: فشرايط اعتكا -5
كه اهل تمييز نباشد و جنب و   اي كافر و بچه  بنابراين .نيز پاك باشد  .)2(حيض و نفاس

  .كنند توانند اعتكاف حايض و نفساء نمي
حقيقت اعتكاف عبارت است از توقف و ماندگاري در مسجد به  :اركان اعتكاف -6

كه ماندگاري درمسجد با نيت تقرب بخدا و عبادت او  مادامي .ب بخداوندنيت تقر
وما «: . دليل وجوب نيت براي آن اين آيه استيابد صورت نپذيرد، اعتكاف تحقق نمي
، مگر اينكه خداوند را  بĤنان دستور داده نشده است« »أمروا إال ليعبدوا اهللا مخلصين له الدين

و  .»كنند الص كامل داشته و آگاهانه او را پرستشكنند و در برابر او اخ پرستش
و هرعملي وقتي « »إنما االعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى« :گفته است صپيامبر

                                         
كارشان نيت تقرب به   كه مبادا همسرانش در اين نگران بود صكه پيامبر در شرح مسلم آمده است - 1

كه همه همسرانش در مسجد باشند در  نخواست رشك ورزند و خدا نداشته باشند بلكه به عايشه
  .كنند مي جا را بر مردم تنگ  و بينند آنجا، آنان را مي منافقان در و اعراب مردم و حاليكه همه

  .نفاس زچگي زن و خون والدت زن و خون بعد از ايمان   - 2
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كه توام با نيت و قصد باشد و بهركس  است يابد و معزير ارزش دارد و ارزش شرعي مي
  .»كرده است كه قصد آن را رسد آن چيزي مي

اعتكاف در مسجد صورت گيرد، بدين دليل است كه خداوند  و اما اينكه بايد
در حاليكه در مسجدها اعتكاف « »وال تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد« :فرمايد مي

بود، تحريم  اگر اعتكاف در غير مساجد صحيح مي .»ايد با زنانتان آميزش نكنيد كرده
آميزش با  ، چون مباشرت و گرفت مسجد صورت نمي آميزش با زنان بويژه در مباشرت و

پس جاي اعتكاف خاصه در مسجد است و در غير  .اعتكاف منافات دارد نه با مساجد
  .مسجد اعتكاف صحيح نيست

  باره مسجدي فقها در :شود آن منعقد مي كه اعتكاف در  راي فقها درباره مسجدي - 7
و اسحاق و ابوثور ابوحنيفه و احمد  .كه اعتكاف در آن صحيح است اختالف نظر دارند

آنجا  خواند و در كه شخص نمازهاي پنجگانه را در آنجا مي  در هر مسجدي :گويند مي
 صكه پيامبر چون روايت شده است .شود، اعتكاف صحيح است جماعت برپا مي نماز

هر مسجدي كه موذن و امام « »كل مسجد له مؤذن وإمام فاالعتكاف فيه يصلح«: گفت
بروايت دارقطني چون اين حديث  .» شايسته است   تكاف در آنجماعت داشته باشد، اع

 :اند امام مالك و امام شافعي و داود گفته .توان بدان احتجاج كرد ، نمي مرسل ضعيف است
، زيرا درباره تخصيص بعضي از مساجد، حديث  اعتكاف در هر مسجدي صحيح است

چون  .اف در مسجد جامع باشدكه اعتك بهتر است :اند گفته شافعيه .صحيحي نيامده است
جماعت در مسجد جامع بيشتر برگزار  در مسجد جامع اعتكاف نمود و نماز صپيامبر

، نماز جمعه فاصله گردد، نبايد در غير مسجد جامع  اگر در بين اوقات اعتكاف .گردد مي
  .)1(كند تا فضيلت نماز جمعه را از دست ندهد اعتكاف

                                         
غير مسجد  د صحيح نيست دروقت اعتكاف بيش از يكهفته باشد و از روز جمعه بگذر يعني اگر  - 1

گردد. بعلت خروج از مسجد و اگراز   جامع باشد، چون اگر براي نماز جمعه برود اعتكافش باطل مي
  .دهد شود، نماز جمعه را از دست مي مسجد خارج نمي
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 گويد مشروط برآنكه در گلدسته مسجد اذان در تواند كه در اعتكاف است مي كسي
 تواند برباالي بام مسجد نيز صعو مي داخل مسجد يا صحن مسجد باشد و گلدسته در
گلدسته در خارج  اگر در .آيند مي گلدسته و بام مسجد جزو مسجد بشمار  دكند، چون

و حياط  شود گلدسته برود، اعتكاف او باطل مي  روي عمد به مسجد باشد چنانچه از
و براي امام مالك و  .مسجد بنا براي حنفيه و شافعيه و روايتي از احمد جزو مسجد است

كننده نبايد در مدت  بنابراين اعتكاف .روايتي از احمد حياط مسجد جزو مسجد نيست
اش  تواند در مسجد خانه جمهور علما بر آنندكه زن نمي .اعتكاف بحياط مسجد برود

شود و بدون خالف فروش مسجد  خانگي مسجد محسوب نمي چون مسجد .اعتكاف كند
النبي  در مسجد صكه زنان پيامبر خانگي جايز است و در حديث صحيح آمده است

  .اند كرده اعتكاف
  ف است كه در اعتكا  كسي  روزه

   .كننده اگر روزه باشد كار خوبي است و اگر روزه نباشد، اشكالي ندارد اعتكاف 
كه عمر بن خطاب به  بخاري از ابن عمر روايت كرده است .) نالبته در غير رمضا (

 اي رسول خدا من در دوره جاهلي نذركرده بودم كه شبي در مسجد :گفت صپيامبر
به  صپيامبر .»به نذر خود وفا كن« »أوف بنذرك«: گفت صپيامبر .الحرام اعتكاف كنم

، روزه بودن شرط  كه براي صحت اعتكاف رساند اين مي .كن به نذرت وفا :گفت وي
و اونذركرده بودكه در شب در مسجدالحرام  .، زيرا روزه در شب صحيح نيست نيست

  .اعتكاف كند
يكي از زنان خانواده من نذر : گفت  كه  كرده است  بن منصور از ابوسهل روايت سعيد

زم ال :او گفت .كردم از عمر بن عبدالعزيز درباره وي سئوال  .كند  كرده بود كه اعتكاف
البته مقصود اعتكاف در غير ماه  ( .نيست روزه باشد، مگر اينكه روزه را نيز نذر كرده باشد

  .) رمضان است
از  :گفت عبدالعزيز) به وي عمر ( .اعتكاف بدون روزه جايز نيست :گفت زهري

نخير گفت از عمر  :؟ گفت از ابوبكر داري :نخير گفت :؟ گفت روايتي داري صپيامبر
آنجا  از :گويد .نخير :؟ گفت گمان كنم كه از عثمان داشته باشي :گفت .نخير :؟ گفت داري
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فالني  :گفت  طاووس .آنان پرسيدم كردم و از بيرون آمدم و به عطاء و طاووس برخورد
 .كرده باشد نذر اينكه آن را برخويش واجب و او الزم نيست روزه باشد مگر :گويد مي

 خطابي .كند اينكه روزه را بر خويش واجب شد مگراو الزم نيست روزه با :گفت  عطاء
 بدون روزه اعتكاف اگر :حسن بصري گفته است :مردم در اين باره اختالف دارند :گفت

  .گفته است چنين كند، درست است و شافعي نيز
خواست روزه  اگر :اند گفته كه  طالب و عبداهللا بن مسعود روايت شده از علي بن ابي

اعتكاف بدون روزه جايز  :اند گفته اوزاعي و مالك  .ت روزه نباشدبگيرد و اگر نخواس
اهل راي و ابن عمر و ابن عباس و عايشه و سعيد بن المسيب و عروه بن الزبير و  .نيست

  .اند گفته  زهري نيز چنين
  از آن  ف و وقت خروج وقت دخول در اعتكا

بلكه هر وقت  .تگفتيم كه اعتكاف سنت و مندوب داراي وقت محدودي نيس قبال
كننده داخل مسجد شد و با ماندن و توقف در مسجد، قصد تقرب بخدا و  اعتكاف
كسي قصد و نيت اعتكاف  اگر .كرده است رود، اعتكاف كه بيرون مي كرد، تا زماني عبادت

  .كرد، او بايد پيش از غروب خورشيد داخل محل اعتكاف گردد در دهه آخر رمضان
من كان اعتكف معي «: گفته است صكرده است كه پيامبر بخاري از ابوسعيد روايت

كند در دهه آخر رمضان  خواهد با من اعتكاف هركس مي« »فليعتكف العشر االواخر
 رمضان و كلمه عشر در اين حديث اسم است براي تعداد دهه شبهاي آخر. »كند اعتكاف

: وايت شده استاينكه ر .باشد يكم يا شب بيستم رمضان مي نخستين آنها شب بيست و
كه او داخل محل  بدينمعني است« »كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه«

 كرده بودند، ولي وقت دخول او در  كه برايش آماده شد اعتكاف خود در مسجد مي
بنا بمذهب امام ابو حنفيه و امام  .» صبح نماز مسجد براي اعتكاف اول شب بود نه بعد از

كند، بعد از غروب خورشيد آخرين روز ماه  رمضان را اعتكاف ه دهه آخرك كسي شافعي
بعد از غروب  اگر :اند گفته امام مالك و امام احمد .رود رمضان از مسجد بيرون مي

كه تا هنگام بيرون رفتن   مستحب است :گويند ولي مي .خورشيد بيرون رفت صحيح است
كرده  د خود از ابوايوب از ابوقالبه روايتاثرم با اسنا .مسجد بماند عيد در براي نماز
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عيد بيرون  ماند سپس فرداي آنشب براي نماز كه او شب عيد فطر، در مسجد مي است
گسترد تا روي آن بنشيند او همانند  اي نمي رفت و او بهنگام اعتكاف حصيري و سجاده مي

كه جويريه  يدم، د روز عيد فطر پيش ابوقالبه رفتم :گويد او .نشست مردمان ديگر مي
كنيز  ولي جاريه و .باشد كه يكي از دختران وي مي كردم  گمان. است مزينه در آغوش او

چنان  :گويد ) نخعي ابراهيم ( .كه بود، بنماز عيد رفت  كرد و همانگونه او بود كه آن را آزاد
كسي دهه آخر رمضان اعتكاف كرد، شب عيد فطر در مسجد بماند،  كه اگر پسندد مي

  .براي نماز عيد به مصلي بيرون رود سپس
كند بايد  كه اعتكاف كرده باشد كه روزي مشخص يا روزهاي مشخص را نذر كسي

كامل خورشيد، از   كند و بعد از اتمام نذر، بعد از غروب پيش از طلوع فجر اعتكاف
  .آن اعتكاف بيرون آيد، خواه در رمضان باشد يا در غير

كند، يا داوطلبانه  ي يا شبهاي مشخصي اعتكافكه شب كرده بود، كسي نذر اگر
 كند، بايد او پيش از اينكه قرض خورشيد غروب كاري ) خواست چنين بصورت تطوع (

يقين حاصل كرد از  طلوع فجر وقت از هر و .كند اعتكاف خود را شروع نمايد كامل
را چون آغاز شب بدنبال غروب خورشيد ف :گفته است ابن حزم .اعتكاف بيرون آيد

و اتمام آن غروب خورشيد  طلوع فجر روز آغاز رسد و اتمام آن با طلوع فجراست و مي
 اگر .كرده است كه بدان ملتزم شده يا قصد ونيت آن را الزم است هركس آنچيز بر .است

 كاري ، خواست چنين كسي نذركرد، يك ماه اعتكاف نمايد، يا بطور ارادي و داوطلبانه
كامل خورشيد، اعتكاف خود را  ، پس بايد پيش از غروب آنست كند، آغاز ماه اولين شب

خواه  .كرد، از اعتكاف بيرون آيد همينكه خورشيد آخرين روز ماه غروب كند و شروع
  .آن رمضان باشد يا غير

  كننده مستحب يا مكروه است ف كه براي اعتكا چيزهائي
، انجام دهد  راوانمستحب است كه اعتكاف كننده عبادتهاي سنت و داوطلبانه را ف

و استغفار و  تكبير تهليل و تسبيح وتحميد و تالوت قرآن و وخود را با نمازهاي سنت و
كارهائي كه انسان را  و دعا خواندن و مناجات و امثال آن از صدرود و سالم بر پيامبر

كند و  سازد، سرگرم گارش برقرار مي كند و پيوند او را با آفريد بخداوند نزديك مي
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كتابهاي تفسير و حديث و خواندن  كردن  ول دارد و درس خواندن علم و دورهمشغ
ديني نيز از جمله  فقهي و كتابهاي ديگر سرگشت انبياء و صالحين و خواندن و مطالعه

، صمستحب است كه اعتكاف كننده با اقتداء به پيامبر .آيد اين كارهاي خير بحساب مي
  .دارد اي برپا در صحن مسجد براي خويش خيمه

سخنان ياوه مشغول دارد، زيرا ترمذي و  كارهاي بيهوده و كه خود را به مكروه است
من حسن إسالم المرء تركه ما ال « :فرمود صكه پيامبر اند كرده ماجه از ابوبصره روايتابن

مقصود  كه انسان چيزهاي بيهوده و غير هاي نيكوي مسلمان بودن آنست از نشانه« »يعنيه
كننده سخن گفتن با ديگران را  كه اعتكاف مكروه است .»كند نياز ندارد ترك كه به آن را

زيرا بخاري و ابوداود و ابن  .سازد كند، بگمان اينكه اينكار او را بخداوند نزديك مي  ترك
مشغول ايراد خطابه  صدر حاليكه پيامبر :گفت اند كه كرده ماجه از ابن عباس روايت

 :؟ گفتند اين مرد كيست :فرمود صنشيند، پيامبر تاده و نميبودند، دريافت كه مردي ايس
كسي سخن  او ابواسرائيل است كه نذر نموده است بايستد و ننشيند و بزير سايه نرود و با

به وي « »مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه« :گفت صپيامبر .روزه باشد نگويد و
  .»زه خويش را ادامه دهدگويد، بزيرسايه برود، بنشيند و رو سخن :بگو

ال يتم بعد احتالم، « :گفت صكه پيامبر كرده است طالب روايت ابوداود از علي بن ابي
 او يتيم نيست و سكوت محتلم شد ديگر كه پدرش مرد و كسي« »وال صمات يوم إلى الليل

  .» نيست كردن يك روز تا شب جايز
  ح است كننده مبا ف كه براي اعتكا چيزهائي

 :گفته است صفيه .اش از محل اعتكاف بيرون آيد تواند براي توديع خانواده ياو م -1
گفتم  ، با وي سخن كنم اعتكاف بود، شبي به پيشگاه او رفتم تا ازوي ديدار در صپيامبر

منزل صفيه  و -كه بخانه برگردم او نيزبا من برخاست تا مرا بخانه برساند  سپس برخاستم
گذشتند، چون  از آنجا مي انصار از نفر دو - ه بن نبد بود خانه اسام در صپيامبر همسر
على رسلكما، إنها صفية «: گفت صپيامبر .را ديدند بر شتاب خويش افزودند صپيامبر

بنت حيي، قاال: سبحان اهللا يا رسول اهللا، قال: "إن الشيطان يجري من االنسان مرجى الدم، 
كه همراه  اين زن .كنيد آهسته باشيد، صبر« »فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا" أو قال شرا



   

  هفقه السن      742 

 

 

گفتند اي رسول خدا چگونه ما درباره  آنان .حيي و همسرم است صفيه دختر .باشد من مي
بيگمان شيطان همچون خون در تن انسان  :گفت صتوگمان بد خواهيم برد!! پيامبر

اگمان بدي در گيرد) ترسيدم مبادا چيزي ي وسوسه شيطاني انسان را فرا مي جريان دارد (
كه در دل  گمان بدي ببريد كه نسبت به پيامبرتان شما را وسوسه كند دل شما اندازد (

  .بروايت بخاري و مسلم و ابوداود .» كند) كار مي  شب او با اين زن چه
ناخن را  كند و سر خود را بتراشد و تواند، موي خود را شانه كننده مي اعتكاف -2

كند، و لباس  نظافت يدگي و چرك وكثافت پاك سازد وبگيرد و تن خويش را ازژول
 صپيامبر  « :گفته است حضرت عايشه .كند پاكيزه و نيكوئي بپوشد و خويشتن را خوشبو

من آن را  آورد و كرد و از پنجره اطاق من سرش را بداخل اطاق مي در مسجد اعتكاف مي
 . » زدم در حاليكه قاعده بودم ميكه من آن را شانه   « :روايت مسدد آمده و در . » شستم مي

  .بروايت بخاري و مسلم و ابوداود
هر وقت  :گويد حضرت عايشه مي .آيد كه پيش مي بيرون رفتن براي نيازي -3
من آن را شانه  كرد و ، سرخويش را به من نزديك مي نشست به اعتكاف مي صپيامبر

بروايت بخاري و  . » ي انسانيآمد مگر براي نيازهاي معمول كردم و او داخل خانه نمي مي
  .مسلم و ديگران

تواند براي قضاي  كننده مي علما اجماع دارند بر اينكه اعتكاف :گفته است ابن المنذر
مسجد  توان آن را در نمي ضروري است و محل اعتكاف بيرون آيد چون اينكار حاجت از

 كه براي اعتكاف دكسي نباش اگر انجام داد و بيرون رفتن براي خوردن و نوشيدن نيز
كند، او  بر وي غلبه  اگر قي و .كننده ببرد، حكم خروج براي قضاي حاجت را دارد

كه ضروري و الزم باشد و  كاري از مسجد بيرون رود، خالصه براي هر  تواند براي قي مي
تواند براي انجام دادن آن بيرون رود، اگر بيرون  انجام آن در مسجد مقدور نباشد، مي

بيرون رفتن براي غسل جنابت و  .ا ه .»شود زياد طول نكشد اعتكاف او باطل نمي،  رفتن
  .همين حكم را دارد چرك نيز ، از پاكيزگي بدن و جامه

كرد  كسي اعتكاف  هرگاه :گفت طالب كه علي بن ابي گفته است بن منصور سعيد
كند و پيش  عيادت تواند از بيمار نماز جمعه و تشييع جنازه حاضر گردد و مي تواند در مي
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او خدايش  .خانواده خود نيز برود و نيازهاي خويش را به آنها بگويد در حاليكه ننشيند
اش داد تا با آن خادمي را  هم از سهميه خود را به خواهرزاده بيامرزد مبلغ هفتصد در

شود اگر  چه مي :گفت  حضرت علي به وي .اعتكاف هستم من خود در :گفت بخرد، و
كه او اين رخصت را براي  قتاده روايت است ؟ از كني آن را خريداري روي و خود بيرون

و  .كند و از بيمار عيادت نمايد ولي ننشيند اعتكاف كننده قايل بود كه تشييع جنازه
 اگر -كند  كننده اين خصلتها را شرط كه اعتكاف پسنديدند مي :گفته است ابراهيم نخعي

عيادت كند، و بزيرسقفي ديگرنرود، و  از بيمار -ا داردآنها را شرط نكند نيز حق آنها ر
هاي خويش بيرون رود  تشييع جنازه شركت نمايد و براي نيازمندي جمعه برود و در بنماز

  .و جز بخاطر نياز به بازار نرود
كه در نماز جمعه و  كننده حق دارد اعتكاف :كه گفته است اي خطابي از قول طايفه
علي بن ابيطالب نيز روايت شده  كند و اين مطلب از نازه شركتعيادت بيمار و تشييع ج

  .و حسن بصري و ابراهيم نخعي نيز چنين است است و راي سعيد بن جبير
در حال اعتكاف كه از كنار  صكه پيامبر  كرده است ابوداود از حضرت عايشه روايت 

گذشت از او احوال  او مي كنار كه از كرد و همانگونه گذشت از او عيادت مي بيماري مي
كننده از  كه از او روايت شده است كه اعتكاف آنچه .نمود بدون اينكه بنشيند پرسي مي

 كه بقصد عيادت از محل اعتكاف بيرون نيايد ولي اگر از بيمار عيادت نكند مراد آنست
كند و پيش  كه از او احوال پرسي ، اشكال ندارد گذشت  كنار وي گذشت يا او از كنار او

  .ي فرود نيايدو
كه در مسجد بخورد و بياشامد و در آن بخوابد مشروط  كننده حق دارد اعتكاف -4

تواند در مسجد عقد نكاح و خريد و  كند و او مي برآنكه در نظافت و حفاظت آن تالش
  .كند اجرا فروش و امثال آن را نيز

  ف ميشود ل اعتكا موجب ابطا كه آنچه
  :ف استكارهاي زير موجب ابطال اعتكا

زيرا در اين حال  .اگرچه اندك هم باشد بيرون رفتن از مسجد به عمد و بدون نياز -1
  .بين برده است مسجد است از كه مكث و توقف در اركان آن را به عمد يكي از
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: ارتداد، چون ارتداد با عبادت خداوند منافات دارد و خداوند نيز فرموده است -2
  .»شود ، عملت باطل مي بخدا شرك ورزي اگر« »لئن أشركت ليحبطن عملك«

) زيرا  زچگي ، حيض و نفاس ( از بين رفتن عقل با ديوانگي يا مستي -4-5 -3
  .باشند آلودگي حيض و نفاس ازشروط اعتكاف مي و پاك بودن از هوشياري و تمييز

وال تقربوهن وأنتم عاكفون في «: همخوابگي و جماع چون خداوند گفته است -6
ايد، به زنان  در حاليكه در مساجد اعتكاف كرده« »تلك حدود اهللا فال تقربوهاالمساجد، 

، بدانها نزديك مشويد از آنها  همخوابگي نكنيد) اينها حدود خدا است نزديك مشويد (
كه  زيرا پيش آمده است .دست زدن به زن بدون شهوت اشكالي ندارد .» تجاوز نكنيد)

درباره بوسه و  .كرده است اف موي وي را شانهدر حال اعتك صيكي از زنان پيامبر
كار بدي است زيرا آنها بروي  :اند گفته ، امام ابوحنيفه و امام احمد دست زدن با شهوت

گفته  امام مالك .اينكه انزال پيش آيد شود مگر ليكن اعتكافش فاسد نمي حرام هستند و
و اعتكاف را تباه بوسه و دست زدن با شهوت همچون انزال كاري است حرام  :است

  .سازد مي
علت اختالف  :ابن رشد گفته است .هر دو روايت از شافعي نيز روايت شده است

كه مباشرت بين جماع ودست زدن مشترك است آيا اسم مشترك بين حقيقت و  اينست

Ÿω+: آيه در  » مباشره  «كلمه  . گويند مجاز عام است يا خير بعضي uρ �∅ èδρ ç�Å³≈t7è? óΟ çFΡ r&uρ 

tβθ àÅ3≈tã ’ Îû Ï‰ Éf≈|¡yϑ ø9 بعضي  .جماع است مشترك بين جماع و غير .]١٨٧[البقرة:  _#$
اينها  .و قول اكثريت است اين آيه عام نيست و اين قول مشهور مباشرت در :اند گفته
اگر بگوئيم باجماع  .كند يا بر مباشرت غيرجماع يا بر جماع داللت مي »مباشره  «گويند  مي

كه انزال را بمنزلت جماع  كسي. كند جماع داللت نمي كند، پس بر غير برجماع داللت مي
داند  كه آن را مبطل نمي كسي داند و مبطل مي ، آن را نيز معني آنست كه در دانسته است

كند و همچنين جماع نيز در معني  گويد، مباشرت بطورحقيقت بر انزال داللت نمي مي
  .انزال استعمال حقيقي ندارد

  ف اقضاي اعتك
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كه آن را   كرد، مستحب است نمود، سپس آن را قطع  اگر كسي اعتكاف سنت را آغاز
 اهل علم درباره :گفته است ترمذي .قضاي آن واجب است :اند گفته بعضي  .كند قضا

كند، آن را قطع نمايد،  ، سپس پيش از اينكه آن را تمام كسيكه نيت اعتكاف كرده 
كه آن  كرد بروي واجب است اگر اعتكاف را قطع :ه استگفت امام مالك :اند كرده اختالف
) بيرون  دهه آخر رمضان از اعتكاف ( صاند باينكه پيامبر كند، و استدالل نموده را قضا

اگر اعتكاف  :گفته است امام شافعي  .كرد آمد، سپس ده روز از شوال بجاي آنها اعتكاف
آن بيرون آمد، قضاي آن  از د ونذري يا اعتكاف واجبي نباشد، بلكه اعتكاف سنت باش

هر   « :گفته است امام شافعي  .كند آن را قضا روي اختيار اينكه او از واجب نيست مگر
چون بدان داخل شدي . كه واجب نباشد) هر عملي كه بتواني در آن داخل نشوي ( عملي

كني  قضا كه آن را گذاشتي بر تو واجب نيست ) و بعداً آن را ناتمام آن را شروع كردي (
يا چند  كه يك روز كرد كه نذر كسي اما . » كه قضاي آنها واجب است  حج و عمره مگر

، باتفاق همه پيشوايان فقه  كند و بدان شروع نمود و آن را تباه ساخت روزي اعتكاف
قضاي آن مرد، الزم  اگرپيش از .كند وقت توانست آن را قضا كه هر بروي واجب است

كه ولي او آن را  واجب است :گويد امام احمد مي .كند را قضا كسي بجاي وي آن نيست
از عبداهللا بن  :گفت كه كرده است عبدالرزاق از عبدالكريم بن اميه روايت .قضا كند

مادرم مرده بود و بر وي قضاي اعتكاف بود، در اين  :گفت عبداهللا بن عتبه شنيدم كه مي
كن و روزه بگير از سعيد بن منصور  فبجاي او اعتكا :گفت باره از ابن عباس پرسيدم

  .كرد كه مرده بود، اعتكاف كه حضرت عايشه بجاي برادرش روايت شده است
  زند: آنجا خيمه مي كننده محلي را در مسجد انتخاب كرده و در اعتكاف

دهه آخر رمضان را به  صكرده است كه پيامبر ابن ماجه از ابن عمر روايت -1
در آنجا  صكه پيامبر همان محلي را عبداهللا بن عمر :ه استگفت نافع .نشست اعتكاف مي
  .كرد، بمن نشان داده است اعتكاف مي

كرد فرشي يا تختي را  هر وقت اعتكاف مي صكه پيامبر از او روايت شده است -2
اي كه يكي از اصحاب خويشتن را  اسطوانه ( .نهادند توبه برايش مي  » اسطوانه  «در پشت 

  .) كه خداوند توبه وي را پذيرفتبدان بست تا اين
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كرده و  اعتكاف   » قبه تركيه  «در  صكه پيامبر  ابوسعيد خدري روايت است از -3
  .كسي به وي ننگرد كرده بود تا آن آويزان در حصيري را بر

  ف در مسجد معيني نذركردن اعتكا
جب كند بروي وا النبي يا مسجد االقصي اعتكاف مسجد كه در كرد كسي نذر اگر
ال تشد الرجال إال إلى ثالثة «: فرموده است صچون پيامبر .كند كه بنذر خويش وفا است

كردن جزبه سوي سه  كوچ« »مساجد: المسجد الحرام والمسجد االقصى ومسجدي هذا
 المقدس و مسجد االقصي در بيت الحرام در مكه و مسجد مسجد :مسجد جايز نيست

كند وفاي بنذر  كه در غير اين سه مسجد اعتكاف كرد ركسي نذ اما اگر .» ) النبي در مدينه
آن مسجد انجام دهد، بلكه در هر مسجدي  كه اعتكافش را در واجب نيست و الزم نيست

، چون خداوند براي عبادتش مكاني را  كه بخواهد اعتكافش را انجام دهد، صحيح است
فضيلتي  مسجد ديگر گانه هيچ مسجدي را بر تعيين نكرده است و بعالوه جز مساجد سه

صالة في مسجدي هذا أفضل من « :گفته است صكه پيامبر ، چون به ثبوت رسيده نيست
ألف صالة فيما سواه من المساجد إال المسجد الحرام، وصالة في المسجد الحرام أفضل من 

)  مسجدالنبي در مدينه خواندن نمازي در مسجد من (« »صالز في مسجدي هذا بمائة صالة
كه خواندن يك   الحرام يشتر است از يكهزار نماز در مساجد ديگر، مگر مسجدثوابش ب

  . »صنماز در آن ثوابش بيشتر است از يكصد نماز در مسجدالنبي
 مسجد  النبي اعتكاف كند جايز است كه بجاي آن در كرد كه در مسجد كسي نذر اگر
  .لنبي استا الحرام فضيلتش بيش از مسجد اعتكاف نمايد، زيرا مسجد الحرام

  پايان مبحث روزه از فقه السنه
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كعبه  خانه ،كه نهاده شد به دنيا از بهر عبادت مردمان نخستين خانه« .]96-95[آل عمران: 

 آنجا داليل در ،كه با خير و بركت و هدايت و راهنماي جهانيان است ، در زمين مكه است
 ،محل تكريم وي است خدا ساخته شده و كه به امر آشكاري است هاي واضح و و نشانه

كس  پرداخت و از جمله آنكه هر كه در آنجا بعبادت مي است �از جمله مقام ابراهيم
كرده  كه خداوند بر مردمان واجب جمله امان خواهد بود، و از امن و وارد آن شود، در

كس  و جسمي دارد بايد بزيارت خانه كعبه برود، و هركس توانائي مالي  كه هر ، است
نياز است، او تنها به خود  همه جهانيان بي كند، خداوند از  كفر پيشه اين معاني را نپذيرد و

  .»كرده و به خود آسيب رسانده است ستم

  تعريف حج

كعبه و سعي بين  حج شرعاً عبارت است از قصد مكه بمنظور اداء عبادت طواف خانه
عرفه و ديگر مناسك حج تنها بخاطر اجابت امر خدا و طلب  وقوف در مروه و و صفا

  رضاي او.
كه از ضروريات دين  حج يكي از اركان پنجگانه اسالم است و يكي از فرايضي است

كافر و مرتد از اسالم   كند، . بنابراين هركس وجوب آن را انكار شناخته شده است
: . زبرا آيه ر علما در سال ششم هجري واجب شده استباشد. بنا بقول برگزيده جمهو مي

+(#θ ‘ϑÏ? r&uρ ¢kptø: $# nο t� ÷Κãè ø9 $# uρ ¬!_  :حج و عمره را براي رضاي خدا بتمام و«. ]١٩٦[البقرة 

 ��&�ا«كه مراد از  آن سال نازل شده است و اين وقتي درست است . در»كمال انجام دهيد
و » علقمه«قرائت  تاييد اين نظريه در د. درفرضيت آن باش آغاز وجوب و» = اتمام حج

كه طبراني آنرا با سند  آمده است »اقيموا« »اتّموا«بجاي » ابراهيم نخعي«و » مسروق«
كه حج در سال نهم يا دهم واجب  . ابن القيم ترجيح داده است كرده است صحيح روايت

  شده باشد.
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 حج  فضيلت

اينك به  ،تشويق و ترغيب نموده است شارع مقدس مردم را به اداء فريضه حج بسيار
  : كنيم برخي ازآنها اشاره مي

  : ل عباد دانسته است اعما  آن را بهترين آمده و  ره فضيلت حج كه دربا آنچه
؟  سئوال شد كه كدام عمل انسان افضل و بهترين است صابوهريره گويد: از پيامبر

 .گفتند: سپس چه چيز؟ فرمود:»اوايمان بخدا و رسول  « »إيمان باهللا ورسوله«: فرموده

ثم حج « . گفتند: سپس چه چيز؟ فرمود:»سپس جهاد در راه خدا « »جهاد في سبيل اهللا«
گناه آميزه آن نباشد. حسن بصري در   كه . حج مبرور يعني حجي»حج مقبول« »مبرور

كه حاجي پس از بازگشت نسبت بدنيا زاهد و  : آنست گفته است معني حج مبرور
  ت و نسبت به آخرت راغب و مايل باشد.رغب بي

 كه ديگران را اطعام  : برو نيكوئي حج آنست حديث مرفوع آمده است با سند حسن در
  گوئي. كني و با مردم بماليمت و نرمي سخن

  : كه جهاد في سبيل اهللا است  آمده است  ره حج كه دربا  آنچه
: من  آمد وگفت صامبرگويد: مردي به پيشگاه پي حسن بن علي بن ابيطالب  -1

كه   برو به جهادي« »هلم إلى جهاد ال شوكة فيه: الحج« گفت: ص. پيامبر ترسان و ناتوانم
كه راويان آن   . بروايت طبراني و عبدالرزاق»كه حج است  در آن سختي و دردسر نيست

  موثوق به هستند.
جهاد پير « »أة، الحججهاد الكبير، والضعيف، والمر «:  گفت صگويد: پيامبر ابوهريره  -2

  . . بروايت نسائي با اسناد حسن»و ضعيف و زن حج است
آيا ما به  ،داني : اي رسول خدا تو جهاد را بهترين اعمال مي گفتم  عايشه گويد: -3

براي شما زنان بهترين جهاد حج « »لكن أفضل الجهاد: حج مبرور« ؟ او فرمود: جهاد نرويم
  .»مقبول است

: اي رسول خدا ما هم همراه شما به  گفتم گويد: گويند: عايشه بخاري و مسلم -4
براي شما زنان « »لكن أحسن الجهاد وأجمله: الحج، حج مبرور« : گفت ؟ جهاد و غزوه بيانيم
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اينكه اين سخن  بعد از  گويد: . عايشه»حج مقبول ،نيكوترين و زيباترين جهاد حج است
  . كنم نميديگرحج را ترك  ،ام شنيده صرا از پيامبر

  كند: كه گناهان را محو مي آمده است  ره حج  كه دربا  آنچه
 »من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه« : گفت صگويد: پيامبر ابوهريره -1

فسق و  صحبت زنان و حين انجام آن از در هركس فريضه حج را به جاي آورد و «
گناه و پاكيزه خواهد  بي ،ز مادر زاده استكه ا كرده باشد، بمانند روزي  ناسزاگوئي دوري

  . . بروايت بخاري و مسلم»شد
گويد: چون خداوند محبت به اسالم را درقلبم جاي داد، به  عمرو بن عاص -2

. او  كنم تا با تو بيعت - دست بده - : دستت را بگشاي  رفتم وگفتم صخدمت پيامبر
: ترا چه شده  گفت او ،كشيدم دست خود را پس -گشود، من دست خود را بستم  دست را

 : آنكه خداوند مرا بيامرزد. او گفتم  ؟ : چه شرطي : شرطي دارم گفت گفتم  است اي عمرو؟
 »أما علمت أن االسالم يهدم ما قبله. وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله« : گفت

هجرت  گناهان پيش از جرتسازد و ه گناهان پيشين را محو مي كه اسالم داني نمي مگر «
  . يت مسلم . بروا»نمايد حج را محو مي گناهان پيش از كند و حج مقبول را محومي

تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر « : گفت صعبداهللا مسعود گويد: پيامبر -3
 »إال الجنة والذنوب.كما ينفي الكير خبث الحديد، والذهب، والفضلة، وليس للحجة المبرورة ثواب

حج و عمره را بدنبال هم و جدا از هم انجام دهيد. بيگمان آنها فقرو گناهان را محو «
زدايد و حج مقبول  كوره آهنگري زنگ آهن و طال و نقره را مي كه سازند، همانگونه مي

  كه آن را صحيح دانسته است. . بروايت نسائي و ترمذي»پاداشي ندارد مگر بهشت
  يندن خدا ج مهما حجا

الحجاج، والعمار، وفد اهللا، إن دعوه أجابهم، وإن «: گفت صيامبرابوهريره گويد: پ
گزاران مهمانان خدايند، اگر او را بخوانند و دعا كنند،  حاجيان و عمره« »استغفروه غفر لهم

  .»آمرزد كنند، آنان را مي كند و اگر طلب آمرزش دعايشان را اجابت مي
ابن حبان در  كه متن ابن خزيمه و ابن حبان ابن خزيمه و ابن ماجه و بروايت نسائي و

  .»وفد اهللا ثالثة، الحجاج والمعتمر، والغازي« صحيح آنان چنين است:



   

  هفقه السن      750 

 

 

  : پاداش حج بهشت است
العمرة إلى العمرة «:  گفت صاند كه پيامبر بخاري و مسلم از ابوهريره روايت كرده -1

زيارت عمره كفاره گناهان است تا  « »زاء اال الجنةكفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له ج
  .»عمره ديگر و حج مقبول به جز بهشت پاداشي ندارد

هذا البيت « : گفت صكه پيامبر كرده ابن جريج با اسناد حسن از جابر روايت -2
دعامة االسالم، فمن خرج يؤم هذا البيت من حاج أو معتمر، كان مضمونا على اهللا، إن قبضه أن 

.  گاه اسالم است پايه و تكيه -كعبه -اين خانه « »له الجنة " وإن رده، رده بأجر وغنيمةيدخ
گزاردن يا عمره است  كه در حال حج هركس بقصد زيارت اين خانه بيرون آيد تا زماني

برد و اگر او را به  جانش را بگيرد، او را به بهشت مي باشد، اگر ضمانت خداوند مي در
  .»كند پاداش نيك و غنيمت را نصيب او اش برگرداند، خانه

 فضيلت احسان و هزينه در سفر حج:

النفقة في الحج كالنفقة في سبيل اهللا: الدرهم بسبعمائة « گفت: صبريده گويد: پيامبر
به هفتصد  ،كه يك درهم ، هزينه سفر حج مانند، هزينه در راه خدا است« »ضعف

  . براني و بيهقي با اسناد حسن. بروايت احمد و ابن ابي شيبه و ط»برابرست
ر واجب است علما اجماع دارند بر اينكه حج در  تمام مدت زندگي يك با حج در

كه  كند كسي نذر گردد. مگر اينكه طول عمر هر انساني يكبار واجب است و تكرار نمي
  باشد. در اين صورت وفاي به نذر بر او واجب مي

.  گيرد سنت و داوطلبانه است آن صورت از پس حج يكبار واجب است و هرچه بيشتر
يا أيها الناس، إن اهللا كتب « گفت: ايمان  اي بر درضمن خطبه صگويد: پيامبر ابوهريره 

پس به حج برويد  ،كرده است اي مردم خداوند بر شما حج را فرض« »عليكم الحج فحجوا
ا؟ سال واجب است اي رسول خد . يكي پرسيد: هر»و فريضه حج را بجاي آوريد

لو « : گفت نمود. آنگاه اين پرسش را تكرار جواب او را نداد، تا اينكه سه بار صپيامبر
قلت: نعم، لوجبت، ولما استطعتم " ثم قال: " ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة 

شئ  سؤالهم، واختالفهم على أنبيائهم، فزذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن
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كه هر سال حج بگذاريد، و  شد، : آري بر شما واجب مي گفتم اگر مي« »فدعوه
مرا بحال خويش بگذاريد، بيگمان  ،ام كه نگفته : درباره چيزي توانستيد. سپس گفت نمي

.  ساخت گرفتار شما را به هالكت اختالف با پيامبران امتهاي پيش از پرسشهاي فراوان و
توان داريد انجام دهيد و  كه در آن را تا آنجا ،دادم دستورپس هرگاه شما را به چيزي 

  . . بروايت بخاري و مسلم»كنيد  كلي ترك  آن را به ،كردم چيزي نهي هرگاه شما را از
يا أيها الناس كتب عليكم « : اي برايمان گفت در ضمن خطبه صگويد: پيامبر ابن عباس

: هر  بن حابس برخاست و گفت اقرع »اي مردم حج بر شما واجب شده است « »الحج
لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها، ولم « سال واجب است اي رسول خدا؟ فرمود:

واجب  شد و اگر واجب مي ،: آري گفتم اگر مي« »تستطيعوا، الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع
بيش كنيد، حج واجب در همه عمر يكبار است و هركس   توانستيد بدان عمل شد نمي مي

 . بروايت احمد و ابوداود و نسائي و حاكم»از يكبار حج بگزارد، داوطلبانه و سنت است
  . كرده است كه آن را تصحيح 

  ندارد: ست يا اينكه تراخي در آن اشكالي  ا  فوري  وجوب حج

اند وجوب حج بر سبيل تراخي  گفته شافعي و ثوري و اوزاعي و محمد بن الحسن
ان آن را انجام داد يعني همينكه شرايط وجوب حاصل شد الزم تو است پس با تاخير مي

بد  توان بدان مبادرت ورز گردد، بلكه در هر وقت ازدوره زندگي مي كه فوراً انجام  نيست
مرگ موفق به انجام آن شود  مشروط برآنكه پيش از ،گناه نيست آن موجب در و تاخير

آن سال زنان خود را همراه  كه در  ،انداخت حج را تا سال دهم بتاخير صزيرا پيامبر
كردند، با وجود اينكه حج در سال  ياران هم او را همراهي مي خويش برد وبسياري از

 آن را بتاخير صبت بود، پيامبر گرديد. اگر وجوب حج برسبيل فور ششم هجري واجب
زندگي : حج در طول  كه كنيم گويد: ما بدين مطلب استدالل مي . امام شافعي انداخت نمي

.  مرگ است پيش از ،زمان بلوغ و انتهاي آن ،كه ابتداي زمان انجام آن يكبار واجب است
گويند، وجوب حج  ابويوسف مي ابوحنيفه و مالك واحمد و بعضي از ياران شافعي و

كند و  فوري است يعني همينكه بركسي واجب شد، بايد هرچه زودتر اقدام به انجام آن
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من أراد الحج فليعجل، « گفت: صگويد: پيامبر زيرا ابن عباس.  گناه است تاخير موجب
خواهد حج بگزارد،  هركس مي « »فإنه قد يمرض المريض، وتضل الراحلة، وتكون الحاجة

گم شود، يا فقرو نيازپيش  كند زيرا ممكن است بيماري پيش آيد يا راحله و مركب شتاب
  .»آيد

اند كه  كرده  انجام آن ن تعجيل درها را حمل بر ندب وسنت بود ديگران اين حديث
  . مكلف هر وقت توانائي انجام آن را داشت زودتر بدان مبادرت ورزد. مستحب است

 وجوب حج: شروط 

  باشد: براي وجوب حج باتفاق فقها شرايط زبر الزم و شرط مي
. تا اين  استطاعت و توانائي -5حريت وآزادگي،  -4عقل،  -3بلوغ،  -2اسالم،  -1

گردد، زيرا اسالم و بلوغ و عقل هر سه  دركسي جمع نباشد، حج براو واجب نميشرايط 
مسلمان بالغ  باشند. چون عبادات براي انواع عبادات مي شرط تكليف در انجام هريك از

رفع القلم عن ثالث، عن « گفت:  صكه پيامبر باشد. در حديث نبوي آمده است،  عاقل مي
گروه تكليف   از سه« »تى يشب، وعن المعتوه حتى يعقلالنائم حتى يستيقظ، وعن الصبي ح

گردد. از   گردد. از كودك تا اينكه بالغ كه خواب است تا اينكه بيدار : از كسي  ساقط است
  .»ناقص العقل تا اينكه عقل به وي برگردد

؛ چون حج عبادتي  شرط وجوب حج است - يعني برده نبودن- آزاد بودن  حريت و
باشد و استطاعت و توانائي جسمي و  وقت و زمان زيادي مي كه مقتضي صرف  است

باشد و  مشغول انجام خدمات اربابش مي ،در حاليكه عبد و برده ،مالي نيز شرط آن است
 ت و توانائي، تصريح فرموده است:استطاعت مالي ندارد و قرآن به شرط بودن استطاع

+¬! uρ ’n?tã Ä¨$ ¨Ζ9 $# ÷kÏm ÏMø� t7ø9 $# Ç tΒ tí$sÜ tGó™$# Ïµø‹s9 Î) Wξ‹Î6y™_ »كه استطاعت دارد   بر كسي
  .»كند  كعبه را زيارت كه خانه واجب است

 تحقق استطاعت به چه چيزي است؟
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آيد تحقق  كه در ذيل مي اي  بگونه ،كه شرط وجوب حج است استطاعت و توانائي 
  پذيرد: مي

كه  يري يا بيمارييگ كسي بعلت پيري يا زمين مكلف بايد تن سالم داشته باشد، اگر -1
گرديد، اگر ثروتي داشته باشد،  از انجام حج عاجز و ناتوان ،اميدي به بهبودي آن نيست

  رود. ميآن سخن  كه بعداً از بايد ديگري به جاي او حج بگزارد،
گزار، بر جان و مال خويش ايمن باشد.  كه حج اي راه بايد امن و امان باشد، بگونه -2
نگران بود، يا خوف » وبا«شيوع بيماري  و راهزنان داشت يا ازكسي خوف ازدزدان  اگر

  بايند او مستطيع نيست و توانائي انجام حج را ندارد. كه مالش را بر اين داشت
شود، علما اختالف دارند كه عذر  درباره عوارض و مالياتي كه از حجاج گرفته مي

  ؟ كننده وجوب حج نيست ساقط كننده حج است، يا عذر ساقط
دانند، اگرچه اين ماليات و  كننده حج مي مام شافعي و ديگران آن را عذري ساقطا

كه  تواند عذر بحساب آيد، اند وقتي مي گفته اندك هم باشد. مالكيه ،عوارض و امثال آن
  گردد. در اخذ آن اجحاف باشد يا تكرار

اند:  گفته: درباره توشه و آذوقه  داشتن توشه و وسيله سواري و اياب و ذهاب -4 -3
  كه براي تندرستي خود و نفقه خانواده و افراد تحت تكلف وي داشته باشد بايد آنقدر

قبيل مسكن و لباس و وسيله  كافي باشد و مازاد بر حوائج اصلي و ضروري او باشد از
  گردد. دهد و برمي كار، تا اينكه اين فريضه را انجام مي كسب و اياب و ذهاب و وسيله

اند: بايد قادر باشد وسيله اياب و ذهاب از طريق زمين يا دريا  گفته سفردرباره وسيله 
روند نه  كه از نقاط دور بمكه مي كساني است كند. البته اين شرط براي يا هوا را تامين

كه خيلي نزديك هستند تهيه  كساني باشند و چون براي كه ساكن مكه مي كساني براي
نبايد  تواند حج را بگزارد. ( ون وسيله هم ميذهاب شرط نيست چون بد وسيله اياب و

كاالهاي ضروري و الزم و خانه و ابزاركار را براي حج بفروشد، بلكه بايد هزينه  لباس و
  .»سفر حج مازاد بر اينها باشد

استطاعت سبيل را به توشه و وسايل  صپيامبر ،كه در بعضي از روايات آمده است
كه معني سبيل در آيه  سئوال شد صگويد: از پيامبر . انس كرده است اياب و ذهاب تفسير
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. دارقطني آن را »توشه و هزينه سفر و اياب و ذهاب« »الزاد والراحلة« ؟ فرمود: چه است
كه اين حديث  گفته است راجح آنست . حافظ ابن حجر كرده است روايت و تصحيح

اسناد آن ضعفي  كرده است كه در نقل قول ابن عمر مرسل باشد، ترمذي هم آن را از
گفته است  . عبدالحق همه طرق روايت اين حديث را ضعيف دانسته و ابن المنذر هست

  اين حديث بطور مسند ثابت نشده است.
  كه مرسل باشد.  پس صحيح آنست

من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت اهللا ولم « : گفت صگويد: پيامبر طالب علي بن ابي
هركس هزينه و توشه و وسيله « »اء يهوديا، وإن شاء نصرانيايحج، فال عليه أن يموت إن ش

خواهد چون يهودي بميرد يا  كند، مي اياب و ذهاب داشته باشد و به حج نرود، فرق نمي

!¬+ گويد: . زيرا خداوند»چون نصراني uρ ’ n?tã Ä¨$ ¨Ζ9 $# ÷kÏm ÏMø� t7ø9 $# ÇtΒ tí$sÜ tG ó™$# Ïµø‹s9 Î) 

Wξ‹Î6y™_  :باشد كه  بن عبداهللا مي» هالل«يت ترمذي كه در اسناد آن بروا. ]97[آل عمران
اند. اين احاديث  مجهول است و حارث است كه شعبي و ديگران او را، دروغگو دانسته

 ،كه داشتن توشه و هزينه اياب و ذهاب علما برآنند اگرچه همه ضعيف هستند ولي اكثر
كسي آنها را  پس اگر باشند. كسانيكه از مكه دور هستند شرط وجوب حج مي براي

گويد: اين احاديث از طرق نيكو مسند  . ابن تيميه نداشته باشد، حج بر وي واجب نيست
و مرسل و موقوف هستند و داللت دارند بر اينكه وجود توشه و وسيله اياب و ذهاب 

توانستند  كه بسياري از مردم مي دانست مي صمبناي وجوب حج هستند، با اينكه پيامبر

ÇtΒ tí$sÜtG+ گفته: م به حج بروند. بعالوه خداوند درباره حجپياده ه ó™$# Ïµø‹s9 Î) Wξ‹Î6y™_  آل]

.  يا مقصود قدرت و توانائي معتبر در همه عبادات است يا چيزي زايد برآن .]97عمران: 
اين قيد  نماز و روزه از كه در اگر مراد اولي باشد، احتياجي به اين قيد نبود، همانگونه

كه در ديگر  ، پس مقصود توانائي زايد برآن توانائي و امكاني است ،ته استسخني نرف
حج عبادتي است كه  ،.گذشته از آن باشد از توانائي مالي عبادات معتبر است و عبارت مي

 ،نياز به طي مسافه دارد، بنابراين داشتن توشه و وسيله اياب و ذهاب شرط آن است
. پس بقياس بر جهاد هم استطاعت شرط  هستكه در جهاد نيز اين شرط  همانگونه
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آيه  ،كه اصل اين قياس است دليل شرط توانائي براي وجوب جهاد ،وجوب حج است
  : قرآن است

+Ÿωuρ ’ n? tã šÏ% ©!$# Ÿω šχρ ß‰ Åg s† $tΒ šχθ à) ÏΨãƒ ël t�ym_  :كه نفقه  كساني«. ]٩١[التوبة

 Ÿωuρ+ . و »كه به جهاد نروند تزندگي و زاد و راحله ندارند، برآنان حرجي و باكي نيس

’ n?tã šÏ% ©!$# # sŒÎ) !$tΒ x8öθ s? r& óΟ ßγn=Ïϑ ós tG Ï9 |Mù=è% Iω ß‰ Å_ r& !$tΒ öΝà6 è=ÏΗ÷qr& Ïµ ø‹n=tã_  :التوبة]

گفتند: وسيله اياب و ذهاب براي جهاد نداريم و تو  كه پيش توآمدند و كساني« .]٩٢
كه به  گناهي نيست . بر آنان ا بگذارماي ندارم كه در اختيار شم بدانان گفتي من وسيله

  .»جهاد نروند
كه زاد و راحله يعني توشه و  كسي توانائي مالي داشت : اگر در مهذب آمده است

 ،پرداخت دين و وام نياز داشت كند ولي بدان مبلغ براي باز تهيه ،وسيله اياب و ذهاب
ينصورت حج واجب خواه اين وام وقت آن رسيده باشد يا وقتش نرسيده باشد، در ا

 ،شود، زيرا وام اگر وقتش رسيده باشد فوريت دارد ولي در حج وجوب فوري نيست نمي
كه اگر به حج  كه وقتش نرسيده باشد، ممكن است پس پرداخت وام مقدم است و وامي

.  قادر بدان نباشد، لذا آنهم برحج مقدم است ،برود، بوقت رسيدن وعده پرداخت وام
براي تهيه مسكن ضروري يا پرداخت مزد  ،به هزينه زاد و راحله اگر:  گفته است بازهم

به ازدواج داشت و  گردد. اگر نياز باز هم حج واجب نمي ،نياز داشت ،خدمتكار ضروري
چون نياز بدان فوريت دارد. اگر بهزينه زاد و  ،ازدواج برحج مقدم است ،خوف زنا داشت

 گويد: در نيازداشت ابوالعباس بن صريح ،راحله براي تجارت جهت تهيه هزينه زندگي
چون بدان احتياج دارد وآنهم بمنزله مسكن و خادم  ،اين صورت هم حج واجب نيست

  . است
كه از پرداخت وام  كسي بر شخصي پولدار و غني وام داشت : اگر در معني آمده است

شود،  ينمود، حج بر او واجب م كفايت مي كرد وآن وام براي هزينه حج خودداري نمي
باشد يا وصول وام ممكن نباشد،  -معسر -چون توانائي دارد. اگر بدهكار چيزي نداشته 

گويند اگر كسي قادر به تهيه وسيله اياب و ذهاب  شود. شافعيه  براو حج واجب نمي
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كه آن  كه بدون عوض وسيله به وي بدهد، الزم نيست شد حاضر نباشد، و شخص ديگر
و پذيرفتن آن منت را بدنبال دارد. مگر  ،است ت هم دشواركند. چون تحمل من را قبول

اين صورت  اختيار وي بگذارد. در حج را در اينكه فرزندش حاضر باشد امكانات سفر
اين صورت منت منتفي  شود، زيرا در بايد آنرا بپذيرد و حج بروي الزم و واجب مي

  است.
شود و استطاعت  اجب نميكمك ديگران مطلقا حج و اند با بخشش گفته  ولي حنابله

بيگانه باشد يا خويشاوند، خواه زاد و راحله به  ،گردد خواه بخشنده امكانات حاصل نمي
  وي دهند.يا هزينه آن را.

كردن يا ترس و خوف  نبايد موانع رفتن به سفرحج وجود داشته باشد، مانند زنداني -5
  . كار است كه مانع از اين از حاكمي

 :  كودك و برده  حج

حج بروند صحيح  به سفر حج واجب نيست اما اگر  -عبد، رقيق   -بر كودك و برده 
كودك بالغ و مستطيع شد و برده  ً يعني اگر بعدا گيرد ( ولي جاي حج واجب را نمي ،است

كافي  شود و حج قبلي آنان حج واجب مي آزاد و مستطيع شد و شرايط ديگررا داشتند، بر
أيما صبى حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج « : گفت ، صپيامبرگويد:  . ابن عباس  ) نيست

كه بحج رفت و  هر كودكي  « »حجة أخرى.أيما عبد حج ثم أعتق، فعليه أن يحج حجة أخرى
كه به حج برود. و  شرايط وجوب حج در وي جمع شد، بر وي واجب است ،بعد از بلوغ

 ،يد و شرايط وجوب حج در ويكه به حج رفت و سپس آزاد گرد  ،اي اي و برده هر بنده
 . طبراني با سند صحيح آن را روايت»كه به حج برود  گرديد بر وي واجب است  جمع

به حج رفت و  ص: پدرم در حجه الوداع همراه پيامبر . سائب بن يزيد گفت كرده است
ظاهرا بايد او هم همراه بوده باشد) بروايت احمد و  . ( من در سن هفت سالگي بودم

بلوغ بحج  كودكي پيش از : اهل علم اجماع دارند، بر اينكه اگر گفت و ،و ترمذي بخاري
حج بروي واجب است و بنده و  ،شرايط وجوب حج را داشت ،بلوغ رفت سپس بعد از
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گرديد و شرايط وجوب حج را  سپس آزاد ،برده هم اگر پيش از آزادي به حج رفت
  كه به حج برود. بر وي واجب است ،داشت

: آيا اينهم ثواب حج  گفت برد و صاش را به سوي پيامبر گويد: زني بچه اسابن عب
.  مزد و پاداش داري ،كشي كه زحمت وي را مي : آري و تو هم گفت صرا دارد؟ پيامبر

كار نيك را دارد، و بديها به حساب او  كه كودك ثواب و پاداش اكثر اهل علم بر آنند (
به حج  صبا پيامبر«گويد:  . جابر ) روايت شده استشوند و از عمر هم چنين  نوشته نمي

گفتيم ورمي  كودكان تلبيه مي كه ما بجاي كودكان همراه ما بودند، كه زنان و رفتيم
كودك اهل تمييز بود، و خوبي و بدي  . بروايت احمد و ابن ماجد. اگر»كرديم جمرات مي

اين  غير دهد. در مي مناسك حج را انجام بندد و داد، خود احرام مي را تشخيص مي
گويد و او را به طواف و سعي   صورت ولي و سرپرست شرعي او، بايد بجاي وي تلبيه

كودكي به حج رفت و  اگر. )1(مي جمرات ببرد و مروه و وقوف در عرفات و ره بين صفا
بالغ شد، اين حج بجاي حج  ،عرفات عرفات يا بهنگام وقوف در وقوف در پيش از

وقوف در عرفات يا در اثناي وقوف در  پيش از عبد هم اگر ،استواجب شرعي مقبول 
 . امام مالك و ابن المنذر به جاي حج واجب مقبول است ،عرفات آزاد شد، اين حج وي

 ،چون آنان بصورت حج مستحب و داوطلبانه ،كافي نيست اند: اين حج براي آنها گفته
  گردد. تبديل نمي ،اند، بنابراين حجشان به حج فرضي واجب احرام بسته

 ن: حج زنا

با مردان از اين  او حج واجب است و شرايط وجوب حج براي زن حاصل شد، بر اگر
كه بايد شوهر يا  گردد اضافه مي يك شرط ديگر ،بابت فرقي ندارند. ولي براي زنان

كه براي هميشه نكاح زن از او  كسي است محرم مقصود از همراه داشته باشند ( ،محرم
  . د)حرام باش

                                         
بندد، ولي مالي او است مانند پدر و جد و  كودك غير مميز احرام مي  كه بجاي گويد: وليي  نووي   - 1

كه از جانب حاكم وصي  تواند بجاي او احرام ببندد مگر اين از طرف حاكم، ولي مادرش نميوصي 
  .اند احرام بستن مادر نيز درست است مطلقاً گفته و منصوب باشد و برخي 
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ال يخلون رجل بامرأة إال ومعها ذو « گفت: كه مي شنيدم صگويد: از پيامبر ابن عباس
محرم، وال تسافر المرأة إال مع ذي محرم فقام رجل، فقال: يا رسول اهللا إن امرأتي خرجت حاجة، 

ي نبايد با زني  هيچ مرد « »وإني اكتتبت في غزوة وكذا وكذا فقال: " انطلق فحج مع امرأتك
كند. مردي  سفر ،كند و هيچ زني نبايد بدون همراه بودن محرم ون محرم خلوتبد

من براي فالن  ن رفته و حج بيرو : اي رسول خدا زن من بقصد سفر گفت برخاست و
. »حج رو ، كن و همراه او به  : برو با زنت حج گفت ص. پيامبر ام كرده  جنگ ثبت نام

. برخي اين امررا در حيث حمل بر  لم است. متن حديث از مس بروايت بخاري و مسلم
كه با  چون حج مشقت و هزينه دارد پس بر شوهر و محرم واجب نيست -اند.  كرده سنت

كه براي انجام عمل واجب غير خود،   كسي واجب نيست وي به سفر برود. و بر
  كند. هزينه

حج واجب را : من هنوز  گويد: زني از اهل ري به ابراهيم نخعي نوشت يحيي بن عباد
: تو استطاعت  . ابراهيم به وي نوشت باشم و محرمي ندارم ام و ثروتمند مي بجاي نياورده
  سبيل نداري.

احمد و اسحاق اين شرط را  نخعي و حسن بصري و ثوري و و ابوحنيفه و ياران او
  اند. و استطاعت سبيل به حساب آورده دانند و وجود محرم را جز براي زنان معتبر مي

كه وجود شوهر يا محرم يا زنان  گويد: مشهور نزد شافعيه آنست ابن حجر) ظ (حاف
كه وجود يك زن مورد اطمينان و موثوق   شرط است و در قولي آمده است ،مورد اطمينان

تواند  كه اگر راه ايمن باشد، زن مي كرابيسي آمده است . در مهذب بنقل از كافي است بها،
» سبل ااسالم«كتاب  . در درباره حج يا عمره واجب سخن گفتيم برود. تا اينجا تنها به سفر
 تواند بدون محرم به سفر برود. اند: پيرزن مي گفته اگروهي از پيشوايان فقه«:  آمده است

سفر زن را  ،كه در صورت وجود رفقا و همسفران مورد اطمينان يا ايمن بودن راه كساني
اند  كرده ايت بخاري از عدي بن حاتم استداللاند، برو بدون همسر يا محرم جايز دانسته

از فقر و فاقه  آمده و او مردي به حضور ،كه در خدمت پيامبر بودم در حالي«:  گفت كه
:  گفت ص. پيامبر شكوه نمود، سپس مردي ديگر آمد و از وجود راهزنان شكوه داشت

  .اي؟ را ديده» حيره«اي عدي 
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: اگر عمرت طوالني باشد و عمرت  گفت . او ام دهآن شني ام ولي از : آن را نديده گفتم
كعبه را  افتد تا اينكه خانه راه مي» حيره«از  ،كجاوه نشين كه زن كند، خواهيد ديد وفا

 اند . باز هم استدالل كرده»بغير از خدا خوف داشته باشد ،كند، بدون آنكه از چيزي طواف
عمر، به حج رفتند و عمر،  آخرين حج عمربن خطاب با اجازه در صكه زنان پيامبر

داد، كه كسي  عثمان بن عفان و عبدالرحمن بن عوف را همراه آنان نمود، و عثمان ندا مي
كرد و بدون شوهر  نزديك نشود و بدانان ننگرد. اگر زني مخالفت صبكجاوه زنان پيامبر

ويد: گ به نقل از ابن تيميه »سبل السالم«. در  حج او صحيح است ،يا محرم به حج رفت
كالم  . خالصه حج او صحيح است ،اگر زني بدون محرم و بدون استطاعت به حج رفت

حج بر او واجب نشد مانند بيمار، فقير، ممنوع از  ،كه بواسطه عدم استطاعت  كسي اگر
يابد و امثال اينها،  كه محرم نمي كه بعلت راهزنان استطاعت ندارد، زني  كسي ، حج بعللي

 قبول و كرد. حج او مشاهد متبركه را قبول در مشقت حضور به حج رفت و زحمت و
  شود. عهده او ساقط مي فرض از
 رود و بعضي كه پياده به حج مي كنند و پاداش دارند مانند كسي كار نيكو مي  برخي

كه  رود يا زني كه باگدائي به حج مي  كسي يابند مانند كنند و پاداش خوب نمي كار بد مي
  . زيرا اهليت تكليف را بصورت رود. ولي حجشان صحيح است يبدون محرم به حج م

. در  بلكه در راه آن است ،اصل مقصود نيست كامل دارند. معصيت و ارتكاب معصيت در
 مشقت حج را بر خود هموار ،بدون زاد و راحله ،مستطيع اگر غير ،مغني آمده است

  .شود ميط گزارد، حج او صحيح است و فرض از عهده او ساق ساخت و حج

  گرفتن زن از همسرش  اجازه

 شوهرش اجازه بگيرد، اگر كه زن براي خروج جهت انجام فرض از مستحب است
دهد،  شوهر اجازه داد چه بهتر و اگر اجازه نداد بدون اجازه او فريضه حج را انجام مي

 كه كند، چون عبادتي است زيرا كسي حق ندارد، همسر خود را از انجام فريضه حج منع
كه در  . او حق دارد گرديده و اطاعت مخلوق در معصيت خالق روا نيست بر وي واجب
كند تا برائت ذمه حاصل نمايد، همانگونه كه حق دارد، نمازش را هم اول  اداي آن شتاب



   

  هفقه السن      760 

 

 

چون  ،نذري هم همينطور است  كند. براي حج تواند او را منع وقت بگزارد و شوهر نمي
تواند زنش را از انجام حج داوطلبانه و  . ولي شوهر ميآنهم حكم فريضه حج را دارد

كه  درباره زن ثروتمندي صكه پيامبر سنت بازدارد. دارقطني از ابن عمر روايت كرده
او حق  « »ليس لها أن تنطلق إال بإذن زوجها« گفت:  شود، دارد، و مانع حج او مي شوهر

 كه سوال درباره حج سنت و غير چنان پيدا است ( - ،»ندارد برود مگر با اجازه شوهرش
  .-فرضي بوده است)

 شد فرض را انجام نداده با كسي بميرد و حج 

مرد، بر  كرده بود و كسي شرايط فريضه حج را داشته باشد يا حج را برخود نذر اگر
 كسي را جهت انجام اين فريضه آماده و كه از مال و دارائي او باشد ولي او واجب مي

  پرداخت نمايد. نه كه بر او واجب است كه ديون و وامهاي او را باز گسيل دارد. همانگو
: مادرم نذر كرده  گفت آمد و صگويد: زني از قبيله جهينه به خدمت پيامبر ابن عباس

 ؟ او فرمود: بودكه حج بگزارد و حج نگزارد تا اينكه مرد، آيا من بجاي او حج بگزارم
 »دين أكنت قاضيته؟ اقضوا اهللا، فاهللا أحق بالوفاءأرأيت لو كان على أمك  نعم، حجي عنها.«
؟  پرداختي بود، آن را مي بجاي او حج بگزار. بگو ببينم اگر مادرت بدهكار، مي ،آري«

  . . بروايت بخاري»تر است ند براي پرداخت شايسته بدهي خدا را بپردازيد، وام خداو
 خواه بدان وصيت ،آيد كه گزاردن حج بجاي ميت واجب است از اين حديث برمي

كرده باشد يا نكرده باشد، زيرا بازپرداخت، وام در هر صورت واجب است و پرداخت 
باشد. راي ابن عباس و  كفاره و زكات و نذر واجب مي حقوقات مالي ديگر نيز از قبيل

كارها، بايد  گويند هزينه انجام اين . آنان مي زيد بن ثابت و ابوهريره و شافعي چنين است
 كه حج چنان پيداست »فاهللا أحق بالوفاء« :ل سرمايه پرداخت شود. با توجه بهاز اص

كفايت  بجاي ميت بر پرداخت ديون مقدم باشد، اگر دارائي متوفي براي هر دو ،گزاردن
كرده باشد چون   كه وصيت شود گزارده مي : وقتي بجاي او حج گفته است نكند. امام مالك

آن  بر جنبه مالي آن رجحان دارد، پس نيابت در ،نكه جنبه بدني آ حج عبادتي است
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هزينه حج تامين  يكسوم دارائي او كرده بود از شود، و اگر متوفي وصيت پذيرفته نمي
  شود. مي

 ي ديگران گزاردن بجا حج

اداي آن  كسي جمع شد، سپس بعلت بيماري يا پيري از اگر شرايط وجوب حج در
او حج بگزارد، بنابراين او از اداي فريضه  كه ديگري بجاي گرديد، واجب است عاجز

: زني از قبيله خثعم به  گفت حج مايوس است و حكم مرده را دارد. چون فضل بن عباس
: اي رسول خدا برذمه پدرم فريضه حج واجب شده و او  گفت آمد و صپيشگاه پيامبر

به جاي او توانم  تواند بر پشت مركوب خود را نگه دارد من مي كه نمي پيرمردي است
و اين واقعه در سال حجه الوداع بود.گروه محدثين آن  ،؟ حضرت فرمود: آري حج بگزارم
گفته است بطريق  . ترمذي اند و ترمذي آنرا حسن صحيح دانسته است كرده را روايت

. و عمل اهل علم از اصحاب  اين باره روايت شده است صحيح بيش از يك حديث در
  شود. گزارده مي كه بجاي ميت حج اين منوال است و ديگران نيز بر صپيامبر

. امام مالك گفته  راي شافعي و ثوري و ابن المبارك و احمد و اسحاق هم چنين است
 اند شود. بعضي رخصت دانسته گزارده مي : اگر متوفي وصيت كرده بود بجاي او حج است

كه قول   و حج بگزارد،توان بجاي ا گزاردن نباشد مي كسي بعلت پيري قادر به حج كه اگر
تواند  كه زن مي آيد اين حديث برمي . از ابن المبارك و شافعي و احمد و حنفي است

تواند بجاي مرد و زن حج بگزارد و نص مخالف  گزارد و مرد هم مي بجاي مرد و زن حج
  . با اين نيامده است

  : فت گير بهبودي يا ر زمين هرگاه بيما

گزارده بودند و پس از آن او بهبودي يافت  ير، حجگ اگر بجاي شخص بيماري زمين
نگردد   فرض از عهده او ساقط است و اعاده آن واجب نيست تا موجب وجوب دو حج

كند چون  و اين مذهب احمد است و برا جمهور فقها، حج قبلي براي او كفايت نمي
كار مورد  و سرانجام فرجام ،كه او از انجام آن مايوس نشده است گرديده است  معلوم

دستور داده  ص: چون پيامبر . ابن حزم راي اولي را ترجيح داده است و گفته اعتبار است
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حج بگزارد، بجاي او حج بگزارند و خبر  ،تواند نه سواره و نه پياده كسي كه نمي ،است
 گردد و براي او شود و فريضه از او ساقط مي داده است كه دين خداوند بجاي او ادا مي

گردد، مگر بموجب نص جديدي و در اين  اين فريضه ديگر برنمي ،. بنابراين كافي است
گشت  كه بموجب آن فريضه برگردد. اگر اين فريضه برمي باره نصي در دست نيست

كند.  تواند سواري گيرد و مي اگاهي پيرمرد نيرو مي فرمود، زير مي   آن را بيان صپيامبر
  . پس برگشتي فريضه جايز نيستاز آن خبر نداده است  صحاال كه پيامبر

  ي ديگران حج تواند بجا كسي مي ي ديگران = چه شرايط انجام حج بجا

 بگذارد؟

باشد. زيرا  ،گزارد، بايد قبال براي خود، حج انجام داده مي  كه بجاي ديگري حج كسي
: تو براي  گفت »لبيك عن شبرمة«گويد:  كه مي  از يكي شنيد، صگويد: پيامبر ابن عباس

  كن بعد براي شبرمه حج : نخير. فرمود: اول براي خود حج گفت ؟ اي كرده حج ،خودت
  . بروايت ابوداود و ابن ماجه.» كن

  . ابن تيميه گفته است در اين باره اسناد صحيح تر از اسناد اين حديث نداريم  بيهقي
يت كرده : امام احمد بروايت فرزندش صالح از او حكم به مرفوع بودن اين روا گفته
. و قول اكثر  آن با ابن عباس مخالفت نكرده است اگرچه موقوف است وكسي در ،است

 - تواند جاي ديگري حج كسي تا خود حج نكرده باشد، مطلقا نمي كه   بر اينست ،اهل علم
 ،نقل احوال بگزارد. خواه مستطيع باشد يا نباشد، زيرا ترك طلب تفصيل و عدم تفريق در

بيان فرموده  ،آن را بصورت مطلق و بدون طلب تفصيل صت و پيامبرعموم اس دال بر
  . است

 : نيز بر او هست  دهد و فريضه حج نذري را انجام مي  كه حج  كسي

اند كه اگر كسي مشغول انجام حج واجب نذري بود و  ابن عباس و عكرمه فتوي داده
 دو كند و هر يت ميكفا دو هنوز فريضه حج را انجام نداده بود اين حج وي بجاي هر

: بايد اين شخص نخست فريضه حج  شوند و بنا بفتواي ابن عمرو عطاء فريضه ساقط مي
  به نذر خود وفا كنند.  را انجام دهد سپس
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 و ترك حج در اسالم نيست ح  ترك نكا

ترك ازدواج و ترك حج در  « »الصرورة في االسالم« گفت:  صگويد: پيامبر  ابن عباس
  : ضرورت دو تفسير دارد:  گفته است وايت احمد و ابوداود. خطابي. بر»اسالم نيست

  كند، همانگونه گوشه نشيني اختيار مي ورزد و كه از ازدواج و نكاح امتناع مي كسي -1
  گفته است:  گيرند. نابغه كه راهبان مسيحي اين شيوه را پيش مي

 t(�" ��NM� V:-� ��B &�− �
	; P"�x ��M� �
� 

�
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كه موهايش جوگندمي است و خدا را عبادت  كند برراهبي اگرآن زن خود را عرضه«
بعلت زيبائي  ،كرده و تعبد و پارسائي را اختياركرده است كند و ترك ازدواج و نكاح مي

پندارد  يشود وآن را رشد و هدايت م به وي نزديك مي ،وحس حديث وخوش بياني
  . »گمراهي نيست چون رشد از لغات متضاد است اگرچه

الصروره فی «كه هرگز حج نگزارده باشد. بنابراين معني  كسي است ، معني دوم آن
 ،كه هركس توانائي انجام فريضه حج را يافت يعني سنت وراه دين چنين است »االسالم

  : هركس هرگز حج ن استاند معني حديث چني كند. بعضي پنداشته نبايد حج را ترك
:  تواند بجاي ديگران حج بگزارد. تقدير سخن به نزد وي چنين است نگزارده باشد، نمي

حج براي خود او  ،كسي كه حج نگزارده باشد اگر شروع كند بگزاردن حج بجاي ديگري
شود  باشد و از اينراه است كه معني نفي درست مي باشد و فريضه حج براي خود او مي مي
.  . و اينست مذهب اوزاعي و شافعي و احمد و اسحاق يگر ضرورتي در بين نيستو د

گيرد و بنيت  گزار، صورت مي اند كه حج بر طبق نيت حج گفته مالك و سفيان ثوري 
  هركس باشد براي او است و صاحبان راي و حسن بصري و نخعي و عطاء هم چنين

  اند. گفته

 گرفتن براي حج  قرض

سئوال  صاز پيامبر ،كه به حج نرفته است كسي  اوفي گويد: درباره  عبداهللا بن ابي
  . تواند براي سفر حج قرض بگيرد؟ فرمود: نخير. بروايت بيهقي كردم و گفتم آيا او مي
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 م با مال حرا  اداي فريضه حج

براي اكثر علما، انجام فريضه حج با مال حرام موجب سقوط فريضه حج است و 
:  . امام احمد گفته است مرتكب گناه شده است  او با اين عملش كند، اگرچه كفايت مي

إن اهللا « شود و اصح آنست، زيرا در حديث صحيح آمده است: رض نميموجب سقوط ف
. ابوهريره گويد: »پذيرد خداوند پاك است و جز پاك را نمي « »طيب ال يقبل إال طيبا

وضع رجله في الغرز فنادى: لبيك اللهم إذا خرج الحاج حاجا بنفقة طيبة ، و « : گفت صپيامبر
ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك زادك حالل، وراحلتك حالل وحجك مبرور غير مأزور 
وإذاخرج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز، فنادى: لبيك، ناداه مناد من السماء: اللبيك 

هرگاه كسي با نفقه و « »والسعد يك، زادك حرام، ونفقتك حرام، وحجك مأزور غير مأجور
: خداوندا بخدمت تو  گفت هزينه حالل بقصد سفر حج بيرون آمد و پا بركاب نهاد و

آيد: حج تو مقبول است و دعايت  ندائي از آسمان مي  -اينك بخدمت تو آمدم - آيم  مي
 است و گناهانت مغفور ات حالل و وسيله سفرت حالل وحجت مقبول و . توشه مستجاب

: اينك خدايا  گفت با هزينه حرام بقصد حج بيرون آمد و پايش بركاب نهاد و كسي  هرگاه
 ،كه آمدن تو مقبول نيست و تو خوشبخت نيستي آيد . ندائي از آسمان مي به خدمت آمدم

آن  زدايد و مزدي واجري بر ات حرام و حج توگناهان را نمي هزينه ات حرام و توشه
كرده و اصفهاني آن را از قول اسلم  در اوسط روايت: طبراني آن را  گفت . منذري»نداري

  . آورده است بصورت مرسل و مختصر ،موالي عمر بن خطاب

  است يا پياده؟ حج سواره بهتر

گويد: اختالف در اينكه سواره به حج رفتن  از قول ابن المنذر مي» الفتح«حافظ در 
 ص. چون پيامبر بهتر است؟ جمهور علما گويند سواره  بهتر است براي حاجيان يا پياده

تواند دعا بخواند و ابتهال گويد و سودمند  سواره به حج رفته است چون بهتر انسان مي
زيرا رنج و خستگي بيشتري دارد.  ،: پياده بهتر است گفته  باشد. اسحاق بن راهويه هم مي

 بخاري اختالف داشته باشد. ،احتمال دارد سواره و پياده رفتن به نسبت احوال و اشخاص
: اين  گفت كند، طواف مي ،فرزندش كه با اتكاء به دو پيرمردي را ديد صگويد: پيامبر
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: خداوند  كه پياده حج بگزارد. او گفت ،گفتند: نذر كرده است  ؟ شخص را چه شده است
كه او نفس خود را بيازارد و رنجه دارد. دستور داد او سوار شود و سواره   نيازي ندارد،
  .»حج بگزارد

  كشي در حج كسب و داد و ستد و كرايه

كشي و كرايه  رود، اشكال ندارد كه به تجارت يا كرايه كه به حج يا به عمره مي كسي
مردم درآغاز  «گويد:  ) بپردازد. ابن عباس كسب حالل دادن اسب و استرو االغ و غيره (

 -كنار عرفات  در -» ذوالمجاز «بهنگام حج بداد و ستد در مني و عرفات و بازار  ،اسالم
اشكال داشته باشد، لذا  ،پرداختند و خوف داشتند از اينكه داد و ستد در حال احرام مي

øŠ§{+ خداوند فرمود: s9 öΝà6 ø‹n= tã îy$ oΨã_ βr& (#θäótGö;s? WξôÒsù ÏiΒ öΝà6 În/§‘_  :بر  « .]١٩٨[البقرة
خير و  ،ضه حجگناهي نيست كه در موسم حج همراه با انجام فري شما باكي نيست و

. بروايت  . بروايت بخاري و مسلم ونسائي»بركت خدا را در معامله و داد و ستد، بجوئيد
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم) قال: كانوا ال «د از ابن عباس آمده است:  ابوداو

در مني  بر شماگناهي ... مسلمانان « »يتجرون بمنى فأمروا أن يتجروا إذا أفاضوا من " عرفات
كه بعد از پراكنده شدن از عرفات به تجارت   كردند. به آنان دستور داده شد، تجارت نمي

  .»بپردازند
كنم و مردم را سوار  كشي مي  كرايه  : من در راه حج گفت ابي امامه تيمي به ابن عمر

رام : مگر اح گفت . ابن عمر گويند، تو ثواب حج نداري . بعضي از مردم به من مي كنم مي
عرفات  كني و بعد از وقوف در كعبه را نمي  گوئي و طواف خانه بندي و تلبيه نمي نمي

، دهم : چرا، همه آنها را انجام مي گفتم  ؟ كني شوي و رمي جمرات نمي رهسپار مني نمي
 آمد و صمردي به حضور پيامبر ،گزاري و ثواب آن را داري ما مي : پس تو حج گفت 

به وي جواب نداد تا اينكه  صكني ازاو پرسيد. پيامبر من مي ازكه تو  همين سئوال را
øŠs9 öΝ§{+ اين آيه نازل شد: à6ø‹n= tã îy$ oΨã_ βr& (#θ äótGö;s? WξôÒsù ÏiΒ öΝà6În/  .]١٩٨[البقرة:  _‘§

.  گفت حج توصحيح است بدنبال وي فرستاد واين آيه را بروي خواند و صپيامبر
  .  : نام ابوامامه معروف نيست گفته است  ر. منذريبروايت ابوداود و سعيد ابا منصو
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ام و مناسك حج  شخصي از ابن عباس پرسيد: من نفس خود را، بدين قوم اجاره داده
.  : آري گفت  ؟ ابن عباس آيا من هم پاداش و ثواب دارم ،دهم را همراه آنان انجام مي

برند و  كسب خود بهره اي ميآنان از « »أولئك لهم نصيب مما كسبوا، واهللا سريع الحساب«
. بروايت بيهقي و »حساب خداوند سربع است و حساب آن بر خداوند مجهول نيست

  .  دارقطني

  صصصصمبر حج پيا

بكر بن ابي شيبه و اسحاق بن ابراهيم و حاتم بن اسمعيل مدني از  گويد: از ابو مسلم 
بر جابر بن عبداهللا «:  گفت كه   طريق جعفر بن محمد از پدرش برايمان روايت شده است

كرد تا اينكه به من رسيد. گفتم من محمد  وارد شديم از يكايك حاضران احوال پرسي 
ام را بازكرد  هاي باالو پائين جامه كشيد و دكمه  . بر سرم دست پسر علي پسر حسين هستم

ه . از هرچ : مرحبا اي پسر برادرم گفت ،ام نهاد، من آن روز جوان بودم و دست بر سينه
در آن وقت هنگام نماز فرا  - جابر كور بود-كردم   . از او سئوال كن خواهي سئوال  مي

كه هرگاه  رسيد. او برخاست و به امامت نماز ايستاد. عباي پوشيده و به خود پيچيده بود
چون كوچك بود. رداي  ،گشت هاي آن به سوي او برمي نهاد، دامنه اش مي آن را بر شانه
:  گفتم  . برايمان نماز خواند. سپس روي جالباسي قرار داشت كنارش بزرگ او در

 9. با دست خود عدد  ) مراد حجة الوداع است ( ،را برايم بازگوي صچگونگي حج پيامبر
. سپس در سال دهم  سال در مدينه بود و به حج نرفت 9، صرا نشان داد و گفت: پيامبر

ج دارد. لذا مردمان فراواني بمدينه قصد اداي فريضه ح صكرد كه پيامبر  بمردم اعالم
كنند و از او پيروي  به وي اقتدا  خواستند در انجام مناسك حج وارد شدندكه همگي مي

، نمايند و هرچه او انجام داد، انجام دهند. همراه او بيرون رفتيم تا به ذوالحليفه رسيديم
 صزائيد و به پيامبر كه حامله بود، محمد ابن ابوبكررا  آنجا اسماء بنت عميس كه در 

كن   غسل« »اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي« : گفت ص؟ پيامبر كنم كار  پيغام داد، كه چه
مجراي خون ريزي قرار ده و  اي را در كمرخود را ببنديد و پارچه -اي استثفار  و با پارچه

كن و  -اي ديگرببندكه مانع خون ريزي شود پشت وروي و وسط آن محكم با پارچه
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بر شتر  نماز آنگاه بعد از درمسجد آنجا نمازخواند و ص. سپس پيامبر»گاه احرام ببندآن
كه تا   سوار شد تا اينكه بر بيابان مشرف شد و نگاه كردم ،نام داشت» قصواء«كه   خويش

 ،جلو و طرف راست و طرف چپ و پشت سر او، سواره و پياده كرد، در كار مي  چشم
شد و او تفسير و  بر وي نازل مي ،ر ميان ما بود و قرآند صكردند و پيامبر حركت مي

او  -كنم براي همه حجت است او نقل مي كه از يعني هر چيزي -دانست  تاويل آن را مي
لبيك «:  گفت . او تلبيه توحيد را سر داد و كرديم داد ما نيز بدان عمل مي كاري انجام مي هر

خداوندا  « »مد والنعمة لك والملك، ال شريك لكاللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، إن الح
.  تو هيچ شريك نداري ،. دعوتت را پذيرفتم اينك دعوت تو را پذيرفتم و به خدمت آمدم

تو هيچ  ،دعوتت را پذيرفتم همانا نعمت و ستايش تراست و پادشاهي و مالكيت ترا است
د، و  شو گفته مي امروز گفتند كه تلبيه را مي . و مردم نيز همان كلمات »شريك نداري

داد،  گفتن خود ادامه مي  چيزي را در پاسخ آنان نگفت و همچنان به تلبيه صپيامبر
 صدانستيم تا اينكه همراه او كرديم و عمره را نمي : ما همه تنها نيت حج گفت �جابر

كه در سه  و بر حجراالسود دست ماليد -طواف قدوم -كرد  كعبه رفتيم و طواف به خانه
) و در چهار دور طواف با رفتن عادي طواف را انجام داد،  شتاب له ( با هرو ر طواف دو

ρ#+ آمد و اين آيه را قرائت فرمود: �سپس به مقام ابراهيم ä‹ ÏƒªB$# uρ ÏΒ ÏΘ$s) ¨Β zΟ↵Ïδ≡t� ö/Î) 

’ ~?|ÁãΒ_  :مقام را در بين خود و صكه پيامبر  »در مقام ابراهيم نماز بخوانيد « .]١٢٥[البقرة 
نقل  صكنم از پيامبر : گمان مي گفت : پدرم مي گفت خانه كعبه قرار داد. امام جعفر

خواند  كافرون را مي  در مقام ابراهيم سوره اخالص و سوره ،كرد، او در آن دو ركعت مي
سپس از در  -آن دست ماليد بر -كرد   آن را استالم االسود برگشت و سپس به ركن حجر

$ (βÎ¨ *+ : چون به صفا نزديك شد و آيه ،به طرف صفا بيرون رفت x¢Á9 $# nο uρ ö� yϑø9 $# uρ ÏΒ 

Ì�Í←!$ yè x© «!$#_  :بچيزي  گفت خواند و »صفا و مروه از جمله شعاير خدا است « .]١٥٨[البقرة :
آن باال  صفا شروع به سعي ..كرد، از پس از ،كه خداوند بدان آغازيده است كنم مي آغاز

نمايان شد، آنگاه روي به قبله توحيد كرد و تكبير به جاي آورده رفت تا اينكه خانه كعبه 
ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شئ قدير، ال إله إال « گفت: و
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بجز اهللا هيچ معبد بحقي نيست او  « »اهللا وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم االحزاب وحده
تنها  ،ي توانا است و او بر هر چيز ،راست پادشاهي و ستايش او ملك و ،يك است شر بي

اش را ياري و پيروزي رسانيد  او به وعده خود وفا كرد و بنده ،او است معبود بحق
را تنها و  -متحد شده بودند - صكساني كه در جنگ خندق بر عليه پيامبر  - احزاب

كرد و سه بار اين  ام دعا. سپس در اين هنگ»بدون جنگ شكست داد و خوارشان ساخت
دعا را تكرار نمود. سپس به سوي مروه فرود آمد تا اينكه پاهاي او درشن ته دره فرورفت 

كرد تا اينكه  كه در باالي صفا خواند، آنجا نيز تكرار باالآمد تا به مروه رسيد. دعاهائي و
صفا به مروه  تن ازيعني رف ( -مروه را برمروه پايان داد  سرانجام آخرين طواف بين صفا و
 بهمين طور آيد و برگشت به مروه بارسوم به حساب مي يكبار و برگشت به صفا باردوم و

لو أني « : گفت  كه -گيرد)  هفتم يا برگشت به مروه پايان مي يعني بار كه آخرين بار
استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي 

هدي =  (-دانستم قرباني  دانم قبال مي اگر آنگونه كه اكنون مي « »ليحل، وليجعلها عمرةف
. پس هركس  دادم آوردم و آن را عمره قرار مي با خود نمي  -) گاو و شتر قرباني گوسفند و

. آنگاه سراقه بن »قرباني ندارد احرام بشكند و زيارت خود را بصورت عمره انجام دهد
كار را بكنيم يا براي   گفت اي رسول خدا، فقط امسال اين برخاست ومالك بن جعثم 

تشبيك  -انگشتان دست را در هم فرو برد  ص؟ پيامبر هميشه اين رخصت را داريم
عمره داخل در حج شد « »دخلت العمرة في الحج مرتين، البل البد أبد« : گفت و  - اصابع

كار را   اد چون در زمان قبل ايند  توان در ماههاي حج عمره را انجام يعني مي (
كه تا روز قيامت افعال عمره در افعال حج داخل و مندرج  يا مراد آنست -كردند نمي

 - توانيد اين عمل را  بار اين جمله را تكرار فرمود: نخير، بلكه براي هميشه مي دو - است
 آورد. او صر. علي ابن ابيطالب از يمن برگشت و حيوان قرباني براي پيامب»انجام دهيد

احرام خود را شكسته و لباس رنگين پوشيده و سرمه  صديدكه فاطمه دخت پيامبر
: پدرم مرا  گفت . آن حال را بر وي انكاركرد. فاطمه در جواب كشيده است بچشمان

  . بدينگونه دستور داده است
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كرد كه بجهت شكايت از فاطمه پيش پيامبر  ايمان نقل علي بن ابيطالب در عراق بر
  گفته بود از او كسب فتوي  كه فاطمه باره آنچه  رفتم تا او را مورد عتاب قرار دهد و در

: او  دو بار گفت ص. پيامبر باز گفتم  ص. آن حال وي و انكار خود را براي پيامبر كنم
چه   -يعني احرام بستي -كردي  كه حج را بر خود واجب  . و تو وقتي  گفته است  راست

بندم  : خدايا آنگونه احرام مي ام گفته :  گفت علي    -چگونه نيت آوردي   - ؟ گفتي چيزي مي
كه   ام گفته  يعني تلبيه خود را بهنگام احرام بدان نيتي - احرام بسته است ص كه پيامبرت

. پس تو هم  ام : من با خود قرباني آورده گفت صپيامبر -كرده است  قصد صپيامبر
كه علي از يمن با خود آورده بود  ؟ : مجموع قرباني گفت ن.احرام خود را مشكن و بهم مز

: بدنبال فرمايش  با خود آورده بود يكصد راس بود. جابر گفت صكه پيامبر  آنچه و
كردند مگر   تمام مردم احرام خود را بهم زده و موي خويش را كوتاه صپيامبر
الحجه فرا رسيد  شتم ذيز ه كه با خود قرباني آورده بودند. چون رو كساني و صپيامبر

روي آوردند و احرام به حج بستند و با صداي بلند تلبيه را سر دادند و » مني«مردم به 
خواند. بعد » مني«مغرب و عشاء و صبح را در  و نماز ظهرو عصر سوار شد و صپيامبر

د كرد تا اينكه خورشيد طلوع نمود، آنگاه دستور دا  توقف ،»مني«از نماز صبا اندكي در 
بنا بعادت  صكردند كه پيامبر گمان مي خيمه مويين، بزنند. قريش» نمره«تا براي او در 

- نمايد كند و از آنجا تجاوز نمي در مشعرالحرام توقف مي ،در زمان جاهليت ،قريش
ولي  - گويند  يا تمام مزدلفه را، مشعرالحرام» قزح«كوهي است در مزدلفه بنام   مشعرالحرام  

كه در   آمد و دريافت» عرفات«جا هم گذشت و تجاوزكرد تا اينكه به آن از صپيامبر
 كرد از اند، در آنجا فرود آمد، تا اينكه خورشيد ميل به غروب برايش خيمه زده» نمره«

-  كردند و به ته دره را براي او آماده» قصواء«خط استواء تجاوز كرد. دستور داد، تا ناقه 
 بيگمان خونهاي شما و. )1(گفت اي ايراد فرمود و خطبه آمد و براي مردم - » وادي) عرنه«

. و  ) كسي ديگر حالل نيست كسي براي كسي و مال خون ( ،اموال شما بر شما حرام است
.، هان اي  مانند محترم بودن چنين روزي در چنين ماهي در چنين شهري ،محترم است

                                         
  . ) مترجم . ( الوداع در اين روايت آمده است كلي خطبه حجه فقط قسمتهايي از متن - 1
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و همه خونها و » گذارم مي كارهاي دوره جاهلي باطل است و آنها را بزير پا مردم تمام
 باشد و اكنون باطل و نادرست مي ،كه در زمان جاهليت بوده است هائي خونخواهي

كه من آن  اي كنم و نخستين خوني و ديه گذارم وهمه را باطل اعالم مي بزيرپاي خود مي
خون و انتقام خون عامر پسر ربيعه پسر حارث پسر  ،سازم كنم و باطل مي را لغو مي

اش بود و قبيله هذيل او را به قتل رساندند.  سعد نزد دايه كه در ميان بني مطلب استعبدال
كه آنرا  بائي كنم و نخستين ر لغو و باطل اعالم مي -و ربا بطور مطلق -رباي جاهليت را 

.  باشد و همه آن باطل است رباي عمويم عباس پسر عبدالمطلب مي ،كنم باطل اعالم مي
- ايد  كنيد. شما آنان را بطريق امانت از خدا دريافت داشته خدا را پيشهدرباره زنان تقواي 

)  عقد نكاح كلمه و دستور خدا (  و همخوابگي با ايشان را به -پيش شما امانت خدايند
كه شما ميل نداريد جز با  كسي را كه ايد حق شما بر ايشان آنست كرده براي خود حالل

كه  كردند آنان را بزنيد ولي نه زدني كاري چنين اگر اجازه شما به خانه شما راه ندهند.
كه روزي و خوراك و  ايشان را متالم و دردناك سازد. و آنان نيز بر شما حقي دارند

  پوشاك ايشان را بنيكي و مطابق عرف بدهيد. بدرستي من در ميان شما چيزي بجاي
كتاب   خواهيد شد و آنگمراه ن كه اگر دست بدامن آن زنيد پس از آن هرگز  ام گذاشته
گيريد. درباره من چه چيزي  مي . و شما درباره من مورد سئوال قرار ) است قرآن خدا (

  .گوئيد؟ مي
دهيم كه براستي تبليغ كردي و بهمه رساندي و رسالت خود را انجام  گفتند: گواهي مي

برداشت . آنگاه انگشت سبابه خود را بطرف آسمان  كردي و نصيحت و خيرخواهي ،دادي
گفت  . سپس اذان : خدايا، توگواه باش گفت كرد و سه بار و بدان به سوي مردم اشاره مي

گفته شد و نماز  و بدنبال آن اقامه گفته شد و آنگاه نماز ظهر را بجاي آورد، سپس اقامه
سوار شد تا  ص. سپس پيامبر 2[« .)1( عصر را نيزگزارد و در بين آنها نماز ديگري نخواند

                                         
آنجا شرعي است و همگي  و عصر در آن روز در كه جمع بين نماز ظهر  اين مساله دليل است بر اين - 1

امت بر آن اجماع دارند و در سبب اين جمع اختالف دارند، امام ابوحنيفه و بعضي از ياران امام 
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كه شكم  اي ايستاد آنجا پيامبر بگونه كوه عرفات رسيد، در در پايين» موقف«اينكه به 
جلو خويش  رو به سنگهاي آنجا باشد و محل تجمع پيادگان را در  - قصواء - شترش 

دعا ايستاد تا اينكه زردي خورشيد گرفت وتا موقع غروب به  قرارداد و رو، به قبله قرار
كرد و راه افتاد، در  ناپديد و قرص خورشيد نهان شد. و اسامه را پشت سر خود سوار

خورد و با دست راست به  به جلو زين مي  كه سرش كشيد حاليكه افسار قصواء را آنقدر
رسيد،  ا ميهاي آنج اي از تپه هرگاه به تپه ،كه اي مردم آهسته آهسته كرد مردم اشاره مي

 در كه به مزدلفه آمد و آن باالرود، تا موقعي كرد تا اينكه از اندكي افسار قصواء را شل مي
بين آن دو نماز تسبيحاتي  عشاء را با يك اذان و دو اقامه خواند و در مغرب و آنجا نماز

 به پهلو خوابيد، تا اينكه سپيده صبح دميد و چون برايش آشكار ص. سپس پيامبر نگفت
شد و » قصواء«را خواند، سپس سوار بر   نماز صبح ،كه صبح است با اذان و اقامه گرديد

  همچنان توقف ،گفت كرد و تكبيرو تهليل و توحيد روبه قبله دعا به مشعرالحرام آمد و
فضل  كند، راه افتاد و آنكه خورشيد طلوع كرد تا اينكه هوا بخوبي روشن شد وپيش از

چهره و سپيد اندام بود بر ترك خويش نشاند، چون رسول  بن عباس راكه جوان خوش
كه فضل بن عباس بدانان خيره  گذشتند كنار او مي خدا راه افتاد زنان سوار بر شتر، از

يگر روي  اي د دست برچهره فضل نهاد تا آنان را نبيند، فضل بگوشه صشده بود، پيامبر
كه   هاد تا مانع ديد او شود،ن هم دست خود را برآن طرف مي صگردانيد، پيامبر مي

 آمد» بطن محسر«به  صكند. تا اينكه پيامبر  گردانيد، تا نگاه اش را بطرف ديگر مي چهره
شود پيش گرفت  جمره بزرگ منتهي مي«كه به  گرفت سپس راه ميانه را كه اندكي شتاب

كرد، ي رسيدكه نزديك درخت بود و با هفت سنگ ريزه بدان رمي جمره  ا» جمره«تا به 
اي باقالء بردند  ها باندازه دانه سنگ ريزه» گفت انداخت تكبير مي كه سنگ ريزه مي هر بار

                                                                                                         
گويند سبب آن   گويند بسبب تمسك و عبادت ويژه حج است و بيشتر ياران شافعي مي  شافعي مي
  . سفر است
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سپس به سوي قربانگاه برگشت و با . )1(انداخت سنگها را، مي -بطن رادي  -و از ته دره 
كرد، سپس ذبح باقيمانده قربانيها را، به علي بن ابيطالب  قرباني را ذبح 63دست خود 

هاي خويش شريك نمود. سپس دستور داد از هرقرباني  مود، و او را در قربانيواگذار ن
آب آن خوردند.  گوشت و كه خود و علي از آن را درديگي بپزند گوشت ببرند و اي تكه

 گرديد، و نماز  كعبه روان  سوارشد و براي طواف االفاضه به سوي خانه صسپس پيامبر
كشيدند و در  عبدالمطلب آمد كه از چاه زمزم آب ميگزارد. و به نزد بني  ظهر را به مكه

كه  دادند. فرمود: اي بني عبدالمطلب آب بكشيد، اگر ترس اين نبود راه خدا به مردم مي
 دست شما بگيرند، من هم در و مناسك حج به حساب آورند وآن را از مردم آن را جز

  .)2(آن نوشيد از. سطلي آب به وي دادند و او  كردم كمك مي كشيدن آب به شما
ارزش است و فوايد و قواعد مهمي در آن مندرج  اند: اين حديث بسي با گفته علما

اند.  فراوان سخن گفته ،: مردم از معاني فقهي مندرج در آن گفته است قاضي عياض ،است
آن  مسايل فقهي از ،كتابي را بر آن نوشته و يكصد و پنجاه و اندي ابوبكر بن المنذر

توانستم بهمين اندازه  كردم مي جوئي مي بيشتر پي : اگر گفته است وده است واستخراج نم
آيدكه غسل احرام براي  مي اند: از اين حديث بر . گفته مسايل ديگري بر آنها بيفزايم

اند، يا در حال قاعدگي هستند، سنت است و براي ديگران بطريق  زائيده ،كه تازه زناني
 ،و قاعدگي» نفساء = بعد از زايمان«كه بايد زنان در حال  آيد، آن برمي . و همچنين از اولي

اي به محل جريان خون ببندند و مانع خون ريزي شوند، و احرامشان صحيح است  پارچه
» تلبيه«كننده با صداي بلند  احرام و همچنان احرام بعد از نماز فرض يا نماز سنت باشد و

گفت اشكالي   كند. اگر بيش از آن اكتفا صپيامبر» تلبيه«مستحب است كه به  گويد و
لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، «ندارد. زيرا عمر بن خطاب اين جمالت را بدان افزود: 

                                         
كه منـي و عرفات و مزدلفه در طرف راست او و مكه در طرف چپ او واقع شده  اي بود يعني بگونه - 1

  .  بود
مراجعه 194- 8/170براي متن صحيح عربي اين حديث طوالني به شرح صحيح نووي بر مسلم ج    - 2

  .. ولي نووي نكات فقهي آن را شرح نموده است ) مترجم . ( كتاب نيز آمده است  شود، البته در متن
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اي صاحب  بخدمت آمدم اينك دعوت ترا پذيرفتم و« »لبيك مرهوبا منك ومرغوبا إليك
تو ترسيده  ازنعمتها و فضيلت نيكو، اينك دعوت ترا پذيرفتم و بخدمت آمدم درحاليكه 

  .»و اميدم تنها بتو است
را » ورود  طواف«د و طواف القدوم  كه حاجي نخست به مكه برو و همچنين الزم است

كه پاها  كند و باگامهاي سريع االسود استالم حجر ،انجام دهد و پيش از شروع به طواف
دي در كند و باگامهاي عا بسرعت و نزديك بهم برداشته شوند، درسه طواف اول طواف

� «به مقام ابراهيم برود و   كند. و بعد از اتمام طواف طواف ،چهار طواف بعدي ��C���

Q� �9(�-�0 ��1 كعبه قرار  اي بايستد كه مقام ابراهيم ميان او و خانه را بخواند و بگونه »
و در ركعت » كافرون«گيرد و دو ركعت نماز بخواند. در ركعت اول بعد از فاتحه سوره 

آيد كه استالم حجراالسود  بخواند و از آن حديث برمي» اخالص«م بعد از فاتحه سوره  دو
.  كه بهنگام دخول مشروع است همانگونه ،م خروج از مسجدالحرام مشروع است بهنگا

سعي از  ،واف باتفاق علما استالم و دست ماليدن بر حجراالسود سنت است و بعد از ط
را  اذكار رود و برباالي آن رو به قبله سه بار آن دعا و ال ميآن با از و گردد  صفا شروع مي

شود، بدود،  ناميده مي» لميلين بين ا«بخواند و باگامهاي سريع و هروله در ته دره كه 
اول مانند طواف  باشد، نه تنها درسه بار مي بهرحال هروله براي هر هفت بارسعي مشروع
اذكار و اوراد را آنجا هم بخواند و آنوقت  و حاجي بايد بر تپه مروه هم برود و همان

كرد، از احرام بيرون  يابد، همينكه سرش را تراشيد يا مويش راكوتاه عمره او پايان مي
  آيد. مي

كسي كه  حج خود را به عمره تبديل نمودند. اما صبدستور پيامبر صياران پيامبر  
از طواف قدوم و سعي صفا  كرده باشد، بعد» كرده است حج و عمره را با هم نيت- قران «

ماند، تا  احرام مي همچنان درحال كند و كوتاه نمي تراشد ومويش را سرش را نمي ،ومروه
روز  كه حج را به عمره تبديل كرده باشند، در كساني شود. و اينكه اعمال حج تمام مي

 آنان و كنند، بايد مجدداً احرام ببندند و اراده حج اگر ،الحجه = يوم الترويه هشتم ذي
 روند و سنت است كه نمازهاي پنجگانه را در هستند به مني مي »قران«كه در حال  كساني

 الحجه باشد. و سنت است كه شب نهم ذي  آورند، آنجا بروز آنجا بخوانند و شب را در
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زوال خورشيد و پس از  بعد از طلوع خورشيد، از مني بيرون آيند و بعد از ،كه روز عرفه
كه  فرود آمد »نمره«به  صر بصورت جمع به عرفات درآيند. چون پيامبرنماز ظهرو عص

 در »موقف = ايستگاه در عرفات «آن دو نماز درنمره به  بعد از جزو عرفات نيست و او
اي پيش  موقف نمازي بخواند و امام براي مردم خطبه كه ميان نمره و آمد، و سنت است

باشد و خطبه دوم  در حج مي ،هاي سنت طبهكند و اين خطبه يكي از خ نماز، ايراد از
و خطبه  ،ظهر است بعد از نماز ،كعبه نزد الحجه در خطبه روز هفتم ذي  سنت در حج

كه   نفراول = دومين روز ايام التشريق«سوم خطبه روز قرباني است و خطبه چهارم روز 
  بشرح زير: باشد. در اين حديث سنتها وآدابي است مي »روند حجاج از مني به مكه مي

برود. سواره ايستادن در  »موقف عرفه«پس از فراغت از دو نماز ظهر و عصر به 
آنجا  صكه پيامبر . در عرفات نزد صخره سنگها يا نزديك بدانها ايستاد، عرفات بهتر است

تا غروب خورشيد.  ايستاده بود. و درحال توقف رو به قبله باشد. و در موقف عرفه بماند
غروب  بدعا ايستد ودستها را تا محاذي سينه بلند كند و بعد از ،و در حين وقوف

مردم را نيز به آهستگي  ،خورشيد با آهستگي روان شود و اگر فرمانده و حكمروا است
دستوردهد. چون به مزدلفه فرود آيد و نمازمغرب و عشاء را با يك اذان و دو اقامه  ،رفتن

  .ت بخواندبگزارد، بدون اينكه در بين آنها نماز سن
عشاء بين علما مورد اتفاق است ولي درسبب جمع  اين جمع بين نمازمغرب و

.  و شعاير و مناسك حج است كردن بين دو نماز جز  اند جمع گفته  اختالف دارند بعضي
  .اند علت جمع سفر است چون همه مسافر هستند گفته  بعضي

مناسك حج  زو شعاير و. آنهم ج از جمله سنتها شب بروز آوردن در مزدلفه است
 ،. اختالف در آن است كه واجب است يا سنت، و خواندن نماز صبح در مزدلفه است

آنجا توقف نمودن و دعاكردن نيز  شدن و به مشعرالحرام درآمدن و آنجا رهسپار سپس از
آنجا  . سپس بهنگام روشن شدن هوا، از سنت است و از جمله شعاير و مناسك حج است

گردد و با شتاب برود، چون آنجا محل نزول غضب خدا بر » محسربطن «رهسپار 
. وچون به جمره عقبه  در آنجا نيكونيست ،باشد، آهسته رفتن و ماندن مي »اصحاب فيل«

كه هريك باندازه دانه   فرود آيد و از آنجا هفت سنگ ريزه  -بطن وادي -رسيد، به ته دره 
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 كند، يك بار تكبير كه پرتاب مي  ر سنگ ريزهكند و با ه  باقال باشد، بطرف جمره پرتاب
 ،سپس بعد از قرباني ،كند، اگر قرباني داشت گويد. سپس بطرف قربانگاه برگردد و قرباني

را انجام دهد كه آن را  »الفاضه طواف ا«سر خود را بتراشد و آنگاه به مكه برگردد و 
در حال احرام بر وي حرام بود،  كه اند. بعد از آن تمام كارهائي گفته نيز »طواف الزياره«

مي جمره عقبه را  اما هرگاه ر ،گردد، حتي نزديكي و همخوابگي با همسرش حالل مي
جز  ،انجام داد ولي هنوز طواف نكرده بود، تمام محرمات احرام براي او حالل است

  . نزديكي و همخوابگي با همسرش
كه هركس بدينگونه  حجدر  صاين بود چگونگي هدايت و ارشاد و رهنمود پيامبر

(�<==�و مفهوم  ،كرده است اقتدا صكند، به پيامبر  حج I)� ��CU  را تحقق بخشيده و
از   يك . اينك بيان تفصيلي اعمال حج و بيان آراء علماء و مذهب هر حج او درست است

  .حجدرباره هريك از اعمال  ،آنان

  ني و مكاني حج ي زما هها دگا : ميعا مواقيت

  . جمع ميقات و مقصود ميعادگاه زماني و مكاني حج استمواقيت 
اوقات و زمانهائي كه اعمال حج بايد تنها در آن اوقات انجام و  : مواقيت زماني حج

�š *+ باره آنها فرموده است: كه خداوند در گيرد، تا صحيح و معتبر باشد. آغاز tΡθè=t↔ó¡ o„ 

Çtã Ï'©# ÏδF{ $# ( ö≅ è% }‘ Ïδ àM‹Ï%≡uθ tΒ Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 Ædkys ø9 $# uρ_ ] :درباره ماههاي  صاي محمد« .]١٨٩البقرة
كوچك و بزرگ  كه به چه حكمت ، »كنند نو كه در زيادت و نقصان است از تو سئوال مي

 كارهاي ديني و دنيوي خود را با آن تنظيم كه شوند. بگو اين اختالف بدانجهت است مي
نان و بيان اوقات حج و زكات و شناخت عده ز قبيل مدت اجل ديون و عقود و كنند از

:kptø÷+ . و روزه و امثال آن $# Ö�ßγô© r& ×M≈tΒθ è=÷è ¨Β_ ] :يعني اعمال حج تنها در ماههاي  .]١٩٧البقرة
باشند و  گيرد و باجماع علما شوال و ذوالقعده از ماههاي حج مي معيني صورت مي

ست يا فقط ده روز اول الحجه از جمله ماههاي حج ا اينكه تمام ماه ذي اختالف است در
  .؟ آن
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ها و شافعي و احمد، فقط ده  ي ابن عمر و ابن عباس و ابن مسعود و حنفي رأبنابر 
الحجه جزء ماههاي  ي مالك تمام ذي جزو ماههاي حج است و براً ،الحجه روز اول ذي

kpt÷+ گفته است كه ابن حزم آن را ترجيح داده است زيرا خداوند حج است. ø:$# Ö�ßγô© r& 

×M≈tΒθ è=÷è ¨Β_ ] :سه  و جمع در عربي بركمتر از »اشهر«شود  دو ماه و نيم نمي .]١٩٧البقرة
الحجه  ذي 13شود. بعالوه رمي جمرات از جمله اعمال حج است و در روز  اطلق نمي
. و هيچكس در آن  الحجه صحيح است گيرد و طواف االفاضه درهمه ماه ذي انجام مي

ذوالقعده و  سه ماهه شوال و -مواقيت زماني حج - اختالف ندارد پس ماههاي حج
گيرد، ظاهر  كه بعد از قرباني انجام مي باشند نتيجه اختالف درباره اعمال حج ذوالحجه مي

دانند،  الحجه را جزو ماههاي حج مي كه فقط دهه اول ماه ذي شود. بنا بر راي كساني  مي
 ،دهد بايد براي تاخير آن عملالحجه انجام  كسي يك عمل حج را بعد ازدهم ذي اگر

دانند، فديه الزم  الحجه را جزو ماههاي حج مي كه همه ماه ذي كساني فديه دهد و براي
  .نيست

  ي حج: هها از ما  احرام بستش به حج پيش
گويند، احرام به حج تنها در ماههاي حج  ابن عباس و ابن عمر و جابر و شافعي مي

كسي احرام بست آن احرام براي عمره است و  اگر باشد و پيش از ماههاي حج درست مي
: ماههاي حج  : ابن عمر گفت گفته است گردد. بخاري موجب سقوط فريضه حج نمي

 : سنت آنست . ابن عباس گفته است الحجه عبارتست از شوال و ذوالقعده و دهه اول ذي
كه  ، رده استك كسي پيش از ماههاي حج احرام نبندد. ابن جرير از ابن عباس روايت كه

ها و مالك و احمد احرام بستن به  باشد. حنفي احرام بستن تنها در ماههاي حج صحيح مي
دانند. شوكاني راي اول را ترجيح داده  صحيح و مكروه مي ،حج را پيش ازماههاي حج

كرده است و  : خداوند براي اعمال حج ماههائي را معين و مشخص گفته است و ،است
آن ماهها، صحيح  كه احرام پيش از . هركس مدعي است حج استاحرام جزو اعمال 

  د.دهبايد دليل ارائه  ،است
  مواقيت مكاني حج
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شود.  آنجا احرام به حج و عمره بسته مي كه از قيت مكاني حج: اماكني است موا
 صكه پيامبر جاها بگذرد كه قصد حج يا عمره دارد، نبايد بدون احرام بستن از آن كسي

رود  آن راه به مكه مي كه از كسي كه ميقات مكاني اهل مدينه ان فرموده استآنها را بي
كيلومتري شمال مكه قرار دارد. و ميقات  450كه در فاصله  را قرار داده است »ذوالحليفه«

 كه در را قرارداده است »جحفه«روند  آن راه به حج مي كه از كساني مكاني اهل شام و
كه فاصله  نزديك است »رابغ«كه به  بي مكه واقع استكيلومتري شمال غر 187فاصله 

كه از آن  كساني ميقات مكاني اهل مصر و شام و »رابغ«كيلومتر است و  204با مكه  »رابغ«
 »قرن المنازل«باشد. بعد از محو آثار جحفه و ميقات مكاني اهل نجد  گذرند، مي جا مي

كيلومتري مكه  94ر فاصله مشرف بر عرفات د ،باشد كه كوهي است در شرق مكه مي
  . است

كوهي است در جنوب مكه در فاصله   باشد كه مي »يلملم«و ميقات مكاني مردم يمن 
 »ذات عرق«كنند  آنجا عبور مي كه از كيلومتري. و ميقات مكاني مردم عراق وكساني 54
ا . كه شاعري آنها ر كيلومتري واقع است 94كه در شمال شرقي مكه در فاصله  باشد مي

  :كشيده است چنين بنظم 
  وبذي الحليفة يحرم المدني  من  ـعرق العراق يلملم الي

  استبنـوالهل نجد قرن ف  والشام جحفة إن مررت بها  
كند، از آنجا  آن محلها عبور كرده بود. هركس از تعيين صكه پيامبر اينها بود مواقيتي

نام برده است يا خير بنابراين  صباشدكه پيامبر بايد احرام ببندد، خواه مردم آن ديار
و  »رابغ«ميقات او ذوالحليفه است نه  ،رفت شامي ازراه مدينه به مكه مي اگريك نفر

هن لهن ولمن أتى عليهن « : آمده است صحديث پيامبر . در بهمين منوال براي ديگر جهات
كه نام بردم و  اين ميقاتها براي مردمان آن جهات است « »من غيرهن لمن أراد الحج أو العمرة

كه قصد و  كنند و براي هركس آنجا عبور مي كه اهل آنجاها نيستند ولي از كساني براي
 ،كه نام برده شده است نباشدكسي اهل اين مناطق  . پس اگر»اراده حج يا عمره را دارد

به مكه بيايد، بايد براي احرام به يكي از اين اماكن  ،اگر بقصد انجام مناسك حج و عمره
  د.روب
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 . و اگر اراده عمره كنند، منازل مكه است كه اراده حج ، ميقات مكاني براي مردمان مكه
كه نزديكترين جا  احرام ببندند» حل«كنند، بايد از زمين حرم خارج شده و در زمين 

كه منزلشان در فاصله بين ميقات مكاني و مكه قرار دارد،  كساني است و براي »تنعيم«
كه راهش از هيچيك از اين  كسي گفته است . ابن حزم ان استميقات همان منزلش

  .خشكي فرقي ندارد بندد، دريا باشد يا گذرد، از هرجا بخواهد احرام مي مواقيت نمي

  :ت از رسيدن به ميقا احرام بستن پيش 

ابن المنذر گويد: اگر كسي پيش از ميقات احرام بست باجماع اهل علم احرام او 
 صزيرا اينكه صحابي گفته است پيامبر ،اند: مكروه است گفته ضي . ولي بع درست است

كه بايد از آنجا احرام  ،مقتضي آنست ،فالن محل را براي فالن ميقات قرار داده اسث
گردد و زيادت و نقص نباشد. زيادت اگر حرام نباشد الاقل  بسته شود و تلبيه شروع

  .استمكروه 

  آن: احرام و تعريف 

 ،. احرام ركن حج است انجام مناسك حج يا عمره يا هر دو با هماحرام يعني قصد 

$!+ فرمايد: زيرا خداوند مي tΒuρ (# ÿρâ÷É∆ é& āω Î) (#ρß‰ ç6÷è u‹Ï9 ©! $# tÅÁ Î=øƒèΧ ã&s! tÏe$! بدانان  « .]٥[البينة:  _#$
آن خدا بدانند و  كنند و دين را خالصانه از اينكه عبادت دستور داده نشده است مگر

خود نيت و قصد است و براي  ،كه داشتن اخالص . بديهي است»داشته باشند اخالص
إنما االعمال « : گفته است صگيرد. و پيامبر حج اين اخالص از طريق احرام صورت مي

ارزش هر عمل وكاري از نيت و قصد آن عمل « »بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى
قصد آن را، كرده  كه نيت و  رسد، پاداش چيزي مي گيرد و بهركس ثواب و سرچشمه مي

  .»است
كه محل نيت  گفتيم و خاطرنشان ساختيم سخن »نيت«قبال در باب وضوء از حقيقت 

معلوم  صگويد: راويان نسك و مناسك پيامبر .كمال بن الهمام قلب و دل انسان است
  .»نويت العمرة، أو نويت الحج« : گفت : از او شنيدم كه مي گفته است نيستند. يكي
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  آداب احرام

  باشند: ميكه بشرح زير  اي دارد كه مراعات آنها الزم است  احرام آداب ويژه
كردن موي سبيل و كندن موي زير بغل و   گرفتن ناخن و كوتاه كه با  : نظافت -1

ريش  كردن موي كه بهتر است و شانه كردن تراشيدن موي شرمگاه وگرفتن وضو يا غسل
كسي اراده احرام و اراده  : سنت است اگر گفته است عمر پذيرد. ابن سر، تحقق مي و

كه آن را  كند. بروايت بزار و دارقطني و حاكم  در مكه را نمود، به نيت احرام غسل  دخول
  .استصحيح دانسته 

إن النفساء والحائض تغتسل وتحرم، وتقضي المناسك  « فرمود: ص: پيامبر ابن عباس گفت
اگر  ،زنان بعد از زايمان و در حال قاعدگي« »يت حتى تطهركلها، غير أنها ال تطوف بالب

كنند و احرام ببندند و همه مناسك را انجام دهند جزطواف  كنند، بايد غسل اراده حج
. بروايت  »شوند كه نبايد آن را انجام دهند، تا اينكه ازحيض و نفاس پاك مي ، كعبه خانه

  .تاسكه آن را حسن دانسته  احمد و داود و ترمذي
كردن از لباسهاي دوخته و پوشيدن لباس  خود را برهنه   -براي مردان -تجرد:  -2

پوشاند و خود را بدان  كه نصف فوقاني تن را بجز سر مي : ردائي  كه دو تكه است احرام 
پيچد. و الزم  پوشاند و خود را بدان مي كه نصف پائين بدن را بدان مي ازاري پيچد و مي

ها  رچه سفيد باشند چون جامه سفيد در پيشگاه خداوند از ديگر جامهكه اين دو پا است
بعد از اينكه موي خود را شانه و روغن زد  ص: پيامبر گفت . ابن عباس محبوبتر است

   . بروايت بخاري. گرديد وازار و رداي خود را پوشيد، با يارانش روان
 آن بعد از اثر سازد حتي اگر : لباس و تن خود را با مواد خوشبو، خوشبو مي تطييب -3

كه االن درخشندگي ماده خوشبو را در قسمت  گوئي«گويد:  احرام هم باقي بماند. عايشه
  .بخاري و مسلم . بروايت»بينم و حال آنكه او در احرام بود را مي صپيشاني سر پيامبر

وشبو را، خ صمن پيش از احرام پيامبر«:  اند كه گفت همين دو نفر از او روايت كرده
. پيش  كردم مي جمره نيز براي اينكه احرام بشكند او را خوشبو مي ساختم و پس از ر مي

  ».دكن طواف از اينكه 
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رفتيم و بهنگام احرام  به سوي مكه بيرون مي صما همراه پيامبر«:  گفته است عايشه
اش  كرد، مشك بر چهره كه هرگاه يكي ازما عرق مي سائيديم  مشك بر چهره خود مي

  .. بروايت احمد و ابوداود»كرد ديد و ما را منع نمي آن را مي صگرديد و پيامبر اري ميج
و بعد از فاتحه دوم  »كافرون«دو ركعت نماز: پس از قرائت فاتحه اول سوره  -4

ميقات حج اهل مدينه  - در ذوالحليفه  صپيامبر « خواند. ابن عمرگويد: سوره اخالص مي
كسي دو ركعت فرض هم بخواند بجاي دو  . اگر وايت مسلم. بر»دو ركعت نمازخواند -

  .است كه براي سنت تحيه المسجد نيز كافي گونه همان ،كافي است ركعت سنت

  قران چيست؟

احرام ببندد. زيرا  ،با هم دو عمره هر ميقات بنيت انجام مناسك حج و قران يعني در 
خداوندا به  « »لبيك بحج وعمرة« گويد: با يك احرام هر دو را با هم جمع بسته است و مي

  .»ام به خدمت تو آمده ،نيت و قصد حج و عمره
در حال احرام باقي  ،انجام اعمال حج و عمره كامل از در اين صورت محرم تا فراغت

طواف نيت حج را هم  بندد و پيش از ماند. يا اينكه در ميقات احرام به نيت عمره مي مي
  د.ساز ميعمره وارد  كند و حج را بر مي

  .-گويند سنت تمتع مي كتاب و اين يكي را در اصطالح -

  تمتع چيست؟

به عمره برود، سپس در همانسال حج را نيز انجام   كه در ماههاي حج تمتع آنست
مند گرديده است  دهد. چون در يك سال در ماههاي حج از انجام مناسك هر دو بهره

 ،اند زيرا او بعد از انجام عمره متع ناميدهخويش برگردد، آن را ت اينكه به ديار پيش از
كه در احرام نيستند، از پوشيدن لباس و مواد  كساني برد و همانند احرام را بپايان مي

ميقات تنها به نيت عمره احرام ببندد و  برد. متمتع بايد در خوشبو و امثال آن تمتع مي
رسد، او طواف القدوم را  به مكه ميماند، تا اينكه  و در حال احرام مي »بعمره كلبي«بگويد: 

كوتاه  تراشد يا كند، سپس يا موي سرش را مي دهد و بين صفا و مروه سعي مي انجام مي
پوشد و هر  آورد و لباس عادي مي يابد و لباس احرام را درمي كند و احرامش پايان مي مي
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هشتم  ( »يوم التروية« دهد، تا اينكه روز بر او حرام بود، انجام مي ،كه وسيله احرام آنچه 
  د.بند ميرسد، آنگاه از خود مكه احرام به حج  ) فرا مي الحجه ذي

عمره را  كه يك شخص حج و اند: تمتع آنست  : جمهور فقها گفته گفته است  »فتح«در 
يك سال در ماههاي حج در يك سفر انجام دهد و عمره را برحج مقدم دارد و مكي  در

  .نيستن شروط خلل برساند متمتع باشد. هركس به يكي از اي

  ؟ افراد چيست

كند و به حج احرام ببندد و  تنها حج را اراده ،كه شخص حاجي از ميقات افراد آنست
پذيرد،  ماند تا اينكه اعمال حج پايان مي و در حال احرام مي »لبيك بحج«گويد   در تلبيه

عمره را هم بجاي كند و  سپس اگر خواست بعد از اتمام حج نيت احرام عمره مي
  ).البته براي احرام به عمره بايد به خارج حرم برود از جمله تنعيم آورد. ( مي

  كداميك از اين مناسك حج بهتر است؟

. )1(گانه نسك حج بهتر است كداميك از اين انواع سه فقها اختالف دارند در اينكه 
هريك از اين دو را  »متمتع«و  »دمفر«بهترند زيرا » قران«از » تمتع«و  »افراد«شافعيه گويند: 

  دهد. بعضي تنها اعمال حج را انجام مي» مقارن«دهند. ولي  بصورت كامل انجام مي
از  »قران«اند:  اند. حنفيه گفته گفته  بهتر است و بعضي بعكس »افراد«از » تمتع«اند:  گفته

اند: افراد از  لكيه گفته. ما تنها برتر است »افراد«از  »تمتع«بهتر است و  »افراد«و  »تمتع«
  .استتمتع و قران بهتر 

و افراد بهتر است و اين براي ما آسانتر است و  »قران«از » تمتع«اند:  گفته  حنابله
  د.دادنآن را براي خويش آرزوكردند و ياران را بدان دستور  صپيامبر

تنها  صپيامبر: ما ياران  گفت  كه  : از جابر بن عبداهللا شنيدم گويد: عطاء گفت  مسلم
كه احرام   : گفت به ما الحجه آمد و صبح روز چهارم ذي ص. پيامبر احرام به حج بستيم

                                         
كه  اين اختالف از اختالف آنان درباره حج پيامبر در حجه الوداع ناشي شده است و صحـيح آنست   - 1

  .آورده بود »هدي«بوده است چون با خود  »قران«حج او بصورت 
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كردند.   . مردم احرام را بپايان بردند و با زنانشان معاشرت و آميزش خود را بپايان ببريم
شكستن احرام را واجب نكردند، بلكه شكستن آن را برايشان حالل وروا  صولي پيامبر

: هنوزبين ما و بين رفتن به عرفات پنج روز باقي  نمودند گفتيم آنان را مخير و -تند دانس
 ،شديم تا جائيكه وقتي به عرفات رفتيم رفتيم و همبستر مي كه پيش زنان خود مي  بود،

رفتن به عرفات احرام براي  پيش از ،هشتم يعني تا روز ما پيدا بود ( جماع در آثار هنوز
رفتن به عرفات از همبستري با زنان خودداري نكرديم و  اندكي پيش ازحج نبستيم و تا 

  . كرديم و احرام بستيم و راه افتاديم پيش ازحركت غسل
تر و راستگوتر و  دانيدكه من از همه شما متقي : اي ياران شما مي گفت صپيامبر

ستم مثل شما. شك من نيز احرام خود را مي ،اگر قرباني با خود نياورده بودم ،نيكوكارترم
پس شما احرام  ،آوردم ي قرباني نمي دانستم با خود هد دانم اول مي كه االن مي آنچه اگر

  كرديم.او اطاعت  از را شنيديم و او خود را بشكنيد وما احرام خود را شكستيم ودستور

 انواع احرام

.  يز استباجماع علما، هر سه نوع جا »افراد«و  »تمتع«و  »قران«:  احرام سه نوع است
 ،بيرون آمديم -از مدينه -ما هم  صدر سال حجه الوداع همراه پيامبر«گويد:  عايشه

بعضي احرام به حج و عمره هر دو بسته  برخي احرام به حج و برخي احرام بعمره و
. هركس احرام به عمره بسته بود، پس از طواف »؛ احرام به حج بستصبودند و پيامبر

به حج يا احرام به حج و عمره بسته بود، تا  ،كس احرام و هر.  القدوم احرام را شكست
  . . بروايت احمد و بخاري و مسلم و مالك روز قرباني احرام را نشكست

  توان بطور مطلق احرام بست مي

و قصد اداء فريضه خدا  -: نويت االحرام  گفت كس بطور مطلق احرام بست و هر
كند، بعلت اينكه از  را تعيين -افراد  ،تمتع ،قران - هبدون اينكه يكي از اين انواع ثالث ،داشت

  باشد. جايز است و احرام او صحيح مي ،تفصيل آن خبرنداشت
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آن  گفت و نام هيچيك از تهليل و تلبيه ،اند: اگر كسي بقصد نسك و عبادت علما گفته
صحيح  گانه را نبرد و به دلش نيت قران و يا تمتع و يا افراد خطورنكرد، حج وي انوع سه

  دهد. آن سه نوع را انجام مي باشد و به انتخاب خويش يكي از مي

طواف قران و تمتع و سعي صفا ومروه درآن دو، براي اهل حرم مكي جز 

 : درست نيست  فراد ا

 ص: مهاجرين و انصار و زنان پيامبر از ابن عباس درباره متعه الحج سوال شد. گفت
. چون به مكه وارد  كرديم كردند و ما نيز چنان امدر حجه الوداع احرام بستند و نيت احر

 كنيد مگر ايد، به عمره تبديل كه براي حج بسته : احرام خود را، گفت صپيامبر ،شديم
 كه هدي قرباني را همراه خود آورده باشد، ما طواف كعبه و سعي بين صفا و مروه را كسي

ديم و لباس و جامه دوخته با زنان خود همخوابه ش كرديم و احرام خود را شكستيم و
 براي او حالل نيست ،: هركس هدي قرباني با خود آورده است گفت ص. پيامبر پوشيديم

» مني«كه در  يعني تا روز عيد - كه احرام را بشكند تا اينكه قرباني را به جاي خود رساند 
كرده  لبه ماكه احرام به حج را، به احرام به عمره تبدي صسپس پيامبر -كند قرباني مي

هشتم  روز كه در داد به ما دستور  -يوم الترويه- الحجه  درشب روز هشتم ذي ،بوديم
. چون مناسك  . يعني به نيت انجام فريضه حج احرام ببنديم الحجه احرام به حج ببنديم ذي

سعي بين  كرديم و - طواف االفاضه -كعبه آمديم و طواف  آنگاه به خانه ،را انجام داديم
كه فديه  كه بدينگونه حج ما بپايان رسيد و برما واجب بود را هم انجام داديممروه  صفا و

+ خداوند گويد: ،بدهيم و حيواني ذبح كنيم yϑsù yì−G yϑs? Íο t�÷Κãè ø9$$ Î/ ’ n<Î) Ædkptø:$# $ yϑsù 

u� y£øŠ tGó™$# z ÏΒ Ä“ô‰ oλù; $# 4  yϑsù öΝ©9 ô‰Åg s† ãΠ$ u‹ÅÁ sù Ïπ sW≈n=rO 5Θ$−ƒ r& ’ Îû Ædkpt ø:$# >π yèö7y™uρ # sŒÎ) 

öΝçF÷è y_ u‘_  :نخست عمره را انجام دهد سپس حج را   هركس در ماههاي حج« .]١٩٦[البقرة
بر وي است كه بشكرانه اين دو عبادت كه انجام داده  . - انجام دهد هردو را در يك سفر -

كسي قرباني نداشته باشد سه روز در  كند، اگر ي قرباني ميسر است ذبح آنچه از هد ،است
ده   كه جمعاً را روزه بگيرد حج روزه بگيرد وچون به وطن خويش برگشت هفت روز
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و  حج -. آنان دونسك و عبادت را  كافي است گوسفند . ذبح يك»شود كامل مي روز
 صكتاب خويش و سنت پيامبر كه خداوند آن را در يك سال انجام دادند در -عمره

y7+ : مكه مباح داشته استاهل  آن را براي غير فرموده است و بدان امر Ï9≡sŒ yϑÏ9 öΝ ©9 ôä3 tƒ 

… ã&é# ÷δr& “ Î�ÅÑ$ ym Ï‰Éf ó¡yϑø9$# ÏΘ#t�ptø: كساني  براي  - متعه حج -مندي از  اين بهره. ]١٩٦[البقرة:  _#$
شان در مكه نباشد و ماههاي حج كه خداوند  كاشانه كه اهل مكه نباشند و خانواده و است

اين ماهها متعه حج  باشد. هركس در ده و ذوالحجه مي: شوال و ذوالقع نام برده است
  . بگزارد، بايد يا قرباني دهد يا روزه بگيرد. بروايت بخاري

توانند متعه حج و قران بجاي آورند.  كه اهل مكه نمي آيد از اين حديث برمي -1
.  )كراهت انجام دهند توانند آنها را بدون گويند اهل مكه مي شافعي و مالك و احمد مي (

  اين راي ابن عباس و ابوحنيفه است. عمره تنها، انجام دهند و بلكه بايد حج تنها و
y7Ï9≡sŒ yϑÏ9 öΝ+ بعلت همين آيه: ©9 ôä3 tƒ … ã&é# ÷δr& “Î�ÅÑ$ ym Ï‰Éf ó¡yϑø9$# ÏΘ#t� ptø:  .]١٩٦[البقرة:  _#$

مكه گويد: مردم خود  . مالك مي كه در مسجدالحرام هستند، اختالف است كساني درباره
نموده است و ترجيح داده  گفته و طحاوي آن را اختيار كه اعرج هم چنين ،مراد است

. و حافظ گفته از  اند: اهل حرم مراد است گفته است و ابن عباس و طاووس و گروهي 
نماز،  كه تا حداقل مسافه قصر كساني است گويد: مراد . شافعي ظاهر آيه چنين پيدا است
  . كرده است دارند و ابن جرير هم آن را اختياردر پيرامون مكه سكونت 

كه ميقات مكاني احرامشان حرم است  كساني است ، اند: مراد از اهل حرم گفته حنفيه
نه نشات و  ،كه مورد اعتبار است سكونت و اقامت است باشند. آنچه يا نزديكتر مي

  .ل حرم استبنابراين اگر يكنفرايراني هم آنجا سكونت داشته باشد، اه - پيدايش 
طواف  - كسي متمتع باشد بايد نخست طواف  كه اگر آيد از اين حديث برمي -2

 و سعي بين صفا و مروه را براي عمره انجام دهد. سپس طواف االفاضه را بعد از -القدوم
كه به  وقوف در عرفات و سعي بين صفا و مروه براي فريضه حج انجام دهد. اما كسي

كافي است پس براي حج  گويند اعمال حج براي او هور علماجم ،قران احرام بسته است
وقوف در عرفات و سعي بين صفا و  را بعد از -طواف االفاضه - و عمره يكبار طواف 
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كه در قران براي هر  كند با اين تفاوت كه نيت افراد مي كسي دهد، مثل مروه را انجام مي
  كند. يافراد تنها يكي را قصد م بندد، ولي در دو احرام مي

حج و عمره هر دو را، اراده  ،با يك نيت و احرام ص: پيامبر گفت  جابر بن عبداهللا -1
انجام داد بروايت ترمذي كه آن را  -و يك سعي- كرد و براي هر دو يك طواف و قصد

  گزارد. . پس بصورت قران حج حديث حسن دانسته است
ة، أجزأه طواف واحد وسعي من أهل بالحج والعمر « : گفت صابن عمرگويد: پيامبر -2
گفت يك  هركس احرام به حج وعمره بست وبا صداي بلند براي آنها تلبيه«  »واحد

و » حسن صحيح«كرده و  . ترمذي آن را روايت»كند طواف و يك سعي براي اوكفايت مي
وال يحل منهما حتى يحل « كرده و بدان افزوده است: دانسته و دارقطني آن را نقل» غريب«

  گيرند) هر دو با هم پايان مي ( »جميعامنهما 
طوافك بالبيت، وبين الصفا والمروة يكفيك « : به عايشه گفت صگويد: پيامبر مسلم -3

براي حج و  ،كعبه و سعي بين صفا ومروه طواف تو بدور خانه« »لحجك وعمرتك
  .»ات كافي است عمره

است چون داليل آن  . راي اول بهتر دو سعي الزم است گويد: دو طواف و ابوحنيفه
  باشد. تر مي قوي
 قرباني واجب است و حداقل آن يك» قارن«و » متمتع«كه بر  در حديث آمده است -4

سه روز، روزه بگيرد، در ايام حج و هفت روز  ،. هركس قرباني نداشت گوسفند است
ه كه آن س  بهتر است ،خويش برگشت كشور كه بميان خانواده و بگيرد، وقتي  ديگر روزه

جمله  علما از الحجه پيش از رفتن به عرفات روزه بگيرد. برخي از روز را در دهه اول ذي
گويد  اول شوال روزه بگيرد. ابن عمر كه آنها را از دانند، مي طاووس و مجاهد جايز

عرفات را  و يوم الترويه و روز روز هشتم» يوم الترويه« تواند آن سه روز را پيش از مي
تواند در  گرفته و بعضي مانده بود، مي يا بعضي را ،آنها را روزه نگرفت روزه بگيرد، اگر

اند: روزه ايام التشريق رخصت  ايام التشريق آنها را بگيرد. زيرا عايشه و ابن عمر گفته
ايام حج  كه قرباني نداشته باشد. اگر بتواند آن سه روزه را در كسي  مگر براي  ،نيست

  د.بگيرد، بايد آنها را قضا كن
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اند: بوقت برگشتن به وطن خود آنها را  گفته  و اما درباره آن هفت روز، بعضي
در  ،گيرد. بنابراين اند: بوقت برگشتن به منزل خود آنها را مي گفته گيرد، و بعضي  مي  روزه

  باشند. تواند آنها را بگيرد كه مجاهد و عطاء بر اين راي مي اراه هم مي
كرد، و احرام  . هرگاه نيت  ن ده روز واجب نيستتتابع و پشت سرهم بودن در اي

  تواند روزه بگيرد). آيد كه مي از ظاهر عبارت برمي تواند تلبيه را بگويد، ( بست شرعاً مي

  لبيك ....گفتن   اللهم  تلبيه = لبيك

  : حكم تلبيه
كه   شنيدم ص: از پيامبر گفت . ام سلمه  باجماع علما تلبيه يك عمل شرعي است

اي خانواده محمد هركس « »يا آل محمد، من حج منكم فليهل في حجه أو حجته« : گفت مي

p9 ����� رود درحج خويش با صداي بلند تلبيه:  از شما به حج مي� p9
. »... را بگويد �

  . بروايت احمد و ابن حيان
ي و اند: شافع كرده كه آن را بتاخير اندازد، اختالف  كسي درباره حكم تلبيه و وقت آن و

كرد.  بدان شروع ،كه بالفاصله بعد از احرام باشد و مستحب است اند: سنت مي گفته احمد
عبادت وي صحيح است و بدون اينكه  ،نيت عبادت حج را كرد و تلبيه را نگفت اگر

  گردد. تنها با نيت كردن منعقد مي ،اي براي آن الزم باشد، زيرا براي آنان احرام فديه
نشيند و در معني آن است مانند:  كه بجاي آن مي لبيه و آنچه گويند: ت ها مي حنفي

كرد و تلبيه يا  باشند. پس اگر نيت احرام از جمله شروط احرام مي ،تسبيح و راندن قرباني
  . تسبيح را نگفت يا قرباني همراه نياورد، احرام او صحيح نيست

اعمال حج  ملي ازكه آنان احرام را مركب از مجموع نيت و ع آيد مي اين بر و از
و حج را انجام داد، تسبيح  ،كرد و عملي از اعمال عبادت دانند. پس هرگاه نيت احرام مي

گردد ولي  احرام او منعقد مي ،گفت يا قرباني همراه آورد ولي تلبيه را نگفت يا تهليل
 كند و خوني بريزد. مشهور مذهب مالك آنست كرده است بايد قرباني چون تلبيه را ترك

كند يا آن را همراه نيت احرام نگويد يا بين   كسي آن را ترك اگر ،تلبيه واجب است كه
  بدهد.كند و فديه  كه بجاي آن قرباني گردد آنها فاصله طوالني ايجادكند، بر او واجب مي
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  : لفظ تلبيه و صيغه آن
بوده بدينگونه  صگفتن پيامبر كه تلبيه كرده است  مالك از نافع و او از ابن عمر نقل

لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، إن الحمد لك والنعمة لك والملك، ال شريك « : است
ستايش و  ،شريك هستي تو بي ،خداوندا فرمان ترا پذيرفتم و اينك بخدمت تو آمدم« »لك

لبيك، لبيك، «افزود:  : عبداهللا ابن عمر بدان مي گفت . نافع»نعمت و پادشاهي ترا است
... با امر تو موافقم و همه نيكيها « »ديك والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك، والعمللبيك وسع

  .»بدست تو است و تنها تو شايسته مسئلت هستي وكارم براي تو است
آن اختالف  كه به تلبيه رسول اهللا اكتفا شود و درباره زيادت بر دانند علما مستحب مي

اند  كه ابن عمر و ديگر ياران بدان افزوده همانگونه گويند اشكالي ندارد، اند. جمهور كرده
. ابويوسف و مالك  . بروايت ابوداود و بيهقي گفت شنيد و چيزي نمي مي صو پيامبر

  دانند. را مكروه مي صاضافه بر تلبيه پيامبر
  :  تلبيه فضيلت 

ى مامن محرم يضحي يومه يلبي حت« فرمود:  ص: پيامبر گويد: جابر گفت ابن ماجه  -1
 حال احرام است اگر در كه در  هركس« »تغيب الشمس، إال غابت ذنوبه فعاد كما ولدته أمه

معرض آفتاب  گويد و براي تقرب بخدا، خود را، در تا غروب خورشيد تلبيه طول روز
  .»كه از مادر زاده است شود مانند روزي گناهان پاك مي قرار دهد، از

ا أهل مهل قط، إال بشر، والكبر مكبر قط إال م« : گفت صگويد: پيامبر  ابوهريره -2
شود. و هيچ  اينكه مژده بهشت به وي داده مي گويد، مگر گوئي تلبيه نمي هيچ تلبيه«  »بشر

. بروايت طبراني »شود گويد، مگر اينكه مژده بهشت به وي داده مي تكبيرگوئي تكبير نمي
  سعد بن منصور. و

يلبي إال لبي من عن  )1(ما من مسلم« فت:گ صگويد: پيامبر  سهل بن سعد ساعدي -3
هر مسلماني « »يمينه وشماله، من حجر، أو شجر، أو مدر حتى تنقطع االرض من هاهنا وهاهنا

با او  دهد و كه در طرف راست و چپ او باشد به تلبيه او پاسخ مي چيزي گويد هر تلبيه

                                         
  .در ابن ماجه بجاي مسلم: كلمه ملب آمده است. مترجم   - 1
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آنجا پايان  مين اينجا وقبيل سنگ يا درخت يا سنگ ريزه تا اينكه ز كند، از همراهي مي
  . كه آن را تصحيح كرده است . بروايت ابن ماجه و بيهقي و ترمذي و حاكم»پذيرد مي

  : مستحب است تلبيه را با صداي آشكار گفت
مر « گفت: به نزد من آمد و �: جبريل گفت صزيد پسر خالد گويد: پيامبر -1

 به يارانت بگو صدايشان را با « »لحجأصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية، فإنها من شعائر ا
مراسم حج  و جمله شعاير آن را آشكارا بگويند، زيرا تلبيه از كنند و گفتن تلبيه بلند

دانسته   كه آن را صحيح االسناد . بروايت ابن ماجه و احمد و ابن خزيمه و حاكم »است
  .است
 ص؟ و پيامبر كدام عمل حج برتر است  سئوال شد: صابوبكر گويد: از پيامبر -2

. بروايت ترمذي و »ريختن خون قرباني كردن صداي تلبيه و بلند « »العج والثج« گفت:
  .ماجهابن 

رسيدند مگر  بستند به روحاء نمي هرگاه احرام مي صگويد: ياران پيامبر ابوحازم  -3
  شد. گرفته مي گفتن تلبيه صداي آنان خشن و اينكه از بسياري

دانند.  گفتن را مستحب مي ور علما با صداي بلند تلبيهبا توجه بدين احاديث جمه
 اي باشد گفت بلكه بايد بگونه تلبيه را با صداي بلند ،: نبايد در مسجد جماعت گفت مالك

در مسجد مني و مسجدالحرام كه در آنجاها با  كه خود و بغل دستي او بشنود، مگر
كه خود و بغل دستي آنها  گويند بيهاي تل شود، ولي زنان همواره بگونه گفته مي صداي بلند

 : مردان صداي خود را به تلبيه گفت كراهت دارد. عطاء آن برايشان بشنوند و بيش از
  صدا را بلند نكنند. كه خود بشنوند، و اي آن را گويند كنند و زنان بگونه گفتن بلند مي

  گفتن در آنجا مستحب است اماكني و اوقاتي كه تلبيه 
و پياده شدن و باال رفتن از اماكن مرتفع يا فرود آمدن به جاهاي  بهنگام سوار شدن

تلبيه مستحب و  ،پست و بهنگام برخورد باكاروان و پس از هر نمازي و بهنگام بامدادان
  دانيم. گويد: ما آن را درهمه احوال نيكو مي . امام شافعي پسنديده است

  تلبيه وقت گفتن 
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كند، تا اينكه در روز قرباني با  رام بدان شروع ميكسي كه در احرام است از ابتداي اح
 صكند. زيرا پيامبر آن را قطع مي »لعقبه جمره ا«مي  ر انداختن نخستين سنگ ريزه در

مذهب  و ،گروه محدثين گفت تا اينكه به جمره العقبه رسيد. بروايت همچنان تلبيه مي
رمي  اند پس از گفته  اسحاق. احمد و  ها و ثوري و شافعي و جمهورعلما چنين است حنفي

كند، تا غروب  كسي كه حج مي : گفته است كنند. مالك همه جمرات آن را قطع مي
كند تا هنگام  كه عمره مي كند و كسي آنگاه آن را قطع مي گويد و خورشيد روز عرفات مي

  كند. آنگاه آن را قطع مي گويد و استالم حجراالسود تلبيه مي
بهنگام استالم حجراالسود، تلبيه را قطع  ،در عمره صگويد: پيامبر ابن عباس

اهل علم  كه آن را حديث حسن و صحيح دانسته است و اكثر كردند. بروايت ترمذي مي
) از ميقات احرام بسته باشد،  كننده  عمره : هرگاه معتمر ( گفته است او كنند. ( بدان عمل مي

كنند و هرگاه از جعرانه يا تنعيم احرام  همينكه به سرزمين حرم داخل شد، تلبيه را قطع مي
  كند). تلبيه را قطع مي ،بسته باشد، بهنگام دخول در منازل مكه

  صلوات فرستاد و بعد از آن دعا كرد  صصصصمستحب است بر پيامبر
كه حاجي هر وقت از گفتن تلبيه  : مستحب است بكر گفت قاسم بن محمد بن ابي

گفتن فراغت   چون از تلبيه صفرستد و پيامبرصلوات ب صكرد، بر پيامبر  فراغت حاصل
برد. بروايت  طلبيد و از مردم بدو پناه مي كرد، مغفرت و رضاي خدا را مي حاصل مي

  . طبراني و ديگران

  است ح  چيزهائي كه براي محرم مبا

باالپوش  -: غسل و تغيير رداء  كه براي محرم جايز و مباح است  از جمله چيزهائي -1
: ياران ما چون به چاه ميمون  گفته است  باشد. ابراهيم نخعي يرپوش ميز  - و ازار 

  پوشيدند. كردند و نيكوترين لباس خويش را مي رسيدند، غسل مي مي
گفتند: توكه در احرام  . به وي به حمام جحفه رفت ،گويد: او در حال احرام  ابن عباس

و كثافات ما را، چه كار : خداوند چرك  گفت ؟ او روي چگونه به حمام مي ،هستي
  شويد. اش را مي خود را و جامه ،كه در احرام است كند؟ جابرگويد: كسي مي
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كردند.   با هم اختالف »ابواء«گويد: ابن عباس و مسوربن مخرمه در   عبداهللا بن حنين
گويد: ابن  تواند. او : نمي گفت تواند سرش را بشويد و مسور : محرم مي گفت  ابن عباس

كه ديدم او در ميان دو لبه چاه آب آنجا، خود را   را پيش ابوايوب انصاري فرستاد،عباس م
؟ گفتم من عبداهللا  كيست  : گفت . او كردم  كه بر او سالم شويد و يك جامه به تن دارد، مي

در حال  صگويد: پيامبر كه ابن عباس مرا پيش تو فرستاده است و ، بن حنين هستم
د؟ ابوايوب دست بر جامه خود نهاد و آن را ازروي سرش كر احرام چگونه غسل مي

 ،ريزم ريزد، من دارم مي : محرم آب برخود مي گفت برداشت تا اينكه سرش پيدا شد سپس
:  گفت دو دست پيش و پس سررا شست و سپس با هر ،آب را برسرخود ريخت

ري بدان . بخا گروه محدثين جز ترمذي بروايت »كرد كه چنين مي را ديدم صپيامبر
: ديگر  گفت . مشور به ابن عباس : بسوي آن دو نفر برگشتم و بدانان خبر دادم افزوده است

آيد كه غسل در حال  مي حديث بر  : از اين گفت . شوكاني كنم هرگز با تو مجادله نمي
  .استاحرام جايز است و دست بر سر نهادن در حال غسل هم جايز 

كه در حال احرام است واجب  كسي  براي ،ل جنابت: باجماع غس گفته است ابن المنذر
 از نافع روايت »موطا«اند. امام مالك در  اختالف كرده ،باشد و در غير غسل جنابت مي

. مالك  شست كه عبداهللا بن عمر، تنها بهنگام احتالم در حال احرام سرش را مي كرده است
ر آب سر خود را فرو برد. در كسي د ، كه در حال احرام داند كه او مكروه مي گفته است

 و امثال آن را استعمال كثافت صابون و سدر كه براي ازاله چرك و حال احرام جايز است
 كردن مو و شانه دانند و باز ها استعمال صابون خوشبو را جايز مي كرد. شافعيه و حنبلي

 »متشطيانقضي رأسك وا«به عايشه امر كرد  صدانند و پيامبر كردن آن را هم جايز مي
  . . بروايت مسلم»كن و شانه بزن باز گيسوانت را«

دانيم  كردن و شانه كردن گيسوان را، جايز مي : ما در حال احرام باز نووي گفته است
كاال  كنده نشود ولي شانه زدن مكروه است مگر عذري باشد. حمل آنكه موي مشروط بر

  بر سر اشكالي ندارد.
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كه او «اند:  كرده عايشه روايت عيد بن منصور ازپوشيدن شورت مايو: بخاري و س -2
اكثر اهل علم بر آنند كه شورت و  ( »داند كردن شورت مايو را براي محرم جايز مي بتن

  ) مايو نيز براي محرم ممنوع است
كه  اند كرده : شافعي و سعيد بن منصور از قاسم نقل پوشيدن چهره و صورت -3

حال احرام چهره خود را  در ،روان بن حكمعثمان بن عفان و زيد بن ثابت و م
گرد و غبار و خاكستر چهره خويش را  تواند از : محرم مي پوشيدند. طاووس گفته است مي

پوشاندند و حال آنكه در  : مردم بهنگام وزش باد چهره خود را مي گفته بپوشاند. مجاهد
  احرام بودند.

عي و ابوداود از عايشه روايت : شاف پوشيدن و بپا كردن خف و موزه براي زنان -4
  كه خفين بپوشند. براي زنان رخصت داده است  صاند كه پيامبر كرده 

اند: اگر كسي  گفته كسي از روي نسيان و فراموشي سر خود را پوشيد: شافعيه اگر -5
اي پوشيد، چيزي بر او نيست و اشكالي ندارد و  روي نسيان سرش را پوشاند يا جامه از

  شود و او بايد استغفار كند. ست چيزي بر او واجب نميگفته ا  عطاء
كه از روي نسيان و فراموشي مواد خوشبو  كسي  گويند بايد فديه بدهد. درباره  حنفيه

  . اختالف است ،دانست كرد و حكم آن را نمي كاري   بكار برد، يا از روي ناداني چنين
دانند،  مانع وجوب فديه مي شافعيه در هركار ممنوع و محظور، جهل و نسيان را عذر

كه به اتالف منجر نشود مانند شكار و بنا باصح اقوال شافعيه ازاله مو و ناخن را با  مادام
  كه در جاي خود از آن سخن خواهيم راند. دانند، همانگونه موجب فديه نمي وجود عذر

 : به ثبوت رسيده كردن تاول زخم وكشيدن دندان و بريدن رگ حجامت و پاره -6
ابن تيميه گويد:  كرده است ( در حال احرام از وسط سرش حجامت صكه پيامبر است

 كسي در شود) مالك گويد: اگر كار مستلزم ازاله مقداري موي سر مي  كه اين بديهي است
كند يا رگ را  كند يا زخم را باندپيچي كه تاول را پاره اشكال ندارد احرام باشد، بوقت نياز

گويد:  كشيد و زخم را بازكرد. نووي توان دندان د: در حال احرام ميگوي بزند. ابن عباس
اله موگردد، حرام است و  اگر در حال احرام كسي بدون نياز، حجامت كرد اگر منجربه از

داند. حسن  اگر بدان منجر نشود بقول جمهور اشكال ندارد و مالك آن را مكروه مي
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رچه منتهي به ازاله مو هم نگردد و اگر شود، اگ گويد: در حجامت فديه واجب مي بصري
شود. و ظاهريه  جايز است ولي فديه واجب مي  حجامت براي ضرورت و ناچاري باشد

  دانند. فديه را مخصوص ازاله موي سر مي
: عايشه گويد: درباره سر خاراندن در حال احرام از او سئوال  ندن سر و تن خارا -7
اند و محكم آن را انجام دهد. بروايت بخاري و تواند سرش را بخار : او مي گفت  شد،

و  ،خارانم كه اگر هر دو دستم را ببندند با پايم آن را مي ، مالك بدان افزوده است ،مسلم
و عطاء و ابراهيم نخعي نيز روايت شده  ابن عباس و جابر و سعيد بن جبير آن از نظير
  . است
بخاري از ابن عباس روايت كرده گلهاي خوشبو:  نگاه كردن به آينه و بوييدن -8-9
گل خوشبو را استشمام كند، و خود  تواند بوي مي ،كه در حال احرام است كسي كه ، است
كند.گويند عمر بن عبدالعزيز در  با روغن زيتون و روغن خود را مداوا آينه بنگرد و را در

 اع علما،زد. ابن المنذر گويد باجم نگريست و مسواك هم مي حال احرام به آينه مي
گويند  تواند روغن زيتون و پيه و روغن حيواني را بخورد و مي ،كه در احرام است كسي

كند. حنفيه و مالكيه ايستادن در مكان مواد خوشبو را  نبايد او مواد خوشبو را، استعمال
گويند  دانند، خواه قصد بوكردن داشته باشد يا نداشته باشد. حنابله و شافعيه مكروه مي

  . د داشته باشد، حرام است و اگر قصد نداشته باشد حرام نيستاگر قص
كه بخور   جايز است در دكان عطار در جائي ،اند: كشيك در احرام است گفته  شافعيه

 ،شود، بنشيند. چون منع از آن مشقت دارد و مستقيماً قصد آن را هم نداشته است مي
 كعبه منزل او باشد مانند نشستن نزدكند، مگر اينكه در نزد  آن پرهيز كه از مستحب است

كعبه  چون نشستن نزد خانه  ،آن صورت مكروه نيست كه در شود. كه درحوالي آن بخور
كرد. شخص محرم  آن را ترك ،كار مباح  كه براي يك قربت است پس خوب نيست

  .نيستاي  كند و بر وي فديه خرقه يا ظرفي حمل تواند، مواد خوشبورا در مي
تواند انبان ياكيسه چرمي را بمنظور حفظ پولهاي  مي ،كه در احرام است كسي  -10-11
بركمرخويش ببندد و داشتن انگشتري هم اشكالي ندارد. و ابن عباس  ،ديگران خود و

  . بدان تصريح نموده است
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تواند بعلت چشم درد، مادام كه  گفته است محرم مي : ابن عباس سرمه كشيدن -12
سرمه بكشد. باجماع علما  ،آن د، براي مداواي چشم درد و غيرمواد خوشبو نداشته باش

  . مداوا باشد، جايز است بمنظور براي زينت نباشد و اگر ،كشيدن سرمه
گيرد.  تواند زير سايه چتر يا خيمه يا سقف قرار مي ،احرام است كه در كسي -13

چرمي را روي  كه در حال احرام سفره ،گويد: همراه عمر بن خطاب بودم عبداهللا عامر
. ام  كرده است  . ابن ابي شيبه آن را نقل گرفت مي انداخت و زير سايه آن قرار درخت مي

كه  الوداع رفتم و اسامه بن زيد و بالل را ديدم به سفرحجه ص: با پيامبر گفت الحصين
سايه  صرا در دست داشت و ديگري با جامه خود بر پيامبر صيكي افسار شتر پيامبر

مي جمره العقبه را انجام داد. بنقل از احمد و  گرما مصون دارد تا اينكه ر را از او كرد تا مي
كند، و خود را از   تواند در برابر خورشيد، بر خويش سايه : محرم مي گفت  . عطاء مسلم

اي بر سر خويش  گويد: اسود پسر يزيد جامه باران و باد، پنهان دارد. ابراهيم نخعي
  و حال آنكه در احرام بود. ،را از باران مصون داشتانداخت و بدان خود 

كه بغير  گويند براي محرم زن باشد يا مرد، حرام نيست ها خضاب با حنا: حنبلي -14
تمام  ،تواند در حال احرام اند: مرد مي گفته از سرش هر جاي بدنش را حنا بزند. شافعيه

نها را هم اگر نياز باشد، جايز است و اندامهاي خود را، حنا بزند، بغير از دستها و پاهاكه آ
زند، خيلي غليظ باشد. براي زن خضاب با حنا را مكروه  كه بر سر مي نبايد حنائي

 ،آنصورت حرام است كه در اينكه در عده شوهر متوفاي خود باشد، دانند، مگر مي
حرام است حتي اگر در عده هم   كه مطلق خضاب براي نقش و نگار، برآن گونه همان

  اشد.ب
هيچ اندامي  خضاب با حنا در ،گويند درحال احرام براي مرد و زن مالكيه مي حنفيه و

 ،چون آنهم يك نوع طيب و ماده خوشبو است و آنهم برمحرم حرام است ،نيست جايز
ال تطيبي وأنت محرمة، « به ام سلمه فرمود: ،ص: پيامبر گفت  گويد مادرم حوله بنت حكيم

حال احرام خود را با مواد خوشبو مياالئيد، و به حنا دست  در« »طيبوال تمسي الحناء فإنه 
الكبير و بيهقي در المعرفه و ابن عبدالبر در  . طبراني در»نزنيد چون آنهم خوشبو است

  اند. كرده التمهيد آن را روايت
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 ص: همراه پيامبر گفت زدن خدمتگزار براي تنبيه و تاديب: اسماء دختر ابوبكر -15
فرود آمدند و ما نيز فرود  ص. پيامبر رسيديم »ج عر«بيرون آمديم تا اينكه به براي حج 

 توشه سفر . وسايل و نشستم نشست و من نزد ابوبكر صپيامبر كنار عايشه در ،آمديم
رانتظار پيدا  بود. ابوبكر د غالمان ابوبكر كه نزد يكي از  يك جا بود، ابوبكر و صپيامبر

؟  : شترت كجا است گفت ، غالم آمد و شترش را، همراه نداشتكه   شدن غالم نشسته بود،
 ،كردي  گم : يك شتر همراه داشتي و آن را گفت ابوبكر ،ام : ديشب آن را گم كرده گفت

كه  : اين شخص را بنگريد گفت خنديد و مي مي صكرد به زدن او و پيامبر ابوبكر شروع
. بروايت  خنديد چيزي نگفت و مي ، بيش از آن صكند؟ پيامبر در حال احرام چكار مي

  . احمد و ابوداود و ابن ماجه
كه بر بدن انسان محرم  ،كنه و مورچه  : يكي درباره مگس و كنه و مورچه كشتن   -ا6

كه از تو نيست از خود دور كنيد. ابن عباس  : چيزي گفت كرد، او  باشد از عطاء سئوال
و بزرگ راكشت و همچنين در حال احرام  كوچك  كنه  : اشكال ندارد در حال احرام گفت

 گفت  گويد: در احرام بودم كه ابن عباس به من . عكرمه  كنه را از شتر دور ساخت  توان مي
آمد. ابن  آن بدم مي از دانستم و گفت من آن را مكروه مي كن عكرمه دور شتر كنه را از

: واي بر تو در اين عمل  فتگ . كردم كه من آن را نحر ، كن آن را نحر : پاشو گفت  عباس
كراهت  مقصود آنست توكه از كشتن كنه ؟ ( كشتي كنه بزرگ وكوچك را نحر شتر چقدر

كشتن آنها  ميرند پس حاالكه شتر راكشتي آنها هم مي ،پسنديدي داشتي و آن را نمي
  . اشكالي ندارد)

 صمبركه موذي باشد: عايشه گويد: پيا  گانه و هر چيزي كشتن فاسقاي پنج -17
خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم : الغراب، والحدأة، والعقرب و الفأرة، و « : گفت

 ،شوند: زاغ كشته مي  آن پنج جانور فاسق هست و در سرزمين حرم و غير « »الكلب العقور
گاز گيرد. در بخاري  كه مردم را  گزنده  و موش و سگ  -كژدم-گوشت ربا   مرغ -غليواج 

  . . بروايت مسلم و بخاري»كرده است هم اضافه مار را
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خورد و  كه دانه مي باشد از غراب مستثني مي ،زار يا زاغچه باتفاق علما غراب كشت
باشد مانند  گازگيرد، مي كه مردم را بترساند و اي گونه جانور درنده كلب عقور هر مراد از

  فرمايد: شير و پلنگ و ببر وگرگ و... زيرا خداوند مي

+ y7tΡθ è=t↔ ó¡ o„ !# sŒ$tΒ ¨≅ Ïm é& öΝçλm; ( ö≅ è% ¨≅ Ïmé& ãΝä3s9 àM≈t6ÍhŠ©Ü9 $# � $ tΒuρ ΟçFôϑ‾=tæ zÏiΒ 

ÇyÍ‘# uθ pgø:$# tÎ7Ïk=s3ãΒ £åκtΞθ çΗÍj>yè è? $®ÿÊΕ ãΝä3 yϑ‾=tæ ª!   .]٤[املائدة:  _#$
 بسمل - ها  ؟ بگو همه پاكيزه است  كه چه چيزي برايشان حالل شده پرسند مي تو از«

كه بدانان   شدگان از سگان و يوزان و بازان و مانند آن و شكار شده آموخته -انكردگ 
پرنده وغيره  ،كه براي همه درندگان .»كه خداوند بشما آموخته است آنچه آموزيد از مي

  . آمده است »مكلبين«كلب  كلمه است از
ب كه بر حس گويد: هر چيزي گرگ حكم سگ دارد. ابن تيميه گويند: تنها حنفيه

و موش و غراب و  ،كژدم  تواند آن را بكشد، مانند: مار، مي  عادت مردم را بيازارد محرم
تواند موذي انسان و حيوان را هم از خود براند حتي اگر كسي به  گيرنده و او مي گاز سگ

فرموده  صرا براند، با وي بجنگد. زيرا پيامبر بدون جنگ نتواند او كند و وي حمله
ون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، من قتل د« : است

مال و جان و دين و آبرو و  هركس در برابر دفاع از«  »ومن قتل دون حرمته فهو شهيد
كند، او  كك و شپش او را اذيت : هرگاه گفته . او»كشته شود، شهيد است ناموسش 

شود، ولي  فديه واجب نمي او ها را بكشد و برآن كند و خود دور تواند آنها را از مي
. و همچنان اگر در حال احرام با حيوانات درنده  كشتن آنها آسانتر است انداختن آنها از

منجربه قتل شد بنا به اظهر اقوال علما،  خود براند و اگر روبرو شود، بايد آنها را از
را از  ا بخاراند و شپش و غيرشود. اگر در رنج نباشد نبايد خويش ر اي واجب نمي فديه

  اي براو نيست. انجام داد بازهم فديه كند و اگر خود دور

  يد انجام گيرد ل احرام نبا ئي كه در حا رها كا محظورات احرام =

  كرده است بشرح زير:  شخص محرم حرام و منع شارع مقدس چيزهائي را بر
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ه و دست زدن با شهوت و گردد مانند بوس كه بدان منجر مي جماع و كارهائي   -1
  گردد. كه به همخوابگي مربوط مي گفتن با زن درباره چيزهايي سخن
كه مرتكب آن بيرون از فرمان خدا به حساب  كارهاي بد و گناهاني  ارتكاب  -  2

  آيد. مي
كه  نزاع و كشمكش با رفيقان و خدمتكاران و غير آنها. دليل حرام بودن اين چيزها -3

yϑsù uÚ+ : ه استبرشمرديم اين آي t� sù �∅ÎγŠÏù ¢kptø:$# Ÿξsù y] sù u‘ Ÿωuρ šXθ Ý¡ èù Ÿωuρ 

tΑ#y‰ Å_ ’ Îû Ædkys ø9 كرد و  هركس در ماههاي حج بر خويش حج فرض«  .]١٩٧[البقرة:  _#$
كند چون  كشمكش و نزاع را رها بايد همخوابگي با زنان و فسق و ،بدان احرام بست

اشكالي  ،نزاع باطل است اما جدال براي طلب حقالبته مراد  . (»اينكارها در حج نيست
  . ) ندارد، بلكه واجب است

من حج ولم يرفث، « گفت: صكه پيامبر اند كرده بخاري و مسلم از ابوهريره روايت
هركس به حج رفت وبا زنان آميزش نكرد و « »ولم يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه

  . »گناه خواهد بود شود بي كه از مادر زاده مي كارهاي فاسقانه مرتكب نشد مانند آن روز
كاله شب و  پوشيدن لباس دوخته شده براي اندامهاي مخصوص مانند پيراهن و -4

باراني و قبا و جبه و زيرپيراهن و عمامه و كاله طربوش و امثال آنها. و همچنين پوشيدن 
حرام  كفش نيز كه پوشيدن خف و كه با ماده خوشبو رنگ شده باشد، همانگونه لباسي
ال يلبس المحرم القميص، وال العمامة، وال البرنس وال « : گفت صگويد: پيامبر . ابن عمر است

السراويل، وال ثوبا مسه ورس ، وال زعفران، وال الخفين، إال أال يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا 
 كه اي امهاحرام است پيراهن و عمامه و هر ج كه در كسي نبايد« »أسفل من الكعبين

كالهش از خودش باشد و زير پيراهن و جامه و پارچه رنگ شده با مواد خوشبو از قبيل 
كه  كند نكرد، خفين را طوري پاره و خفين بپوشد و اگر نعلين پيدا  »زعفران«و  »ورس«

  . . بروايت بخاري و مسلم»پايينتر از قوزك پا قرارگيرند
تواند،  . ولي زن مي د و براي مردان حرام استباجماع علما اينها اختصاص به مردان دار

 و از پوشيدن دستكش و ،همه آنها را بپوشد، مگر جامه رنگ شده با مواد خوشبو و نقاب
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كه  گفته است نقاب و لباس رنگ شده با ورس و زعفران منع شده است چون ابن عمر
رنگي ورسي و احرام دستكش و نقاب و لباس  كه در كرد از اين زنان را نهي صپيامبر

خواهد، بپوشند از لباسهاي رنگارنگ  آنها هر چه دلشان مي زعفراني بپوشند. و غير از
.  يا خف برشلوارو يا پيراهن و  آالت و يا نه معصفر و يا خزو حرير و يا وسايل زينت

  كه رجال آن صحيح است. حاكم بيهقي و بروايت ابوداود و
:  ده بود در حاليكه در احرام بود و گفت: عايشه لباس معصفر را پوشي گفت بخاري

: من لباس  گفت جامه رنگ شده با ورس وزعفران نپوشيد و جابر روبند و نقاب نزنيد و
  . دانم معصفر را داخل در مواد رنگي خوشبو نمي

كه در  آالت و لباس سياه وگلي رنگ و خف براي زني : من در زينت گفت عايشه 
  . بينم اشكالي نمي ،احرام است

ال تنتقب المرأة المحرمة، وال تلبس « : گفت صبخاري و احمد بنقل از او گويند: پيامبر
. اين حديث بيانگر احرام »كه در احرام است نقاب نزند و دستكش نپوشد زني« »القفازين

اش را با چيزي  اند اگر چهره باشد. علما گفته كف دستانش مي زن درباره صورت و
مرد با چتر وامثال آن بپوشاند. اگر  تواند چهره خود را از و زن ميپوشانيد، اشكالي ندارد 

گفته  كه چهره خويش را بپوشاند. عايشه نگران ايجاد فتنه و آشوب باشد، واجب است
كنار ما  بوديم و در احرام بوديم و هرگاه كاروانيان از صما همراه پيامبر«:  است

كشيد و چون از ما  ، بر روي خويش مياي را گذشتند، يكي از ما پيراهن يا مالفه مي
.  . بروايت داود و ابن ماجه »داشتيم مي شدند، ما از چهره خود پرده بر گذشتند و دور مي مي

  دانند. فروهشتن جامه را جايز مي ،عطا و مالك و ثوري و شافعي و احمد و اسحاق
را نيايد هرچه يافت كه اينها  كسي باالپوش و نعلين نيابد  -زيرپوش و ردا - ار  كسي از  
 : اي ايراد كرد و در ضمن آن گفت در عرفات خطبه ص: پيامبر گفت پوشد. ابن عباس مي
هر  « »إذا لم يجد المسلم إزارا فليلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين«

 . بروايت احمد و »ارنيافت بيجامه بپوشد و اگر نعلين نيافت خف بپوشد كه از مسلماني
  . بخاري و مسلم
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كه او  دهد : ابوالشعثاء از ابن عباس خبر مي گفت در روايتي از عمر و بن دينار، احمد
من لم يجد إزارا ووجد سراويل فليلبسها، « : گفت كه در خطبه مي شنيده است صاز پيامبر

احمد  : نه و كنيد؟ گفت  : نگفت آنها را پاره گفتم »ومن لم يجد نعلين ووجد خفين فليلبسهما
كه ازار و نعلين ندارد  كسي   و خف براي ،با توجه بدان درپوشيدن بيجامه = سراويل

علما شرط  . جمهور بينند و فديه الزم نيست اشكال نمي  بهمان شكلي خودشان براي محرم
 كه نعلين ندارد، چون در كنند، براي كسي  تر از قوزك پا قطع كه خفها را تا پائين دانند مي

كند. همانگونه كه قبال هم در حديث منقول از ابن  خف حالت نعلين پيدا مي اين حالت
گردد،  جامه از هم جدا و چاك بايد زير ،اين صورت گويند در ها عمر آمده بود. حنفي

جامه  كردن زير شافعي چاك اگر آن را بحال خود بپوشد بايد فديه بدهد. بقول مالك و
 چون جابر بن زيد از ابن عباس خبر داده است شود. الزم نيست و فديه هم واجب نمي

إذا لم يجد إزارا فليلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين، فليلبس الخفين « گفت: صكه پيامبر 
كرد، بايد  ارپيدا هرگاه سراويل پوشيد و بعداً زيرپوش و از « »وليقطعهما أسفل من الكعبين

ورد. اگر باالپوش و ردا نيافت نبايد بجاي آن جامه را از تن بيرون بيا زير فوراً سراويل و
كه سراويل   آورد چون آنوقت امكان ندارد، مي پيراهن بپوشد، زيرا آن را بصورت ردا در

  . . به روايت نسائي با سندي صحيح »را بجاي زيرپوش بپوشد
تواند براي خويش يا ديگران بواليت يا بوكالت عقد  كه در احرام است نمي كسي -5
.  آثار شرعي برآن مترتب نيست باشد و باطل مي ،گرفت عقد صورت كند و اگر نكاح

ال ينكح « : گفت صكه پيامبر اند كرده چون مسلم و ديگران از عثمان بن عفان روايت
كند و نه  كه در احرام است نه خودش عقد نكاح مي كسي« »المحرم، وال ينكح، وال يخطب

  ندارد.» و اليخطب«رمذي .كه در روايت ت »بندند برايش عقد مي
نيزبر اين  صران پيامبر يا عمل بعضي از آن حديث را حسن صحيح دانسته است و و

نكاح كند  اند و اگر كرده است و مالك و شافعي و احمد و اسحاق نيزاين راي را قبول
حال احرام  ميمونه را در صكه پيامبر حديثي آمده است . اينكه در نكاحش باطل است

پس از پايان  صگفته است پيامبر كه او كند ، حديث مسلم آن را نقض ميعقد بستند
 ،با ميمونه صگفته است درباره ازدواج پيامبر كردند. ترمذي احرامش او را نكاح
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اند در حال  آوردند. بعضي گفته اند. زيرا او را در راه مكه به عقد خويش در كرده اختالف
كه  و مردم وقتي آن خبر را شنيدند ،م بستكردن وي احرا احرام نبود، بعد از نكاح

احرام بسته بود. سپس بعد از اينكه احرامش به پايان رسيد در محلي بنام  صپيامبر
است زيرا  گويند: عقد نكاح براي محرم جايز در راه مكه با او زفاف نمود. حنفيه »سرف«

ت جماع است نه كه ممنوع اس . آنچه نيست ،احرام مانع صالحيت زن براي عقد بستن وي
  . صحت عقد نكاح

كند، خواه  كوتاه كه در احرام است ناخن بگيرد و موي را بتراشد يا كسي نبايد -6-7

ω+ گويد: موي سر يا موي ديگر اندامها، چون خداوند uρ (#θà) Î=øtrB óΟ ä3 y™ρâ â‘ 4 ®Lym x{è=ö7 tƒ 

ß“ô‰ oλù;$# …ã&©# Ït xΧ_ :رسد نكه قرباني به جاي خويش ميسرتان را متراشيد تا اي « .]١٩٦[البقرة« .
تواند آن  ولي اگر ناخن شكسته شد مي ،گرفتن ناخن بدون عذر حرام است  باجماع علماء

باشد  موجب اذيت و آزار ،ماندن موي را بردارد بدون اينكه فديه داشته باشد. اگر
 مگر  -خون بريزد = قرباني كند - است ولي بايد براي آن فديه بدهد  برداشتن آن جايز

مالكيه آن را هم  . ( موجب فديه نيست كه برداشتن آن با عذر اينكه موي چشم باشد
  .دانند) موجب فديه مي

$ uΚsù tβ%x. Νä3ΖÏΒ+ خداوندگويد: ³ÒƒÍ÷£∆ ÷ρr& ÿ Ïµ Î/ “]Œr& ÏiΒ  Ïµ Å™ù& §‘ ×π tƒô‰ Ïsù ÏiΒ 

BΘ$ uŠÏ¹ ÷ρ r& >π s% y‰ |¹ ÷ρ r& 77Ý¡ èΣ_  :رنج  يا ازموي سرش در هركس بيمارشد«. ]١٩٦[البقرة
كند و فديه بدهد خواه روزه يا صدقه يا قرباني  تواند سرش را بتراشد يا كوتاه بود، مي

  .»باشد
كند: ابن  آغشته زن يا مرد نبايد درحال احرام لباس يا تن خود را با مواد خوشبو  -8
  ه ويكه معاويه در حال احرام بوي خوشي دارد. ب گويد: عمر بن خطاب دريافت عمر

الحاج الشعث « : گفت كه مي  ام شنيده صزيرا من از پيامبر ،: برگرد وآن را بشوي گفت
. بزار با »كه موي پريشان دارد و خود را خوش بو نكرده باشد كسي است حاجي« »التفل

كه  اما اين مواد خوش بوي را«:  ) گفت به يكي ( ص. پيامبر سند صحيح آن را آورده است
كه در احرام است بميرد،  كسي . و هرگاه گفت اين جمله را سه بار »شويآن را ب ،داري
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ال « : گفت  در اين باره صكنند، زيرا پيامبر كفن وي داخل نمي مواد خوشبو را در غسل و
سروي را مپوشانيد و به تن وي « »تخمروا رأسه، وال تمسوه طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا

. اگر اثر ماده خوش »شود گويان زنده مي  قيامت لبيك روز اومزنيد، زيرا  مواد خوشبو
پيش از احرام در تن يا لباس او باقي مانده باشد، اشكالي ندارد. موادي كه بخاطر  ،بوي

كه آنها با ديگر  شوند، بوئيدن آنها مباح است مانند سيب و به بوي خوش كاشته نمي
  شوند. نباتات فرقي ندارند و براي بوي خوش كاشته نمي

سعيد بن منصور  ،به لباس شخص محرم ،كعبه اما درباره اصابت ماده خوش بوي
اندكي از  ،كه در حال احرام : انس بن مالك را ديدم كيسان گفته است بروايت از صالح بن

:  . عطاء هم گفته است كرد و آن را نشست اش اصابت كعبه به جامه ماده خوش بوي
كار را بكند يا به وي  گويند: اگر بعمد اين ارد. شافعيهشستن آن الزم نيست و فديه ند

  كرده است و بايد فديه بدهد. كاربدي ، توانست آن را بشويد و نشست كرد و مي اصابت
حرام  ،لباسي  پوشيدن لباس رنگ شده يا مواد خوشبو: باتفاق علما، پوشيدن چنين -9

  نماند.كه اثري از بوي آن  اي شسته شود، است مگر اينكه بگونه
ال تلبسوا ثوبا مسه ورس، أو زعفران، إال أن « : گفت صگويد: پيامبر نافع بنقل از ابن عمر

. »اينكه شسته شده باشد لباس رنگ شده با ورس و زعفران مپوشيد، مگر« »يكون غسيال
. بروايت ابن عبدالبر و طحاوي پوشيدن لباس رنگي شسته  و مراد در حال احرام است

باشد.  مكروه مي نيز ،كنند، و قدوه و اسوه است كه مردم از او پيروي مي يكس شده نيزبراي
. چون نافع بروايت  كه حرام است شسته آن را بپوشند،  كنند و غير  مبادا عوام از او پيروي

: عمر  گفت كه عبداهللا ابن عمر مي گويد: از اسلم موالي عمر بن خطاب شنيده است مالك
اي رنگ شده پوشيده است و حال آنكه او  كه جامه   را ديد،بن خطاب طلحه بن عبيداهللا

: اي امير  گفت ؟ طلحه : اين جامه رنگين چيست اي طلحه گفت احرام بود، عمر به وي در
: شما مقتداي  گفت . عمر كه ممنوع نيست اين جامه با چيزي رنگ شده است ،مومنان
گويد: طلحه بن عبيداهللا در  بيندقدوه هستي اگر مرد جاهلي اين جامه شما را ب مردم و

  اينگونه لباسهاي رنگين مپوشيد. جامه رنگين پوشيده بود. اي جماعت شما از  حال احرام
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آن مواد  كه در كند، كسي در حال احرام يك خوردني يا يك نوشيدني صرف اگر
و   كه طعم و رنگ و بوي آن رفته باشد، اشكالي ندارد اي رفته باشد، بگونه خوشبو بكار

  شود. فديه واجب نمي
اند:  آيد، حنفيه گفته براي شافعيه اگر بوي آن باقي باشد، با خوردنش فديه الزم مي

 فديه الزم نيست چون قصد رفاهيت با اين ماده خوشبو نداشته است و براي تفريح اين
  . كار را نكرده است

كند و خود  شكارتواند در دريا  كه در حال احرام است مي كسي  كند: نبايد شكار -10
كه به شكار  آن بخورد. و اما براو حرام است كند و از كند و به وي اشاره آن عرضه را بر

آب  كه توالد و تناسل آنها در خشكي است اگرچه در حيواناتي حيوانات خشكي بپردازد (
كند  كه تنها در خشكي زندگي گويند بري آنست شافعيه مي كند بري است و هم زندگي

. خواه  كند) دريا زندگي كه تنها در بحري آنست كند، و دريا زندگي خشكي و و يا در
كارها  اگرچه در معرض ديد هم باشد. همه اين ،كردن باكشتن يا سر بريدن يا بدان اشاره

كند،   كه تخم حيوانات خشكي را فاسد و تباه باشد و بر محرهم حرام مي ،حرام است
  . ها هم حرام است دن شير آنكه خريد و فروش و دوشي  همانگونه

Ïm≅¨+ : بدليل آيه é& öΝä3s9 ß‰ ø‹|¹ Ì�ós t7ø9 $# …çµãΒ$ yèsÛuρ $Yè≈tFtΒ öΝä3 ©9 Íοu‘$ §‹¡¡=Ï9 uρ ( tΠÌh� ãm uρ 

öΝä3 ø‹n=tæ ß‰ø‹|¹ Îh� y9 ø9 $# $ tΒ óΟ çFøΒßŠ $ YΒã�ãm_  :حيوانات دريائي و براي شما شكار « .]٩٦[املائدة 
- كهنه وخشك شده  مرده بيابيد تازه باشد يا -ن راچه خود شكاركنيد يا آ -طعام آن 

. براي سود و منفعت شما حاضران و مسافران در حال احرام يا غير  حالل شده است 
  .»كه در احرام باشيد بر شما احرام است ام و شكار حيوانات خشكي تا زمانياحر

شت كسي در احرام باشد، خوردن از گو : اگر خشكي خوردن از گوشت شكار -11
خواه براي او شكار شده يا باشاره او يا بكمك او  ،حرام است ،نخجير و صيد خشكي

بقصد حج  صاند كه پيامبر كرده شكار شده باشد. چون بخاري و مسلم از ابوقتاده روايت
جدا شدند، و راه  او جمله ابوقتاده از گروه از  مردم هم با اوبيرون شدند، بيرون رفت و

كنار ساحل  . آنان از رسيم و فرمود: از ساحل دريا برويد تا بهم ميخود را تغيير دادند 
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كه احرام نبسته بود در حاليكه   رفتند. چون برگشتند همه احرام بسته بودند مگر ابوقتاده
 را ديد و ابوقتاده برآنها حمله برد و -گورخر - گله خران وحشي  رفتند، بناگاه يك مي

گفتند: آيا ما در  گوشت آن خوردند و از د آمدند وكرد، و فرو اي را شكار گورخرماده
. چون به  ؟ سپس بقيه گوشت آن را برداشتيم خوريم گوشت شكار را مي حال احرام

 ،: اي رسول خدا، ما احرام بستيم و ابوقتاده احرام نبست گفتيم ، رفتيم صپيشگاه پيامبر
كرد، ما  آنها را شكار يكي از وآنها حمله برد  ابوقتاده بر ،گورخران ديديم اي از گله چون

 : مايه در احرام هستيم چگونه گفتيم گوشت آن خورديم سپس با خود از فرود آمديم و
  .برداشتيمگوشت آن را  ؟ و بقيه خوريم گوشت شكار مي 

كند يا باشاره او را  كه بدانها حمله گفت شما به وي : آيا هيچيك از گفت صپيامبر
پس از  « »فكلوا ما بقي من لحمها«:  گفت ص: نخير. پيامبرگفتند  ؟ بدان كار واداشت

  .»باقيمانده گوشت آن بخوريد
كه خود آن را شكار نكرده  گوشت شكاري بخورد تواند از كه در احرام است مي كسي

  به شكاران اشاره نكرده است يا در شكار آن شكار نشده است و يا او است ويا براي او
صيد « : گفت صكه پيامبر كرده است طلب از جابر روايت. چون م كمكي ننموده است

در  ،شكار خشكي برايتان حالل است « »البر لكم حالل وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم
نشده  حاليكه در احرام باشيد، مشروط برآنكه خود آن را شكار نكرده يا براي شما شكار

ايم كه  جابر مفسر است و نشنيده گفته است حديث كه . به روايت احمد و ترمذي »باشد
گوشت  كنند و در خوردن مطلب از جابر شنيده باشد. بعضي از اهل علم بدان عمل مي

كه در احرام است و خود آن را شكار نكرده و براي او شكار نشده است  كسي شكار براي
  گويد: بينند. امام شافعي مي اشكالي نمي

باشد. امام  ترين روايت مي و قابل قياس اين باره اين حديث بهترين حديث است در
كند يا  خود آن را شكار اند. اگر  مالك و جمهور فقها هم آن را پذيرفته اسحاق و احمد و

  گوشتش براي او حرام است باجازه او يا بدون اجازه او باشد. برايش شكار شده باشد
خودش نه  كرد، براي احرام نيست يك حيوان خشكي را شكار كه در كسي اما اگر

براي  ،كرد يا فروخت گوشت آن به محرم اهداء سپس او از ،كه در احرام است كسي  براي 
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: همراه طلحه بن عبيداهللا بيرون آمده  گفت . عبدالرحمن بن عثمان تيمي او حرام نيست
اي اهدا شده بود و او خواب بود.  حال احرام بوديم به وي پرنده بوديم و همگي در

  آن امتناغ ورزيدند. چون طلحه بيدار شد، براي آنان از  : آن خورد و بعضي ما از بعضي از
. بروايت  آن خورديم از ص: ما همراه پيامبر گفت كه خورده بودند، دعاي توفيق نمود و

  . احمد و مسلم
كنند مانند حديث صعب  كه در برخي از احاديث آمده و از خوردن آن منع مي آنچه و

آن را  صدر ابواء يا ودان گورخري اهداء كرد، پيامبر صاو به پيامبر:  بن جثامه ليثي كه
ما چون  «چهره صعب ديد فرمود:  آثار ناخشنودي را در صبه وي برگرداند. چون پيامبر

كه احتمال دارد كه صعب آن را   بدانجهت است» در احرام هستيم آن را به تو برگردانديم
شود، آنوقت  رده باشد. و بر اين معني حمل ميشكار ك صشخصاً بمنظور اهداء به پيامبر

  آيد: اشكالي پيش نمي
كه اين مذهب دارد از اينطريق احاديث مربوط به اين باب را  ابن عبدالبرگويد: كسي

آيد پس بايد احاديث را با هم تلفيق  پيش نمي ،كند. بنابراين تضاد و اختالفي تصحيح مي
بين آنها تعارض پديد آيد. و ابن القيم اين  ايد درتا امكان داشته باشد نب تطبيق نمود و و

: اخبار مروي از اصحاب رسول خدا اين تفصيل را  گفته است مذهب را ترجيح داده و
  رساند. مي

 ت احرام را انجام داده است؟از محظورات و ممنوعاكه يكي  كسيحكم 

مرتكب » جماع«ز اگر كسي با عذر و از روي نياز يكي از محظورات احرام را بغير ا
گرما و سرما و امثال آن  شد مانند تراشيدن موي و پوشيدن لباس دوخته بمنظور پرهيز از

كند، از  مسكين را اطعام گوسفندي را فديه دهد و يا شش نفر شود كهبر وي الزم مي
كه هريك از  يا اينكه سه روز روزه بگيرد. بهرحال او مختار است ،قرار هر نفر نيم صاع

  كند.ها را انتخاب آن
 گردد، مگرباطل نمي ،حج يا عمره با ارتكاب هيچيك از محظورات و ممنوعات احرام

گردد. عبدالرحمن بن ابي كه با عمل جماع حج يا عمره باطل مي با ارتكاب عمل جماع
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 گفت: گذشت و كنار او حديبيه از در صكه پيامبر كندكعب بن عجره روايت مي ليلي از
 گفت: ص. پيامبر: آريگفتم »دهند؟جانوران سرت تو را آزار مي« »هوام رأسكقد آذاك «
راسک ثم اذبح شاة نسكا، أو صم ثالثة أيام، أو أطعم ثالثة آصع من تمر على ستة  احلق،«

كن يا سه روز روزه بگير گوسفندي را بعنوان فديه ذبح  سرت را بتراش سپس« »مساكين
. بروايت بخاري و مسلم و ابوداود. باز هم او »مسكين بدهيا سه صاع خرما به شش نفر 

حديبيه همراه  گويد: در سرم جانور پيدا شده بود و حال آنكه من در در روايت ديگري

+ كه اين آيه نازل شد: بينائي خويش نگران بودم كه از ايبگونه ،بودم صپيامبر uΚsù tβ%x. 

Νä3ΖÏΒ $ ³ÒƒÍ÷£∆ ÷ρ r& ÿÏµ Î/ “]Œr&  ÏiΒ  Ïµ Å™ù&§‘ ×π tƒô‰ Ï sù  ÏiΒ BΘ$uŠÏ¹ ÷ρ r& >π s% y‰|¹ ÷ρ r& 77Ý¡ èΣ_  :١٩٦[البقرة[ .
داد، سرش را بتراشد و فديه بدهد: روزه يا هركس بيمار شد يا موي سرش او را آزار مي«

احلق رأسك، وصم ثالثة أيام، أو « مرا خواند و گفت: ص. پيامبر»گوسفندي صدقه يا ذبح
بروسرت را بتراش « »من زبيب.أو انسك شاة، فحلقت رأسي ثم نسكتأطعم ستة مساكين فرقا 

گوسفندي ذبح بده يامسكين  رطل عراقي مويز به شش نفر 16روزه بگير يا  و سه روز
. نسبت به وجوب فديه امام شافعي »كردم گوسفندي ذبح. من سرم را تراشيدم سپسكن

ذبح را بر غيرمعذور واجب دانسته اگر . ابوحنيفه كرده است غير معذور را بر معذور قياس
يعني بر معذور آن سخن رفت ( كه قبال از قدرت آن را داشته باشد نه برمعذور، همانگونه

  .)فديه واجب نيست

  يا كند:  اگر كسي بعضي از موها را كوتاه كرد

كند. بروايت سعيد   گويد: اگر محرم سه مو يا بيشتر را كنده بايد گوسفندي ذبح  عطاء
 2كه فديه يك مو يك مد طعام و فديه دو مو   كرده است بن منصور، شافعي از او روايت 

  . گوسفند است مد طعام و فديه سه مو و بيشتر ذبح يك 

  ليدن به موي و تن حكم روغن ما

: روغن ماليدن اگر با روغن زيتون خالص يا سركه خالص  گفته است  مولف مسوي
هريك از اندامهاي بدن ماليده شود موجب ذبح ه ب ،هانجام گيرد، بنا براي ابوحنيف
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كه بوي خوش  گويند: اگر موي سر و ريش را با روغني  . شافعيه مي گوسفندي است
  . اي الزم نيست آيد و براي ديگر اندامهاي بدن فديه كرد فديه الزم مي  نداشته باشد چرب

يا مواد خوشبو لباس دوخته بپوشد  ،ناداني  اشتباهاً يا از روي اگر كسي 

 كند، اشكالي ندارد:  استعمال

كرد بعلت اينكه   لباس دوخته پوشيد يا مواد خوشبو استعمال ،اگر كسي در حال احرام
كرده بود، فديه بر  يا اينكه حالت احرام خويش را فراموش ،از حرمت آن اطالع نداشت

آمدكه  صور پيامبربه حض» جعرانه«: مردي در  گفت  گردد. يعلي بن اميه وي الزم نمي
: اي رسول خدا با  اي پوشيده بود و موي سر و ريش خويش را رنگ زده بود، گفت جبه

اغسل عنك « گفت: ص. پيامبر ام احرام به عمره بسته ،بيني كه مي  ام همين شكل و قيافه
برورنگ زرد موي « »الصفرة، وانزع عنك الجبة، وما كنت صانعا في حجك فاصنع في عمرتك

براي  ،دادي تن بيرون آور و هركاري كه در حج انجام مي ات را از بشوي و جبه خود را
  . بروايت گروه محدثين بجز ابن ماجه.»عمره نيز انجام بده

كسي ازروي نسيان يا عدم اطالع مواد خوشبو به خويش زد يا جامه  گويد: اگر  عطاء
گراز، روي نسيان و عدم . ولي ا . بروايت بخاري اي نيست كفاره  دوخته پوشيد، بروي

ضمانت  ،كفاره آن را پرداخت نمايد چون ضمانت آن اطالع حيواني را شكاركرد، بايد
مالي است و در ضمانت مالي آگاهي يا عدم اگاهي و سهو و عمد، هيچگونه نقشي ندارد 

  مانند ضمانت مالي نسبت به انسانها.

 كند طل مي را با ع حج  جما

با همسرش همبستر  ،اند: اگر مردي در حال احرام وي دادهعلي و عمر و ابوهريره فت
گيرند و به مناسك حج ادامه دهند  گرديد و جماع پيش آمد، آنان بايد راه خويش را پيش

كه در  آنان واجب است برند و بر دهند و بپايان مي تا اينكه اعمال حج خود را انجام مي
كسي در حال احرام  گويد: اگر لعباس طبريكنند. ابوا حج را بگزارند و قرباني ،سال آينده

و پيش ازبپايان رساندن مرحله اول حج يعني پيش ازرمي جمره عقبه در روز عيد، 
آن باشد.  گردد، خواه پيش از وقوف درعرفه يا بعد از مرتكب جماع شد، حج او باطل مي
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تري ياگاوي كه اين حج فاسد خود را ادامه دهد و بپايان برساند و ش او واجب است و بر
كار رضايت   كند. اگر زن هم در احرام باشد و بدان كند و در سال بعد، آن را قضا را ذبح

كند  داده و فرمانبردار بوده باشد، او هم بايد حج خود را بپايان ببرد وسال بعد آن را قضا
  . اهل علم ذبح شترو يا گاو بر او نيز الزم است و براي اكثر

كافي است و بغوي در  اند: براي هردوي آنان يك قرباني تهگف  بعضي از جمله عطاء
كفاره واجب  مرد : مشهورترين قول شافعي چنين است و تنها بر گفته است شرح السنه

 . در سال بعد بيان شده است ،روز در ماه رمضان كفاره جماع در كه در باشد، همانگونه مي
هم جدا شوند، مبادا همان رويداد  ازآيند، بايد  كه زن و شوهر براي قضاي حج بيرون مي

دانند و حنفيه  احمد و مالك جدائي آنان را در اين سفر واجب مي سال پيش روي دهد. (
  دانند). و شافعيه آن را مستحب مي

كند و اگر نتواند گاوي  گاوي را ذبح كه اگر مرد نتواند شتري ذبح كند، واجب است
بايد قيمت پول  ،آن را هم نتوانست ند و اگرك گوسفند ذبح كند، بايد هفت راس را ذبح

 ،آن را به فقراء و مساكين طعام خريداري نمايد و با آن خوراك و كند و را تعيين يك شتر
بجاي هرمد  ،آن را هم نتوانست هر مسكين يك مد صدقه و احسان بدهد و اگر از قرار

  طعام يك روز، روزه بگيرد.
وقوف در عرفات مرتكب جماع شد، حج او فاسد اند: اگر قبل از  گفته  صاحبان راي

 اگر گوسفند يا يك هفتم يك شتررا قرباني كند و كه يك گردد و بر او واجب است مي
شود، ولي بايد يك شتر  گيرد حج او فاسد نمي  عرفه جماع صورت وقوف در بعد از

  قرباني كند.
، همان چيزي بر او كند  حج خود را تباه احرام بسته باشد اگر »قران«كه به   كسي

كند و  آن را قضا »قران«گردد و بايد بصورت  واجب مي »مفرد«كه بر  شود واجب مي
: جماع اگر بعد از مرحله اول قران يعني  گفته شود. او هم از او ساقط نمي »قران«قرباني 
بنابرراي  ،گيرد، حج او فاسد نيست و قضاء آن هم الزم نيست تحليل اول صورت بعد از

حسن  و كه قول ابن عمر دانند . و بعضي قضاي آن را واجب مي اهل علم چنين است اكثر
گوسفند   گردد. اين فديه يك شتريا يك فديه واجب مي . و ابراهيم نخعي چنين است و
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؟ اختالف وجود دارد. بنا بقول ابن عباس و عطاء و عكرمه و يكي از اقوال شافعي  است
گويد ذبح برگوسفند  كه مي يك قول ديگر وجود داردكند و  واجب است يك شتر را ذبح

احتالم شد يا  ،كسي در حال احرام . اگر كه مذهب مالك براين راي است  شود، واجب مي
گويند: چيزي بر او  براثر فكر درباره جماع يا بر اثر نظر، انزال برايش پيش آمد، شافعيه 

كند،  گوسفندي ذبح يد، بايدكرد يا بوس كسي با شهوت زن را لمس واجب نيست و اگر
گويد: بر مرد قرباني واجب  خواه انزال دست داده باشد يا دست نداده باشد. ابن عباس

  شود. مي
فالنكس با  احرام بودم و : من در گفت مجاهد گويد: مردي به نزد ابن عباس آمد و

شي من پي آرايش تمام پيش من آمد، من نتوانستم خويشتن را نگاه دارم و شهوت از
بسيار زنباره و شهوت  : تو شبق ( گفت . ابن عباس از بسياري خنده بر پشت افتاد و گرفت

.  كن و ذبحي انجام بده و حجت را بپايان برسان . اشكالي ندارد... برو قرباني  ) هستي ران
 .بروايت سعيد بن منصور

  ر خشكي و بري كشتن شكا جزاي 

$+ خداوند گويد: pκš‰ r'‾≈tƒ tÏ% ©! $# (#θãΨ tΒ# u Ÿω (#θè=çG ø) s? y‰øŠ¢Á9 $# öΝçFΡ r& uρ ×Πã� ãm 4 tΒuρ …ã&s# tFs% 

Νä3ΖÏΒ # Y‰Ïdϑyè tG •Β Ö !# t“ yfsù ã≅÷WÏiΒ $tΒ Ÿ≅ tFs% zÏΒ ÉΟyè ¨Ζ9 $# ãΝä3 øts†  ÏµÎ/ # uρsŒ 5Αô‰ tã öΝä3Ψ ÏiΒ 

$Nƒô‰ yδ x{Î=≈t/ Ïπ t7÷è s3ø9$# ÷ρr& ×οt�≈¤ x. ßΘ$yèsÛ tÅ3≈|¡ tΒ ÷ρr& ãΑ ô‰ tã y7Ï9≡sŒ $YΒ$ u‹Ï¹ s−ρ ä‹ u‹Ïj9 tΑ$ t/uρ 

 Íν Í÷ö∆ r& 3 $x tã ª! $# $ £ϑtã y#n=y™ 4 ôtΒuρ yŠ$ tã ãΝÉ) tFΖuŠsù ª! $# çµ÷ΖÏΒ 3 ª! $#uρ Ö“ƒÍ• tã ρ èŒ BΘ$s) ÏGΡ $# 

∩∈∪_  :اي مومنان در حال احرام شكار مكنيد و حيوانات شكاري را مكشيد  «. ]٩٥[املائدة
كه قيمت آنچه   كرد، بروي واجب است شكار كشت و روي قصد هركس حيواني را از و
كنند   كه دو تن از عادالن قيمت و بهاي آن را تعيين و ارزيابي  ،كشته است از جانوران كه  

 اي باشد و بكعبه فرستاده شود و قرباني ي قرباني بخرد تا هديهو بدان قيمت حيواني برا
  گردند يا بجاي هر دو من گردد، يا بدان قيمت طعامي خريده شود و بدان درويشان اطعام

 كردار خويش را بچشد، خداي تعالي كار و بال يك روز روزه بگيرد تا و ،فديه گندم
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گردد و مجدداً آن را انجام  و هركس بازكفاره برداشت  كرد و بزه را به گذشته را عفو
كند و در قيامت او را به  كفاره را بر او واجب مي گيرد و همين دهد، خداي از او انتقام مي

كثيرگويد:  . ابن»باشد] گيرنده مي سازد و خداوند از مخالفان انتقام گرفتارش مي عذاب
نسيان باشد، اين تاوان را بقول جمهور چه در قتل شكار، عمد داشته باشد و چه از روي 

كرده و سنت هم  گويد: قرآن بكسي كه عمد داشته باشد تصريح بايد بپردازند. زهري
  . كرده است كه از روي نسيان آن را انجام دهد تصريح  بكسي

كفاره آن،  الوه بر تاوان وكه از روي عمده مرتكب آن شود، ع كسي  آيد، از قرآن برمي
و سنت از روي احكام  »ليذوق وبال أمره...« گويد: يشود چون م گناهكار هم مي

.  كرده است و ياران او، به جزا و تاوان قتل شكار از روي خطاء نيز حكم صپيامبر
اتالف ضمانت الزامي است خواه از روي  بعالوه قتل وكشتن شكار، اتالف است و در

 شود، بخالف گناهكار هم مي ولي اگركسي عمد داشت ،عمد باشد يا از روي نسيان
  كه عمد نداشته باشد. كسي

كه با  گفته است ابوحنيفه »فجزاء مثل ما قتل من النعم«: معني  گفته است  در مسوي
كه در قيمت  بپردازد ،تشخيص دو نفر عادل بايد، چيزي را در جزاي شكار صيد شده

اء تقسيم شود بين فقر كعبه ذبح و كه بايد براي اهل مانند آن باشد، خواه ازحيوانات باشد
اطعام خريداري و بين فقراي مكه تقسيم  ،كفاره آن باندازه قيمت حيوان شكار شده يا در

مانند  : اين جزاء يا بايد صورتاً و شيال با تشخيص دو نفر عادل گفته است شود. و شافعي
 ،كفاره بصورت اطعام است شود و يا از چهارپايان باشد، كه قرباني مي ،حيوان صيد شده

  گيرد. برابرآن روزه مي يا

 اند: حكم و داوري عمر بن خطاب و آنچه كه پيشينيان بدان حكم كرده

: مردي به نزد عمر بن خطاب  كند كه عبدالملك بن قرير از محمد بن سيرين نقل مي
 آنجا ما آهوئي را شكار نديم و در را »ثغره ثنيه«: من با دوستم اسبان خود را تا  گفت  آمد؟

كه  ؟ عمر خطاب به مردي نظر شما چيست ،ل آنكه هر دو در احرام بوديمكرديم و حا
كه بايد بجاي آن  . آنان حكم دادند كنيم : بيا با هم درباره آن حكم گفت بود بغل دست او
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اميرمومنان است و  -عمر -: اين شخص  گفت كنند. آن مرد برگشت و مي بزي را قرباني
 داوري نمايد و مردي را خواند تا با وي حكم صادر كند و  تواند درباره آهوئي حكم نمي

را  »مائده«پرسيد: آيا سوره  او را به نزد خود خواند و از او را شنيد و سخن او كند، عمر
  ؟ شناسي كرد را، مي كه با من حكم صادر : آيا اين مرد را گفت : نخير گفت  ؟ خواني مي

دادم كه ترا  خوانم دستور مي ائده را ميكه سوره م  گفتي : اگر مي : نخير عمر گفت گفت

ãΝä3øt+ فرمايد: : خداوند مي نيك بزنند. سپس گفت s† Ïµ Î/ # uρsŒ 5Α ô‰ tã öΝä3Ψ ÏiΒ $ Nƒô‰ yδ x{Î=≈t/ 

Ïπ t7÷è s3ø9 باشد. علماي سلف براي  د هم عبداالرحمن بن عوف مي و اين مر. ]٩٥[املائدة:  _#$
اند و براي شكارگورخروگاو وحشي و  داده كردن يك شتر دستور به قرباني ،شكار شترمرغ

اند و  گاو، دستور داده كردن يك به قرباني  آنها براي هريك از ،بزكوهي نر و بزكوهي ماده
اند و  گوسفند دستور داده كردن يك براي هريك ازآنها، به قرباني ،براي پرندگان وحشي

بز و براي خرگوش به  كردن كردن قوچ و براي آهو به قرباني كفتار به قرباني  براي
كردن بزغاله چهار ماهه و  كردن بزغاله بيش از چهار ماهه و براي روباه به قرباني قرباني

  اند. كردن بزغاله چهار ماهه دستور داده براي موش صحرائي به قرباني

  وقتي قرباني نباشد بايد چكار كرد؟

حيواني  ،حال احرام كه اگر كسي در كرده است   سعيد بن منصور از ابن عباس روايت
كند و گوشت آن را بين مردم توزيع نمايد و اگر  را شكار كرد، بايد جزاي آن را قرباني

طعام خريداري نمايد  ،بايد قيمت آن را برآورد كند و بهاي آن ،حيواني براي قرباني نيافت
روز،  يك ،كند. و اگر طعام نداشت بايد دربرابر هر نيم صاع طعام  و بين مساكين تقسيم

بايد گوسفندي در  ،روزه بگيرد، پس اگر محرم آهوئي يا مانند آن را شكار كرد و كشت
آن را نيافت بيست مسكين را اطعام كند و اگر آن را نيافت بيست  كند. اگر مكه قرباني 

روز، روزه بگيرد. واگر شترمرغي يا گور خري يا امثال آنها را كشت بايد يك شتري 
روز،  30 ،نفر مسكين را اطعام كند و اگر آن را نيافت 30 ،آن را نيافتكند و اگر  قرباني 

اند: طعام هر  اند و گفته كرده گيرد. اين روايت را ابن ابي حاتم وابن جرير ذكر روزه مي
  كه او را سيركند. نفر يك مد است
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  گرفتن  كين و روزه م مسا چگونگي اطعا

شتن و شكار حيوان در حال احرام باره ك كه در : بهترين چيزي گفته است مالك
گردد و بهاي آن را طعام   ارزيابي ،كشته شده كه آنست كه حيوان شكاري ،ام شنيده

كنند، آنگاه بهر مسكين يك مد بدهند يا بجاي هر مدي يك روز، روزه بگيرند.   خريداري
بجاي  يك روز، روزه بگيرد، پس بجاي ده مسكين ده روزه و ،به تعداد اطعام هر مسكيني

بيست مسكين بيست روزه و بدين نسبت تا هر اندازه برسد، حتي اگر از شصت نفر هم 
  بيشتر باشد.

 شند: ري سهيم با باهم دركشتن حيوان شكا چند نفر

 ،در حال احرام ،اگر چند نفر با هم و از روي عمد، دركشتن يك حيوان شكاري

#!Ö+ آيه آمده بود: ، چون درشود شركت داشته باشند، تنها يك جزاء برآنان واجب مي t“yf sù 

ã≅÷WÏiΒ $ tΒ Ÿ≅ tFs% zÏΒ ÉΟ yè̈Ζ9 كه در حال  گروهي  از ابن عمر سئوال شد درباره .]٩٥[املائدة:  _#$
گوسفند   كنند. گفتند: هر يك يك  گوسفند قرباني : يك  گفت كشته باشند. احرام كفتاري را

  است.كافي   : براي همه شما يك قوچ گفت ؟  سر ببريم

 آنجا  ن شكار در سرزمين حرم و بريدن درختا

شكار  ،چه در احرام باشند و چه نباشند، در سرزمين حرم شريف ،براي همه مردم
كه بطور معمولي وسيله انسانها كاشته و  حيوانات شكاري و راندن آنها و بريدن درختاني

ياهان تر، حتي كردن و اتالف گ  رو هستند و كندن و قطع شوند بلكه خود غرس نمي
  باشد. خارها، حرام مي

  باشد. كه قطع آن دو مباح مي « سناي مكي«و » خر اذ«مگر گياه خوشبوي 
إن «:  گفت  فتح مكه در روز صكه پيامبر كرده است چون بخاري ازابن عباس روايت

 »لمعرف ) وال ينفر صيده، وال تلتقط لقطته إال٣هذا البلد حرام، ال يعضد شوكه، وال يختلى خاله (
و  ،كه انتهاي حرمت آن حرام است ، اين سرزمين مكه مورد احترام و مقدس است «

و نبايد حيوانات   - است  كارحرام  اين -گياهان تر آن جا نبايد قطع شود  خارها و
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گمشده و  برداشتن چيزهاي -اينكار حرام است  -شكاري در آنجا رانده و رم داده شوند 
كه بخواهد آن را به مردم بشناساند  كسي براي مگر ،و روا نيست آنجا، جايز پيدا شده در

كه براي آهنگران و منازل ضرور » اذخر«: مگر  گفت . ابن عباس»تا صاحبان آن پيدا شود
كه بريدن آن در سرزمين  : فقها درختي را گفته است . شوكاني بنقل از قرطبي و الزم است

 اند، كه خودرو باشند، نه در ي اختصاص دادهختان به در ،ممنوع و حرام است ،حرم مكه
. جمهور علما  ختاني كه وسيله انسانها كاشته شده باشد، كه درباره آنها، اختالف است

دانند. امام شافعي بريدن مطلق درختان را موجب پرداخت جزاي  بريدن آنها را جايز مي
قطع درختان خودرو هم  باره جزاي . در داند و ابن قالمه آن را ترجيح داده است آن مي

گفته   گردد. عطاء گناهكار مي  . مالك گويد: جزائي ندارد و با ارتكاب آن اختالف است
گويد:  كند. شافعي : بايد استغفار كند. ابوحنيفه گويد: بايد قيمت قرباني را پرداخت است

  كوچكتر از درخت بزرگ يك كند و براي براي قطع درخت بزرگ بايدگاوي را قرباني
كه با دست آدمي  ختاني هاي شكسته و در گرفتن از شاخه كند. علما بهره گوسفند را قرباني

  دانند. ختان را، جايز مي اند و برگهاي افتاده در قطع نشده
خودرو نباشد و انسانها آن  ،كه در حرم گويد: باجماع بر داشتن آنچه ابن قدامه

ها كه چراندن حيوان  ها و بوئيدني اشتنياز قبيل حيوانات وك ،كاشته باشند، جايز است  را
  در آنها و بريدن آنها، اشكالي ندارد. 

صيدي را  ،حرم مكه ل احرام نباشد و در حا كسي در : اگر گفته است روضه النديه در  
گردد.  شود و چيزي بر او واجب نمي گناهكار مي كرد يا درختي را قطع نمود، فقط شكار

كند، همان جزائي بر وي واجب  اشد و حيواني را شكاركسي در حال احرام ب اما اگر
 اگر ،و براي قطع درختان مكه ،كرده است كشتن صيد ذكر شود، كه خداوند براي مي

كه آن را حجت  گردد، چون آنچنان دليلي نداريم كسي در احرام باشد چيزي الزم نمي
ة الكبيرة إذا قطعت في الدوح« كه: روايت شده است صكه از پيامبر . وآنچه خويش سازيم
. »كند كسي درخت بزرگ را ازريشه بريد، بايد گاوي را قرباني اگر« »من أصلها بقرة

كه از بعضي سلف روايت  توان بدانچه و نمي ،صحيح نيست و به صحت نپيوسته است
قتل وكشتن صيد و  گويد: بين نهي از دهد و مي كرد. سپس ادامه مي استدالل ،شده است
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.  مناسبتي نيست هيچگونه مالزمتي و ،وب جزاء يا قيمت و بهاي آنقطع درخت و وج
گردد. و در اين باره   نهي مستلزم حرمت است وجزاء يا قيمت آن بايد بموجب دليل ثابت

1;�&� ���sss�-� �;/B� �9«جز � M« آنجا تنها از ذكر جزاء  دليل ديگري نيامده است و در
  واجب باشد. سخن رفته است پس نبايد غير از جزاء 

  حرم مكه و حدود آن

داراي حدودي است كه از پنج جهت مكه را احاطه نموده و بر آنجاها،  ،حريم مكي
كه باندازه يك متر   ها سنگهاي بلندي است كه اين نشانه ، هائي نصب شده است نشانه

در  واقع »تنعيم«: از جانب شمال  اند بدين شرح ارتفاع دارند و در دو طرف راه نصب شده
  . كيلومتري مكه است  شش

  . كيلومتري مكه است واقع در دوازده »اضاه«و از جانب جنوب 
  . كيلومتري مكه است  واقع در شانزده »انه جعر«از جانب شرق 

  .استكيلومتري مكه   واقع در چهارده »وادي نخله«از جانب شمال شرقي 
  . كيلومتري مكه است هباشد واقع در زبانزد كه حديبيه مي »شميسي«از جانب غرب 

كرده است كه   الدين طبري از زهري و او از عبيداهللا بن عبداهللا بن عتبه روايت محب
 هاي حدود حريم مكه را نصب نشانه باشاره جبريل اين عالمات و �حضرت ابراهيم

كالب آنها را تجديد نمود، تا اينكه   كه بر جاي مانده بودند تا اينكه قصي بن كرده است
درسال فتح مكه تميم بن اسيد خزاعي را مامور تجديد آنها نمود و آنها  صبرپيام

: محرمه بن  نفر از قريش را باسامي چهار ،همچنان مانده بودند، تا اينكه عمر بن خطاب
نوفل وسعيد بن يربوع وحويطب بن عبدالعزي و ازهر بن عبد عوف را مامور نمود كه 

هم آنها را تجديد نمود و بعد از او در زمان آنها را تجديد نمودند، سپس معاويه 
  ملك بدستور وي تجديد شدند.لعبدا

  حدود حريم مدينه
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حرام است در حريم مدينه  ،گياهان در حريم مكه كه شكار و قطع درختان و همانگونه 
إني حرمت  إن إبراهيم حرم مكة، و« : گفت صگويد: پيامبر . جابر بن عبداهللا نيز چنين است

اين حرمت و احترام و  �ابراهم « »ما بين البتيها، ال يقطع عضاهها وال يصاد صيدها المدينة،
خداوند خواست و براي آن حريم تعيين نمود من هم آن را براي  تقديس را براي مكه از

، يعني احترام اصل شهر مدينه از خداوند »حره« كه حريم آن بين دو خواهم مدينه مي
گياهان مدينه نيز نبايد قطع شوند و حيوانات شكاري در  و. پس درختان  كنم تقاضا مي

  .مسلم. بروايت »حريم مدينه نبايد شكار شوند
 باره شهر مدينه در صكه پيامبر اند احمد و ابوداود از علي بن ابيطالب روايت كرده

لرجل أن ال يختلى خالها وال ينفر صيدها، وال تلتقط لقطتها، إال لمن أشاد بها ، وال يصلح « گفت: 
گياهان  نبايد« »يحمل فيها السالح لقتال، وال يصلح أن تقطع فيها شجرة، إال أن يعلف رجل بعيره

ها و پيدا  گردند و نبايد حيوان شكاري آنجا رم داده شوند و نبايد يافته تر مدينه قطع
ان كند تا صاحب كه آنها را به مردم معرفي كسي آنجا برداشته شود، مگر - لقطه -هاي  شده

گيرد و نبايد درختان آنجا  آنجا براي جنگ اسلحه بدست آنها پيدا شوند ونبايدكسي در
 . و در حديث متفق عليه آمده است»كسي به شتر خود علف دهد بريده شوند، مگر اينكه

مابين دو  صباشد. ابوهريره گويد پيامبر مي »ثور«و » عير«كه حدود حريم مدينه مابين 
قي و غربي مدينه را حرم مدينه قرار داده و دوازده ميل پيرامون زمين سنگالخي سياه شر

واقع در ميقات  »عير«كوه  مدينه را قرقگاه نمود. و حريم حرم مدينه دوازده ميل از فاصله
  باشد. در جهت شمال مي »احد«در نزد  »ثور«تاكوه 

ي و كارهاي ضرور  كه درختان را براي اند براي اهل مدينه رخصت داده صپيامبر
كنند و همچنين  قطع ،كشاورزي يا سواري و امثال آن مورد نياز، ازقبيل ساختن وسيله

 پايان خود را نيز تهيه گياه مورد نياز، براي تعليف چهار اندكه اهل مدينه رخصت داده
حرام ما بين حرتيها، «:  گفت صكنند. احمد از جابر بن عبداهللا روايت كرده است كه پيامبر

مابين در سنگالخ سياه مدينه و همه قرقگاه  « »ال يقطع شجرة إال أن يعلف منها وحماها كلها،
. »نبايد درختان آن بريده شوند مگراينكه بمنظور تعليف چهارپايان ،آن حريم است

توانند،  آنجا چنين چيزي روا نيست زيرا در مكه مردم مي كه در بخالف حريم مكه



   

  هفقه السن      814 

 

 

كنند. براي  توانند مايحتاج خود را تهيه نه مردم نميكنند ولي در مدي مايحتاج خود را پيدا
 موجب كار  كشتن شكار و قطع درختان در حريم مدينه جزائي تعيين نشده است ولي اين

المدينة حرم، « : گفت صكه پيامبر كرده است س روايت. بخاري از ان گناه و عصيان است
أحدث فيها حدثا فعليه لعنة اهللا  من كذا إلى كذا، ال يقطع شجرها، وال يحدث فيها حدث، من

 ختانش قطع حريم مدينه از آنجا تا بدانجا است و نبايد در « »والمالئكة والناس أجمعين
اي بوجود  آنجا رويدادي و حادثه آنجا رويدادهائي پيش آيد، هركس در گردد و نبايد در

تنه بريده  . هركس شاخ و برگ و»آورد، لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم بر او باد
وقاص روايت  باشد. از سعد بن ابي آن برايش حالل مي درخت آنجا را، يافت استفاده از

اي را ديدكه درختي را  او بنده ،رفت مي »عقيق«كه او سواره به قصر خويش واقع در  است
صاحبان  ،. چون سعد برگشت آن را از اوگرفت ،بريد يا شاخ و برگ آن را مي شكست مي

: معاذ  . او گفت به وي پس ده ،اي غالم ماگرفته كه از گفتند: آنچه ند وبه ويآن بنده آمد
.  امتناع ورزيد از پس دادن آن به من بخشيده است پس بدهم و صكه پيامبر اهللا چيزي

  . به روايت مسلم
 صاند و حاكم آن را صحيح دانسته است كه پيامبر كرده ابوداود و حاكم آن را روايت

هركس را ديديدكه در حريم مدينه مشغول « »وه يصيد فيه شيئا فلكم سلبهمن رأيتم« گفت:
  .»توانيد آن را از او بگيريد شكار است مي

 ؟ آيا غير از اين دو، حريم ديگري هست

 دنيا حريم ديگري بجزحريم مكه و حريم مدينه وجود ندارد و غير گويد: در ابن تيميه
نامند  جاهاي ديگررا حريم مي ،كه جاهالن نهتوان حريم ناميد همانگو آن دو جا را نمي

. اينها باتفاق مسلمين حريم نيستند، و  و امثال آن »لخليل حرم ا«و  »حرم المقدس«مانند: 
  احترام شرعي ندارند.

علما براي مدينه هم حريم  كه مجمع عليه باشد حريم مكه است وجمهور  حريمي
 ،رسيده است صاين باره از پيامبركه احاديث فراواني در   قائل هستند همانگونه

كه در طايف واقع » وجاء«نزاعي ندارند مگر درباره  ،مسلمانان درباره وجود حريم سومي
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آنجا را  دانند و جمهور مي »حريم«شوكاني آنجا را هم  جمله شافعي و گروهي از است و
  قبول ندارند. »حريم«بصورت 

  برتري مكه برمدينه

باشد و فضيلت بيشتري دارد. چون احمد  از مدينه مي برتربنا براي جمهور علما مكه 
كه  اند و ابن ماجه و ترمذي بصورت صحيح از عبداهللا بن عدي بن الحمراء روايت كرده

واهللا إنك لخير أرض اهللا وأحب أرض اهللا إلى اهللا، ولوال أني « گفت: شنيدكه مي صاو از پيامبر
به نزد خدا  بهترين زمين خدا هستي و كه تو به خداي سوگند« »أخرجت منك ما خرجت
. بروايت و »رفتم كردند هرگز بيرون نمي اگر مرا بيرون نمي ،باشي محبوبترين زمين مي

ما أطيبك من بلد، « گفتند:  به مكه صكه پيامبر ابن عباس آمده است تصحيح ترمذي از
و تمييز هستي و  چقدر شهر پاك « »وأحبك إلي، ولوال أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك

كردند، هرگز در جاي ديگر جز  اگر قومم مرا از اينجا بيرون نمي ،ترا دوست دارم چقدر
  .»گزيدم تو سكونت نمي

 دخول در مكه بدون احرام

كسي قصد حج و يا عمره را نداشته باشد، جايز است بدون احرام وارد مكه شود  اگر
فروشد و  كه گياه مي كسي انند هيزم كش وگردد، م بمنظور نياز، تكرار ،خواه دخول در آن

سقاء و شكارچي و امثال اينها يا نياز او تكرارنگردد مانند: تاجر و زائر و امثال آن و خواه 
كه اصحاب او بدان فتوي  ترين قول شافعي و چيزي . و صحيح ايمن باشد يا ترسان

مكه شد و عمامه داخل  ص. در حديث مسلم آمده است كه پيامبر اند، چنين است داده
اي راه رفته بود و  كه او پاره  ابن عمر نقل شده سياهي برسر داشت و در احرام نبود. از

  برگشت و بدون احرام به مكه درآمد.
 صبدون احرام اشكالي ندارد پيامبر ،اند، دخول در مكه گفته ابن شهاب و ابن حزم

كه قصد  كنند، نه براي كساني رهكه قصد حج يا عم اند كساني تعيين فرموده ميقات را براي
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كه دخول در مكه بدون احرام جايز  اند، نگفته صحج و عمره ندارند و خداوند و پيامبر
  . الزامي ساخت ،ست مردم را بدان ملزم ننموده ا ،كه شارع توان چيزي را نيست و نمي

  باشد الحرام مستحب مي آنچه كه براي دخول در مكه و بيت
  كرد.  مكه غسل مي كه او براي دخول در ابن عمر روايت است: از  كردن  غسل -1
ذي «كه شب را در  شود مستحب است به مكه وارد مي »زاهر«كه از ناحيه   كسي -2
كرد. بروايت  آنجا ماند. نافع گويد: ابن عمر چنان مي شب در صبماند. زيرا پيامبر »طوي

  . بخاري و مسلم
وارد مكه  -اي است گردنه نام - »كداء ثنيه -اه ثنيه العلي«كه از جهت  مستحب است -3

كه برايش مقدور است  آن صورت هرگونه آن ناحيه وارد شد. در غير از صشود. پيامبر
  و از هر طرف باشد اشكالي ندارد.

كعبه بشتابد و از  پس از اينكه وسايل خويش را درجاي امني نهاد، بزيارت خانه -4
أعوذ باهللا العظيم، «رد شود. و با خشوع و زاري بگويد: وا »باب السالم -باب بني شيبه «

وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم اهللا، اللهم صل على محمد وآله وسلم، 
پناه به خداي بزرگوارو بذات ارجمند و « »اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك

خداوندا درود و سالم  ،. بنام اهللا رانده شده بخشنده او و قدرت قديم او از دست شيطان
خود را برويم  مهر اگناهانم را بيامرز و درهاي رحم و تو بر محمد و آل او باد. خداوند

  . »بگشا
اللهم زد هذا البيت « چون نگاهش بر خانه كعبه افتاد، دستها را برداشته و بگويد: -5

ه وكرمه ممن حجه، أو اعتمره، تشريفا وتكريما تشريفا، وتعظيما، وتكريما، ومهابة، وزد من شرف
 و برتعداد ،خداوندا بر شرافت و عظمت وكرامت و هيبت اين خانه بيفزاي« »وتعظيما، وبرا

نهند  دارند وارج مي اين خانه را بزرگ مي ،نيكي كه با تشريف و تكريم و تعظيم و كساني
  .»ن نيز بيفزايكنند برقدرو ارج آنا آن را بقصد حج و عمره نثارت مي و

  »اللهم أنت السالم، ومنك السالم، فحينا ربنا بالسالم«
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برود به آرامي آن را بوسه زند. اگر نتوانست آن را  »حجراالسود«سپس به سوي  -6
اگر آن را هم نتوانست با  - استالم -بوسه زند، دست برآن مالد و دست خود را بوسه زند 

  كند. دست بدان اشاره 
  كند.  ر حجراالسود ايستاده و طواف را از آنجا شروعسپس در براب -7
مگر  ،كعبه است طواف ،نماز تحيه المسجد الزم نيست زيرا تحيت مسجدالحرام -8

إذا أقيمت «:  گفت صكه بايد آن را با امام بخواند. چون پيامبر اينكه نماز فرض برپا باشد
گفته شد،  داشته شد و براي آن اقامه هرگاه نماز فرض بپاي  « »الصالة فال صالة إال المكتوبة
طواف نماز فرض را   . و اگر نگران فوت وقت باشد، پيش از»نبايد بجزنماز فرض خواند

  كند. گزارد، آنگاه پس از نماز، طواف را شروع مي مي

  آن  كعبه و چگونگي  نه  طواف خا

كه رداي   گونه  كند، بدين كنار حجراالسود شروع كننده طواف خود را از طواف  -1
بغل  را بدوش چپ انداخته و سرآن را در زير -باالپوش مخصوص احرام - خويش 

آنرا بوسه زند يا برآن دست ماليده  ،راست خود قرار دهد و در برابر حجراالسود ايستاده
كه برايش  كند، بهر طريق  يا با دست بدان اشاره - استالم -و دست خود را بوسه زند 

بسم اهللا، واهللا « گردد باگفتن: كعبه در سمت چپ او واقع كه خانهاي  ممكن باشد، بگونه
طواف را « »صصصصأكبر، اللهم إيمانا بك، وتصديقا بكتابك، ووفاء بعهدك، واتباعا لسنة النبي

كتابت  . خداوندا بتو ايمان دارم و كنم بنام خداوند، اهللا بزرگتر از هر چيزي است شروع مي
  .»نمايم كه به حج خواندي مرا و از پيامبرت پيروي مي ردمك را باور دارم و بعهد تو وفا

با هروله و  ،اول طواف سه دور كرد، مستحب است در چون طواف را شروع -2
 ،گام بردارد. و در چهار دور باقيمانده طواف گامهاي نزديك بهم و نزديك بكعبه بشتاب و

هروله و نزديك شدن از  دحام جمعيت باگامهاي عادي گام بردارد. اگر بنا بكثرت و از
 كه ممكن باشد طواف را انجام دهد. و مستحب است كعبه ممكن نشد، بهرصورت  خانه

كند و حجراالسود را در هر دور از ادوار هفتگانه ببوسد يا  كه ركن يماني را استالم
  استالم كند.
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كه   كه فراوان ذكر و دعا گويد و از ذكر دعا بدعاهائي اكتفا كند، مستحب است  -3
گردد. بدون اينكه بچيز خاصي مقيد يا ملزم بتكرار گفته  موجب انشراح و انبساط خاطر

  كنندگان باشد. ديگر طواف

 كه شارع ما را بدان ملزم ساخته باشد  و ذكر خاصي نيست

اند سند معتبري  ذكر نموده ،يك از طوافهاي هفتگانه اذكار و دعاهائي كه مردم براي هر
بدلخواه خود  ،. طواف كننده نرسيده است صدر اين باره از پيامبرندارد و چيز خاصي 

نمايد. اينك  براي خود و قوم و دوستانش خير دنيا و آخرت را از خداوند مسئلت مي
  : بعضي از دعاهاي وارده

اللهم إيمانا بك، وتصديقا بكتابك، « گويد: وقتي كه روبروي حجراالسود ايستاد مي -1
  .»لسنة نبيك، بسم اهللا واهللا أكبر ووفاء بعهدك، واتباعا

سبحان اهللا، والحمد هللا، وال إله إال اهللا، واهللا أكبر، « گويد: كرد چون طواف را شروع -2
  . بروايت ابن ماجه »وال حول وال قوة إال باهللا

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي االخرة حسنة « گويد: چون به برابر ركن يماني رسيد مي -3
  .صبروايت ابوداود و شافعي از پيامبر »الناروقنا عذاب 

كه هر وقت به برابر حجراالسود رسيد تكبير گويد،  دانم گويد مستحب مي شافعي -4
خداوندا  « »اللهم اجعله حجا مبرورا، وذنبا مغفورا، وسعيا مشكورا« گويد: و در موقع هروله
. و در هر دوره »گيرد رارگناهانم را آمرزيده و سعي من مورد پاداش ق حجم را مقبول و

رب اغفر وارحم، واعف عما تعلم وأنت االعز االكرم، اللهم آتنا في الدنيا حسنة، « گويد: طواف
گناهي  خداوندا مرا بيامرز و به من رحم كن و از هر« »وفي االخرة حسنة، وقنا عذاب النار

 . خداوندا در دنيا و از من درگذر، تو عزيز و كريمي ،داني كه نسبت به من مي  و عصياني
. عبداهللا بن عباس بين دو »آتش دوزخ مصون فرما كن و مرا از آخرت به من نيكي عطا

خداوندا « »اللهم قنعني بما رزقتني، وبارك لي فيه، واخلف علي كل غائبة بخير« گفت: ركن مي
 گردان و آن را برايم فزوني بخش و از هرچه از دست قانع ،اي كه داده مرا به روزي

  . و حاكم . بروايت سعيد بن منصور»عوض نيكوتري به من عطاكن ،ام داده
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 كسي كه در حال طواف است  قرائت قرآن براي

قرائت قرآن در هنگام طواف اشكالي ندارد. چون طواف بمنظور ذكر خداوند است و 
 صكه پيامبر آورد. ازحضرت عايشه روايت است قرآن بيش ازهرچيز، خدا را بياد مي

طواف  « »����إنما جعل الطواف بالبيت، وبين الصفا والمروة ورمي الجمار، القامة ذكر اهللا« گفت:
براي برپا داشتن ذكر خداوند تعالي  ،كعبه و سعي بين صفا و مروه و رمي جمرات خانه
  دانسته است. »حسن صحيح«. بروايت ابوداود و ترمذي كه آن را  » است

 : فضيلت طواف

ينزل اهللا كل « گفت: صكرده است كه پيامبر ابن عباس روايت بيهقي با اسناد حسن از
يوم على حجاج بيته الحرام، عشرين ومائة رحمة: ستين للطائفين وأربعين للمصلين، وعشرين 

اهللا الحرام  خداوند هر روز يكصد و بيست رحمت بر حجاج بيت « »للناظرين
ت براي نمازگزاران و فرمايد: شصت رحمت براي طواف كنندگان و چهل رحم مي  نازل

  .»كنندگان بيست رحمت براي نگاه
گزارد و  مقام ابراهيم مي كعت نماز در چون از هفت دوره طواف فارغ شد، دور -5

گيرد. اگر  و بدينگونه طواف پايان مي »واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى« خواند: اين آيه را مي
و  »طواف تحيت «و  »اف القدومطو «حج كند اين طواف  »افراد«بصورت  ،طواف كننده

  .  كه در اينصورت نه ركن حج است و نه واجب شود ناميده مي »طواف دخول«
گويند و  » طواف العمره «كند، اين طواف را  طواف »متمتع «يا  »قران «و اگر بصورت 

كه عمره خويش را  كند و بر او است كفايت مي بجاي طواف القدوم و طواف التحيه
  د و سعي بين صفا و مروه را انجام دهد.بكمال برسان

  انواع طوافها

آنها سخن  كه در جاي خود از طواف الوداع - 3طواف االفاضه  -2طواف القدوم  -1
مكه است فرصت را از  كه در. الزم است حاجي تا وقتيطواف التطوع -4خواهيم راند 

سجدالحرام غفلت نورزد گزاردن در م دست ندهد و از طوافهاي تطوع و داوطلبانه و نماز
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و هرچه بيشتر بدانها بپردازد. زيرا فضيلت يك نماز در مسجدالحرام از فضيلت يكصد 
- . در طوافهاي تطوع و داوطالنه هروله واضطباع هزار نماز در جاهاي ديگر بيشتر است

. سنت الزم نيست - كردن ردا را بر دوش چپ انداختن و سرآن را از زير بغل راست رد
كه  كند. بخالف ديگر مساجد، شود آن را طوافكه داخل مسجدالحرام مي هر باراست 

در حقيقت طواف مسجدالحرام شود (باگزاردن دو ركعت نماز، احترام آنها برآورده مي
. طواف شروط و سنن و آدابي دارد باشد)المسجد، سنت مي بجاي دو ركعت نماز تحيه

  باشد:كه بدين شرح مي

 : شروط طواف

پاكي بدن از جنابت و حيض و نفاس و داشتن وضو و پاكي جامه و لباس از  -1
الطواف « گفت: صكه پيامبر چون ابن عباس روايت كرده است )1(آلودگي و نجاست

 طواف بمنزله نماز« »صالة...إال أن اهللا تعالى أحل فيه الكالم فمن تكلم فال يتكلم إال بخير
پس هركس خواست  ،آن را، حالل فرموده است در گفتن  است مگر اينكه خداوند سخن

  .»-يعني در اثناي طواف - گويد جز سخن نيكو نگويد   سخن
گويد  . عايشه دارقطني و تصحيح حاكم و ابن خزيمه و ابن السكن بروايت ترمذي و

:  گفت به وي ،ص. پيامبر گريست حاليكه او داشت مي به نزد اوآمد، در صكه پيامبر
إن هذا شئ كتبه اهللا على بنات «:  گفت ص. پيامبر : آري گفت ؟ عايشه اي مگر قاعده شده

اين چيزي است كه « »آدم، فاقضي ما يقضي الحاج، غير أن ال تطوفي بالبيت حتى تغتسلي
 نيز دهند، تو پس تمام كارهائي كه حاجيان انجام مي ،خداوند در دختران آدم آفريده است

 ،پس از اينكه از قاعدگي پاك شدي و غسل نمودي كه آن را ، مگر طواف ،انجام بده

                                         
مراعات نكرد با قرباني جبران  حنفيه گويند طهارت شرط نيست بلكه واجب است، اگر آن را  - 1

كند و اگر  گوسفندي قرباني كرد طواف او درست است ولي بايد شود، اگر بدون وضو طواف مي
كه در  كند و تا زماني گاوي قرباني كند طواف درست و بايد شتري يا جنب يا قاعده باشد و طواف

و بقول آنان طهارت جامه يا  كند يعني پس از پاكي بدن و جامه مكه است طواف را مجدداً اعاده
  .بدن از نجاست تنها سنت است
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 صكه پيامبر : نخستين كاري كه گفته است . باز هم عايشه . بروايت مسلم »بجاي آور
كعبه طواف   سپس بدور خانه ،گرفت بهنگام ورود به مكه انجام داد، اين بودكه وضو

  . نمود. بروايت شيخين
كسي كه  ن آن برايش ممكن نيست مانندكه برداشت  كسي آلوده به نجاستي باشد، اگر

تواند خود را نگه دارد، او طواف خود را بجاي  سلس البول يا مستحاضه است و نمي
گويد: زني به نزد   . امام مالك اي براو واجب نيست آورد و باتفاق همه فقهاء فديه مي

 به را طوافكع كه خانه : من آمدم گفت كه كرد، طلب فتوي آمد و از او عبداهللا بن عمر
پس برگشتم تا اينكه  ،گرفت ازمن خون ريختن ،چون به در مسجدالحرام رسيدم ،كنم

بازهم  ،كنم همينكه بدر مسجدالحرام رسيدم كه طواف گرديد سپس آمدم خونم قطع
كنم  كه طواف گرفت و برگشتم تا اينكه خونم قطع شد. سپس دوباره آمدم خون ريختن

: اين شيطان  گفت . عبداهللا بن عمر گرفت از خون ريختنب ،چون بدر مسجدالحرام رسيدم
محل ريزش خون را با  خواهد شما را ازاين عمل بازدارد، پس غسل كنيد و كه مي است

  آوريد.طواف خود را بجاي  اي ببنديد و پارچه
 چون ابوهريره - )  و پوشيدن شرمگاه و بدن برابر شرع اسالمي (  )1(ستر عورت -2

امير الحاج بود، مرا  صكه ابوبكر صديق از طرف پيامبر ، الوداع از حجهگويد: سال پيش 
بعد از امسال ديگر هيچ «كنيم  كه در روز قرباني به مردم اعالم نمود، گروهي مامور همراه

. »كند كه برهنه طواف كس حق ندارد مشركي حق شركت در مراسم حج را ندارد و هيچ
  . بروايت شيخين

گام را از هريك از  كامل انجام پذيرد. اگر يك -شوط -دوره  طواف بايد در هفت -3
گذارد تا  . اگر شك پيش آمد، بنا را بر اقل مي كند طواف او درست نيست ها، ترك دوره

گيرد. اگر بعد ازفراغت از طواف شك  كامل و يقيني انجام اينكه هفت دوره بصورت
  . پيش آيد، چيزي براو نيست

                                         
كرد، طواف او صحيح است  كسي برهنه طواف دانند، پس اگر حنفيه ستر عورت را واجب مي   - 1

  .كند كه در اين صورت بايد قرباني كند، مگر اينكه از مكه بيرون رفته باشد ولي بايد آن را اعاده
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  گردد. كند و بدان منتهي االسود آغازبايد طواف را از حجر -4
كند كه  گيرد. اگر طوري طواف كننده قرار كعبه در سمت چپ طواف بايد خانه -5
كه  وقتي«:  گفت . چون جابر كعبه در سمت راست او باشد طواف او صحيح نيست خانه
 طرف آن را استالم نمود، سپس از به مكه وارد شد، به نزد حجراالسود رفت و صپيامبر

بشتاب رفتن با تكان دادن  -اول با هروله  كه سه بار كرد، طواف را شروع ،راست سنگ
. »طواف نمود ،مانده را با راه رفتن عادي و چهاربار باقي -هاي نزديك بهم ها وگام شانه

  . بروايت مسلم
كسي در داخل حجر  گيرد پس اگر كعبه صورت طواف بايد در بيرون خانه -6

جزو  ،طواف او صحيح نيست چون حجر اسماعيل و شادروان كعبه اسماعيل طواف كند،
كنند نه در  باشند و خداوند دستور داده است كه بدور خانه كعبه طواف كعبه مي خانه

 كه مقدور . تا آنجا»بايد خانه كعبه را طواف كنند« »وليطوفوا بالبيت العتيق« داخل خانه:
  كنند. باشند و در نزديك آن حركت كعبه نزديك به خانه ،است بايد در حال طواف

 ،هاي طواف بقول امام مالك و امام احمد، دفعات سعي بين صفا و مروه و دوره -7
فاصله اندكي بدون عذر و فاصله زياد  گيرند، اگر بايد پشت سرهم وبدون فاصله صورت

سنت  با عذر پيش آيد، اشكال ندارد. حنفيه و شافعيه مواالت و پشت سر هم آمدن آنها را
دانند، پس اگر فاصله زيادي بين اجزاء طواف بدون عذر پيش آمد، طواف باطل  مي

گيرد. سعيد بن منصور از  سر مي آن را از ،كرده است  كه طواف را ترك آنجا شود و از نمي
كه سه دور يا چهار  ، : عبداهللا بن عمر را ديدم گفت كه كرده است حميد بن زيد روايت

كه او را  كه استراحت نمايد، و غالمي داشت نمود، سپس نشست كعبه دور طواف خانه
كرده بود، از  آنجاكه ترك نمود، سپس برخاست و طواف خود را از زد و خنك مي باد مي

در حين طواف وضوي او باطل شد، دوباره وضو  . شافعيه و حنفيه گويند: اگر سرگرفت
كند،  كه دوباره از اول شروع م نيستگيرد. الز گيرد و بقيه دورهاي طواف را از سر مي مي

  حتي اگر فاصله فراوان هم پيش آمده باشد.
با   گفته شد او كه اقامه نماز كه او مشغول طواف بود، ، روايت شده است از ابن عمر

مردم نمازش را خواند، سپس بقيه دورهاي طواف را انجام داد و دوباره از اول آن را از 
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اي  كه اگركسي مشغول طواف بود، سپس جنازه ، ستسر نگرفت از عطاء نقل شده ا
گردد و بقيه  خواند، سپس برمي شود، و بر جنازه نماز مي حاضر شد، او از طواف خارج مي
  گيرد. كرده بود از سر مي  دورهاي طواف را ازآن جاكه قطع

  سنتهاي طواف

گفتن   لروبرو ايستادن برابر حجراالسود، بهنگام شروع طواف با تكبير و تهلي -1
كند، و دستها را بر روي  كه در آغاز نماز آنها را بلند مي همانگونه  ،دستها را بلند كردن

بيايد و گونه را بر  ،حجراالسود بگذارد و آنها را آرام ببوسد بدون اينكه صداي بوسيدن
ممكن نشد، با دست آن  ،حجراالسود بگذارد، اگر امكان داشته باشد، اگر گونه برآن نهادن

كه همراه دارد، آن  آن هم ممكن نشد، با هرچيزي اگر كند و دستش را ببوسد، و ا لمسر
كند. در اين باره  بدان اشاره ،را ببوسد يا با عصا و چيزي مانند آن آن چيز كند و را لمس

  . حديثي آمده است
آن را استالم نمود سپس دهن  روبروي حجراالسود ايستاد و ص: پيامبر گفت ابن عمر

فراوان  بن خطاب نيز كه عمر  نهاد وآن را بوسيد و فراوان گريست و ديدم برآن
شود. بروايت حاكم كه  اينجا، اشكها ريخته مي : اي عمر در گفت ص. پيامبر گريست مي

گويد: عمر بن خطاب بر روي حجراالسود،  . ابن عباس آن را صحيح االسناد دانسته است
محبوبم  كه سرور ،نديده بودم اگر ،ي بيش نيستيكه تو سنگ دانم : من مي گفت خم شد و

ليكن چون  . ( كردم بوسيدم و استالم نمي كرد، من ترا نمي ترا بوسيد و استالم صمحمد -
 »�P&>B #� 7&>" _ �=� ��+ �1 ��(�« : ) كنم كرد من نيز چنين مي بوسيد و استالماو ترا 

  .»ن نمونه مورد پيروي استتري براي شما اسوه نيكو وگزيده صبيگمان پيامبر«
اند. نافع گويد:  هاي متفاوت و نزديك بهم آن را روايت كرده احمد و ديگران با متن

:  گفت كرد، و دست خود را بوسيد و كه حجراالسود را با دست استالم ابن عمر را، ديدم
روايت . ب«ام آن را ترك نكرده كرد، من هرگز كه چنين مي را ديدم صكه پيامبر زماني از«

  . بخاري و مسلم
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آن را ترك نكرد و  كه حجراالسود را بوسيد و را ديدم گويد: عمر سويد بن غفله
. ابن  . بروايت مسلم»كرد داد و توجه مي بتو فراوان اهميت مي صكه پيامبر ديدم«:  گفت
 : گفت كرد و مي آمد وحجراالسود را استالم مي كعبه مي به خانه صگويد: پيامبر عمر

  . بروايت احمد.»اهللا واهللا أكبربسم «
كعبه را  كه خانه ،را ديدم ص: پيامبر گفت كه كرده است مسلم از ابوالطفيل روايت

نمود و بر عصا  كه داشت استالم مي  كرد و حجراالسود را با عصاي سر كجي طواف مي
سود آمد اند كه او بكنار حجراال زد. بخاري و مسلم و ابوداود از عمر روايت كرده بوسه مي

اگر  ،رساني كه سود و زيان نمي كه توسنگي هستي دانم من مي«:  گفت وآن را بوسه زد. و
. خطابي گفته است كه از  »زدم كه ترا بوسه زد، من ترا بوسه نمي ، را نديده بودم صپيامبر

علل  اسباب معقول و حتي اگر ،آيد كه پيروي از سنن واجب است اين حديث برمي
خص نشده باشد وانسان بر آنها وقوف نداشته باشد. و اين سنتها به معلوم آن هم مش

اجمال  معاني آنها را هم نداند. ولي بطور هركس برسد، براي او حجت است حتي اگر
كه بوسيدن حجراالسود، احترام و بزرگداشت آنست و تبرك بدان بحساب  ، معلوم است

كه  همانگونه ،ضيلت بخشيده استف بعضي ديگر آيد و خداوند بعضي از سنگها را بر مي
بعضي از شبها وايام و ماهها را برديگر شبها  و شهرها را بر بعضي ديگر اماكن و بعضي از

. در اينگونه موارد بايد تسليم شد. در اين باره  و روزها و ماهها برتري بخشيده است
يست از كه از نظر عقل جايز است و ممتنع و ناپسند ن گاهي چيزهائي نقل شده است

حجراالسود  « .)1(»الحجراالسود يمين اهللا في االرض« :جمله در بعضي احاديث آمده است كه
كه هرگاه   . اين سخن تمثيل است همانگونه»بمنزله دست راست خدا است در روي زمين

بوسد، حجراالسود هم بمنزله  كرد و آن شخص دست او را مي  كسي مصافحه پادشاه با
كنند. يعني هركس  استالم مي بوسند و كه حاجيان آن را مي ، دست راست خدا است

كند، او با خداوند پيمان بسته است و پادشاهان پيمان را با   درروي زمين با آن مصافحه
نمايند،  كسي را مورد توجه و عنايت قرار دهند، با او مصافحه مي بندند، و اگر مصافحه مي

                                         
  .. مترجم300/5. ج  از ابن االثير استفاده شدهبراي بيان معني اين حديث    - 1



  825     حج
  

  

 ،هم با دست بوسي ،دهند. و زيردستان جام ميو پادشاهان معامله و پيمان را با دست ان
كنند. بنابراين بوسيدن حجراالسود، هم تمثيل و تشبيه است و با بوسيدن  اظهار ارادت مي

حديث عمر اين تشبيه و  ،گفته است شود. مهلب آن بدرگاه خداوند، عرض ارادت مي
يدن حجراالسود، كه خداوند دست داشته باشد و بوس كند و معاذ اهللا  تمثيل را رد مي

امتحاني است براي اظهار اطاعت ظاهر بندگان و شباهت به قصه سجده ابليس ملعون 
كه حضرت  كه سنگي از سنگهائي دارد. و بصورت يقين معلوم نيست �براي آدم

كه بطور يقين  كعبه بكار برده است باقي مانده باشد، بغير از حجراالسود ابراهيم در بناي
  ضرت ابراهيم نصب فرموده بود.كه ح همان سنگي است

  فشار آوردن و خود را به حجر االسود چسباندن 
كه موجب رنج ديگران نباشد،   مادام ،فشار آوردن و خود را به حجراالسود چسباندن

آورد تا اينكه بيني خود را خونين  فشار مي اشكالي ندارد. گويند عبداهللا ابن عمر، آنقدر
يا أبا حفص إنك رجل قوي، فال تزاحم « : گفت  ن خطاببه عمر ب صو پيامبر ،ساخت مي

اي عمر  « »على الركن، فإنك تؤذي الضعيف، ولكن إن وجدت خلوة فاستلم، وإال فكبر وامض
چون موجب رنج ضعيفان  زياد برركن حجراالسود، فشارنياور، ،تومرد نيرومندي هستي

و بكار خود ادامه بده و اال تكبير گوي  كن و وقت خلوت شد استالم شود، ولي هر مي
  .»روان شو

: وسط باالپوش احرام و ردا را زير بغل طرف راست قرار دادن و دو طرف  اضطباع -2
  : گذاشتن  ديگر آن را روي دوش چپ
قصد عمره كردند و رداي خويش » جعرانه«و يارانش از  صابن عباس گويد: پيامبر

بروايت احمد و ابوداود. و  -عاضطبا -روي دوش چپ انداختند  بغل راست و را زير
اند اينكار به هروله رفتن در طواف  گفته . در فلسفه آن مذهب جمهور فقها چنين است

كسي را نديده  گفته است اضطباع سنت نيست زيرا معروف نيست و كند. مالك كمك مي 
  . مستحب نيست ،نماز طواف كه آن را انجام داده باشد و باتفاق همه اضطباع در است
. هروله در سه  گامهاي نزديك بهم ها و : بشرعت رفتن با تكان دادن شانه هروله  -3  

باشد از عبداهللا  ور طواف اول و بطور عادي رفتن در چهار دور طواف بعدي سنت مي ده
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كرد و تا  سه دور اول طواف را از حجراالسود شروع صكه پيامبر بن عمر روايت است
از حجراالسود  . ( رفت و چهار دور بعدي بطور عادي مي رفت رسيد با هروله مي بدان مي

آيد، پس سه شوط با  كردن و دوباره بدان رسيدن يك دور و يك شوط بحساب مي شروع
  . و مسلم . بروايت احمد شوط با رفتن عادي هروله و چهار

دور بعدي آن را  كرد، الزم نيست در چهار كسي هروله را درسه دور اول ترك اگر
كه سعي بين صفا و مروه  طوافي طواف عمره و هر در» وله هر « و» اضطباع«. كند قضا

  باشد. بدنبال داشته باشد، براي مردان سنت مي
اضطباع و هروله را انجام داده بود اعاده و  »طواف القدوم«كسي در  شافعيه گويند: اگر

طواف  و اگر بعد از.  الزم نيست» طواف االفاضه«در  ،دوباره انجام دادن اضطباع و هروله
سعي بين صفا ومروه را انجام نداد سعي را براي بعد از طواف الزياره بتاخير  ،القدوم

دهد. زنان نبايد اضطباع و هروله  اضطباع و هروله را در، طواف الزياره انجام مي ،انداخته
: زنان نبايد در  گفت باشد. چون ابن عمر را انجام دهند، چون ستر عورت واجب مي

  . هروله بروند. بروايت بيهقي ،واف و سعي بين صفا و مروهط
  رفتن  سفه هرولهفل

كه بمكه وارد شد، بر اثر تب مدينه  وقتي صگويد: پيامبر ابن عباس در اين باره
كه تب مدينه  شوند گفتند: قومي بر شما وارد مي گرديده بود، مشركان سست و ناتوان

 اين را بر صاند. خداوند پيامبر ر و تباهي شدهش آن دچار از آنان را ناتوان ساخته و
 ،. لذا به ياران خود فرمود در سه دور و شوط اول طواف گفته مشركان مطلع ساخت

كه  در بين دو ركن بصورت عادي بروند. چون مشركان مسلمانان را ديدند هروله بروند و
اند، از ما  ينه ناتوان شدهاثر تب مد گفتيد بر كه شما مي اينان«گفتند:   روند، با هروله مي

 كه در نداد، بخاطر توجه به حال اصحاب دستور ص: پيامبر . ابن عباس گفت»قويترند
  .»طواف هروله بروند تا خسته نشوند و زيان نبينند همه هفت دور

  . كه متن از او است بروايت بخاري و مسلم و ابوداود
 منتفي شده است و مسلمين بركه بعد از اينكه اين فلسفه  عمر خطاب در نظر داشت

كنند، ولي خواست صورت طواف بهمان حال دوران  اند، هروله را ترك اوضاع مسلط شده
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  گويد:  الدين طبري براي نسلهاي بعدي باقي بماند و يادگاري باشد. محب صپيامبر
رود، ولي حكم  آيد، سپس آن سبب از ميان مي چيزي در دين پيش مي ،گاهي بنا به سببي

  ماند. باقي ميآن 
:  گفت كه مي عمر بن خطاب شنيدم : از گفت كه كند زيد بن اسلم از پدرش نقل مي

؟ و حال آنكه خداوند  سازيم هاي خود را برهنه مي رويم و شانه چرا ما امروز هروله مي
كه  . با اين حال چيزي كافران را نابود ساخته است كفر و گردانيده است و اسالم را پيروز

  . كنيم آن را ترك نمي ،داديم انجام مي صن پيامبردر زما
 ص: عبداهللا ابن عمرمي گويد: من پيامبر استالم ركن يماني و دست ماليدن بر آن -4

يعني ركن  -كند مگردو ركن يماني را  لمس كه هيچ ركني را دست بزند و ام را نديده
كرد استالم اين  چنين كه را ديدم صكه پيامبر آنوقت و من از -يماني وركن حجراالسود

ام نه در حال سختي و نه  ترك نكرده -ركن يماني و ركن حجراالسود-  دو ركن يماني را
  . . هر دو بروايت بخاري و مسلم در حال فراغ

 كه فضيلت آنها بيش از ديگر كند، كننده بدين علت اين دو ركن را استالم مي طواف
كه  ، قواعد و بنياني يت دارد. يكي آنكه بر. براي مثال ركن حجراالسود دو مز اركان است

كه نقطه  آن قرار دارد ابراهيم نهاده بود، نهاده شده است و ديگر اينكه حجراالسود در
كه  اي كه در مقابل آن است هم بر اساس پايه  باشد. و ركن يماني و انتهاي طواف مي آغاز

  . حضرت ابراهيم نهاده بود، نهاده شده است
كه  كرده است كه از قول عايشه به وي خبر داده شده است ن عمر روايتابوداود از اب

بعضي از حجر اسماعيل جزو خانه كعبه  « »إن الحجر بعضه من البيت« : گفت صپيامبر
كنم كه عايشه اين مطلب را، از  : بخداي سوگند، گمان مي گفت . ابن عمر»باشد مي

)  شامي بدين سبب استالم دو ركن ( صكه پيامبر كنم گمان مي شنيده باشد، من صپيامبر
اهللا  كه آنها براساس قواعد و پايه اولي بيت ، كرده است متصل به حجر اسماعيل را ترك
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. )1(كردند بيرون سوي حجر اسماعيل را طواف مي ،اند و مردم هم بدين جهت نهاده نشده
 ،كننده و طواف باشد همه امت اسالمي متفقند بر اينكه استالم دو ركن يماني مستحب مي

كند. ابن حبان در صحيح خود  يعني دو ركن شامي را، استالم نمي ،يماني دو ركن غير
زيارت « »الحجر والركن اليماني يحط الخطايا حطا« گفت: صروايت كرده است كه پيامبر

  . »كنند االسود و ركن يماني گناهان را محو ميو استالم سنگ حجر

  )2(دو ركعت نماز بعد از طواف

 ،خواه طواف فرض يا طواف سنت ،اتمام هرطواف بعد از ،كننده طوافكه  سنت است
گويد  اي از مسجدالحرام بخواند. جابر كنار مقام ابراهيم يا در هر نقطه دو ركعت نماز در

به مقام ابراهيم  كعبه را طواف نمود و  خانه به مكه وارد شد هفت دور صچون پيامبر

›ρä#)+ آمد و اين آيه را خواند: ÏƒªB$# uρ ÏΒ ÏΘ$s)̈Β zΟ↵Ïδ≡t�ö/ Î) ’ ~? |ÁãΒ_  :سپس پشت . ]١٢٥[البقرة
مقام ابراهيم دو ركعت نمازخواند و بعد ازآن به نزد حجراالسود آمد وآن را استالم نمود. 

كه در آن دو  . و سنت است كه آن را حديث حسن صحيح دانسته است بروايت ترمذي
 بخواند. و بروايت مسلم و »اخالص«و  »كافرون«هاي  سوره ،بعد از قرائت فاتحه ،ركعت

توان در هر جاي  . اين دو ركعت را مي بثبوت رسيده است صپيامبر ديگران اين عمل از

                                         
خورد، با مراجعه به  در متن اصلي روايت يك نوع ابهام و مشخص نبودن مرجع ضمير به چشم مي   - 1

الدين حمدي ترجمه فوق   كتب فقهي و مشورت با استاد برهان  داود و مراجعه به متن اصلي سنن ابي
ثنا مخلد بن خالد، ثنا عبدالرزاق، اخبرنا معمر، عن  حد 1875:  بعمل آمد. اينك متن اصلي روايت

فقال ابن عمر:  إن الحجر بعضه من البيت.«: ل الزهري، عن سالم عن ابن عمر انه اخبر بقول عايشه
لم يترك استالمهما،  صصصص، إني الظن رسول اهللاصصصصواهللا إني الظن عائشة إن كانت سمعت هذا من رسول اهللا

استاد   چاپ بيروت. 2/176. سنن»اعد البيت، وال طاف الناس وراء الحجر إال لذلكإال أنهما ليسا على قو 

)  دوم ( �M A0�گويد: 295 - 1/294كتاب تيسير الوصول ج  محمد حامد فقي در تعليق بر آن، در

علته  ) و لم يکن يعلم  للرکنين الشاميين و معناه ان ابن عمرکان يعلم ترک رسول اهللا االستالم  (جواب ا ن، 
  .) مترجم . (»عبداهللا بن محمد بهذا عرف عله ذلک فلمااخبره

  .دانند حنيفه اين دو ركعت را واجب مي   - 2



  829     حج
  

  

بن  . جبير كه از خواندن نماز در آنها نهي شده است از حرم خواند، حتي در اوقاتي
ا طاف بهذا البيت، وصلى أية يا بني عبد مناف ال تمنعوا أحد« : گفت  صگويد: پيامبر مطعم

كسي را از طواف بدور اين خانه و خواندن  ، اي بني عبدمناف« »ساعة شاء، من ليل، أو نهار
كه  . بروايت احمد و ابوداود و ترمذي »نماز در هر ساعت از شب و روز باشد، منع نكنيد

  . آن را تصحيح نموده است
اين دو ركعت نماز، بعد از طواف در كه  اينست مذهب امام شافعي و احمد. همانگونه

 . زيرا بخاري از ام سلمه روايت باشد، در خارج مسجد نيز جايز است مسجد سنت مي
  . كرد و نماز را نخواند تا اينكه از مسجد بيرون رفت كه او سواره طواف ، كرده است

  گويد: خواند و بخاري » ذي طوي «كه او آنها را در  كرده است  مالك از عمر روايت 
را خواند اگر  ركعت نماز طواف در خارج حرم شريف اين دو بن خطاب پس از عمر

كند و بسنت عمل  كفايت مي فرض بخواند، بجاي سنت هم او را طواف نماز كسي بعد از
  . نزد شافعيه و مشهور مذهب احمد صحيح اينست نموده است و در

ديگري موجب انجام سنت  چيز ،اند: غير از اين دو ركعت سنت گفته  مالك و حنفيه
سنت نبوي  ،و تنها با خواندن دو ركعت سنت نشيند ( نيست و چيزي بجاي آنها نمي

  . پذيرد) تحقق مي

 خواند مي مكي نماز  كه در حرم عبور و مرور از جلوكسي

كسي در مسجدالحرام نماز بخواند و مردم خواه زن يا مرد از پيش روي  كه  جايز است 
 . ون اينكه كراهت داشته باشد. و اين مسئله از خصايص مسجدالحرام استاو بگذرند، بد

را  صاش و جدش گويد: كه او پيامبر كثير بن وداعه بنقل از بعضي افراد خانواده كثير بن
كردند و  خواند و مردم از جلو او عبور مي نماز مي »سهم بني«كه دركنار  ، ديده است

بين او «گويد:   فاصله واقع نشده بود. سفيان بين عيينهآنان  و پوششي در بين او و» ستره«
  .  . بروايت ابوداود و نسائي و ابن ماجه»اي وجود نداشت ستره ،كعبه و بين

 ن با هم طواف مردان و زنا
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: عطاء به وي خبر داد، كه ابن هشام  گفت كندكه او بخاري از ابن جريج روايت مي
: چگونه زنان را از طواف با  گفت عطاء به وي  طواف با مردان منع نمود و زنان را از

 ،گفتم  كردند؟ گويد: با مردان طواف مي صكني و حال آنكه زنان پيامبر مردان منع مي
كه من بعد از   خورم خود سوگند مي  : بجان ؟ او گفت بعد از آيه حجاب بود يا پيش از آن

شدند و  ا مردان مخلوط مي: چگونه ب . گفتم ام را دريافته صآيه حجاب محضر پيامبر
 لشدند، عايشه آميختند و مخلوط نمي : با مردها نمي گفت  اختالط به چه شكل بود؟

: اي ام  گفت  شد. زني به وي كرد و با آنها مخلوط نمي دور از مردان و تنها طواف مي
تناع : تو تنها برو و خود او ام او گفت ،كنيم المومنين بيا برويم حجراالسود را استالم 

كردند ولي هر وقت داخل  رفتند و با مردان طواف مي ورزيد. آنان شبها ناشناخته بيرون مي
شدند .و زن  رفتند و آنگاه داخل مي كردند تا اينكه مردها بيرون مي شدند، صبر مي بيت مي

  كناره بگيرد.  كند و از مردان تواند بهنگام خلوت حجراالسود را استالم  مي
: بر حجراالسود زياد فشار نياور و  گفت به زني  لكه عايشه  روايت شده است

كه شلوغ  كن و اگر ديدي داخل در ازدحام نشو، اگر ديدي خلوت است آن را استالم
گوي و كسي را   تكبير و تهليل ،آن رسيدي چون به برابر ،است و ازدحام فراوان است

  .»ميازار

 طواف سواره

كند، حتي اگر قادر به راه رفتن هم باشد، مشروط تواند سواره طواف  مي ،طواف كننده
 در صگويد: پيامبر برآنكه براي سواري خويش سبب و علتي داشته باشد. ابن عباس

كرد و ركن را با عصاي خويش استالم نمود.  خويش طواف برشتر الوداع سوار حجه
  . بروايت بخاري و مسلم

به را طواف نمود و سعي بين خانه كع ،الوداع سواره در حجه صجابرگويد: پيامبر
از او  اعمال مردم مشرف باشد و او بر صفا و مروه را انجام داد تا مردم او را ببينند و
  سئوال كنند، زيرا مردم بر او ازدحام كرده بودند.

  كند  كه جذامي با مردم سالم طواف مكروه است 
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كه خانه كعبه  دزني جذامي را دي �گويد: عمر بن خطاب ابومليكه مالك بروايت از
ات  كاش در خانه اي ،كنيز خدا، مردم را آزار مرسان  : اي گفت كند، به وي را طواف مي

 : آنكس گفت گذشت و به وي كنار او كرد. سپس بعدها مردي از و او چنين ،نشستي مي
: من حاضر  . آن زن گفت كن پس بيرون بيا و طواف  ،كرد، مرده است  طواف منع كه ترا از

يعني بعد  ،در حال حيات از او پيروي كنم ولي بعد از مرگ او از او نافرماني نمايم نيستم
  . كنم از مرگ نيز از او اطاعت مي

 كه از آب زمزم نوشيد: ست مستحب ا

كننده از طواف فارغ شد و دو ركعت نماز دركنار مقام ابراهيم خواند،  چون طواف
آب  از صكه پيامبر حين آمده استآب چاه زمزم بنوشد. در صحي كه از مستحب است
گرسنه را سير  انسان  اين آب« »إنها مبارك إنها طعام طعم وشفاء سقم« گفت: زمزم نوشيد و

 صقلب پيامبر �. و گويند شب معراج و اسراء جبريل»كند و شفاي بيماري است مي
كه  تو ابن حبان از ابن عباس روايت نموده اس »الكبير«. طبراني در  را بدان آب شست

بهترين « »خير ماء على وجه االرض ماء زمزم، فيه طعام الطعم، وشفاء السقم« فرمود: صپيامبر
:  گفته  . منذري»دهد بيمار را شفا مي گرسنه را سير و كه آب روي زمين آب زمزم است

  راويان اين حديث موثوق به هستند.

 آب نوشيدن از آن

را بنيت شفا از بيماري و خيردنيا و دين نوشد، آن  كه از آب زمزم مي  كسي  سنت است
آب زمزم بهر نيتي خورده شود،  « »ماء زمزم لما شرب له« فرمود: صبنوشد. چون پيامبر

: من عبداهللا بن  . سعيد بن سعيد گفت»شود براي شفا و درمان است و سودمند واقع مي
اي بنوشد،  عهكه برايش آب زمزم آوردند و خواست ازآن جر مكه ديدم  المبارك را در

خداوندا ابن ابي الموالي از محمد بن المنكدر و او از «:  سپس روي بكعبه ايستاد و گفت
. و من آنرا بمنظور »ماء زمزم لما شرب له« : گفت صكه پيامبر كرده است جابر برايم نقل
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. احمد با سند صحيح و بيهقي آنرا »سپس آنرا نوشيد ،نوشم روز قيامت مي رفع عطش در
  اند. كرده  ترواي

ماء زمزم لما شرب له، إن شرته تستشفي شفاك اهللا، وإن « گفت: صگويد: پيامبر ابن عباس
شربته لشبعك، اهللا أشبعك اهللا، وإن شربته لقطع ظمئك قطعه اهللا، وهي هزمة جبرائيل وسقيا اهللا 

 آب زمزم بهرمنظوري نوشيده شود، براي آن سودمند است و آنرا برآورده « »إسماعيل
آنرا  دهد و اگر خدا ترا شفا مي ،آنرا بمنظور طلب شفا از بيماري بنوشي كند، اگر مي

خدا ترا سير خواهد كرد وگرآنرا بمنظور رفع  ،گرسنگي بنوشي بمنظور سير شدن از
كه جبريل بوجود آورد   اي است كند، آن حفره خدا تشنگي شما را رفع مي ،تشنگي بنوشي

اند و حاكم بدان  . دارقطني و حاكم آنرا آورده»سيراب ساختو خداوند بدان اسماعيل را 
استعاذه و پناه بردن به  اگر آنرا بمنظور« »وإن شربته مستعيذا، أعاذك اهللا« : افزوده است

  . »خداوند، بنوشي خدا ترا پناه دهد
روبه قبله و  بنوشي و ،كشيدن كه آنرا با تاني و به سه نوبت و با نفس  مستحب است

پر شود. و حمد و  كه بتمامي سيراب و سيراب شده بنوشيد، يعني آنقدر بنوشدكامال 
گويد: مردي به نزد ابن عباس  گويد و دعاي ابن عباس را بخواند ابومليكه   خداي  ستايش

كه الزم  : آنگونه . ابن عباس گفت : از آب زمزم نوشيدم ؟ گفت آيي كجا مي : از آمد، گفت
 ،آن نوشيدي : هرگاه از ؟ ابن عباس گفت اي ابن عباس گونه: چ گفت ؟ او است نوشيدي

كه  آنقدر بنوش  ،آن آنگاه از نفس بكش و و سه بار ،گوي خداي كن و ذكر روي به قبله
چون فارغ  -آيد تا پهلوهايت باال مي -آن پر شود و بتمامي سيراب شده باشي  شكمت از

يننا وبين المنافقين أنهم ال يتضلعون آية ما ب«:  گفت صزيرا پيامبر ،گوي شدي حمد خداي
كه  نوشند نمي آب زمزم آنقدر كه منافقان از فرق بين ما و منافقان آنست« »من زمزم

  . . بروايت ابن ماجه و دارقطني و حاكم»پهلوهايشان باال بيايد
اللهم إني أسألك علما نافعا، ورزقا « : گفت نوشيد مي ابن عباس چون ازآب زمزم مي

خداوندا از تو دانش سودمند و روزي فراخ و شفاي هرگونه « .»شفاء من كل داءواسعا، و 
  .»خواهم بيماري را مي
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 ه زمزم پيدايش چا

وقتي كه او و فرزندش اسماعيل  لكه هاجر  كرده است بخاري از ابن عباس روايت
 ،خاموش«:  گفت دچار تشنگي گرديدند بر كوه مروه رفت و صدائي شنيد، بخويشتن 

 ،: براستي صدايت را شنيدم گوش داد و دوباره همان صدا را شنيد و گفت  دقتسپس ب
كه با پاشنه يا بال خود،   اي را در محل فعلي زمزم ديد، . آنگاه فرشته اگر فريادرس هستي

كرد بكندن آن تا بصورت حوض درآيد   كند تا اينكه آب پيدا شد. هاجر شروع آنجا را مي
  .»زد نوشيد و فوراً جاي مشت او آب فوران مي ت و ميگرف و با مشت از آن برمي

أو قال: لو لم  -رحم اهللا أم إسماعيل، لو تركت زمزم « گفت: صگويد: پيامبر ابن عباس 
خدا مادر اسماعيل را بيامرزد، اگر زمزم را بحال « »لكانت زمزم عينا معينا - تغترف من الماء 

زمزم بصورت  ،گرفت جلوآن را نمي داشت و آن با مشت برنمي گذاشت و از خود مي
اش را شير داد.  آن آب نوشيد و بچه : سپس هاجر از گفت . او»آمد مي چشمه روان در

: از خشك شدن و ضايع شدن آب اين چشمه نترسيد. بيگمان اين  گفت فرشته به وي
نهند و  را در اينجا بنيان مي -اهللا الحرام بيت - و پدرش خانه خدا  -اسماعيل-جوان 

اي  كعبه همچون تپه گرداند. خانه آنان را ضايع نمي كند و خداوند دوستان خود را تباه نمي
كرد و سيلي بردگي را  گاهي از طرف راست وگاهي از چپ آنرا خراب مي كه سيلها بود

  آورد. نمود و شكاف پديد مي ايجاد مي

 دعا خواند: »ملتزم«نزد  مستحب است در

  دعا كند.  »ملتزم« م نوشيد مستحب است در نزد،بعد از اينكه حاجي ازآب زمز
ماند و  مي »كعبه در –باب «و  »ركن«كه او بين  كرده است  بيهقي از ابن عباس روايت 

باشد و هركس آنجا مالزم شود  : بين ركن و در كعبه ملتزم مي گفت كرد و مي دعا مي
شعيب از پدرش و از  بن هرچه از خداوند، تقاضا كند خداوند به وي عطا كند. ازعمرو
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 »ملتزم«كه صورت و سينه خود را به  را ديدم ص: پيامبر گفت  كه جدش روايت شده 
  .)1(عبارت است از حطيم »ملتزم«اند:  گفته چسبانده بود. بعضي 

و حديث اسراء را در تاييد اين  ،اسماعيل گويد: حطيم عبارت است از حجره  بخاري 
: در حاليكه در حطيم خوابيده بوديم و در بعضي  گفت صكه پيامبر كرده است مدعا ذكر

كه حطيم بمعني محطوم مانند   . و گفته است : در حجره خوابيده بوديم گفته است روايات
  باشد. قتيل بمعني مقتول مي

 كعبه و حجر اسماعيل شد: كه داخل خانه  مستحب است

بداخل  صپيامبر ،كهكه در سال فتح م اند كرده بخاري و مسلم از ابن عباس روايت
هم همراه او بودند و دررا بروي خود  ،اسامه بن زيد و عثمان بن طلحه كعبه رفت و خانه

بين دوستون  كعبه در داخل در صبستند. چون درگشودند، بالل به من خبردادكه پيامبر
آنجا  كعبه و نماز خواندن در يماني نماز خواند. برمبناي اين راويت علما، داخل شدن در

چون ابن  ،اند اگرچه سنت است ولي از جمله مناسك حج نيست گفته دانند و ا سنت مير
. بروايت حاكم  جزو مناسك حج نيست ،كعبه : اي مردم داخل شدن در خانه گفت عباس

كه بداخل حجر  كعبه برود، مستحب است كسي نتوانست بداخل . اگر با سندي صحيح
باشد. احمد  كعبه مي جزو خانه حجر  قسمتي از اسماعيل برود و آنجا نماز بخواند، چون

: اي رسول  گفتم ، گفت سعيد بن جبير و او از عايشه روايت كرده است كه با سند جيد از
او فرمود: بگو شيبه بن عثمان  ،كعبه رفتند، جز من خدا همه افراد خانواده تو، بداخل خانه

: ما  او گفت ،سي بنزد او فرستادمك كليددار كعبه در را براي تو بگشايد. من  ،بن طلحه
 : گفت ص. پيامبر ايم در دوره جاهلي و دوره اسالم در شب در خانه را بگشاييم نتوانسته

برو نمازت را در حجر  « »صلي في الحجر فإن قومك استقصروا عن بناء البيت، حين بنوه«

                                         
بعضي  . كعبه يا مابين ركن و چاه زمزم و مقام ابراهيم كعبه يا ديوار عبارت است از حجـر : حطيم  - 1

گويند  كعبه و تا مقام ابراهيم را حطيم ركعبه بين ركن حجراالسود تا د از مقام ابراهيم تا در :اند گفته
و خود را شكسته و  پردازند كنند و بدعا و زاري مي چون مردم در آنجا انانيت خود را خورد مي

  .قاموس ماده حطم .كنند فراموش مي
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  كوتاهي كعبه   خانه زيرا قوم تو در بناي  -كعبه است  كه آنهم جزء خانه - اسماعيل بخوان 
  .»كردند و جزئي از آن را كه حجر باشد همراه آن و داخل آن نساختند

 صفا و مروه  بين  سعي

همسرش   �: بخاري از ابن عباس روايت كرده است كه ابراهيم دليل مشروعيت آن
اهللا و زيرسايه  كنار بيت هاجر و فرزندش اسماعيل شيرخواره را به مكه آورد وآنان را

كسي  آن روز، در مكه گذاشت و بجا ،كه باالي محل فعلي زمزم قرار داشت ، ختيدر
در نزد  ،كه آب داشت كه درآن خرما بود و مشكي اي كيسه وجود نداشت وآبي هم نبود و

: اي  گفت كرد و آنان نهاد، سپس ابراهيم برگشت و رفت و مادر اسماعيل او را دنبال
چند  - ؟  گذاري تنها مي ،كسي و چيزي نيست  كه ين درهروي و ما را در ا كجا مي ابراهيم

.  نگريست كرد و سوي او نمي كرد و ابراهيم به وي توجهي نمي بار اين حرف را تكرار
: پس  گفت . هاجر : آري گفت ؟ ابراهيم : آيا خداوند ترا بدين دستور داده است گفت هاجر

 كه هاجر وايت ديگري آمده استكند. در ر خداوند ما را فراموش و تباه و ضايع نمي
: بدان  گفت : براي خداوند. هاجر گفت ؟ ابراهيم كني كسي ترك مي  : ما را براي چه گفت

-تثنيه «گرفت تا اينكه به  راضي و خرسندم و برگشت ابراهيم هم راه خويش را پيش
و دست بدعا ديدند رسيد، آنگاه بطرف خانه كعبه ايستاد  كه او را نمي  »گردنه انتهاي دره 

/−uΖ$!+ زبان آورد: برداشت و اين كلمات را بر §‘ þ’ ÎoΤÎ) àMΖs3ó™r& ÏΒ  ÉL−ƒÍh‘èŒ >Š# uθ Î/ Î�ö� xî “ÏŒ 

?í ö‘y— y‰Ψ Ïã y7ÏF÷� t/ ÇΠ §�ys ßϑø9$# $uΖ−/ u‘ (#θßϑ‹É) ã‹Ï9 nο 4θ n=¢Á9 $# ö≅yè ô_ $$sù Zο y‰ Ï↔øù r& š∅ÏiΒ Ä¨$̈Ζ9 $# 

ü“Èθ öκsE öΝÍκö� s9 Î) Νßγø% ã—ö‘$# uρ zÏiΒ ÏN≡t� yϑ̈W9 $# óΟ ßγ‾= yè s9 tβρ ã� ä3ô± o„ ∩⊂∠∪_  :پروردگارا « .]37[إبراهيم
. نزد خانه محترم تو  بيابان سكونت دادم كشت وذرع و من فرزند وزن خود را در وادي بي

كعبه معظم تو، آنان را نهاديم تا برپاي دارند نمازرا و بتو بردارند نياز را، پروردگارا  و
گردان و همه را به سوي اين بقعه دوان گردان و  آنان متمايلدلهاي مردمان را به بسوي 

كه شكر آن  دارم هائي را كه ازهمه جا بدانجا آرند، اميد مي ميوه ،روزيشان گردان
  .  »بگزارند
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كنار خود نهاد و مشك را بدرخت  هاجر در زير درخت نشست و فرزندش را در
كه آن مشك تمام شد و   اد تا وقتيد اش را شير مي آن نوشيد و بچه كرد و از آويزان 

گرديد و گرسنگي بر فرزندش چيره شد، تا اينكه  شير در پستان وي نيز خشك  ،بدنبال آن
كرد و تاب ديدن او را  او را نگريست و اضطراب بچه را مشاهده ،هاجر با نگراني تمام

 . سپس از فتبرخاست و رفت تا اينكه بر باالي تپه صفاكه نزديكتر بود قرار گر ،نداشت
كسي را نديد. لذا از صفا پائين  ؟ آنجا كرد، تا ببيند آياكسي هست  آنجا به سوي دره نگاه

اي برفتن خود ادامه  كرد و چون انسان خسته آمد، تا اينكه به دره رسيد، دامن خود را جمع
ا كسي را كرد تا ببيند آي گذشت و به باالي مروه رسيد و از آنجا نگاه  داد تا اينكه ازوادي

كرد. ابن  اين رفتن بين صفا و مروه را تكرار كسي را نديد. هفت دور بيند؟ آنجا هم  مي
كه مردم هم سعي بين آن دو تپه را انجام  ،: بدين سبب است گفت ص: پيامبر گفت عباس 

  دهند. مي

  صفا و مروه بين  حكم سعي 

  مروه بدين شرح اختالف دارند:  علما درباره سعي بين صفا و
و مالك و شافعي و احمد، بنا  صابن عمر و جابر و عايشه از اصحاب پيامبر - الف

 اي كه اگر . بگونه گويند: سعي بين صفا و مروه ركني از اركان حج است بروايتي از او، مي
شود. و بر  كند، حج وي باطل و با قرباني يا چيزي ديگر، جبران نمي حاجي آن را ترك

  اند: كرده ر استدالل اين مذهب خويش بداليل زي
: نظرت درباره اين آيه  : از عايشه پرسيدم گفت گويد: عروه  بخاري بنقل از زهري  -1

βÎ) $x+ چيست: ¢Á9$# nο uρ ö�yϑ ø9 $#uρ ÏΒ Ì�Í←!$ yèx© «! $# ( ôyϑsù ¢kym |MøŠ t7ø9 $# Íρr& t� yϑtFôã $# Ÿξsù 

yy$ oΨ ã_ Ïµ ø‹n=tã βr& š’ §θ ©Ütƒ $ yϑÎγÎ/_  :جمله شعاير خداوند  صفا و مروه از«.  ]١٥٨[البقرة
كند و   كه آنها را نيزطواف  گناهي نيست باشند، پس هركس به حج يا عمره رفت بروي مي

كه اگركسي آنها را هم طواف   كنم گمان مي . بخداي سوگند»سعي بين آنها را انجام دهد
اگر تاويل آيه گفتي   بد سخني ،: اي پسرخواهرم گفت  . عايشه گناهي نيست  نكرد بروي
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$Ÿξsù yy+ بايستي خداوند بگويد: مي ،گوئي كه تو مي  آنگونه بود، oΨ ã_ Ïµ ø‹n=tã βr& š’§θ ©Ü tƒ 

$ yϑÎγÎ/_  :آنان  . اين آيه درباره انصار نازل شده است در صورتيكه چنين نيست .]١٥٨[البقرة .
آنرا  و آمدند طاغوت به حج مي» منات«پيش از اينكه اسالم بياورند، براي زيارت 

كه بزيارت اين بت به   قدير قرار داشت و هركس »مشلل«پرستيدند و آن بت در  مي
كرد، مبادا منات  داد و ازآن پرهيز مي سعي بين صفا و مروه را انجام نمي ،رفت مي »مشلل«

. چون انصار  وجود داشت» نائله«و برمروه بت  »اساف«خوشش نيايد، چون بر صفا بت 
گفتند: اي رسول خدا ما گناه  كردند و  سئوال صن باره از پيامبراسالم آوردند دراي

$ (βÎ+ كه اين آيه نازل شد: كنيم.  كه صفا و مروه را طواف  ،دانستيم مي x ¢Á9$# nοuρ ö� yϑø9 $# uρ 

ÏΒ Ì� Í←!$ yèx© «!$#_  :بين صفا و مروه را   سعي  ص: پيامبر گفت  لعايشه. ]١٥٨[البقرة
  كند.  كسي حق ندارد طواف آنها را ترك  پس ،است بصورت سنت هميشگي درآورده

صفا   و مسلمانان سعي ص: پيامبر روايت كرده است كه گفت لمسلم از عايشه -2
آمده است و بجان خود سوگند  اند و بصورت سنت هميشگي در و مروه را انجام داده

كامل و  و رامروه را بجاي نياورد، خداوند حج ا صفا و  سعي كند و  كس حج خورم هر مي
  كند. تمام نمي

: من همراه بعضي از زنان  گفت حبيبه دخت ابي تجراه يكي از زنان بني عبدالدار -3
كه بين صفا و مروه  كرديم نگاه مي صبه خانه آل ابي حسين درآمديم و به پيامبر ،قريش

چرخيد، چون درسعي خود،  كمرش مي داد و ازار و زيرپوش ايشان بدور سعي انجام مي
كه  ديدم وازاو شنيدم كه زانوان او را مي ، توانم بگويم تا جائيكه مي ،داشت ندگام برميت

كه  سعي بين صفا ومروه را انجام دهيد« »اسعوا، فإن اهللا كتب عليكم السعي« : گفت مي
  اند.  . احمد و ابن ماجه و شافعي آن را روايت كرده»كرده است خداوند آن را برشما فرض

پس ركن حج و عمره  ،عمره است نسك حج و ي ازعبادتها وسعي خود يك -4
  .اهللا بيتباشد مانند طواف  مي
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براي ابن عباس و انس و ابن الزبير و ابن سيرين و بروايتي از احمد، سعي بين  -ب
شود و  كرد چيزي بر وي واجب نمي  كسي آن را ترك باشد، اگر سنت مي ،صفا و مروه

  اند: بدينگونه استدالل كرده

$Ÿξsù yy+ گفته است: خداوند -1 oΨ ã_ Ïµø‹n=tã βr& š’§θ ©Ü tƒ $ yϑÎγÎ/_  :كه « .]١٥٨[البقرة
رساند كه واجب نيست  كه آن را انجام دهد گناهي بر وي نيست و اين مي كسي  :  گفته 

شود. و در مصحف  استفاده مي ،»� N	�X- �#«باشد. و سنت بودن هم از  بلكه مباح مي

$Ÿξsù yy+ ابي و ابن مسعود oΨ ã_ Ïµ ø‹n= tã βr& š’§θ ©Ü tƒ $ yϑÎγÎ/_  :روايت شده  .]١٥٨[البقرة
تر  منزلت يك خبر پائين كند، ولي از را ثابت نمي . اين روايت اگرچه قرآن بودن آن  است

  تواند تفسير آيه باشد. نيست و مي
اهللا   كه عدد آن مشخص است و به بيت اين سعي بين صفا و مروه عبادتي است -2

  . علق ندارد، پس مانند رمي جمرات آنهم ركن نيستت
اند: سعي بين صفا و مروه واجب  گفته  ابوحنيفه و سفيان ثوري و حسن بصري -  ج

گردد بلكه  كرد حج يا عمره او باطل نمي كسي آن را ترك  پس اگر ،است ولي ركن نيست
د، و صاحب مغني اين كن گوسفند آن را جبران   شود و بايد با ذبح قرباني براو واجب مي

  : گفته كه  راي را ترجيح داده است 
كند، نه  مطلق واجب بودن آن داللت مي زيرا دليل وجوب بر ،است اين راي بهتر -1

واجب بدون آن تحقق پيدا  كه مقدمه واجب باشد و اي است اينكه وجوب آن بگونه
  نكند. 
  . و سخن عايشه با سخن اصحاب ديگر معارض است -2
مل  كه حديث دخت ابي تجراه از مرويات عبداهللا بن الموء گفته است المنذر ابن -3
 ،كه واجب است نه مقدمه واجب آيد مفاد آن برمي اند و از گفته كه درباره او سخنها است

  . چون مكتوب بمعني واجب است
كردند كه در  گمان مي  مردم ،ها بتهائي وجود داشت چون در دوره جاهلي برآن تپه -4

  . : طواف آنها گناه نيست گفت گناه است و آيه قرآن  وره اسالم سعي بين آنهاد
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 شرايط صحت سعي بين صفا و مروه

بايد  -3بايد هفت شوط و هفت دوره باشد  -2كعبه باشد  بايد بعد از طواف خانه  -1
ام ن »مسعي«كه   بايد سعي در راه بين صفا و مروه - 4از صفا شروع و به مروه پايان يابد 

  .)1(گيرد دارد صورت 
مناسك حج را از من  « »خذوا عنی مناسککم« گفته: كرده است و  چنين صچون پيامبر

بين صفا و مروه را انجام داد يا از   كعبه سعي  . اگر كسي پيش از طواف خانه »فرا گيريد
 مسعي انجام ندهد، سعي بين صفا و را در   مروه شروع و به صفا خاتمه دهد و يا سعي

  مروه او باطل است.

 باال رفتن بر صفا

باال رفتن ازصفا و مروه شرط نيست و ليكن  ،براي صحت سعي بين صفا ومروه
كند و مقداري از خاك آن دو تپه را در  كه تمام فاصله بين آن دو تپه را طي  واجب است

بين  كند. اگر اندكي از فاصله اياب و ذهاب بسپرد و قدمهايش با خاك آنها تماس حاصل
  كه ترك شده است مجدد نسپرد. صحيح نيست تا اينكه آنجا را او  آنها را نسپرد، سعي

 : آمدن دفعات سعي بين صفا و مروه مواالت و پشت سرهم 

دانند) اگر در هنگام  مالكيه فاصله زياد را جايز نمي مواالت شرط نيست (  در سعي
فاصله بوجود آيد يا اينكه در   عيمانعي پيش آيد وبين دفعات س ،مروه بين صفا و  سعي

كه بعد از برطرف شدن مانع  گفته شد و فاصله افتاد، اشكالي ندارد هنگام سعي اقامه نماز
 كرده بود، آن را ازسرگيرد. از كه قطع آنجا گزاردن نماز، سعي خود را تكميل نمايد و از و

نياز به قضاي حاجت بين صفا و مروه بود، كه   مشغول سعي كه او ، نقل است ابن عمر
برايش پيش آمد، لذا اندكي دور شد و آب براي تجديد وضو خواست و پس از قضاي 

                                         
نه شرط، پس اگر قبل از طواف سعي را انجام ، سعي بين صفا و مروه واجب است :گويند حنفيه   - 1

به صفا خاتمه دهد سعي او صحيح است، ولي بايد فديه دهد و خوني  مروه شروع ودهد و يا از 
  .بريزد
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.  كرده بود، سعي خويش را از سرگرفت حاجت و تجديد وضو، از همانجا كه قطع 
بروايت سعيد بن منصور. و همچنانكه بين دفعات سعي بين صفا و مروه مواالت شرط 

بين صفا ومروه هم شرط   سعي كعبه و بودن بين طواف خانهمواالت و پي در پي  ،نيست
  . نيست

 ،: اشكال ندارد كه بعد از طواف خانه كعبه : امام احمد گفته است گفته است  در مغني
 كند يا اينكه تا شب آن را بتاخير سعي بين صفا و مروه را بتاخير اندازد تا اينكه استراحتي 

ديدند.  تا شب اشكالي نمي ،چنين بود و در تاخيرآناندازد. عطاء و حسن بصري نظرشان 
كردند، زيرا مواالت درخود سعي  قاسم بن محمد و سعيد بن جبير، هم چنين مي  و

. سعيد بن  پس مواالت بين طواف و سعي بطريق اولي واجب نيست ،واجب نيست
طواف گويد: سوده زن عروه بن الزبير، سعي بين صفا و مروه را انجام داد و  منصور

توانست پشت  خويش را در سه روز انجام داد، زيرا او بسيار چاق و درشت اندم بود، نمي
  سر هم آن را انجام دهد.

 طهارت براي سعي

طهارت از جنب و حيض را شرط  ،بيشتر اهل علم براي سعي بين صفا و مروه
باشي  : تو كه در حيض هستي و قاعده مي گفت  به عايشه صدانند. زيرا پيامبر نمي

هر كاري را كه حاجيان « »فاقضي ما يقضي الحاج، غير أن ال تطوفي بالبيت حتى تغتسلي«
. بروايت »كه آن را بعد از غسل انجام بده  ،كعبه  غير از طواف خانه ،كنند تو نيز بكن مي

 ركعت نماز كعبه را انجام داد و دو اگر زني طواف خانه«اند:  گفته  . عايشه و ام سلمه مسلم
را هم در حال  ،بين صفا و مروه  گزارد، سپس قاعده شد، سعي  د ازطواف را همبع

كه   . بروايت سعيد بن منصور اگرچه مستحب است»قاعدگي انجام دهد اشكالي ندارد
  . انسان در انجام تمام مناسك حج طاهر و پاك باشد و طهارت شرعاً مورد توجه است

 سواره يا پياده ،سعي بين صفا و مروه

. در  است توان سعيه بين صفا و مروه را، سواره يا پياده انجام داد، ولي پياده بهتر مي
 ،داد، چون مردم فراوان پياده سعي را انجام مي صكه پيامبر  حديث ابن عباس آمده است
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كرده بودند و نزد او جمع شده بودند، سوار شدند، سوار شد تا مردم او را   او را احاطه
 ،: آيا طواف بين صفا و مروه سواره گفت كنند. ابوالطفيل به ابن عباس   ئوالببينند و از او س

اند  گفته  : هم راست گفت  باشد. ابن عباس كه سنت مي پندارند كه قوم تو مي  ؟ سنت است
كه  ص: پيامبر گفت ؟ ابن عباس : چگونه چنين چيزي ممكن است . گفتم و هم دروغ

اين  ،گفتند: اين محمد است امون او جمع شدند و ميبود، آنقدر مردم پير  مشغول سعي
كه در  هم مردم را صها بيرون آمدند و پيامبر تا اينكه دختران بالغ از خانه ،محمد است

زد و چون خيلي ازدحام زياد شد، او از روي  پيرامون او جمع شده بودند، آنان را بهم نمي
  ناچاري سوار شدند.

و بقيه را با راه رفتن  »دوميل«رفتن در بستر وادي بين وله  بروايت مسلم و ديگران هر
اگرچه جايز است ولي كراهت دارد. ترمذي گويد:   . سواري در سعي بهتر است ،عادي

كعبه و سعي   كسي طواف خانه دانند كه  مكروه مي ،گروهي از اهل علم و همچنين شافعي 
گويند: اگر  ميان باشد. مالكيهبين صفا ومروه را سواره انجام دهد، مگراينكه عذري در 

را انجام داد، بايد ازنو آن را انجام دهد، اگر وقت باقي   سعي ،كسي بدون عذري سواره
 كند، زيرا براي  باشد و اگر وقت باقي نباشد، بايد به خون ريختن گوسفندي آن را جبران

نجام دادن واجب بين صفا و مروه را ا  كه توانائي راه رفتن داشته باشد، پياده سعي كسي
كثرت ازدحام و  را بعلت  صگويد. و عمل سواري پيامبر باشد. ابوحنيفه هم چنين مي مي

كه مقتضي   اند، اند و آن را عذري براي او شمرده او توجيه نموده حضور در ،جمعيت مردم
  سواره انجام دادن آن شد. 

 سعي نمود ،مستحب است كه بين دو ميل را در فاصله صفا و مروه

.  وله راه رفت وبقيه را با راه رفتن عادي كه هر فاصله بين دو ميل مستحب است در
 صكه پيامبر گرديد كه در آن آمده بود بيان ،اين مطلب قبال در حديث دختر ابوتجراه

چرخيد و زانوان  كه زيرپوش ايشان بدوركمرش مي رفت آنقدر با هروله و شتاب مي
 گام عادي بهتر مشي با هروله و كه  عباس آمده بود،شد. درحديث ابن  پيدا مي صپيامبر

همه  . اگر بقيه آن را با رفتن عادي باشد. يعني در بستروادي بين دوميل با هروله و مي
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. سعيد بن  هفت دوربين صفا و مروه را باگامهاي عادي برود، اشكال ندارد و جايز است
  رود. سپس مروه بطور عادي راه ميكه در بين صفا و  جبيرگويد: عبداهللا بن عمر را ديدم

كه  براي اينست ،دهم سعي بين صفا و مروه را انجام مي ،: اگر با راه رفتن عادي گفت
 صكنم براي اينست كه پيامبر وله مي و اگر هر ،رفت كه چنين راه مي  ام را ديده صپيامبر

استحباب براي مردان  . اين . بروايت ابوداود و ترمذي ام . و من پير شده ام را چنين ديده
را انجام   بلكه او با راه رفتن عادي سعي ،است ولي براي زن هروله مستحب نيست

  دهد. مي
وله انجام  را با هر  كه او زناني را ديد كه سعي كرده است امام شافعي از عايشه روايت

بر شما  ؟ براي شما اسوه و مقتدي نيستيم -صزنان پيامبر-: آيا ما  دهند، بدانان گفت مي
  اينكه سعي را با راه رفتن عادي انجام دهيد. واجب نيست مگر

  مستحب است بركوه صفا و مروه رفت و رو بكعبه دعا كرد

كند، رو بكعبه بايستد و درباره  مستحب است وقتيكه حاجي بر صفا و مروه صعود مي
 از در صكه پيامبر خواهد، دعا كند. چنان مشهور است هرچه مي ،دين و دنياي خويش

β+ . چون به صفا نزديك شد، اين آيه را خواند: صفا، بيرون رفت Î) $x ¢Á9 $# nο uρö� yϑø9 $# uρ ÏΒ 

Ì�Í←!$ yè x© «! . »كنم كه خداوند بدان شروع كرده است من از صفا شروع مي« .]١٥٨[البقرة:  _#$
ه بار توحيد كعبه پديدار شد، آنگاه رو به قبله ايستاد، س ازكوه صفا باال رفت تا اينكه خانه

ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له الملك وله « : گفت كرد و گفت و خدا را حمد و تكبير
الحمد يحيي ويميت وهو على كل شئ قدير، ال إله إال اهللا وحده أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم 

 ه ازآنجا به سوي مروه پائين آمد تا اينك نمود، سپس باگامهاي عادي از »االحزاب وحده
 همان دعاهائي را خواند ،كوه مروه  كرد و برباالي  كعبه نگاه باال رفت و به خانه مروه نيز

كرد  كه بركوه صفا دعا مي عبداهللا بن عمر شنيدم گويد: از كه بركوه صفا خوانده بود. نافع
ما ك  - اللهم إنك قلت: (ادعوني أستجب لكم) وإنك التخلف الميعاد، وإني أسألك «:  گفت و مي

ا بخوانيد،  : مر اي خداوندا تو گفته« .»أن ال تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم - هديتني لالسالم 
كني و من از تو مسئلت  و بدون شك توخالف وعده نمي ،كنم دعاي شما را اجابت مي
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ميرم آن  كه مي ايد، تا زماني كه مرا بدين اسالم و پذيرش آن هدايت كرده همانگونه  ،دارم
  .»كه مسلمان باشم از من نگيريد و من در حالي بميرمرا 

 دعاي بين صفا و مروه

كه در بين صفا و مروه دعا و ذكر نمود و قرآن خواند. و روايت شده   مستحب است
 »رب اغفر وارحم واهدني السبيل االقوم« فرمود: خويش مي  در سعي صكه پيامبر است

. و »ا به راه راست و استوار هدايت كنكن و مر خداوندا مرا بيامرز و به من رحم«
با انجام طواف و  « »رب اغفر وارحم، إنك أنت االعز االكرم« گفت: كه مي روايت شده است

  .»پذيرد سعي بين صفا و مروه اعمال عمره پايان مي
 احرام بسته باشد، با تراشيدن و يا كوتاه» تمتع«كسي كه احرام دارد، اگر بصورت  و

- و يا مفرد -» مقارن«و اگر بصورت  ،آزاد است دهد و احرام را پايان ميكردن موي خود،  
از احرام آزاد  ،آن كه بعد از عيد ماند تا روز احرام بسته باشد، همچنان به حال احرام مي 

كه بهنگام طواف القدوم انجام داده  بين صفا و مروه  شود، در اينصورت همين سعي مي
دوباره   - طواف االفاضه -كه بعد از طواف فرض  ستكافي است و الزم ني است برايش

مروه را  بين صفا و  كند. ولي اگر متمتع باشد بعد از طواف االفاضه بايد مجدداً سعي سعي 
در مكه بماند. و روز هشتم احرام به  ،انجام دهد و تا روز يوم الترويه = هشتم ذي الحجه

  بندد و تمام مناسك حج را انجام مي د هد. حج مي

 به مني رفتن 

 . اگر بصورت افراد و به مني رفت ،الحجه = يوم الترويه كه روز هشتم ذي  سنت است 
احرام بسته باشد، بايد در حال احرام به مني برود، و اگر  ،مقارن- مفرد، يا بصورت قران 

كه در ميقات رفتار   بندد و همانگونه مكه احرام به حج مي هشتم از متمتع باشد روز
احرام  ،كه در آن فرود آمده است  كه از همان منزلي  نمايد. سنت است د، رفتار مينمو مي

آنجا احرام  بندد و اگردر خارج مكه است از آنجا احرام مي مكه است از در ببندد. اگر
من كان منزله دون مكة فمهله من أهله، حتى أهل مكة يهلون « : بندد. در حديث آمده است مي
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منزل خودش احرام ببندد و آنجا  -  ش خارج مكه است ازهمانهركس منزل« »من مكة
كه بهنگام رفتن به  . مستحب است »بندند ميقات او است و اهل مكه از خود مكه احرام مي

صبح را  عشاء و و مغرب و و عصر ظهر نماز گويد و  فراوان تلبيه كند و دعا مني بسيار
 الحجه از نهم ذي وع خورشيد در روزآنجا بخواند و شب آنجا بماند و حاجي تا طل در

 كند او اين چيزها را ترك يكي از . اگر كرده است  چنين صآنجا خارج نشود چون پيامبر
زيرا عايشه  ،عمل نكرده است و چيزي براي جبران آن واجب نيست صبه سنت پيامبر

سيد و يك مكه بيرون نيامد تا اينكه شب فرا ر از ،يوم الترويه - الحجه  هشتم ذي روز در
  . بروايت ابن المنذر. گذشت سوم شب

 جايز است )1(بيرون رفتن به مني پيش ازيوم الترويه

يا دو روزپيش ازيوم  او يك روز  كه كرده است سعيد بن منصورازحسن بصري روايت
شد. امام مالك آن را و همچنين اقامت در مكه تا شب روز  مكه خارج مي الترويه از

 آن صورت نماز كه در مگر اينكه روز هشتم جمعه باشد ،ه استهشتم را مكروه دانست
  جمعه را بخواند وآنگاه از مكه خارج شود.

 ت رفتن به عرفا

تكبير و تهليل  »ضب«الحجه از راه  كه بعد از طلوع خورشيد روز نهم ذي  سنت است
ك درباره گويد: از انس بن مال گويان به سوي عرفات برود. محمد بن ابوبكر ثقفي  و تلبيه

كه شما همراه  -اين پرسش وقتي بود كه صبح عازم عرفات بوديم -كردم  تلبيه سئوال 
گفتند  گفتند و بعضي تكبير مي ؟ او جواب داد: بعضي تلبيه مي كردي چكار مي صپيامبر

كردند. بروايت بخاري  عمل هيچكدام را انكار نمي صگفتند و پيامبر و بعضي تهليل مي
است در نمره فرود آيد وآنجا براي وقوف در عرفات غسل نمايد و  . مستحب و ديگران

                                         
كنند و  نامند، چون امام مناسك را براي مردم روايت مي مي»  ترويه «الحجه است، آن را  روز هشتم ذي   - 1

  .كردند روز و در مني جمع مي شوند در آن  يا چون مردم سيراب مي
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بدانجا  -ظهر شرعي -زوال خورشيد  كه براي وقوف در عرفات بعد از مستحب است
  .-ظهر و عصر پس از جمع بين نماز -وارد شود 

  آن فات و فضيلت  وقوف در عر

نزد  « »ي الحجةمامن أيام عند اهللا أفضل من عشر ذ« : گفت صجابر گويد: پيامبر
. مردي پرسيد اين ده »نيست الحجه بهتر و بزرگتر خداوند هيچ ايامي ازده روز اول ذي

هن أفضل من عدتهن « فرمود:  ص؟ پيامبر است روزاز ده روز جهاد در راه خدا هم بزرگتر
آري چنين است آن ده روز از ده روز جهاد در راه خدا فضيلت  « .»جهادا في سبيل اهللا

  .»دارد بيشتري
وما من يوم أفضل عند اهللا من يوم عرفة، ينزل اهللا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، فيباهي بأهل «

جاءوا من كل فج عميق،  .االرض أهل السماء فيقول: انظروا إلى عبادي، جاءوني شعثا غبرا ضاحين
هيچ روزي نزد  « »فةيرجون رحمتي ولم يروا عذابي، فلم ير يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عر 

اهل  مين بر آيد و به اهل ز خداوند به آسمان دنيا مي ،خداوند از روز عرفه بزرگتر نيست
گويد: ببينيد بندگان  كشد، و مي كند و خوبيهاي آنان را برخ آسمانيان مي آسمان مباهات مي

رحمت و  اند، به اميد آلود درگرماي سخت از راههاي دور، آمده پريشان موي و غبار ،من
آن باندازه روز  كه در اند، پس هيچ روزي ديده نشده است مهرباني من و عذاب مرا نديده

گناهان  آن روز بيش از هر روز ديگر كنند، يعني در آتش دوزخ رهائي پيدا عرفه مردم از
  .»يابند شود و از آتش دوزخ رهائي مي مردم آمرزيده مي
و بزار و ابن خزيمه و ابن حبان روايت  كه آن را ابويعلي گفته است ابن المنذري

  باشد. اند و متن از ابن حبان مي كرده
 صگويد: پيامبر ابن المبارك بروايت از سفيان ثوري و زبير بن علي و انس بن مالك

 : اي بالل مردم را ساكت گفت در عرفات توقف نمود و نزديك بودكه خورشيد برگردد و
گوش دادند،  گوش فرا دهيد و مردم صم به پيامبر: اي مرد گفت كنيد، بالل برخاست و

اندكي پيش از اين جبريل به نزد من آمد و درود  ،: اي جماعت مردم گفت صپيامبر
: همانا خداوند اهل عرفات و اهل مشعرالحرام را  گفت كرد و خدايم را به من ابالغ
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لطف خداوند  : اي رسول خدا، اين گفت . عمر خطاب بيامرزيد و از بديهاشان درگذشت
شما  فرمود: اين لطف خدا براي شما وبراي مردمان بعد از ص؟ پيامبر تنها براي ما است

  و فراوان است خير خداوند. : چه نيكو گفت خطاب باشد. عمر قيامت مي تا روز
ما من يوم أكثر من أن « : گفت صكه پيامبر اند كرده مسلم و ديگران از عايشه روايت

من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو عزوجل ثم يباهي بهم المالئكة فيقول: ما أراد  يعتق اهللا فيه عبدا
روزهاي ديگر، بندگان خود را از آتش دوزخ  روز عرفه بيش از ند درخداو« »هؤالء؟

رسد و خداوند تعالي به  دهد و از اين حيث هيچ روزي بپاي روز عرفه نمي نجات مي
كند و نيكي  د فرشتگان به بندگان خود مباهات مينز شود و در بندگان خود نزديك مي

  . »خواهند؟ گويد: اينها چه مي كشد و مي بندگانش را برخ فرشتگان مي
ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر، وال أدحر وال أغيظ « : گفت صگويد: پيامبر  ابوالدرداء

و اهانت و  يرمورد تحق وقت ديگر هر روز عرفه بيش از شيطان در« »منه في يوم عرفة
چون همه مردمان عرفه  ،تر است خشمگين گيرد و از تمام روزهاي ديگر راندگي قرار مي

  .»گيرند مورد لطف و بخشش خداوند قرار مي
كه رحمت و بخشش خدا را نسبت بگناهان بزرگ  و اين خشم شيطان بدانجهت است (
  . در روز جنگ بدر)بيند و هيچوقت اين همه مهر و بخشش خدا را نديده است مگر  مي

  .كرد؟  : اي رسول خدا، شيطان در روز جنگ بدرچه چيزي را مشاهده گفت يكي
كند. مالك بصورت  را ديد كه فرشتگان را رهبري مي �او جبريل :  گفت صپيامبر

  اند. كرده مرسل و حاكم بصورت موصول آن را روايت 

 ت حكم وقوف در عرفا

باشد. زيرا احمد و  اركان بزرگ حج ميباجماع علما وقوف در عرفات يكي از 
دستور داد كه جارچي  صاند كه پيامبر صاحبان سنن از عبدالرحمن بن يعمر روايت كرده

 حج صحيح را« .»الحج عرفة ، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك« :  كه جار دهد
ش از طلوع فجر كه وقوف در عرفات را بموقع دريافته باشد و پي  كسي انجام داده است



  847     حج
  

  

كه وقوف در هر جزئي از عرفات  . چنان پيداست»مزدلفه دريافته باشد شب عيد را در
  كند. حتي اگر لحظه هم باشد كفايت مي

 وقت وقوف در عرفات

الحجه وقت وقوف در  بنا براي جمهور علما از هنگام زوال خورشيد در روز نهم ذي
يابد و در اين فاصله چه در  هم پايان ميگردد و هنگام طلوع فجر روز د عرفات آغاز مي
عرفات  . جز اينكه اگر روز در كرده باشد، صحيح است در عرفات وقوف  شب يا در روز

كه آن را تا بعد از غروب ادامه دهد. ولي اگرشب در آنجا  كند، بروي واجب است توقف 
در عرفات تا . و بمذهب امام شافعي ادامه توقف  توقف نمود، چيزي بر وي واجب نيست

  باشد. سنت مي ،شب

 مقصود از توقف درعرفات چيست؟

در هريك از اجزاء عرفات است خواه  ،مقصود حضور بهم رسانيدن و وجود داشتن
و نشسته يا بر پهلوي خوابيده باشد. و خواه  ،بصورت خوابيده يا بيدار، و سواره يا پياده

  باشد.يا جنب  پاك و طاهر باشد يا قاعده و حالت بعد از زايمان و
شود، بهوش نيايد، اختالف  كه بيهوش شده و تا اينكه از عرفات خارج مي  كسي درباره 

دانند. شافعي و احمد و حسن بصري و ابوثور  آن را صحيح مي ،اند. مالك و ابوحنيفه كرده 
چون وقوف در عرفات يكي از اركان حج  ،گويند صحيح نيست  المنذر،  و اسحاق و ابن

اينهم صحيح  ،و همانگونه كه ديگر اركان حج در حال اغماء صحيح نيست باشد مي
:  گفت كه قبال گفته شد گويد: سفيان ثوري  . ترمذي بدنبال ذكر حديث ابن يعمر، نيست

گويند: اگر  كنند و مي بدين حديث عمل مي ،و ديگران صاهل علم از اصحاب پيامبر
. و  قف نكند او حج را در نيافته استتو ،دهم در عرفات روز كسي پيش از طلوع فجر

او  شود و بر كند، بلكه حج او به عمره تبديل مي رفتن بعد از طلوع فجر آن را جبران نمي
كه سال آينده حج بگزرد و راي شافعي و احمد و ديگران هم بدينگونه  واجب است

  . است
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  در عرفات توقف نمود "صخرات"مستحب است كه در كنار 

 »عرنه«كند، مگر در بستر وادي  كفايت مي ت و هر نقطه از عرفاتتوقف در هر قسم
كند. مستحب  كه توقف در آنجا باجماع كفايت نمي ،كه در ناحيه غربي عرفات واقع است

كوه   صخرات = سنگهاي بزرگ دامنه«باشد، توقف دركنار  است تا آنجاكه ممكن مي
  يا نزديك بدانجا باشد.» الرحمه جبل

من  « »وقفت هاهنا، وعرفة كلها موقف« : آنجا توقف نمود وگفت در صچون پيامبر
. بروايت احمد و مسلم و  »باشد اينجا توقف نمودم همه قسمتهاي عرفات جاي توقف مي

  ابوداود از جابر.

 غسل كردن براي وقوف در عرفات مستحب است

  سلكرد. بروايت مالك و عمر در عرفات غ ابن عمر براي توقف در عرفات غسل مي
  كرد و حال آنكه در احرام بود.

 آداب توقف در عرفات و دعا كردن در آنجا 

 كامل داشته باشد و رو بقبله فراوان استغفار و الزم است كه در عرفات پيوسته طهارت
كند، در باره دين ودنيا با خشوع و ترس از خداي و با  ، ديگران و دعا براي خويش و ذكر

 صگويد: در عرفات پشت سر پيامبر . اسامه بن زيددست بدعا بردارد ،حضور قلب
. عمرو بن  كرد. بروايت نسائي او دستهايش را بدعا برداشته بود و دعا مي ،سوار بودم

 در عرفات اين برد: صگويد: بيشترين دعاي پيامبر شعيب بروايت از پدرش و جدش
 »خير وهو على كل شئ قديرال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد، بيده ال«

خير الدعاء، دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا « : كه متن او چنين است بروايت احمد و ترمذي
 »ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شئ قدير .والنبيون من قبلي

: الاله اال  ايم من آن را گفتهكه من و پيامبران پيش از  دعا، دعاي روز عرفات است بهترين«
كه از سفيان بن عيينه درباره  . از حسين بن حسن مروزي روايت است»... اهللا وحده

 . به وي »ال إله إال اهللا وحده ال شريك له« : . گفت كردم بهترين دعاي روز عرفات سئوال
كه آن  داني ي: مگر حديث مالك بن الحارث را نم گفت : اين ثناي خداست نه دعا. او گفتم
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: منصور از مالك بن الحارث برايم  گفت . كن : توآن را برايم نقل گفتم كند؟ را تفسير مي
إذا شغل عبدي ثناؤه علي عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي « فرمايد: : خداوند مي گفته است

آن  ازام را، از تقاضاي چيزي از من مشغول دارد و او را  هرگاه ثناي من بنده« »السائلين
. »عطا خواهم كرد ،كنندگان كه بدرخواست دهم كند، به وي بهترين چيزي را مي منصرف

كه اميه بن  داني : آيا مگر نمي گفت . سپس سفيانصو اينست تفسير سخن پيامبر
 ؟ گفت كرد، چه كه به نزد عبداهللا بن جدعان رفت و از او طلب بخشش الصلت وقتي ابي

  : اميه چنين گفت : گفت . دانم گفتم نخير نمي
  � -+eBBf\�f A�S+ �L �B I; 9$� D;�9N �0 v��9�ff?�  

^-4 V/B� o&1$�� D���� ?�)���� !C� � t�$� D� 
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كافي و  آزرم تو برايم گفتن آن الزم نيست و شرم و خويش را بگويم يا آيا نياز «
و اخالق و سرشت تو است و همچنين  چون حياء و آزرم جز ،آن است از ذكر مستغني

كه اصل و  اي هستي كند، تو شاخه نياز مي گفتن آن بي مرا از ،آگاهي تو از حقوق ديگران
كرد،  ثناء و ستايش ،كسي تو را روزي اگر ،عيب است نسب و تبار تو، پاك و روشن و بي

: اي حسين اين  گفت . سپس»نياز، موردي ندارد ذكر ديگر ،كافي و بس است براي او
داند پس آفريدگار  مي ،نياز از مسئلت و ذكر و درخواست كه ثنا را، بي ، اي است آفريده

  .؟ جهان چه طور است
إن « : گفت صكه پيامبر كرده است علي بن ابيطالب روايت ) از با سند ضعيف بيهقي (

ال إله إال اهللا وحده ال شريك له،  :عائي يوم عرفة، أن أقولأكثر دعاء من كان قبلي من االنبياء، ود
له الملك وله الحمد، وهو على كل شئ قدير، اللهم اجعل في بصري نورا، وفي سمعي نورا، وفي 

اللهم اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، اللهم أعوذ بك من وسواس الصدر، وشتات  .قلبي نورا
في الليل وشر ما يلج في النهار، وشر ما تهب به الرياح، وشر وشر ما يلج  .االمر، وشر فتنة القبر

كه  بيشترين دعاي پيامبران پيش از من و دعاي من در روز عرفات آنست « »بوائق الدهر
كه شريك و انباز ندارد و  ، هيچ معبود بحقي نيست ،كه يگانه است : بجزذات اهللا بگوئيم

گوش و  . خداوندا در چشم و ي تواناستآن او است و بر هر چيز پادشاهي و ستايش از
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.  كن كار عطا گشايش در . خداوندا به من صبر و توان و دلم نور معرفت و هدايت قرار ده
گور و  آشوب كارهاي پراكنده و پريشان و بدي و شر و هاي نفس و خداوندا از وسوسه

كننده  هالك وزند و از شر تباهيهاي آنچه بادها بدان مي شرو بديهاي شب و روز و شر
  .»برم روزگار، بتو پناه مي

روز عرفات در  در صكه بيشترين دعاي پيامبر كرده است او روايت از ترمذي نيز
اللهم لك الحمد كالذي نقول، وخيرا مما نقول، اللهم لك صالتي ونسكي « قف چنين بود: مو

القبر، ووسوسة  ومحياي ومماتي، وإليك مآبي، ولك رب تراثي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب
خداوندا ستايش من و  « »الصدر، وشتات االمر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما تهب به الريح

مرگ من براي تو  . خداوندا نمازم و حج و قربانيم و زندگاني و آن تو است از ،آن بهتر از
از . خداوندا  . پروردگارا ميراث من ازآن تو است گشتم بتو است و بدست تو است و باز

وزند  كه بادها بدان مي كارهاي پراكنده و پريشان و شر و بدي عذاب قبرو وسوسه نفس و
  .»برم بتو پناه مي -بادهاي عذاب-

 باشد مي ����عرفات سنت ابراهيم خليل توقف در

كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث « :  گفت صگويد: پيامبر مربع انصاري 
كنيد، شما اين سنت  را ادامه بدهيد و دراين مكان توقفمناسك و عبادات حج « »إبراهيم
كه آن را حديث  . بروايت ترمذي »ايد وبرسنت اوهستيد به ارث برده �ابراهيم را از

  . حسن دانسته است

 روزه روز عرفه

كرده و روزه نبوده است و  روز عرفه افطار در صكه پيامبر به ثبوت رسيده است
 »وهي أيام أكل وشرب - أهل السالم  - لنحر، وأيام التشريق عيدنا إن يوم عرفة، ويوم ا« : گفته

يازده و دوازده و  -بيگمان روز عرفه و روزهاي عيد قربان و سه روز ايام التشريق  «
باشد، كه روزگار خوردن و آشاميدن  روزهاي جشن ما مسلمانان مي -الحجه سيزدهم ذي

. و بيشتر  كرده است فه در عرفات نهيكه او ازروزه روز عر و بثبوت رسيده است ،»است
كه حاجيان در روز عرفه   اند بر اينكه مستحب است كرده  اهل علم بدين احاديث استدالل
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باره ترغيب و  كه در روزه نباشند تا توانائي بيشتري براي ذكر و دعا داشته باشند. احاديثي
  د.باش مربوط بغير حاجيان مي ،عرفه است گرفتن روز  تشويق روزه

 ز ظهر و عصر نما  جمع بين

 ظهر و عصر را با هم در عرفات جمع نماز صكه پيامبر در حديث صحيح آمده است
گفته  نماز ظهر را خواند، سپس اقامه صكه پيامبر ، گفته شد، سپس اقامه كرده كه بانگ

 اند: خواندن نماز ظهر و عصر با امام به شد و نماز عصر را خواند. اسود و علقمه گفته
  باشد. كارهاي حج مي جماعت در عرفات از جمله تكميل

اهل علم امام جماعت و پيشواي مسلمين نماز ظهر و عصررا  گويد: باجماع ابن المنذر
با امام  كنند و هركس با امام نماز بخواند نيز بايد جمع كند. اگر عرفات با هم جمع مي در

كه او در مكه   نقل شده ابن عمر د. ازرا بكن نماز را بصورت جمع نخواند تنها خود اينكار
 خواند و عمرو بن دينار رفت نماز را شكسته مي شد و هرگاه به مني بيرون مي مقيم مي

. سعيد بن  خوانم : من نماز را در عرفات شكسته مي گفت گويد: جابر بن زيد به من
  . كرده است آن را روايت منصور

 روان شدن و سرازير شدن از عرفات

كه بعد از غروب خورشيد، بĤرامي از عرفات دور شد و پراكنده گرديد.   تس سنت ا
 به آهستگي و آرامي از عرفات دور شد، در حاليكه افسار شتر خويش را، آنقدر صپيامبر

 اي مردم بر شما است«:  گفت مي خورد و كه سرآن به جلوزين مي كشيد به سوي خود مي
. بروايت مسلم و »شتابزدگي نيست نيكي در كنيد، زيرا خوبي و كه آرامش را مراعات

بهنگام  صپيامبر « »يسير العنق فإذا وجد فجوة نص«  صكه پيامبر گويند  . آنان بخاري
كرد  داشت و چون فرصت مي استوار و آرام و بنرمي گامي برمي -سرازير شدن از عرفات 

مردم بĤرامي راه بجهت مراعات  ،. يعني»گرفت شد، سرعت بيشتري مي و ازدحام كمتر مي
 گرديد، شتاب بيشتر مي شد و راه باز كمتر مي كمتر بود و چون ازدحام رفت و شتابش مي
تا  صگويد. زيرا پيامبر ذكر و تلبيه   كه مستحب است  گرفت تا آن را جبران كند و مي

 . اشعث بن سليم بنقل از پدرش رفت راه مي ،گويان موقع رمي جمره العقبه همچنان تلبيه
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 ،گفت و تهليل مي كه همچنان تكبير  آمدم عرفات به سوي مزدلفه مي با ابن عمر از«د: گوي
  . به روايت ابوداود.»تا اينكه به مزدلفه آمديم

 ء در مزدلفه ز مغرب و عشا نما جمع بين

خواند،  چون حاجي به مزدلفه آيد، نماز مغرب و عشاء را با يك اذان و دو اقامه مي
كه  بين آنها، نمازسنت بخواند. در حديث مسلم آمده است بدون اينكه در فاصله

كرد  به مزدلفه آمد و نماز مغرب و عشاء را با يك اذان و دو اقامه با هم جمع صپيامبر
فاصله بين آنها هيچ نماز ديگري نخواند. جمع بين نماز مغرب و عشاء در مزدلفه  و در

آن  در وقت خويش بخواند، علما در كسي همه نمازها را باشد. اگر باجماع علما سنت مي
را حمل بر اولويت  صدانند و عمل پيامبر اختالف دارند. بيشتر علما آن را جايز مي

 اند: اگر گفته كند. ثوري و صاحبان راي كه آنها را با هم جمع اند، يعني بهتر است كرده 
ده كند و خواندن كه آن را اعا است  خواند، بر وي ،كسي نماز مغرب را نرسيده به مزدلفه

  اند. يك از نماز ظهر و عصر در وقت مخصوص به خود را مكروه دانسته هر

 كردن  ندن و توقف در آنجا شب در مزدلفه ما

عشاء را  مغرب و چون به مزدلفه آمد، نماز صكه پيامبر درحديث جابرآمده است
ح را خواند، سپس خواند، سپس بر پهلو خوابيد تا اينكه سپيده صبح دميد، آنگاه نماز صب

آنجا توقف نمود تا  الحرام آمد و سوار شد تا اينكه به مشعر -قصواء - خويش  برشتر
آنجا روان شد و راه افتاد. و به  طلوع خورشيد، از اينكه هوا بخوبي روشن شد و پيش از

درباره  صكه آن شب را بيدار مانده باشد. و اين بود سنت پيامبر ثبوت نرسيده است
 آنجا بروز شب در -آنجا. امام احمد مبيت مزدلفه  وردن در مزدلفه و توقف درآ شب بروز

.  داند ولي براي آنان واجب نيست آب دهندگان واجب مي را براي غيرچوزبانان و -آوردن
دانند، نه شب بروزآوردن را.  مزدلفه را واجب مي پيشوايان فقه تنها توقف در ولي ديگر

بهر شكلي باشد، اشكالي  ،آنجا وجود داشته باشي كه در آنجا آنست مقصود از توقف در
كه واجب است   گويند: . حنفيه مي راه بروي يا بخوابي ،ندارد. خواه بايستي يا بنشيني

مزدلفه حضوربهم رساند. اگر چنين نكند بروي  در ،حاجي پيش ازسپيده صبح روز قرباني
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و فديه دهد، مگر اينكه عذري كند  كه آن را با ريختن خون قرباني جبران واجب است
 ،براي جبران آن ،كه در صورت داشتن عذر نه حضور در مزدلفه و نه قرباني  داشته باشد،

  .  هيچكدام واجب نيست
طلوع فجر  گويند: تنها نزول و فرود آمدن در مزدلفه در شب پيش از مالكيه 

باشد  به مني برود، واجب ميكند و از عرفات  كه انسان بتواند بار و بنه را باز اي باندازه
  . آنكه عذري نداشته باشد. اگر عذري داشته باشد اين نزول هم واجب نيست مشروط بر
كه در نيمه دوم شب عيد پس از توقف در  كه واجب است آنست گويند: آنچه  شافعيه

آنجا شرط نيست و دانستن اينكه آنجا مزدلفه  عرفات در مزدلفه حضور يابد. ماندن در
باشد خواه بداند كه مزدلفه است يا  گذشتن از آنجا كافي مي  بلكه ،هم شرط نيستاست 

الحرام  كه نماز صبح را در اول وقت آن بخواند و سپس در مشعر نداند. سنت است
گردد و فراوان  شود و طلوع خورشيد نزديك مي كند تا اينكه هوا بخوبي روشن مي  توقف

#!+ يد:بذكر و دعا مشغول باشد. خداوند گو sŒÎ*sù Ο çFôÒ sùr& ï∅ÏiΒ ;M≈sù t� tã (#ρ ã� à2øŒ$$ sù ©!$# 

y‰ΨÏã Ì�yè ô± yϑø9 $# ÏΘ#t� ysø9 $# ( çνρ ã� à2øŒ$# uρ $ yϑx. öΝà61y‰ yδ βÎ) uρ Ο çFΖà2 ÏiΒ Ï&Î# ö7s% zÏϑs9 

t,Îk!!$ āÒ9$# ∩⊇∇∪ ¢Ο èO (#θàÒ‹Ïùr& ô ÏΒ ß]ø‹ym uÚ$ sù r& â¨$̈Ψ9 $# (#ρ ã�Ïøó tGó™$# uρ ©! $# 4 āχ Î) ©!$# 

Ö‘θ à xî ÒΟ‹Ïm §‘ ∩⊇∪_ :مشعرالحرام در  چون از عرفات بازگشتيد در« .]١٩٩-١٩٨[البقرة
كنيد همچنانكه شما را  خداوند را با ذكر و تهليل و تسبيح ياد كنيد و او را ياد ،مزدلفه

  .»گمراه بوديد و در جهالت و ضاللت بوديد هدايت نمود، اگرچه قبال

بايد در  گردند، يعني مانند مردم شما نيز كه مردم باز مياز همانجا بازگرديد  ،اي مكيان
كنيد و توقف در عرفات بر شما نيز فرض است و از خداي تعالي آمرزش   عرفات توقف

.  ) خلق است . چه خداي تعالي آمرزنده و بخشاينده بر كه معبود به حق است خواهيد
رسيد » محشر«ديد چون به گر  طلوع خورشيد از مزدلفه بسوي مني روان هرگاه پيش از

  رود. باندازه فاصله يك سنگ پرتاب با شتاب راه مي

 توقف در مزدلفه  محل
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كه در بين مني و مزدلفه واقع  (» وادي محسر«تمام مزدلفه جاي توقف است جز 
همه « »كل مزدلفة موقف، وارفعوا عن محسر« : گفت صگويد: پيامبر  ) جبير بن مطعم است

كه رجال آن موثوق به  . بروايت احمد»»محسر« از ست بغيرمزدلفه جاي توقف ا
  . بهتر است .)1(»قزح« كنار، باشند. ولي توقف در مي

صبح به مزدلفه وارد شد  صكه چون پيامبر در حديث علي ابن ابيطالب آمده است
است و قزح توقفگاه است و  »قزح«: اينجا  گفت آنجا توقف نمود و آمد و در »قزح«به 

 »حسن صحيح«كه آن را  باشد. بروايت ابوداود و ترمذي اش توقفگاه مي مهمزدلفه ه
  . دانسته است

 ن ي روز عيد قربا رها كا

گيرد: نخست رمي جمرات سپس  عيد قربان بدين ترتيب صورت مي كارهاي روز
  . كعبه  سپس طواف االفاضه بدور خانه ،سپس تراشيدن موي ،قرباني

بنا  ،گر يكي از مناسك را بر ديگري جلو انداخت. ا مراعات اين ترتيب سنت است
و  ،شود و قرباني براي جبران آن الزم نيست براي اكثر اهل علم چيزي براو واجب نمي

  . مذهب امام شافعي هم چنين است
كرد و مردم از او  الوداع درمني توقف در حجة ص: پيامبر عبداهللا بن عمرو گفت

ي رسول خدا من ندانستم و پيش از قرباني موي : ا گفت كردند، مردي آمد و پرسش مي
. »كه هيچ اشكالي ندارد كن  قرباني« »بح و الحرج اذ« : گفت ص. پيامبر خود را تراشيدم

 پيش از رمي جمره قرباني ،: اي رسول خدا من ندانستم گفت سپس يكي ديگر آمد و
. »يچ اشكالي نداردج رمي جمره را انجام بده و ه رم و الحر ا« : گفت ص. پيامبر كردم

كارت را بكن و «:  گفت مي صباره هيچ تقديم و تاخيري سئوال نشد، مگر اينكه پيامبر در
گويد: اگر ترتيب را مراعات نكند و مناسكي را بر ديگري مقدم  . ابوحنيفه»اشكال ندارد

 صركه پيامب را »الحرج«كند. و گفته است  دارد، بايد آن را با ريختن خون قرباني جبران
                                         

كردند و به عرفات  كه قريش در عصر جاهلي در آنجا توقف مي  مزدلفهقزح محلي است در   - 1
  .دانند كوهي است در مزدلفه و بيشتر فقها آن را مشعرالحرام مي  گويد: قزح نام رفتند. جوهري نمي
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گناهكار  گناه است نه براي برداشتن فديه يعني فديه بدهد و : براي برداشتن گفت
  شود. نمي

 آمدن از احرام  : بيرون تحلل اول و تحلل دوم

كردن موي سر، تمامي  پس از رمي جمره عقبه در روز عيد و تراشيدن يا كوتاه 
گردد، بغير از  ميكه بوسيله احرام بستن بر حاجي حرام شده بود، حالل  چيزهائي 

كند و لباس و جامه دوخته شده   تواند مواد خوشبو را استعمال . پس مي همبستري با زنان
كه طواف االفاضه  گويند. چون بعد از آن   »تحلل اول«را بپوشد. اصطالحاً در فقه اين را 

بود بر كه با بستن احرام بر وي حرام شده  كارهائي  انجام داد تمام  ،را كه ركن حج است
  گويند.  »تحلل دوم«و اين را  ،گردد، حتي همبستري با زنش او، حالل مي

 آن واصل و دليل مشروعيت  )1(رمي جمرات

 صكه پيامبر  گويد: الجعد و او بروايت از ابن عباس بيهقي بروايت از سالم بن ابي
طان براي انجام مناسك حج آمد و به محل جمرات رسيد، شي �كه ابراهيم : وقتي گفت

هفت سنگ ريزه به وي  �كه ابراهيم جمره عقبه خود را به وي نشان داد كنار در
 كنار جمره دوم نيز شيطان بر او عارض سپس در ،انداخت تا اينكه بزمين فرو رفت

.  تا اينكه بزمين فرو رفت ،باز هم هفت سنگ ريزه به وي انداخت �گرديد، ابراهيم
كه او بازهم با انداختن هفت سنگ  او عارض شد جمره سوم بر كنار در سپس بار ديگر

: شما شيطان را رجم  گفت . ابن عباس كه شيطان بزمين فرورفت ريزه او را ازخود راند،
كنيد. منذري و  دين پدرتان ابراهيم پيروي مي رانيد و بدينوسيله از خود مي از كنيد و مي

                                         
كه سه تا هستند و در  شود كوچكي هستندكه بدانها سنگ ريزه پرتاب مي جمرات عبارت از سنگهاي  - 1

 .گيرد  قرار مي شود در طرف چپ او كه از مكه به مني وارد مي كسي جمره عقبه،  -1باشند:  مني مي
كنار مسجد خيف  كه در جمره صغري،  - 3متر با جمره عقبه فاصله دارد.  77/116جمره وسطي، - 2
  .متر با جمره وسطي فاصله دارد 4/156و
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: بشرط شيخين  حاكم گفتهاند و  كرده ابن خزيمه در صحيح خود و حاكم آن را روايت
  . صحيح است

  حكمت رمي جمرات

كه رمي جمرات  كسي : بايد مقصود گفته است  » احياء علوم الدين «امام محمد غزالي در 
كامل براي او و مغتنم شمردن  كامل در برابر امر خدا و اظهار بندگي  كند، انقياد و تسليم مي

ينكه دراين باره سهمي براي نفس و عقل خداوند باشد، بدون ا فرصت براي امتثال امر
  خويش قايل باشد.

كند و قصد تشبه  كار، از حضرت ابراهيم پيروي مي اين كه در سپس حاجي بايد بداند،
 در اين مكان در سر راه او قرار گرفت تا او ،كه شيطان ملعون و رانده شده به او را دارد،
يا او را بفريبد و مرتكب عصيان و حج او داخل نمايد  اي در كند و شبهه را وسوسه 

امر خداوند سست شود. كه خداوند بوي دستور داد تا آن  نافرماني گردد و در امتثال او
 خود براند و وسوسه و آرزوي او را، نقش بر ها، از ملعون را با انداختن اين سنگ ريزه

  كند.  آب
او ظاهر شده  كه بر يدكه حضرت ابراهيم شيطان را د اگر اين خيال بردل شما بگذرد: 

 شود من ظاهر نمي خود راند، ولي شيطان بر ها از لذا آن را با انداختن سنگ ريزه ، است
كه آن   باشد، هاي شيطان مي وسوسه كه اين خيال هم از بدان ،كه او را ببينم و از خود برانم

 گمان كني كند و مي جمرات سست را در قلب شما، انداخته تا عزم و تصميم شما را در ر
كني و بدان  آن غفلت ماند، در نتيجه از اي ندارد. و بيشتر ببازي مي كه رمي جمرات فايده

مي جمرات را، نيكو انجام ده و شيطان را  دامن بكمر زن و ر ،. پس با جديت تمام نپردازي
جمره عقبه را سنگ باران  ظاهر كه تو در  . بدان اش را بخاك بمال خود بران و پوزه از
چون  ،اي اي و پشتش را شكسته حقيقت شيطان را سنگ باران نموده كني ولي در يم

كني و تنها بخاطر  امر خداوند را امتثال مي و كه ت  يابد، كه شيطان در بحقيقت وقتي
 كار بدين ،هواي نفس خويش بزرگداشت امر خداوند و اجراي فرمان او بدون پيروي از

  گردد. يوس مي شود و از تو مأ يده مياش بخاك مال پوزه ،كني مبادرت مي
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 مي جمرات حكم ر

 ولي جزو اركان حج نيست پس اگر ،جمهور علما گويند: رمي جمرات واجب است
نسايي از  احمد و كرد بايد براي جبران آن فديه بدهد. چون مسلم و كسي آن را ترك

كه سوار بر   مرا در روز عيد قربان ديد ص: من پيامبر گفت كه اند كرده  جابر روايت
لتأخذوا عني مناسككم، فإني الأدرى لعلي ال « : گفت كرد و مي رمي جمره مي ،مركب خويش

 ،دانم اي مردم مناسك حج خود را از من فراگيريد، زيرا من نمي« »أحج بعد حجتي هذه
آن ديگر، حج نيايم اشاره به رحلت  باشد و بعد از شايد اين حج آخرين حج من مي

كه  كردند الوع به ما امر درحجه صگويد: پيامبر . عبدالرحمن تيمي»استخويش فرموده 
آن را با رجال » الكبير«. طبراني در  كنيم مي جمار هائي باندازه دانه باقال ر با سنگ ريزه

  كرده است.  روايت صحيح و سند معتبر

  ها و جنس آنها اندازه سنگ ريزه

ه باقال و بقول اثرم بزرگتر ازدانه نخود كه سنگ ريزه باندازه دان گفتيم در حديث فوق
كسي با  لذا اگر دانند.، مي ،كوچكتر از فندق باشد. اكثر اهل علم اين اندازه را مستحب و

كافي   گويد: كراهت دارد. امام احمد  كند، ولي سنگ بزرگ رمي جمار نمود، كفايت مي
بدان عمل نموده و از  صكه خود پيامبر نيست مگر اينكه با سنگ ريزه باشد. همانگونه

  . انداختن سنگ بزرگ نهي فرموده است
بستر وادي از  : در گفت كه كند مادرش نقل مي سليمان بن عمرو احوص ازدي از

يا أيها الناس ال يقتل بعضكم بعضا، إذا رميتم الجمرة فارموا « : گفت كه مي شنيدم صپيامبر
كسي را نكشيد، با   رمي جمراتكه بهنگام  اي مردم مواظب باشيد«  »بمثل حصى الحذف

  . بروايت ابوداود.»كنيد سنگهاي باندازه دانه باقال رمي جمار
من سنگ  ،كن  : بيا برايم سنگ ريزه جمع گفت به من صگويد: پيامبر ابن عباس

 : هائي برايش جمع كردم كه باندازه دانه باقال بود چون آنها را بدست او دادم گفت ريزه
سنگ « »كم والغلو في الدين، فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو في الدينبأمثال هؤالء وإيا «

 دارم زيرا غلو و ها بايد بدين اندازه باشد. شما را از غلو و افراط در دين برحذر مي ريزه
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. بروايت احمد و نسائي با سند »كرد شما را دچار هالكت  افراط در دين مردمان پيش از
  . حسن

اند، و اتفاق دارند  كرده يث را حمل بر اولويت و استجابجمهور فقها اين احاد
پس با آهن و سرب و امثال آن صحيح  ،نيست مي جمرات جز با سنگ جائز براينكه ر

 ،جنس خاك باشد درست است كه از چيزي گويند با هر كرده و باشد. حنفيه مخالفت نمي
مي جمرات  درباره ر. چون احاديث وارده  سنگ باشد ياگل يا خشت يا خاك يا سفال

.  تخصيص شود، نه بر و اصحاب او حمل برافضليت مي صمطلق هستند و عمل پيامبر
با سنگ ريزه و سنگ ريزه هاي باندازه هسته  صالبته راي اول ترجيح دارد چون پيامبر

شود، ولي انواع  سنگ ريزه را شامل نمي كرده است و غير خرما يا دانه باقال رمي جمار
  گيرد. بر مير را د ها سنگ ريزه

 كرد؟  يد جمع سنگ ريزه را ازكجا با

كرد، و سعيد بن جبير نيز از آنجا  آوري مي ها را از مزدلفه جمع ابن عمر سنگ ريزه
كردند و امام شافعي آن را  ها را از آنجا جمع مي : سنگ ريزه كرد و گفت آوري مي جمع

شد اشكال ندارد. و قول عطاء و ابن داند. و امام احمد گفته است از هر جا با مستحب مي
 گفته شد محل برداشتن و جمع كه قبال  . زيرا در حديث ابن عباس المنذر نيز بر اين است

كسي سنگ ريزه را در محل رمي بردارد و بدان  . اگر آوري سنگ ريزه معين نشده است
بن حزم كراهت دارد و براي ا كند، براي حنفيه و شافعي و احمد جايز است ولي رمي

است و  كه قبال انداخته شده است جايز اي : انداختن سنگ ريزه گفته كراهت ندارد و
كه  اي نه سنت از انداختن سنگ ريزه . زيرا نه قرآن و است جايز سواره سنگ انداختن نيز

كه ابن عباس  اند گفته اند. سپس ابن حزم گويد: اينكه قبال انداخته شده است نهي نكرده
برداشتن سنگهاي انداخته شده « أن حصى الجمار، ما تقبل منه رفع« : كه  است كرده  روايت

بايستي تا بحال  گذاشتند مي بود و سنگها را بحال خود مي چنين مي . اگر»شود پذيرفته نمي
توان آن را  پس نمي بست و چنين نيست ( كه راه را مي كوهي شده باشد جمرات هر يك

انداختن اين سنگها از  شود؟ اگر پس چه مي ،: خيلي خوب گوئيم  ) روايت معتبر دانست
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بخشد  اي مي گاهي شخصي صدقه عمرو قبول نشود پس از زيد پذيرفته خواهد شد، زيرا
دهد  رسد و او آن را صدقه مي پذيرد سپس آن چيز بدست ديگري مي و خداوند از او نمي
  شود. و از او پذيرفته مي

را ديدم كه  صگويد: پيامبر عبداهللا بن قدامه  ،كردن مي جمرات و اما درباره سواره ر
كرد، بدون اينكه كسي را  مي جمرات مي سوار بود و ر -صهباء -روز عيد بر شتر خويش 

  .»بزند يا براند يا بگويد دور شويد

  تعداد سنگ ريزه

كه روز عيد هفت تا به سوي جمره  ها هفتاد يا چهل ونه عدد است تعداد سنگ ريزه
 شود و روز يازدهم و دوازدهم بيست و يك عدد آنها بهر سه جمره هر نداخته ميالعقبه ا

شود و بيست و يك عدد ديگر بهمين ترتيب در روز سيزدهم  يك هفت سنگ انداخته مي
شود.  تا مي ها هفتاد كه در اين صورت تعداد سنگ ريزه شود به سوي جمرات انداخته مي

اي يازدهم و دوازدهم اكتفاكند تعداد سنگ عيد و روزه به روز ،اگردر رمي جمرات
  شود. ) چهل و نه عدد مي49 ها ( ريزه

كند و مجاهد  كفايت مي بمذهب امام احمد و عطاء اگر حاجي پنج سنگ انداخته او را
گويد:  شود. سعيد بن مالك  اگر شش سنگ انداخت بروي فديه واجب نمي ،گفته است

: من شش سنگ ريزه انداختم و يكي  گفت ي مييك ،گشتيم از حج بر مي صهمراه پيامبر
  كرد. كسي ديگر را، سرزنش نمي ، : من هفت سنگ ريزه انداختم وكسي گفت ديگر مي

 ي رمي جمرات روزها

يا سه  ،ايام التشريق از : روز عيد و دو روز است روز يا چهار مي سه روز روزهاي ر
أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فال إثم  اهللا في« فرمايد: . خداوند مي روز از ايام التشريق

كس  در روزهاي معدود ذكر گوئيد: هر خدارند را«  »عليه ومن تأخر فال إثم عليه لمن اتقى
آنجا سوي مكه  روز دوازدهم از كرد و دو روز در مني ماند و در بان شتاب عيد قر بعد از

در مني ماند و در روز  سه روز كرد و هركس تقوي پيشه گناهي نيست و او بر ،برگشت
  .»گناهي نيست سيزدهم سوي مكه برگشت، بر او
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  ن رمي جمره در روز عيد قربا

روز عيد هنگام چاشت بعد از طلوع خورشيد  نيكوترين وقت براي رمي جمره در
 كرد. ابن عباس مي جمره عقبه عيد ر هنگام چاشت روز در صباشد. چون پيامبر مي

ال ترموا جمرة « : عفاي اهل بيت خود را جلو انداخت و گفتناتوانان و ض صگويد: پيامبر
. »كند جمره عقبه را رمي نكنيد تا اينكه خورشيد طلوع مي« »العقبة حتى تطلع الشمس

  بروايت وتصحيح ترمذي.
. ابن عبدالبر گويد  اگر رمي جمره عقبه را تا آخر روز عيد بتاخير انداخت جايز است

كند درست  غروب رمي جمره عقبه عيد پيش از روز ه اگراهل علم اجماع دارند براينك
  . اگرچه مستحب نيست ،است

 : كردند. مردي گفت سئوال مي صگويد: روز عيد قربان در مني از پيامبر ابن عباس
مي  ر ،تا نزديك غروب ظهر از بعد - من مساء «  .»ال حرج«، فقال:  )1(رميت بعد ما أمسيت«

  . . بروايت بخاري»شكال ندارد: ا گفت صپيامبر ،كردم  جمره

  خير انداخت؟ توان رمي را تا شب بتا آيا مي

است آن را تا شب بتاخير  كند جايز  مي جمره كسي بنا به عذري نتواند درروزر اگر
كه دختر صفيه همسر ابن عمر در مزدلفه  كرده است اندازد. چون مالك از نافع روايت

آنجا ماند تا اينكه بعد از غروب خورشيد  ش دركه او همراه صفيه مادر دچار زايمان شد
آن  كنند و در  مي جمره كه ر كرد بدانان امر ابن عمر به ما پيوستند و »مني«عيد در روز

شب بنا براي  مي جمره بدون عذر مكروه است و انجام آن در ر اشكالي نديد. ولي تاخير
گذشت موجب فديه  كهبنا بحديث ابن عباس  مالك و روايتي از حنفيه و شافعيه و

عيد قربان بتاخير  كسي رمي جمره را تا انتهاي روز گويد: اگر ولي امام احمد ،نيست
ظهر بدان مبادرت  كند، بلكه بايد فرداي آن روز بعداز  نبايد شب رمي جمره ،انداخت

  كند.
                                         

. اگرچه  ظهر تا غروب است نه شب از مساء بعد كه مراد از آيد برمي 3/237شرح ارشاد الساري ج  از  - 1
  .مترجم) شود. ( مي  شامل شب را نيز زوال تا غروب و لغتاً مساء بعد از
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نيمه شب عيد قربان رمي جمره كنند باجماع  توانند بعد از مي افراد معذور ضعيفان و
 كند، ولي زنان و  شب عيد رمي جمره نيمه آخر نيست پيش از كس مجاز ما، هيچعل

نيمه شب  از  و چوزبانان شتر، اين رخصت را دارند كه كودكان و ضعيفان و افراد معذور
ام سلمه را  صكه پيامبر عايشه روايت است عيد به بعدرمي جمره عقبه را انجام دهند. از

آن را انجام داد، سپس براي  فجر كند كه پيش از قبه مي جمره ع كه ر شب عيد فرستاد
كه اسناد آن  گفته است . او گرديد. بروايت ابوداود و بيهقي  طواف االفاضه رهسپار مكه

  صحيح است و اشكالي ندارد.
اجازه دادند كه چوزبانان و شتر چرانان در شب عيد رمي  صابن عباس گويد: پيامبر

 كرده و در اسناد آن مسلم بن خالد زنجي وجود دارد روايتآن را  كنند. بزار جمره عقبه
  .  كه ضعيف است

خيد وبه وي  عيد قربان به سوي ام سلمه چر روز صگويد: پيامبر عروه بن الزبير
صبح را در آنجا  مزدلفه راهي طواف االفاضه شود و به مكه برود و نماز كه از دستور داد
دوست داشت كه  صباشد و پيامبر صه نزد پيامبرك نوبه ام سلمه بود آن روز بگزارد. و

كه او  كرد برايم نقل »اسماء«. عطاء گويد: يكي از  همراه او باشد. بروايت شافعي و بيهقي
كرديم و بسويش   مي شب جمره عقبه را ر كه ما در  گفتم: كرد، من به وي  مي جمره ر

  . بروايت ابوداود. كرديم فتار ميچنان ر ص: ما در زمان پيامبر گفت  . اسماء سنگ انداختيم
كرده است كه   حديث اسماء استدالل گويد: شافعي به اين حديث ام سلمه و  طبري

مي جمره در  گويد: اجازه ر . ابن حزم نيمه شب طواف االفاضه را جايز دانسته است بعد از
ند باشند نيروم ،. براي مردان اين اجازه نيست خواه باشد نه مردان شب مخصوص زنان مي

باشد،  كه اگر كسي معذور  آيد آنست حديث برمي كه از يا نيرومند نباشند. و آنچه 
كند. ابن المنذر گويد: سنت آنست تا بعد  تواند شب عيد، پيش افتد و رمي جمره عقبه  مي
كرده است و   چنين صكه پيامبر  طلوع خورشيد رمي جمره صورت نگيرد، همانگونه از

كند مخالف سنت رسول  طلوع فجر جايز نيست چون اگر كسي چنين رمي جمره قبل از
 ،كرد، بر وي  مي جمره عقبه فجر ر -طلوع  كس پيش از . و هر خدا رفتار نموده است
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گفته باشد او را  كه   كسي را سراغ ندارم چون  -تاوان ندارد  -شود چيزي واجب نمي
  كند. كفايت نمي

 آن كردن بر فوق  رمي جمره عقبه 

كرد  آن را رمي مي كه بر فوق جمره ايستاده بود و بن خطاب را ديدم  ود گويد: عمراس
از عطاء هم در اين باره سئوال  -انداخت بر روي آن ايستاده بود و بدان سنگ ريزه مي -

  : اشكالي ندارد. اين دو روايت را سعيد بن منصور آورده است. گفت -شد

 م التشريق نه ايا گا م سه ر اياد -سنگ انداختن به جمرات  -رمي جمار 

وقت برگزيده و انتخاب شده براي رمي جمرات درسه روزه ايام التشريق از زوال 
مي جمار  ر صگويد: پيامبر باشد. ابن عباس خورشيد ازخط استوا تا غروب خورشيد مي

و را انجام داد، بهنگام زوال خورشيد يا بعد از زوال خورشيد. بروايت احمد و ابن ماجه 
  . دانسته است »حسن«كه آن را  ترمذي

: ما در ايام التشريق به رمي  گفت گويد: عبداهللا بن عمر مي بيهقي بروايت از نافع 
  كند. كنيم تا اينكه خورشيد از خط استوا زوال  جمرات مبادرت نمي

مكروه است و شب تا طلوع خورشيد فرداي  ،انداخت كسي رمي را تا شب بتاخير اگر
كند. همه پيشوايان مذاهب فقهي بر اين مطلب اتفاق  يد بدان كار مبادرتبا ،آن شب

داند، او بحديث  كه روز سوم پيش از زوال خورشيد آن را جايز مي دارند، مگر ابوحنيفه
هرگاه خورشيد «:  گفته كرده نظر داشته است كه كه ابن عباس در اين باره روايت ضعيفي
است باال آمد، جايز  »مني«موقع پراكنده شدن از  كه - سوم ايام التشريق روز -روزآخر
اخيراً علماي مصر فتوي  - .  »به سوي مكه برگشت »مني«كرد و آنگاه از  مي جمار است ر

  .-استوا رمي جمرات جايز است  اند كه هر روز پيش از زوال خورشيد از خط داده

 م التشريق دعا خواندن بعد از رمي جمرات در ايا توقف و

حمد و استغفار، براي  مي جمرات رو به قبله ايستاد و بدعا و كه بعد از ر تمستحب اس
سالم بن عبداهللا و از  . زيرا احمد و بخاري بروايت از مسلمانان پرداخت خود و ديگر
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كه  اند:  گفته بروايت از سالم بن عبداهللا بن عمر و از پدرش صكه پيامبر اند: گفته پدرش
نمود، هفت سنگ ريزه به  كنار مسجد است مي كه در اوليمي جمره  هر وقت ر صپيامبر

گشت به طرف چپ  برمي گفت و انداخت و با انداختن هر سنگ اهللا اكبر مي سوي آن مي
داشت و اين توقف او طول  ايستاد و دست بدعا برمي روبه قبله مي به طرف بستروادي و

 كه با هريكي تكبير پرداخت با هفت سنگ ريزه مي  كشيد، سپس به رمي جمره دوم مي
گشت و رو به قبله دست بدعا  سپس بطرف چپ بطرف بستروادي برمي ،گفت مي

رسيد وبه سوي آن هفت سنگ ريزه  رفت تا اينكه به جمره عقبه مي سپس مي ،داشت برمي
نمود. در  گشت و توقف نمي سپس برمي ،گفت مي كه با هريكي تكبير كرد پرتاب مي

دو جمره  فرمودند، بلكه بعد از رمي جمره عقبه توقف نمي حديث آمده است كه بعد از
كه بعد از آن  اند: هر رمي كار اصلي قرار داده وگفته  فرمودند. علما براي آن توقف مي ديگر

آن روز  آن در بعد از كه رمي در آن روز رمي ديگر نباشد، توقف نزد آن الزم نيست و هر
 صگويد: پيامبر ابن عباس ايت از. ابن ماجه برو رمي ديگر باشد، توقف هست

  نمود. توقف نمي رفت و كرد مي رمي جمره عقبه مي  هرگاه

 ر ت ترتيب در رمي جما مراعا

 »مني«كه به  كه او از جمره اولي آنست ،به ثبوت رسيده صكه از عمل پيامبر  آنچه
 سپس برمي جمره ،پرداخت مي ،كرد، سپس بدومي كه بعد از آنست نزديك است آغاز مي

 مناسك حج خود را از« »خذوا عني مناسككم« :  فرموده است ص. و پيامبر رفت عقبه مي
  .»من فراگيريد

ترتيب بين رمي جمرات  صسه نفراز پيشوايان مذاهب فقهي با توجه به عمل پيامبر
. ولي آنچه  انجام داده است صدانند، همانگونه كه پيامبر را بشرحي كه گذشت شرط مي

  باشد. اند، آنست كه مراعات ترتيب مذكور سنت مي دهكر حنفيه اختيار

كرد و سنگها را در   مستحب است با انداختن هر سنگ ريزه تكبير گفت و دعا

 ن قرار داد: ن انگشتا ميا
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مي جمره عقبه  كه آنان بهنگام ر  از عبداهللا بن مسعود و عبداهللا بن عمر روايت است
اللهم اجعله حجا مبرورا « ر و گناهانمان را بيامرز گفتند: خداوندا آن حج را از ما بپذي مي

مي جمره عقبه پسنديده  ابراهيم نخعي نيز گفته است اين دعا را بعد از ر »وذنبا مغفورا
. عطاء  : آري ؟ گفت خواني مي هر جمره آن دعا را مي اند. از وي پرسيدند: بعد از ر دانسته

. آن را سعيد بن منصور  زه تكبير بگويرمي وانداختن هرسنگ ري گفته است بعد از نيز
.  كه مسلم روايت كرده است نيز آمده است . اين مطلب در حديث جابر كرده است روايت

. باجماع علما نگفتن تكبير بعد از سنگ انداختن تاوان ندارد. سلمان  گفته است  »الفتح«در 
كه سواره  عقبه ديد را دركنار جمره صكه او پيامبر«گويد:   مادرش بن احوص بنقل از

 بسوي جمره انداخت و مردم نيز چنين كه آن را بود و در ميان انگشتانش سنگي بود
  . بروايت ابوداود.»كردند

 بت در سنگ انداختن نيا تعيين 

اگر كسي عذري از قبيل بيماري و غيرآن داشته باشد و نتواند شخصاً رمي جمار كند، 
: همراه  كار را انجام دهد. جابر گفت د كه اين گزين كسي را بجاي خويش به نيابت مي 

گفتيم و  به حج رفتيم و زنان و اطفال همراه ما بودند، و ما بجاي اطفال تلبيه مي صپيامبر
  . بروايت ابن ماجه. كرديم رمي جمار مي

 وردن در مني شب بروز آ

ايام  گويند، شب بروز آوردن در مني در شبهاي سه نفر از پيشوايان مذاهب اربعه 
دانند. ابن  باشد و حنفيه آن را سنت مي التشريق يا شبهاي يازدهم و دوازدهم واجب مي

خواهي شب را بروز، آور بروايت ابن ابي  كردي هرجا مي گويد: هرگاه رمي جمار  عباس
. مجاهد گويد: اگر كسي اول شب در مكه باشد و آخر آن در مني يا برعكس  شيبه

كسي شبهاي مني در آنجا نماند كار بدي مرتكب شده  گويد: اگر اشكالي ندارد. ابن حزم 
  باشد. است و تاواني ندارد و چيزي بر وي واجب نمي

مانند:  ،كه عذر دارند واجب نيست كساني براي ،باتفاق همه فقها شب در مني ماندن
  شود و تاواني ندارند. چرانان و امثال آنان و چيزي بر آنان واجب نمي سقايان و شتر
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كه شبهاي مني در مكه بماند،  اجازه خواست صاز پيامبر صعباس عموي پيامبر
به وي اجازه داد. بروايت بخاري و  صبجهت اينكه متصدي سقايت حجاج بود. پيامبر

به چوزبانان  صكه پيامبر اند كرده . اصحاب سنن و ترمذي از عاصم بن عدي نقل ديگران
  كه شب در مني نمانند. اجازه دادند

 از مني برگردند؟ وقع چه م

اند: موقع برگشتن از مني به مكه پيش از غروب  گفته سه نفر از پيشوايان مذاهب فقهي
گويند: پيش از طلوع  باشد. حنفيه خورشيد دوازدهم ذي الحجه بعد از رمي جمرات مي

به  كسي بعد از غروب آن روز الحجه برگشتن اشكالي ندارد. اگر فجر روز سيزدهم ذي
  .  چون مخالفت با سنت نبوي است و تاواني بر وي نيست ،ردد، مكروه استمكه برگ

 ني = هدي ن قربا يا ر پا چها

كه به حرم شريف جهت تقرب و نزديكي بخداوند  هدي عبارت است از چهارپاياني

šχ+ شوند. خداوند فرمايد: اهداء مي ô‰ ç7ø9 $# uρ $ yγ≈oΨ ù=yè y_ /ä3s9  ÏiΒ Î� È∝ ‾≈yè x© «!$# ö/ä3s9 $ pκ� Ïù 

×�ö�yz ( (#ρ ã�ä. øŒ$$sù zΝó™$# «! $# $pκö� n=tæ ¤∃!# uθ |¹ ( # sŒÎ*sù ôMt7y_ uρ $ pκæ5θ ãΖã_ (#θ è=ä3 sù $ pκ÷] ÏΒ (#θßϑ ÏèôÛr&uρ 

yìÏΡ$s) ø9 $# §�tI÷èßϑø9 $# uρ 4 y7Ï9≡x‹ x. $ yγ≈tΡ ö� ¤‚ y™ öΝä3s9 öΝä3ª= yè s9 tβρã� ä3ô± s? ∩⊂∉∪ s9 tΑ$ uΖtƒ ©! $# 

$ yγãΒθçté: Ÿω uρ $yδ äτ!$ tΒÏŠ  Å3≈s9 uρ ã& è!$ uΖtƒ 3“uθ ø) −G9 $# öΝä3ΖÏΒ_  :كه براي  و شتراني « .]36[الحج
ها و شعاير دين اهللا قرار  كنيد، آنها را برايتان از نشانه قرباني به حرم شريف اهداء مي

اند و  رسد، در حاليكه اين شتران ايستاده بشما در قرباني كردن آنها خير فراوان مي ،ايم داده
 ،كنيد در حال نحر ايشان را ياد كنيد، نام خدا خواهيد آنها را نحر عيبي ندارند و شما مي

چون آن شتران بزمين افتادند از گوشت آنها بخورند و خواهندگان و ناخواهندگان و 
 قانع را از گوشت آنها بخورانيد، ما همچنين آنها را برايتان مسخر فقيران قانع و غير

تها و گوش كه سپاس خداي را بجاي آوريد، ايم شما قرار داده اختيار در ايم و كرده



   

  هفقه السن      866 

 

 

رسد و  كه بخداوند مي رسد ليكن اين تقواي شما است خونهاي آنها به خداوند نمي
  گردد. موجب رضاي او مي
كردن را   گمان خداوند قرباني و حيوان اهداء : قرباني اهداء كنيد، بي عمر خطاب گفت

از طرف او  كرد و اين اهداي يكصد شتر را قرباني يكصد شتر صدوست دارد. پيامبر
  يعني بطور سنت اين عمل را انجام داد نه بطور وجوب)  لبانه بود نه واجب (داوط

 ني قربا  بهترين

 و شتر وگاو و بز »نعم«بايد از جمله  ،باجماع علما حيوانات اهداء شده براي قرباني
گاو و سپس گوسفند   باشد و باتفاق بهترين آنها نخست شتر، سپس - گوسفند نريا ماده 

گاو هم بهمين سبب از  علت بزرگي بيشتربه سود فقيران است وب . چون شتر است
كه آيا   اند، كدام بهتر است اختالف كرده  باشد. در اينكه براي يك شخص گوسفند بهتر مي

؟ بهرحال هركدام بنفع فقرا باشد  گوسفند بهتر است گاو يا يك  يك هفتم شتر يا يك هفتم
  آن بهتر است.

 كند يت مي نه خدا كفا اء به خااهد  كه براي كمترين چيزي 

به خانه خدا اهداء نمايد و  ،كه نام برديم پايان را يك از اين چهار تواند هر انسان مي
كرد و قرباني  يكصد شتر را پيشكش خانه خدا ،بدلخواه خويش صكند و پيامبر قرباني

شتر يا گوسفند يا يك هفتم  كند، يك  كفايت مي كه براي يكنفر كمترين چيزي نمود و
:  گفت باشند. جابر كافي مي باشد، زيرا شتر وگاو هريك براي هفت نفر گاو مي  يك هفتم

 نحر نموديم و قرباني گاو  براي هفت نفريك شتريا يك ،به حج رفتيم صما همراه پيامبر
قصد تقرب  ،كه هر هفت نفر يا همه شركاء . الزم نيست . بروايت احمد و مسلم كرديم

گرفتن از گوشت   باشند، بلكه اگر بعضي بقصد قربت و بعضي بقصد بهرهبخدا را داشته 
گويند، قصد تقرب بخداوند  كه مي باشد. بخالف حنفيه  آن با هم شريك شدند، جايز مي

  باشد. از طرف همه شركاء شرط مي

  جب ميشود؟ كردن شتر وا  ني قربا  چه موقع
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 ،جنابت  طواف الزياره را در حالگردد، مگر اينكه كسي  كردن شتر، واجب نمي قرباني
انجام دهد يا اينكه بعد از توقف در عرفات و پيش از حلق و تقصير  ،يا حيض يا نفاس

كه  كرده باشد يا اسماً نذر كرده باشد موي به جماع و همبستري و همخوابگي اقدام
واجب  ها، قرباني كردن شتر اين صورت كه قرباني آن جايزباشد، در كند شتري را قرباني

گوسفند را   كه هفت راس  بروي واجب است ،شتري را نيافت اينصورت اگر گردد. در مي
 آمد و صكه مردي پيش پيامبر ابن عباس روايت شده است كند. از بجاي آن قرباني

من قدرت خريدن آن را دارم ولي  ،كردن شتري برمن واجب شده است : قرباني گفت
آنها را  كه هفت راس گوسفند بخرد و داد دستور به وي صكه بخرم و پيامبر يابم نمي

  ابن ماجه با سندي صحيح. كند. بروايت احمد و قرباني

 ني م هدي = قربا اقسا

. قرباني و هدي  شود: سنت و واجب هدي و اهداء حيوان قرباني به دو نوع تقسيم مي
  ارند.گذ حج يا عمره مي» افراد«كه بصورت  مستحب و سنت است براي حاجياني 

  باشد: ي واجب بشرح زير مي قرباني و هد
  اند. احرام بسته »تمتع«و يا » قران«كه بصورت  كساني براي -2 -1
و  كرده باشند، مانند: ترك رمي جمار كه يكي از واجبات حج را ترك براي كساني -3

ميقات و ترك جمع بين شب و روز بهنگام توقف در عرفات و ترك مبيت  ترك احرام از
يا ترك مبيت درمني يا ترك طواف  -نياورده باشد آنجا بروز شب را در - مزدلفه  در

  . الوداع
كه يكي از محظورات و ممنوعات در حال احرام را مرتكب شده  كساني براي -4

  .مانند استعمال مواد خوشبو و تراشيدن موي و...  ،باشند. بغير از جماع
اند مانند ارتكاب شكار يا قطع  دهمرتكب جنايتي ش »حرم« كه در كساني براي -5

  . . همه اينها قبال بيان شده است درختان و غيره

 قرباني شرايط هدي = شرايط حيوان 

  باشد: شرايط حيوانات قرباني بشرح زير مي
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گوسفند اگر شش ماه يا بيشتر از   باشد ولي )1(»ثني«اگر غير از گوسفند باشد بايد  -1
 گاو آنست كه پنج سال تمام و ثني كند. ثني ابل آنست  ميگذشته و چاق باشد كفايت   آن

كه يك سال تمام داشته باشد. از اين حيوانات ثني و  كه دو سال تمام و ثني بز آنست
  كند. كفايت مي بيشتر از آن

معيوب جايز  كور و لنگ و الغر و بايد حيوان قرباني سالم باشد. پس حيوان  -2
اگر كسي شتري خريداري كرد براي قرباني كه سالم «:  گفته است . حسن بصري  نيست

كند و صحيح  بود ولي پيش از روز قرباني دچار كوري يا لنگي يا الغري شد آن را قرباني 
  . بروايت سعيد بن منصور »است

 ني مستحب است حيوان نيكو گزيدن براي قربا

فرزندان خود كه او به  گويد:  مالك بنقل از هشام بن عروه و او بنقل از پدرش 
كنيد كه از اهداء آن به   : اي فرزندانم حيواني را براي قرباني در راه خدا انتخاب گفت مي

عزيزان خود شرم نداشته باشيد. بيگمان خداوند بزرگوارترين بزرگان و عزيزترين عزيزان 
  گردد.  كه بهترين چيز به وي تقديم است و شايسته است 

در فاصله بين مكه و مدينه سوار بر يك شتر بختي سعيد بن منصور گويد: ابن عمر 
كوهانش آن را  كردن   آن فرود آمد و با پاره !! از به چه شتري : به گفت ماده شده بود و

  گذاشت و نامزد كرد.  براي قرباني و اهداء به مكه عالمت

  آويختن  ني و قالده بگردن آن گذاشتن بر حيوان قربا نه  نشا

 اي از گوشه  عبارت است از شكافتن و بريدن ،و عالمت نهادن = نشانه گذارياشعار
گردد و بدينوسيله   آن جاري كوهان داشته باشد، تا اينكه خون از گاو اگر كوهان شتر و

باني به خانه خدا اهداء شده است و كسي متعرض  كند كه اين حيوان جهت قر اعالم مي
  آن نگردد.

                                         
كه پا به سه سالگي  گوسفند و گاوي  كه پا به سن شش سالگي نهاده و : شتري در قاموس آمده است  - 1

  .مترجم) شود. ( ، ناميده مي»ثني«نهاده شده 
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ه پوست يا چيزي ديگر بگردن حيوان آويختن = قالده بگردن نهادن يعني يك تكتقليد
. يك بار  به حرم شريف است ،قرباني اهداء شده ،تا بدينوسيله همه بدانند كه آن حيوان

گوسفندي را اهداء نمود و چيزي بگردن آن آويخت و آن را همراه ابوبكر به  صپيامبر
به ثبوت رسيده  صمكه فرستاد كه او در سال نهم هجري اميرالحاج بود. و از پيامبر

كرده است و بهنگام حضور در حديبيه احرام   »تقليد«و » شعار ا«كه حيوان هدي را   است
  دانند، مگر ابوحنيفه. . اكثر علما اشعار را مستحب مي به عمره بست

 ر و تقليد فلسفه اشعا

كردن آن و اعالم آن به مردم  فلسفه آن بزرگداشت شعاير و عبادات خداوند و آشكار
شوند تا  كه اين حيوانات قرباني خانه خدايند و به سوي آن برده مي تا مردم بدانند است

  گردند و وسيله تقرب بخداوند واقع شوند. قرباني

 ني گرفتن از حيوان اهداء شده براي قربا  سواري

باشد، چون خداوند  آنها جايز مي گرفتن از شتران قرباني و بهره گرفتن از  سواري
شما را است در اين « »كم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيقل« فرمايد: مي

آنها خوردن  شير انواع منفعتها، به برنشستن به وقت حاجت و -شتران -حيوانات قرباني 
به وقت ضرورت تا وقت نام برده يعني تمام شدن عبادت و فرا رسيدن هنگام قرباني 

 . ضحاك و عطاء»انه محترم يعني همه حرم استسپس قربانگاه آنها به نزد اين خ
 پشم و شير اند: اين منافع عبارت است از سواري بوقت حاجت و بهره گرفتن از گفته 

كه به حرم  گردند كه قالده بگردن آنها آويخته شود تا مشخص آنها. و اجل مسمي آنست
روز قرباني است در  »يقمحلها إلى البيت العت« اند: مراد از گفته اند. و شريف اهداء شده

  مردي را ديدكه شتري را. صگويد: پيامبر . ابوهريره مني
. مرتبه دوم يا  قرباني است گفت شتر آن شود. آن مرد برد، فرمود سوار براي قرباني مي
آن شو. بروايت بخاري و مسلم و ابوداود و  سوار : واي بر تو گفت مرتبه سوم به وي
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گويد: بوقت  حاق و مشهور مذهب مالك است و شافعينسائي و اين مذهب احمد و اس
  حاجت سواري آن اشكالي ندارد.

 كردن ني و ذبح  قربا وقت

گويد: وقت قرباني روز عيد  اند. شافعي كرده درباره وقت ذبح حيوان قرباني اختالف
 وكل أيام التشريق« : فرموده است صباشد، چون پيامبر مي   التشريق  ي ايام قربان و روزها

قرباني واجب را بايد بصورت قضاء ذبح كرد.  ،گذشت آن وقت . بروايت احمد. اگر»ذبح
واجب روزهاي قرباني  خواه واجب يا غير ،مالك و احمد گويند: وقتي ذبح حيوان قرباني

گويند قرباني  اين راي را دارند ولي »مقارن«، و »متمتع«. و حنفيه هم براي قرباني  است
 گيرد جايز است. از هر وقت ذبح آن صورت طلبانه و سنت دركفارات و داو نذري و

ابوسلمه بن عبدالرحمن و نخعي حكايت شده است كه وقت ذبح از روز عيد تا آخر ماه 
  . الحجه است ذي

 ي ذبح مكان و جا

شوند، خواه واجب يا سنت تنها  كه به حرم شريف اهداء مي كردن حيواناتي قرباني
كه در هر نقطه از سرزمين  كننده مختار است ردد و قربانيگ بايد در سرزمين حرم ذبح

كل منى منحر، « :  گفت صحرم به ذبح قرباني خويش مبادرت ورزد. جابرگويد: پيامبر
همه سرزمين مني جاي ذبح قرباني « »وكل المزدلفة موقف، وكل فجاج مكة طرق، ومنحر

. »باشد قربانيگاه ميهمه مزدلفه جاي توقف است و همه راههاي مكه راه و  است و
 كسي . براي حاجيان بهتر است كه در مني ذبح نمايند و براي بروايت ابوداود و ابن ماجه

گزار و  كند، چون احرام هر دوي حج باني مرو ه قر كند بهتر است در كه عمره مي
يابد. نظير حديث فوق با همان معني و الفاظ از مالك هم  آنجا پايان مي گزار در عمره

: اينجا قربانيگاه  مني گفت در صكه پيامبر بمن رسيده است ،گفت كه  يت شده استروا
: اينجا يعني مروه قربانيگاه است همه  گفت همه مني قربانيگاه است و براي عمره ،است

  باني است. بانيگاه و جاي ذبح قر راههاي مكه قر
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 دنمو ذبح ها را  كرد و ديگر حيوان )1(مستحب است كه شتر را نحر

كه شتر را ايستاده نحر كنند و دست چپ آن را ببندند زيرا در احاديث  مستحب است 
  : چنين آمده است

گذشت كه  كه ابن عمر از كنار مردي مي كرده است مسلم از زياد بن جبير روايت -1
: بگذار بايستد و آن را ببنديد آنگاه نحر كنيد كه  كند گفت  شتري را خوابانده بود كه ذبح

  باشد. پيامبرتان چنين ميسنت 
كردند در حاليكه دست چپ آن را  و يارانش شتر را نحر مي صجابر گويد: پيامبر -2

  ابوداود. تايستاد. برواي بستند و با اتكا بر بقيه بدنش مي مي
يعني پاي چپ آن را ببندند و « »فاذكروا اسم اهللا عليها صواف« ابن عباس در تفسير -3

  . بروايت حاكم.»اه آن را نحر كنيدآنگ برسه پا بايستد و
شتر را  كرد. اگر آنگاه ذبح گوسفند را برپهلو خوابانيد و گاو و كه ولي مستحب است

اند مكروه  گفته  باشد. و بعضي گويند مكروه مي كنند، گوسفند را نحر گاو و كنند و ذبح
وط بر كننده خود عمل ذبح را انجام دهد، مشر كه شخص قرباني مستحب است ،نيست

كه خود  كند، در غير اينصورت مستحب است آنكه بخوبي ذبح را بداند و نيكو ذبح
كه حيوان اهداء شده به حرم شريف را ذبح  نيست بكسي داشته باشد. جايز حضور

گوشت آن به وي صدقه و احسان  توان از گردد ولي مي كند، به وي اجرت پرداخت مي
كه متصدي قرباني شتران او  كرد به من امر صامبرگويد: پي داد. چون علي بن ابيطالب مي

  آنها به جزار= ذبح كنم و چيزي از گوشت آنها را تقسيم قسمت اكثر باشم و پوست و
. به روايت همه راويان معتبر. و در »دهيم ما خود به وي چيزي مي«فرمود:  ندهم و ،كننده

گوشت  گمارد و قربانيكسي را بجاي خويش بذبح حيوان  توان حديث آمده است كه مي
آنها را به عنوان اجرت  كند. و نبايد چيزي از زين و برگ و پاالن آن را تقسيم و پوست و

گوشت و پوست و زين و پاالن  غير كارش را از توان اجرت كننده بدهد. ولي مي به ذبح

                                         
كارد را در باالي سينه  كه شتر را بحال ايستاده نگه داشته و است، بدينگونه نحر ذبح مخصوص شتر   - 1

  .مترجم) كنند. ( به حلقوم آن فرو مي
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 پيش خود ما از « »نعطيه من عندنا« فرمود: صحيوان قرباني پرداخت نمود، چون پيامبر
توان پوست آن را به وي  كه مي . از حسن بصري نقل شده است»دهيم چيزي به وي مي

  داد.

 خوردن گوشت حيوان اهدا شده به حرم شريف

گوشت حيوان قرباني اهداء شده به حرم  كننده از كه اهداء خداوند دستور داده است
بخوريد و آن را به گوشت آن  خود از« »فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير« بخورد: ،شريف

. بر حسب ظاهر معني اين امر قرباني واجب و سنت را دربر »فقيران و بينوايان بخورانيد
گوشت  گيرد. و فقيهان در آن اختالف دارند. ابوحنيفه و احمد گويند: خوردن از مي

آنها  و قرباني سنت جايز است و از غير »حج قران«و قرباني  -تمتع-  »متعه حج«قرباني 
باطل شدن حج يا فوت  گويد: اگر قرباني بخاطر تاوان تباه شدن و . امام مالك نيست جايز
گوشت  يا بطوركلي اهداء شده به حرم شريف باشد، خوردن از يا براي حج متعه و  حج

براي فديه اذيت و آزار جاندار يا تاوان شكار يا  آن براي صاحبش اشكالي ندارد. ولي اگر
 آنكه پيش از رسيدن به محل قرباني هالك قرباني سنت مشروط برنذر فقراء و مساكين يا 

. بقول شافعي بهيچ وجه خوردن  گوشت آن براي صاحبش جايز نيست گردد، خوردن از
گردد بخاطر  كه بعلت تاوان واجب مي گوشت قرباني واجب جايز نيست مانند قرباني از

واجب  كه با نذر ن حج و قربانيممنوع و تباه شدن حج و قرباني متعه و قرا ارتكاب شكار
گوشت آن بخورد و بديگران  تواند از باني سنت باشد صاحبش مي شده باشد. ولي اگر قر

  كند. صدقه و هديه

 ني خورد؟ توان از گوشت قربا چه مقدار مي

صورتيكه خوردن از گوشت آن  كند براي قرباني در كه حيواني را هديه مي كسي
تواند نصف آن را  باح باشد، مقدارآن محدود نيست و ميگذشت براي او م  كه بشرحي 
 تواند بخورد و اند يك سوم آن را مي گفته نصف ديگرش را صدقه بدهد. بعضي بخورد و

  يك سوم را صدقه بدهد. كند و يك سوم را هديه
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 كردن موي ه  تراشيدن يا كوتا

نت رسول و كتاب خدا و س بموجب -تقصير حلق و  -كردن موي  تراشيدن و كوتاه 

(ô‰s+ . خداوند گويد: اجماع علما ثابت شده است ©9 šXy‰ |¹ ª! $# ã&s!θ ß™u‘ $ tƒö ”�9 $# Èd,ys ø9 $$ Î/ 

( £ è=äz ô‰ tGs9 y‰ Éf ó¡ yϑø9 $# tΠ# t�ys ø9 $# βÎ) u !$x© ª! $# šÏΖÏΒ# u tÉ) Ïk=ptèΧ öΝä3 y™ρâ â‘ zƒÎ�Å_Ç s)ãΒuρ 

Ÿω šχθèù$ sƒrB_  :تحقق  ص آرزوي پيامبرش خواب وبراستي خداوند به  « .]27[الفتح
شويد در  بخشيد كه به وي وعده داده بود كه شما اگر خدا بخواهد داخل مسجدالحرام مي

كسي ترس  ايد بدون اينكه از كمال ايمني در حاليكه سرتان را تراشيده و آن را كوتاه كرده
  .»و باكي داشته باشيد

قالوا: ." رحم اهللا المحلقين« : گفت صاند كه پيامبر مسلم و بخاري روايت كرده
رحم «قالوا: والمقصرين يا رسول اهللا؟ قال:  «رحم اهللا المحلقين  «والمقصرين يا رسول اهللا؟ قال:  

خداوند كساني را كه بعد « »قالوا: والمقصرين يا رسول اهللا؟ قال: والمقصرين." اهللا المحلقين
ورد رحم و مهرباني خويش قرار تراشند، م ازاتمام مراسم حج بموقع موي سر خود را مي

كنند چطور؟ در جواب همان جمله اول را   كساني راكه موي خود را كوتاه  گفتند:  دهد،
كنند چطور؟ را  مي كه موي خود را كوتاه گفتند كساني را تكرار فرمود. تا سه بار آنان 

كنند نيز  يكوتاه م كه موي خود را تكراركردند پس از بار سوم فرمود: خداوندكساني را
. چون تراشيدن موي سر بيشتر و بهترگوياي »مورد رحم و مهرباني خويش قرار دهد

 صاند: پيامبر . باز هم آن دوگفته كردن آن باشد تاكوتاه صدق نيت و اخالص عبادت مي
گروهي آن را  گروهي از يارانش نيزموي سر خود را تراشيدند و موي سر را تراشيد و

باشد خواه با تيغ آن را بتراشد يا آن   برداشتن موي سرمي »حلق«ز كردند. مقصود ا كوتاه
كه از  آنست »تقصير«. مقصود از  تنها به سه عدد موي اكتفا كند جايز است را بكند. و اگر

اختالف  كند. درباره حكم حلق و تقصير  موي سر خود باندازه سر انگشت بگيرد وكوتاه
كرد بايد فديه  كسي آن را ترك دانند، پس اگر يجمهور علما آن را واجب م . اكثر است
  باشد. گويند، يكي از اركان حج مي باشد. شافعيه  مي  كه قرباني يك حيوان بدهد
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 ز وقت حلق و تقصير آغا

عيد قربان و بعد از ذبح قرباني  مي جمره عقبه در روز وقت آن براي حاجيان بعد از ر
 صيث معمر بن عبداهللا آمده است كه پيامبراگر قرباني همراه داشته باشد. در حد ،است

. »كه سر خود را بتراشم داد به من دستور«:  چون قرباني خويش را درمني نحرنمودگفت
  . بروايت احمد و طبراني
سعي بين صفا و مروه مي باشد و اگر  فراغت از عمره بعد از در وقت حلق و تقصير

 ست كه حلق و كند واجب ا مي  مبادرت قرباني همراه داشته باشدبد از ذبح قرباني بدان
ابوحنيفه و  گيرد و در ايام قرباني باشد و اين نظر سرزمين حرم شريف صورت در تقصير

امام شافعي و محمد بن الحسن و مشهور  باشد. ولي بنظر مالك و روايتي ازاحمد مي
اجب باني و كه در سرزمين حرم باشد ولي ايام قر مذهب امام احمد تنها واجب است

  نيست اگر بعد از ايام قرباني هم آن را انجام دهد اشكالي ندارد.
كه  باشد در تراشيدن موي سر مستحب مي  شد مستحب مي با كه درمورد حلق سر انچه

فراغت  بعد از كرد سپس طرف چپ را تراشيد وروبه قبله باشد و  از طرف راست شروع
  گويد و صلوات و درود بفرستد. آن تكبير از

كه  : وقتي : در پنج چيز از مناسك حج اشتباه كردم بدينگونه گويد: ابوحنيفه گفتوكيع 
كه سرم را  گيري مزد مي گفتم چقدر خواستم سرم را بتراشم نزد حجام رفتم و به وي مي

گرفتن  : التزام و تعهد بر عبادت و گفت گفتم آري  ؟ : تو عراقي هستي گفت  ؟ بتراشي
نشستم ولي رويم بطرف قبله  ،. بنشين سك حج درست نيستاجرت بر انجام يكي از منا

. و من خواستم سرم را از طرف چپ شروع  : رويت را بطرف قبله بگردان گفت نبود، او
كه سوي راست خود را به  ، كن  : ابتدا طرف راستت را سوي من گفت كند، او بتراشيدن

 ،: تكبيرگوي گفت او ،دمكرد به تراشيدن و من ساكت بو . او شروع سوي او برگردانم
:  ؟ گفتم خواهي بروي : كجا مي گفت او ،گفتن تا اينكه برخاستم بروم كردم به تكبير شروع

 آنگاه به منزلت برو در دل خود : دو ركعت نماز بگزار گفت . او روم به منزل خودم مي
 ه منكه ب : اين چيزها را گفتم باشد، به وي گفتم اين حجام و دالك عجب خردمند مي
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كرد. اين  كه چنين مي ؟ او جواب داد: من عطاء بن رباح را ديدم كجا آموختي از ،گفتي
  . كرده است الدين طبري نقل پيشامد را محب

 مو دارد تيغ بر سر كشد: كله بي كه   كسي  مستحب است

پس از انجام  -اصلع -كه سرش مو ندارد  كسي  جمهور علما گويند: مستحب است 
گرفته باشد. ابن المنذر اجماع اهل علم   بر سر خود كشد تا حلق صورت مناسك حج تيغ

  داند. و ابوحنيفه آن را واجب مي ،را بر اين مطلب ذكر كرده است
كرد: مستحب  ه  خن را گرفت و سبيل را كوتا مستحب است بعد از حق و تقصير نا

  سبيل خود را كوتاهكند ناخنها را بگيرد و  تراشد ياكوتاه مي كه سرش را مي كسي است
تراشيد ريش و سبيل را هم كوتاه  كند. زيرا ابن عمر هرگاه در حج يا عمره سرش را مي

چون سرش را تراشيد،  صكه پيامبر  : ثابت شده است كرد. ابن المنذر گفته است مي
  . گرفت  ناخنهايش را هم

 را بتراشندكنند نه اينكه آن   ه كه موي خود را كوتا  ن دستور داده شده بزنا

ليس على النساء « : گفت صاند كه پيامبر ابوداود و ديگران از ابن عباس روايت كرده
تراشيدن موي بر زنان واجب نيست بلكه آنان موي خود  « »حلق وإنما على النساء التقصير

  . حافظ آن را حسن دانسته است.»كنند را كوتاه 
باره  زيرا حلق و تراشيدن موي سر درآن اجماع دارند،  ابن المنذر گويد: اهل علم بر

  آيد. كردن بحساب مي  زنان مثله

 زنان چقدر موي از سر خويش بگيرند؟

كند، موي خويش را بر  ابن عمر گويد: زن هرگاه خواست موي سرخود را كوتاه 
  كوتاه نمايد. كند و باندازه سر انگشت از آن  پيشاني جمع

. سعيد  كند، خواه مويها بلند باشند ياكوتاه ه كوتا  گويد: از موهاي اطراف سرش  عطاء
كه بايد زنان از موي  اي اند: اندازه گفته . بعضي  بن منصور هر دو روايت را ذكر كرده است
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اند: حداقل آن كوتاه كردن سه عدد موي  . شافعيه گفته خويش كوتاه كنند، محدود نيست
  باشد.  مي

 ضة طواف االفا

پس اگر كسي آن را انجام  ،ين ركني است از اركان حجطواف االفاضة باجماع مسلم
بايد خانه  « »وليطوفوا بالبيت العتيق« فرمايد: باشد. چون خداوند مي نداد، حج او باطل مي
. امام احمد گويد: بايد در حين طواف نيت آن را هم داشته »كنند قديمي خدا را طواف 

باشد.  كافي مي  ويند: نيت حج براي آنهمگ  باشد. و سه نفر ديگر از پيشوايان مذاهب فقهي
  كند. كسي نيت طواف االفاضه را بخصوص نكرد، برايش كفايت مي پس اگر

باشد. و ابوحنيفه فقط چهار دورآن  ور مي جمهور علما گويند: طواف االفاضه هفت د
شود. ولي سه دور  كند، حج وي باطل مي حاجي آنها را ترك كه اگر داند را ركن حج مي

كند حجش باطل  . پس اگركسي آنها را ترك باشند نه ركن بنزد او واجب مي رديگ
  كند و خون بدهد. گوسفندي ذبح شود ولي بايد به تاوان آن نمي

 ضه وقت طواف االفا

شود و براي  وقت آن براي شافعي و احمد از نيمه شب شب عيد قربان شروع مي
طواف االفاضه صورت نگيرد آميزش . ولي تا زمانيكه  انتهاي آن حدي بيان نشده است

كسي طواف االفاضه را بعد از ايام التشريق انجام  . پس اگر با زنان درست و حالل نيست «
. و  كند، ولي اين تاخير مكروه است داد قرباني بر وي واجب نيست تا آن را جبران

 بوحنيفه وباشد. و براي ا روز عيد قربان مي -پيش ازظهر -بهترين وقت آن هنگام چاشت 
 ،شود. ولي درباره آخروقت آن آغاز مي -روزقرباني  -مالك وقت آن با طلوع فجرروزعيد 

گويد: انجام آن در هريك از روزهاي عيد قربان  آن دو با هم اختالف دارند. ابوحنيفه
آن را از ايام عيد قربان بتاخير بياندازد، بايد با فديه آن را  باشد. ولي اگر باشد واجب مي

آن تا آخر ايام التشريق اشكالي ندارد، ولي تعجيل در آن  گويد: تاخير  كند. و مالك رانجب
انقضاي ماه ذي الحجه   تا بعد از اشد و اگر الحجه مي بهتر است و وقت آن تا آخر ماه ذي
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ولي بايد با فديه آن را جبران وفديه بدهد. چون براي او  ،صحيح است بتاخيرافتاد حج او
  الحجه جزو ماههاي حج است. تمام ماه ذي

 م دهند ضة را زودتر انجا الفا كه طواف ا ن بهتر است  زنا

صورتيكه  كنند، در كه زنان روز عيد در انجام طواف االفاضة شتاب مستحب است
 گفت در روز عيد قربان بزنان مي لنگران رسيدن ايام قاعدگي خويش باشند، عايشه

  نند، مبادا ايام قاعدگيشان فرا رسد.ك شتاب ،كه در انجام طواف االفاضة
رسد فوراً به  كه ايام قاعدگيش فرا مي : هرگاه زن خوف داشته باشد از اين گفت  عطاء

كه زن  قرباني نمايد. اشكالي ندارد كند و آن رمي جمره اهللا برود و بعد از طواف خانه بيت
واف خويش را انجام كند تا بتواند ط قاعدگي و رفع آن دارو مصرف  براي جلوگيري از

كه  كه ا زاو سئوال شد، درباره زني  كرده است  ابن عمر روايت  دهد. سعيد بن منصور از
 را انجام دهد، او ةخواهد داروي جلوگيري از قاعدگي بخورد تا بتواند طواف االفاض مي

  كار.  خوبست براي آن »اراك «: آب درخت  بينم و گفت : اشكالي در آن نمي گفت
بدين شكل  ،: اگر جلوگيري از قاعدگي و برطرف شدن آن گفت دين طبري ال محب

باشد و همچنين  براي طواف معتبر باشد، پس براي انقضاي عده و امثال آن نيز معتبر مي
  بايد معتبر باشد. ،استعمال دارو براي پيش انداختن موقع قاعده شدن نيز با توجه بدان

 بل النور و حجون استكه بين ج وادي  »محصب«فرود آمدن در 

 »محصب«گفت در  مني را بسوي مكه ترك صآنكه پيامبر ثابت شده است بعد از
گزارد، و اندكي آنجا خوابيد و  آنجا ظهر و عصر و مغرب و عشاء را در فرود آمد و نماز

  كرد. درباره مستحب بودن آن اختالف است. ابن عمر نيز چنان رفتار مي
مني  كه بيرون رفتن از فرود آمد »محصب« در منظوربدان  ص: پيامبر گفت عايشه

آنجا فرود آيد، و  گردد، اين عمل سنت نيست پس هركس خواست در  برايش آسان
معمول بود، سپس  »محصب«: فرود آمدن در  گفت هركس نخواست فرود نيايد. خطابي

ن اينكه دانند. بدو اهل علم آن را مستحب مي گفته است بعضي از گرديد. ترمذي  متروك
آنجا سپاسگزاري  كسي خود بخواهد. فلسفه فرود آمدن در اينكه واجب باشد، مگر
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كه بر عليه  كه پيامبر خويش را در آنجا بر دشمنانش چيره گردانيد بدرگاه خداوند است
كه با  كرده و متعهد شده بودند  المطلب پيمان بسته بودند وآنان را متاركه هاشم و بني بني

كنند و به آنان  را رها صداد و ستد و مناكحه نكنند، مگر اينكه پيامبر آنان معامله و
  كه شكست خوردند.  تحويل دهند،
كند در  كه شعار اسالم را آشكار آن بود ص: مراد و قصد پيامبر گفته است ابن القيم

كرده بودند. و اين عادت  را آشكار صكفر و عداوت خدا و پيامبر كافران شعار  كه محلي
داد و  مي شرك قرار و كفر كه همواره شعار توحيد را بجاي شعار بود صبرپيام

دستور داد كه مسجد طايف را در محل  صكه پيامبر  كرد. همانگونه گزين مي جاي
  بسازند. »عزي«و  »الت«استقرار بتهاي 

 عمره

  طواف بدور آن و سعي كعبه و آن زيارت خانه كه مقصود از عمره بمعني زيارت است
  باشد. كردن موي سر مي  كوتاه شتاب بين صفا و مروه و تقصير وو 

انجام زيارت عمره در ماه «گويد:  علما بر مشروعيت آن اجماع دارند. ابن عباس
.  . بروايت احمد و ابن ماجه»واجب دارد رمضان پاداش برابر با پاداش يك حج غير

ة لما بينهما، والحج المبرور ليس له العمرة إلى العمرة كفار « : گفت صگويد: پيامبر ابوهريره
گناهان مدت زمان فاصله بين   كفاره زيارت عمره تا زيارت عمره ديگر« »جزاء إال الجنة

. قبال  . بروايت احمد و بخاري و مسلم»بهشت پاداشي ندارد آنها است و حج مقبول جز
بدنبال انجام حج « »تابعوا بين الحج والعمرة« :  نيز يادآور شديم كه در حديث آمده است

  .»زيارت عمره را نيز انجام دهيد
 : ) در يك سال رت عمره ( تكرار زيا

گويد: چند سال در زمان ابن الزبير عبداهللا بن عمر هرسال دو بار عمره  نافع -1
  داد. انجام مي  را

سه بار در يك سال زيارت عمره را انجام داد. گفتند:  لعايشه  : گفته است قاسم -2
: سبحان اهللا بر ام المومنين خرده  ؟ او گفت گرفت  ي آن عمل را بروي عيبآيا كس
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اند. امام مالك تكرار آن را در يك سال  بگيرند؟ و بيشتر اهل علم هم اين راي را پذيرفته
  . مكروه دانسته است

 يز است از حج جا  ي حج پيش ه ها رت عمره در ما م زيا انجا

تواند آن را در ماههاي حج انجام دهد، بدون اينكه  رود مي كه بزيارت عمره مي كسي 
حج بگزارد، زيرا عمر بن خطاب زيارت عمره را در ماه شوال انجام داد و بمدينه 

كه پيش از انجام مراسم حج  بدون اينكه حج بگزارد. و همچنين جايز است ،برگشت
: در زمان  گفت اووسكه عمر آن را نيز انجام داد. ط مراسم عمره را انجام دهد. همانگونه

هرگاه «گفتند:  دانستند و مي گناه مي جاهليت انجام زيارت عمره را در ماههاي حج بدترين
ماه صفر تمام شد، و زخم پشت مركوب يا زخم پاهايش خوب شد وآثارراه حج 

إذا انفسخ صفر، و برأ الدبر وعفا االثر حلت العمرة « :رسد گرديد، موقع عمره فرا مي برطرف
كه در ماههاي حج زيارت عمره را انجام   ه مردم دستور داد،چون اسالم آمد ب »اعتمرلمن 

  باشد. آنوقت ببعد تا روز قيامت انجام عمره در ماههاي حج مباح مي دهند. از

 عمره  حكم

درباره وجوب  ص: از پيامبر گفت دانند، چون جابر حنفيه و مالك عمره را سنت مي
. شافعيه و  كه حديث آن حسن و صحيح است : نخير. فتگ زيارت عمره سئوال شد، او

چون  »وأتموا الحج والعمرة هللا«:  داند. چون خداوند فرموده است احمد آن را فرض مي
  باشد. فرض مي پس عمره نيز ،شده و حج فرض است ذكر   حج عمره بعد از

ال بر : احاديث د گفته است سخن ابوحنيفه و مالك ارجحيت دارد. در فتح العالم
كه  كرده است توانند حجت فرضيت آن واقع شوند. ترمذي ازشافعي نقل فرضيت آن نمي

  . اند پس واجب است احاديث مربوط به سنت بودن عمره ثابت نشده

 انجام داده است صصصصمبر كه پيا   ي عمره تعداد زيارتها

 ،ه حديبيه: عمر چهار بار زيارت عمره را انجام داده است صپيامبر«:  گفت  ابن عباس
كه در حجه الودع صورت  اي  كه از جعرانه آن را انجام داد، و عمره اي  عمره ،عمره القضاء
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كه رجال آن مورد اعتبارند، آن را روايت  . احمد و ابوداود و ابن ماجه با سندي »گرفت 
  . كرده است 

  وقت انجام عمره

در هر روزي از  پس ،جمهور علما گويند: وقت انجام عمره تمام ايام سال است
گويد: انجام آن در پنج روز از ايام سال   . ابوحنيفه گيرد صحيح است روزهاي سال انجام 

  . روز عيد قربان و سه روز ايام التشريق ،: روزعرفه مكروه است
باشد و باتفاق آن را در  گويد: در روز عرفه و سه روز بعد از آن مكروه مي  ابويوسف

  د.دانن ماههاي حج جايز مي
: از عبداهللا بن عمر درباره  گفت كرده است كه بخاري از عكرمه بن خالد روايت -1

: انجام زيارت عمره پيش از حج اشكالي  گفت . او كردم زيارت عمره پيش از حج سئوال
  . آن را پيش از حج انجام داده است صندارد. چون پيامبر

او تمام مناسك حج را انجام كه عايشه قاعده شده بود،  از جابر روايت شده است -2
: اي  داد مگر طواف خانه خدا را، چون از قاعدگي پاك شد و طواف را انجام داد گفت

 ص؟ پيامبر رسول خدا آيا شما حج و عمره را هردو انجام بدهي و من تنها حج بگزارم
و  برو. او به تنعيم رفت و احرام بست »تنعيم«: با وي به  گفت به عبدالرحمن بن ابوبكر

الحجه انجام داد. و بهترين اوقات آن ماه رمضان است همانگونه كه  عمره را در ماه ذي
  . گذشت

 ميقات مكاني عمره

خواهد بزيارت عمره برود يا داخل مواقيت مكاني حج است يا خارج از  كه مي كسي
كه بدون احرام از آنها بگذرد،   درست نيست ،. اگر خارج از مواقيت مكاني حج است آن

گويد: زيد بن جبير نزد عبداهللا بن عمر رفت و از او سئوال كرد: من از كجا   چون بخاري
و ميقات » قرن«ميقات اهل نجدا را  ص: پيامبر گفت ؟  كنم زيارت عمره خويش را شروع

. و براي  فرض فرموده است» الجحفَة«و ميقات اهل شام را  ،»الحَليَفةذَ«اهل مدينه را 
 از خل مواقيت مكاني آن هستند براي عمره بايد بخارج حرم بروند حتي اگركه دا كساني  
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كه  آن آمده بود در حديث بخاري آمده بود و كه در ساكن حرم هم باشند. همانگونه
بيرون رفت و احرام بست و آن عمل وي بدستور » تنعيم«عايشه به سوي 

  . گرفت صورت   صپيامبر

 طواف الوداع

گيرد و  اندكه براي توديع خانه خدا صورت مي لوداع نام نهادهبدينجهت آن را طواف ا
اين  گيرد. در گويند، چون بموقع بازگشتن از مكه صورت مي نيز» طواف الصدر«آن را 

گيرد. امام  كه صورت مي مكي آخرين عملي است . براي حاجيان غير طواف هروله نيست
: آخرين مناسك حج طواف  كه گفت كرده است مالك در موطاء از عمر خطاب روايت

اين  پذيرد چون مقصود از سفرحج با طواف شروع و با طواف پايان مي -خانه خدا است 
كه در حيض باشند الزم و  كساني براي ساكنان مكه و براي -سفرزيارت خانه خدا است 

كه در حال قاعدگي  گويد براي زناني مشروع نيست و ترك آن فديه ندارد. ابن عباس
كنند. بروايت بخاري و  كه بدون طواف الوداع مكه را ترك ن رخصت هستهستند اي

  . مسلم
كه آخرين پيوند و تماس مردم با خانه خدا طواف خانه خدا  در روايتي آمده است

  آن معاف هستند. ولي زنان در حال حيض از ،است
آن را  كه اوقاعده شده بود و اند كرده روايت صصفيه همسر پيامبر آن دو بزرگوار از

 .فقالوا: إنها قد أفاضت«أحابستنا هي؟  « :  گفت صدر ميان نهادند، پيامبر صبا پيامبر
اند فرمود.پس  گفتند: ايشان رفته  ؟ كرده است كار معطل را بدينآيا ما  « »فال إذا«قال:  

  . »اشكالي ندارد

 الوداع حكم طواف 

از ابن عباس روايت  . چون مسلم و ابوداود باتفاق علما اين طواف مشروع است
 : بعد از انجام مراسم حج مردم داشتند از هر طرف بديار خويش برمي اند كه گفت كرده
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هيچكس پيش از « »ال ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت« فرمود: صگشتند. پيامبر
  .»مكه با خانه خدا باشد آخرين تماستان در حافظي با خانه خدا پراكنده نشود و خدا

اند سنت است و  اند. مالك و داود و ابن المنذر و شافعي گفته ه آن اختالف كردهدربار
هركسي آن را  ،گويند: واجب است ترك آن فديه ندارد. حنفيه و حنابله و قولي از شافعي

  كند. كند بايد فديه بدهد و قرباني  ترك 

 الوداع وقت طواف 

ج را انجام داده و قصد سفر مراسم ح كه حاجي تمام اعمال و هنگامي است ،وقت آن
  مكه را دارد تا آخرين تماس و پيوندش با خانه خدا باشد. از

كند بدون اينكه  خود را شروع كه حاجي طواف الوداع را انجام داد بايد فوراً سفر وقتي
اين اعمال را انجام دهد، بايد مجدداً  كند. اگر به داد و ستد پردازد و مدتي را اقامت

سر راهش نيازي را برطرف نمايد يا چيزي را  اينكه در ا بجاي آورد. مگرطواف الوداع ر
كه  شود مانع اين نمي كار كه مورد نيازش باشد، چون آن كند براي توشه راه خريداري

كه اين دعاي ماثور را بخواند. ابن  آخرين تماس او با خانه خدا باشد و مستحب است
اللهم إني عبدك، وابن عبدك، وابن أمتك « : گويد دعاي ماثور طواف الوداع آنست عباس

إلى بيتك،  - بنعمتك  - حملتني على ما سخرت لي من خلقك، وسترتني في بالدك حتى بلغتني 
وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإال فمن اآلن فارض عني قبل أن 

ير مستبدل بك والببيتك، وال راغب فهذا أو ان انصرافي إن أذنت لي غ .تنأى عن بيتك داري
اللهم فأصحبني العافية في بدني، والصحة في جسمي، والعصمة في ديني،  .عنك، وال عن بيتك

وأحسن منقلبي، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا واآلخرة، إنك على كل شئ 
كه  كردي مرا برآن چيزسوار ،وامداوندا من بنده تو و فرزند بنده توو فرزندكنيز تخ« »قدير

سرزمينهاي خود با نعمت خود  و مرا در ،آفريدگان تو است و آن را برايم رام فرمودي از
 ،پوشاندي تا اينكه بخانه خود رساندي و مرا در انجام عبادات و مناسك حج ياري كردي

ال از من در غير اينصورت از حا ،اگر از من راضي و خشنود هستي بر رضاي خود بيفزاي
ات دور شود،  ام از خانه انكه خانه راضي شو و رضاي خويش را به من عطاكن پيش از

كسي و چيزي  ات را با اكنون وقت برگشتنم است اگراجازه دهي بدون اينكه ترا وخانه
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. خداوندا به بدن و جسم من  ات اعراض نمايم كنم و بدون اينكه ازتو و خانه عوض
دينم پاكدامني و عصمت ارزاني دار و بازگشتنم را و ب ،عافيت و صحت عطاكن

 گذاري طاعت و فرمانبرداري خودت را، روزيم نيكوگردان و تا زماني كه مرا باقي مي
  .»كن و تو بر هر چيزي توانا هستي آخرت را نصيبم و خير دنيا و ،گردان

 كه بايستد »ملتزم«كه حاجي پس از طواف الوداع در  گويد: دوست دارم شافعي
كه ذكر كرده  سپس آن حديث را ،كعبه است خانه فاصله بين ركن حجر و در عبارت از

  است برخواند.

 كيفيت و چگونگي اداي حج

موي  نزديك شد، موي سبيل و ،كه حاجي چون به ميقات مكاني احرام مستحب است
و كند يا وضو بگيرد و خود را خوشبو كند  غسل ناخنها را بگيرد و كند و كوتاه را سر

لباس مخصوص احرام را بپوشد. چون به ميقات رسيد، دو ركعت نماز بخواند، آنگاه 
دارد، نيت حج مفرد كند، و اگر متمتع است نيت  »افراد«احرام ببندد بدينگونه اگر قصد 

دارد نيت حج و عمره هردو را بكند. اين احرام ركن  »قران«كند و اگر قصد  زيارت عمره 
» افراد«. اما تعيين نوع عبادت حج ازقبيل  آن صحيح نيست حج است وعبادت حج بدون

كند و   نيت ،. اگر بصورت مطلق بدون تعيين نوع حج فرض نيست» قران«و  »تمتع«و 
اين سه نوع را انجام دهد.  يكي از ،تواند بدلخواه احرام ببندد احرام او صحيح است و مي

.  ي او يك عمل شرعي و ديني استگفتن تلبيه با صداي بلند برا ، همينكه احرام بست
گروهي و كارواني رسيد يا با   تلبيه را هرگاه از جاي مرتفعي باال رفت يا پائين آمد يا به

كه در  گويد.كسي با صداي بلند مي ،يكي برخوردكرد و در بامدادان و بعد از هر نمازي
مكش با دوستان و كش بايد از عمل جماع و عوامل برانگيزاننده آن و نزاع و ،احرام است

كند باكسي را  كند ونبايد ازدواج اي ندارد، پرهيز ديگران و جدل درباره چيزي كه فايده
كه باالتر از قوزك پا را   كفشهائي بازدواج ديگري درآورد و ازپوشيدن لباس دوخته شده و

 برحذر باشد و سرش را نپوشاند و به مواد خوشبو دست نزند و كند و بپوشاند دوري 
كندن درختان و گياهان  ي خود را نتراشد و ناخن نگيرد و مطلقاً از پرداختن به شكار ومو
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قسمت باال وارد  حريم شريف مكه امتناع ورزد. چون وارد مكه شد مستحب است از
كند سپس بكعبه   غسل» زاهر« واقع در »ذي طوي«شود و اگر ممكن باشد ازآب چاه 

ود و دعاهاي ماثور دخول در مسجدالحرام را بخواند وارد ش» باب السالم«روي آورد و از 
گفتن تلبيه را،  فروتني و خضوع و كند و كمال خشوع و و آداب ورود بمكه را مراعات

كرم و بخشش  كعبه شريف پديدار شد دست بدعا بردارد و فضل و فراموش نكند. چون 
 حجراالسود رود و خدا را مسئلت نمايد و دعاي مستحب را بخواند. و مستقيماً به سوي

  آن را ببوسد يا آن را با دست استالم كند. ،بدون صداي لب آرام و
آن بايستد  برابر كند. سپس در آن را نتوانست بدان اشاره دست خود را ببوسد. اگر و

و ذكر و دعاي سنت و ماثور، بخواند، سپس طواف را ازآنجا شروع نمايد و مستحب 
ر اول  سه دو در - وله راه برود  احرام بپوشد و با هرلباس » اضطباع«كه به هيات  است

 ور هر د كند. و سنت است كه در طواف ،ر بعدي با راه رفتن عادي دو و در چهار - طواف
كند و حجراالسود را ببوسد. چون از  طواف فارغ شد، به  طواف ركن يماني را استالم

ρ#)+ : مقام ابراهيم برود و با خواندن آيه ä‹Ïƒ ªB $#uρ ÏΒ ÏΘ$ s)̈Β zΟ↵ Ïδ≡t� ö/Î) ’ ~? |ÁãΒ_  :١٢٥[البقرة[. 
آن  تواند، از طواف را بجاي آورد، سپس به سر چاه زمزم برود و تا مي دو ركعت نماز

  كند.  برود و براي دين و دنياي خويش دعا »ملتزم«بنوشد. سپس به 
اين  بيرون رود و »صفا «به سوي » باب الصفا«كند و از  سپس حجراالسود را استالم

β+ آيه را بخواند: Î) $x ¢Á9 $# nο uρö� yϑ ø9 $#uρ  ÏΒ Ì� Í←!$ yèx© «!$#_  :كوه صفا باال  و از  .]١٥٨[البقرة
بين صفا   به سعي ،كنان گويان و دعا رود و آنجا رو بكعبه دعاهاي ماثور را بخواند و ذكر

با  ،گذشت آنجا كه از كند، سپس وله رسيد هر »مابين الميلين«و مروه بپردازد چون به 
رود و روبه  پله باال از رسد و گامهاي عادي به سعي خويش ادامه دهد تا اينكه به مروه مي

يابد و بدينگونه  مروه پايان مي سعي بين صفا و دعا پردازد و بدينجا يك دور و قبله بذكر
مروه بنا بقول ارجح  دهد. سعي بين صفا و مروه را انجام مي سعي بين صفا و هفت بار

  .دهد  كند بايد فديه آن را ترك كس همه آن را يا قسمتي از باشد. هر ب ميواج
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احرام بسته باشد  »متمتع«دهد، بصورت  مروه را انجام مي كه سعي بين صفا و كسي اگر
پذيرد. و  كند، و عمره او پايان مي كوتاه مي تراشد يا بعد از آن موي سر خود را مي

.  گردد، حتي نزديكي و همخوابگي با زنش مي محظورات و محرمات احرام برايش حالل
احرام بسته باشند، بايد تا پايان مراسم  »قران«يا بصورت  »افراد«كه بصورت  ولي كساني

در روز  »متمتع«كنند.  حج همچنان بحال احرام باقي بمانند و از محظورات احرام پرهيز
رود و شب در  به مني ميبندد و همراه ديگران  الحجه از منزل خود احرام مي هشتم ذي

كنار مسجد  گردد و مي »عرفات«كرد از آنجا رهسپار  ماند، چون خورشيد طلوع مني مي
كند و نماز ظهر و عصر را بصورت جمع التقديم و شكسته  آيد و غسل مي فرود مي »نمره«

ند نتوا كه بتواند همراه امام نماز بخواند. اگر خواند، اين در صورتي است همراه امام مي
همراه امام نماز بخواند بر حسب امكان و توانائي خويش آن دو نماز را بصورت قصر و 

زوال خورشيد از خط استوا  بعد از كند مگر خواند و توقف در عرفه را آغاز نمي جمع مي
آنجا توقف  در صكند. چون پيامبر ها يا نزديك بدان توقف مي عرفات كنار صخره و در

جبل «باشد. باال رفتن از  رفات يكي از اركان بزرگ حج ميع فرموده بود. وقوف در
عرفات رو به قبله ايستاده تا فرا رسيدن  . هنگام توقف در سنت و الزم نيست »الرحمه

رود و نماز » مزدلفه«شب مشغول ذكر و دعا و ابتهال باشد، چون شب فرا رسيد سوي 
آورد و  آنجا شب را بروز رد بخواند و آنجا بصورت جمع التاخير عشاء را در مغرب و

كه هوا بخوبي روشن  كند و تا موقعي توقف »مشعرالحرام«چون سپيده صبح دميد در 
كند و  ها را جمع آنگاه سنگ ريزه گردد نزديك طلوع خورشيد مشغول ذكرخدا باشد و مي

كند بايد  كسي آن را ترك باشد، اگر واجب مي» مشعرالحرام«سوي مني برگردد. توقف در 
كند،  جمره عقبه  طلوع خورشيد با هفت عدد سنگ ريزه رمي ه آن را بدهد. پس ازفدي

 تراشد يا كند. و موي خود را مي صورت امكان ذبح مي سپس حيوان اهدلي خويش را در
كند. همينكه حلق و تقصير را انجام داد تمام چيزهائي كه در احرام برايش حرام  كوتاه مي

كه تا بعد از انجام طواف االفاضه  همخوابگي با زنانگردد مگر  حالل مي ،بوده است
كه ركن اساسي  دهد گردد و طواف االفاضه را انجام مي . سپس به مكه برمي حالل نيست

نامند، اگر  باشد.كه آن را طواف الزياره هم مي كيفيت طواف القدوم مي حج است و بهمان
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 فا ومروه را هم انجام دهد. اگرطواف الزياره سعي بين ص حاجي متمتع باشد بايد بعد از
احرام بسته باشد و بهنگام طواف القدوم سعي بين صفا و  »قران«و يا  »افراد«بصورت 

  مروه را انجام دهد.
گردد  حرام بوده است حالل مي ،كه در حال احرام بعد از طواف الزياره همه چيزهايي

برگردد و شب » مني«اف به اين طو . سپس بايد بعد از حتي همخوابگي و نزديكي با زنان
نياورد بايد فديه بدهد، چون مبيت  كه شب را در مني بروز كسي آنجا بروزبياورد را در

الحجه خورشيد از خط استواگذشت و زوال  باشد. هرگاه روز يازده ذي در مني واجب مي
 اي جمرهبدينگونه كه ابتدا از   كند، سنگ ريزه انداختن بدانها را آغاز مي ،مي جمرات شد ر

آن  كه بعد از كند كند، سپس جمره وسطي را رمي مي كه به مني نزديك است آغاز مي
الزم  نمايد و آنجا توقف نمي كند و مي مي پردازد. سپس جمره عقبه را ر دعا مي و بذكر

كند و روزدوازدهم  مي  غروب هرسه جمره را هر يك با هفت سنگ ريزه ر است پيش از
كه پيش از غروب روز دوازدهم  كند. سپس حاجي مختار است مي ررا تكرا كار همين نيز

را  مي جمار مني بماند و روز سيزدهم هم عمل ر كند يا شب را در به مكه مراجعت
تواند آن را با  كند مي كس آن را ترك كند. رمي جمار واجب است پس هر مجدداً تكرار

بازگشت به وطن خويش را فديه جبران نمايد. هرگاه حاجي به مكه برگشت و اراده 
باشد، كسي كه طواف  نمود، بايد طواف الوداع را انجام دهد و طواف الوداع واجب مي

صورت امكان به مكه برگردد و طواف الوداع را بجاي  كرده باشد بايد در الوداع را ترك
گوسفندي را  گذشت بايد آورد مشروط بر اينكه از ميقات نگذشته باشد، اگر از ميقات

كه اعمال حج و عمره عبارت است از  آيد ايم برمي گفته كه تا بحال  كند. از آنچه ذبح
كعبه و سعي بين صفا و مروه و تراشيدن موي سر كه  ميقات و طواف خانه احرام بستن از

 يابد و براي حج توقف در عرفه و رمي جمار و طواف االفاضه و بدينكارها عمره پايان مي
  شود.  وقرباني و حلق و تقصيربدانها افزوده مي آوردن در مني شب را روز

  . اين بود خالصه و چكيده اعمال حج و عمره

 زگشت به وطن تعجيل كند ن در با كه انسا مستحب است 
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السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه، فإذا «:  گفت صابوهريره گويد: پيامبر
كه شما را از خوردني و  خشي از عذاب استسفر ب « »قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله

بازگشت به  كرديد، در دارد، پس هرگاه نياز خود را از سفر برآورده نوشيدنيش باز مي
  . . بروايت مسلم و بخاري»كنيد سوي اهل وطن خويش شتاب 

إذا قضى أحدكم حجه فليتعجل إلى أهله، فإنه «:  گفت صكه پيامبر از عايشه روايت است
اش  شما حج خود راگزارد در بازگشتن به سوي خانواده هرگاه يكي از « »أعظم الجره

. مسلم از عالء بن  . بروايت دارقطني»كند كار پاداش او را بيشتر مي شتاب ورزد، زيرا اين
 »يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثالثا«:  گفت صكرده است كه پيامبر الحضرمي روايت

ادات خويش سه روز اقامت كند و آنگاه راهي ديار بعد از انجام عب -مسافر -مهاجر  «
  .»گردد خويش مي

  احصار

يقيم المهاجر « . خداوند گويد: احصار در لغت عبارت است از منع كردن و حبس كردن
 انجام آن باز هرگاه براي حج يا عمره احرام بستيد و شما را از « »بعد قضاء نسكه ثالثا

گوسفند و گاو و شتر به  قبيل راكه برايتان ميسر باشد از احرام بدرآئيد و حيواني داشتند، از
و ياران او را  ص. اين آيه وقتي نازل شد كه پيامبر»كنيد و قرباني نمائيد  خانه خدا هديه
اهللا الحرام منع نمودند. مراد منع ازطواف در عمره و منع از  زيارت بيت در حديبيه از

باشد. علما درباره چيزي كه موجب احصار  توقف در عرفات يا طواف االفاضه در حج مي
تواند سبب و  گويند تنها دشمن مي اند. مالك و شافعي كرده  شود اختالف و بازداشتن مي

زيارت و عمره  عامل احصار واقع شود، چون اين آيه درباره مانع شدن دشمن از
كه  ستگويد: حصر تنها وقتي ا . و ابن عباس گرديده است در حديبيه نازل صپيامبر

  دشمن مانع شود.
تواند سبب احصار  اند: هرگونه عذري مي گفته بيشتر اهل علم از جمله حنفيه و احمد

 كافر يا ياغي باشد يا بيماري و مانع از انجام نثارت و عمره و حج واقع شود، خواه دشمن
يا  ،گردد، يا ترس و خوف يا از دست دادن حقوق كه انتقال و حركت موجب افزايش آن
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م زن درراه و يا عذرهاي ديگري از اين قبيل باشد. تا  قه و خرج زندگي يا مرگ محرنف
كه شرايط حصر را دارد.   كه مار او را گزيده بود، جائيكه ابن مسعود فتوي داد براي مردي

بلكه  ،اند كه عام تنها منحصربه سبب خود نيست كرده و گفته و از عموم معني آيه استفاده
  باشد. شود. و اين راي نيرومندتر از ديگر آراء و مذاهب مي شامل مي يزرا ن موارد ديگر

كسي كه در حج و عمره برايش مانعي پيش آيد، واجب است گوسفند يا 

 حيوان باالتر از آن را قرباني كند:

آيه صراحت دارد كه او حيواني را كه برايش ميسر است ذبح كند. ابن عباس گويد: 
ره منع كردند، او سرش را تراشيد و سپس با زنانش همبستر را از انجام عم صپيامبر«

. به روايت »گرديد و حيواني را كه آورده بود نحر كرد تا اينكه سال بعد عمره را گذارد
اند كه اگر براي كسي در راه ممانعت از حج و  بخاري. و جمهور علما بدان استدالل كرده

كند، و  گاوي و يا شتري را ذبح عمره پيش آيد، بر وي واجب است كه گوسفندي يا
  . گفته است واجب نيست مالك

كه در حديبيه  كساني باشد چون همه گفته است حق با امام مالك مي » فتح العالم«در 
از مدينه  صبودند حيواني را همراه نداشتند و حيوان قرباني را پيامبر صهمراه پيامبر

‰ô“+ : با خود آورده بود، و مراد ازآيه oλù; $# uρ $ ¸ùθä3÷è tΒ βr& x{ è=ö7tƒ …ã&©# ÏtxΧ_  :و « .]25[الفتح
كه هدي را كه با خود  . هم آنست »كردند را از رسيدن به حرم منع  ،هدي = حيوان قرباني

  كند. آورده بودند و اين آيه بر وجوب داللت نمي

 كنند:  شود، ذبح ر ذبح مي در كجا حيواني كه بجهت احصا

ف است كه ذبح حيوان در حديبيه در سرزمين حرم واقع گويد: اختال در فتح العالم
كردند.  كه حيوان را در غيرسرزمين حرم ذبح آيد آيه فوق برمي ؟ از ظاهر آن شد يا در غير

  : درباره محل ذبح آن چند قول هست
كند، خواه سرزمين حرم يا  جمهور علما برآنند كه هر جا فرود آيد، آن را ذبح  -1

  غيرآن باشد.
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  سرزمين حرم ذبح و نحر گردد. گويند تنها بايد در  فيهحن  -2
اند: اگر بتواند حيوان را به سرزمين حرم بفرستد واجب  گفته ابن عباس و گروهي   -3
را بكند و اگر نتواند آن را بدان جا بفرستد درهر جاكه مانع پيش آمده  كار كه اين است

  است بايد در آنجا ذبح يا نحر شود.

  قضا نيست مگر اينكه حج  بر وي ،نه خدا منع شده است رت خا اكه از زي  كسي

 شد: فرض داشته با

گويد: هرگاه براي حج يا   »فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي«ابن عباس در تفسير 
كه  كردند، بر وي است حيواني را رفتن به مكه منع  سپس او را از ،عمره احرام بست

آن  كه او را از آن حج آن اگر از د يا حيوان بزرگترگوسفن كند، ذبح ،است برايش ميسر
كند، و اگر حج  كه آن را قضا اند، حج فرض و واجب باشد، بروي واجب است كرده منع

گفته  فرض نباشد، بلكه بعد از حج فرض بوده باشد، قضاي آن الزم نيست. امام مالك
  .آمدند به حديبيه ،و يارانش صكه پيامبر رسيده است به وي خبر«:  است

ري يا عذري پيش  كه هرگاه بيما كند  تواند شرط  بندد مي كسيكه احرام مي

   طل گردد: آيد احرام او با

 ،تواند به هنگام نيت احرام بندد مي كه احرام مي گويند كسي  بسياري از دانشمندان مي
ابن عباس كند كه اگر بيمار شد احرام او بهم بخورد و او از آن آزاد گردد. مسلم از  شرط 

حجي، واشترطي أن محلي حيث « : گفت »ضباعه«به  صروايت كرده است كه پيامبر
: حج را  پيامبر به وي گفت ،خواهم به حج بروم مي گفت من بيمارم و ضباعه« »تحبسني

راه آن بيماري برايم عارض شد من آزاد باشم و از احرام  كه هرگاه در كن  بگزار و شرط
اگر بوقت نيت  ،برايش عذري پيش آمد از قبيل بيماري يا غيرآن كسي . هرگاه»بيرون آيم
قبيل فديه يا روزه  تواند از احرام بيرون آيد و چيزي از كرده باشد، مي شرط ،احرام آن

  شود. بروي واجب نمي

 كعبه شريف  و پرده  پوشش
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اقدي  . و پوشاندند و اسالم نيز آن را پذيرفت خانه كعبه را مي ،مردم در دوره جاهليت
 در دوره جاهليت خانه«بروايت از اسماعيل بن ابراهيم بن ابي حبيبه از پدرش گويد: 

آن را با  صپوشاندند، سپس پيامبر كعبه را با پرده مخصوص از چرم قرمز رنگ مي
و عثمان عفان آن را با حرير مخصوص مصري   پارچه يمني پوشانيد و عمر خطاب

  .»پوشانيد ن را با ديباي مخصوص ميپوشانيدند، سپس حجاج بن يوسف آ مي
كعبه را پوشانيد و برآن پرده فرو هشت اسعد حميري  كه خانه كس  گويند: نخستين 

كرد و  هاي مخصوص و زينتي را تهيه مي بود. عبداهللا بن عمر، حرير مصري و پارچه »تبع«
  .مالكفرستاد. بروايت  كعبه و پوشش آن بدانجا مي  آن را براي پرده مخصوص

كه مردم جامه  كرده است اسحاق بن ابي جعفر محمد بن علي روايت اقدي از و
كعبه  هاي رنگارنگ را براي پوشش خانه كردند. و پارچه كعبه اهداء مي مخصوص به

داد و ابن  كردند. چون زمان يزيد بن معاويه رسيد، او پوشش آن را ديبا قرار هديه مي
داد كه هر ساله ديباي  صعب بن الزبير سفارش ميكرد و به م الزبير نيز از او پيروي مي

  پوشانيد. كعبه را برايش بفرستد و در روز عاشورا برآن مي  ويژه پوشش خانه
داشت  كعبه را برمي عمر خطاب هر سال پرده و پوشش خانه«سعيد بن منصور گويد: 

تند و از آن انداخ مي» سمر«كه در مكه آن را بردرخت  كردند و آن را بر حاجيان تقسيم مي
  .»پوشانيد كعبه مي كردند و جامه نو بر سايبان درست مي

  كعبه   نه خوشبو كردن خا

و شستشو دهيد، زيرا تطهير  كعبه را با مواد خوشبو پاك و تميز : خانه گفت عايشه مي
گيرد. ابن الزبير تمام اندرون خانه كعبه را با  كعبه با خوشبو كردن آن صورت مي خانه

سوزانيد و  آنجا مي خوشبو را در »عود«روز يك رطل  هر كرد و پاكيزه مي مواد خوشبو
  . روزهاي جمعه دو رطل

  ن در حرم شريف د و عصيا از الحا  نهي
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برمردم  كند و عصيان -  شرك ورزد و - شريفحرم  - آن  كه در و هركس خواهد « .]25
. ابوداود از موسي بن »ستمي نمايد به يقين به وي بچشمانيم عذابي دردناك و سخت

 ص: رسول خدا گفت كه : پيش يعلي بن اميه رفتم گفت كه باذان روايت كرده است
 صيان واحتكار خوراكيها در حرم شريف ع « »احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه« فرمود:

 كه عمر بن خطاب كند كبير از يعلي بن اميه نقل مي . و بخاري در تاريخ»گناه است در آن
  : احتكار طعام الحاد است. گفت

كه او در حجر  كه او به نزد ابن الزبيررفت و دريافت كند احمد از ابن عمر روايت
حرم خدا مرتكب  كن از اينكه در : اي ابن الزبير: پرهيز گفت بوي ،اسماعيل نشسته است
 :  گفت كه مي  ام شنيده صكه خود از پيامبر  دهم گواهي مي من ،الحاد و عصيان شوي

روايت  . و در»مردان قريش برد يكي از ميان مي حرمت آن را از« »يحلها رجل من قريش«
 زن گناه او را باگناهان انس و جن و اين كه اگر آمده است »سيلحد « »يحلها «ديگري بجاي 

 .  كه تو اي ابن الزبير آن مرد نباشي  كن گناه او بيشترخواهد بود، دقت ند سنگينيكن 
 مجاهد. »سيلحد فيه رجل من قريش، له وزنت ذنوبه وذنوب الثقلين لوزنتها فانظر أن ال تكون هو«

كه نيكي در آنجا چند  شود، همانگونه گناهان در مكه چند برابر مي گفته است ارتكاب
كه آيا بدي را بيش از يك  شود. از امام احمد سئوال شد جاهاي ديگر مي برابر نيكي در

بزرگ است يعني ارتكاب  بسيار كه آن شهر  مكه در : نخير، مگر گفت  بدي جزا باشد؟
  آنجا بيش از يك بدي جزا و سزا دارد. بدي در

  غزو كعبه و حمله بدان

يغزو جيش الكعبة، فإذا  « : تگف صاند كه پيامبر كرده بخاري و مسلم از عايشه روايت 
قلت: يا رسول اهللا، كيف وفيهم أسواقهم ومن «كانوا ببيداء من االرض يخسف بأولهم وآخرهم  

  آخر زمان سپاهي به در« »يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم " :ليس منهم؟ قال
:  روند. گفتم فرو مي كند، چون به بياباني از زمين رسيدند همه آنها در زمين كعبه حمله مي

ستكار و بازاري هستند كه مشغول  شود، در حاليكه در بين آنان افراد در چگونه چنين مي



   

  هفقه السن      892 

 

 

 آخر آنان نيستند و گناهي ندارند؟ فرمود: اول و باشند و از برآوردن نيازهاي خويش مي
هركس برطبق نيت و  روز رستاخيز برد،سپس در را زمين فرو مي -همه آنها - آنها 
  .»شود گرفته مي  شود و برابر نيتش از او حساب كه داشت مورد محاسبه واقع مي يقصد

  كوچيد  نه گا جد سه كه بسوي مسا  مستحب است

التشد الرحال، إال « : گفت صكه پيامبر كرده است  سعيد بن مسيب از ابوهريره روايت
ز بطرف مساجد ج « »إلى ثالثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد االقصى

. بروايت »االقصي و مسجد من در مدينه و مسجد ،بار سفر نبنديد: مسجدالحرام ،گانه سه
  بخاري و مسلم و ابوداود.

انما يسافر إلى ثالثة مساجد: مسجد الكعبة « : در روايت ديگري بهمين معني آمده است
كدام مسجد  : اي رسول خدا از ابوذر روايت است كه گفتم .»ومسجدي، ومسجد إيليا

:  ؟ گفت : سپس چه گفتم ،نخست در روي زمين بنيان نهاده شد؟ فرمود: مسجدالحرام
: بعد از  گفت . سپس : چهل سال ؟ گفت : فاصله بين آنها چقدر است . گفتم االقصي مسجد

. چون  آن است اين دو مسجد، هر جا وقت نمازت فرا رسيد نمازت را بگزارو فضيلت در
است به  شرعاً جايز ،ديگر مساجد نيست كه در اي فضيلتي هستنداين سه مسجد دار

صالة في « : گفت ص. جابر گويد: پيامبر آنجا رفت كوچيد و سوي آنها باربست و
وصالة في المسجد الحرام أفضل  .إال المسجد الحرام.مسجدي أفضل من ألف صالة فيما سواه

داش بيش از در مدينه ثواب و پادر مسجد من  يك نماز« »من مائة ألف صالة فيما سواه
نماز در غير مسجد الحرام را دارد و يك نماز در مسجدالحرام پاداش برابر  يك هزار

  . . بروايت احمد با سندي صحيح»يكصد هزار نماز در غير آن را دارد
من صلى في مسجدي أربعين صالة، ال تفوته « فرمود: صگويد: پيامبر انس بن مالك
هركس در مسجد من  « »ة من النار، وبراءة من العذاب، وبرئ من النفاقصالة كتبت له براء

نفاق تبرئه  عذاب و آتش دوزخ و وي فوت نشود از نمازي از بگزارد و چهل نماز
كه فضيلت  . و در احاديث آمده است . بروايت احمد و طبراني با سندي صحيح»گردد مي
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بغير از مسجد  ،ديگر مساجد است المقدس پنجصد برابر نماز خواندن در نماز در بيت
  مسجدالحرام و مسجدالنبي.

 رت روضه شريف و آداب زيا صصصص آداب دخول در مسجدالنبي

كه با آرامش و متانت و پاك و پاكيزه و خوشبوي وارد مسجد  مستحب است -1
كه دارد بپوشد و بهنگام دخول پاي راست را جلو  رسول شود و جامه نيكو و تميزي

 .أعوذ باهللا العظيم، وبوجهه الكريم، و سلطانه القديم، من الشيطان الرجيم« :اندازد و گويد
  .»بسم اهللا ، اللهم اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب رحمتك

را   المسجد  ةكه نخست بروضه شريف رود و دو ركعت نماز تحي استمستحب  -2
  باكمال ادب و خشوع بگزارد.

بطرف قبر شريف رفته و پشت بطرف قبله و پس از فراغت از نماز تحية المسجد  -3
السالم عليك يا . السالم عليك يا رسول اهللا« كند وگويد:  سالم صرو به قبر شريف پيامبر

السالم عليك يا  .السالم عليك يا خير خلق اهللا.السالم عليك يا خيرة خلق اهللا من خلقه .نبي اهللا
السالم عليك يا .ليك يا رسول اهللا رب العالمينالسالم ع.السالم عليك يا سيد المرسلين.حبيب اهللا

 .أشهد أن ال إله إال اهللا، وأشهد أنك عبده ورسوله وأمينه وخيرته من خلقه .قائد الغر المحجلين
 »وأشهد أنك قد بلغت الرسالة، وأديت االمانة، ونصحت االمة، وجاهدت في اهللا حق جهاده

اي برگزيده آفريدگان خدا،  ،يدگان خداياي بهترين آفر ،اي نبي ،درود بر تو اي رسول«
كه در  كساني اي پيشواي ،اي رسول رب العالمين ،اي محبوب خدا، اي پيشواي رسوالن

كه بجز اهللا هيچ موجود  دهم گواهي مي درگاه خدا رو سفيدند و اهل نماز و وضويند،
رگزيده كه تو بنده و رسول و امين و ب دهم شايسته عبادت و پرستش نيست وگواهي مي

اي و امانت خويش  كه تو رسالت خويش را تبليغ نموده دهم گواهي مي و ،خلق او هستي
 راه خداوند كه شايسته است در  آنگونه اي و اي و خيرخواه امت خود بوده را بجا آورده

   .»اي جهاد كرده
گردد و برابوبكر صديق سالم  سپس باندازه يك ذراع بطرف راست به عقب برمي -4

  كند. مينشيند و برعمرفاروق سالم  و باندازه يك ذراع عقب مي كند مي
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مسلمين هركه  سپس رو به قبله براي خويش و دوستانش و برادرانش و ديگر -5
  كند، سپس برگردد. بخواهد دعا

آنكه خود بشنود صدا را بلند كند و مسئولين بايد مانع از صداي  نبايد زائر بيش ا ز -6
  رفق و ماليمت آنان را بازدارند. بلند ديگران شوند و با

با صداي  صخطاب دو مرد را ديد كه در مسجد پيامبر كه عمر  به ثبوت رسيده است
كه   زدم اي شما را مي كه اهل اين شهر هستيد بگونه دانستم  : اگر مي گفت  كنند، بلند دعا مي

  بدرد آئيد.
بوسيدن آن پرهيز  وروضه مبارك  ماليدن چهره وتن به روضه شريف و بايد از -7

كرده است كه  د از ابوهريره روايت. ابوداو آن نهي فرموده است از صكنند. زيرا پيامبر
ال تجعلوا بيوتكم قبورا، وال تجعلوا قبري عيدا. و صلوا علي فإن صالتكم «فرمود:  صپيامبر
آمد قرار  تردد ورفت و اه هميشگي وزيارتگ گرفتن و گورمرا محل جشن « »تبلغني

رسد،  صلوات بفرستيد، بيگمان درود وصلوات شما به من مي هيد، بلكه بر من درود ومد
كه در  كسي  هستي و اي صكه برسرگور پيامبر . پس شما اي مردي»هرجا باشيد در

توانيد با گفتن درود و  نزديكيد و مي صدو بيك اندازه به پيامبر هر ،اندلس هستي
  ايشان دانند. صلوات بر وي ارادت خود را تقديم حضور

 مستحب است صصصصمبر ركه پيا دت در روضه مبا كثرت عبا

ما بين بيتي و منبري روضة « : گفت صكرده است كه پيامبر بخاري از ابوهريره روايت 
و منبرم باغي از باغهاي بهشت ام  فاصله بين خانه « »من رياض الجنة ، ومنبري على حوضي

كه به بهشت شباهت پيدا   شود، لم دنبال مييعني آنقدر در آنجا عبادت و طلب ع ،است
كشاند.  . = يعني انسان را بدانجا مي»باشد كوثر مي كند و منبر من بر اساس حوض  مي

  شود. كوثر نايل مي بفوز حوض  كه مالزم آن باشد، يعني محل نزول رحمت است و كسي 

 ز گزارد كه به مسجد قبا رفت و در آن نما مستحب است

رفت و درآنجا دو ركعت نماز  زهاي شنبه سواره يا پياده بدانجا ميهمه رو صپيامبر
من تطهر في بيته، ثم أتى « : گفت نمود و مي كار ترغيب مي بدان گزارد و مردم را نيز مي
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كرد در  تمييز هركس خود را پاكيزه و « »مسجد قباء، فصلى فيه صالة، كان له كأجر عمرة
نجا نمازي بگزارد پاداش يك زيارت عمره را آ در منزلش سپس به مسجد قبا برود و

  كه آن را صحيح االسناد دانسته است. . بروايت احمد و نسائي و ابن ماجه و حاكم»دارد

 ئل مدينه فضا

إن االيمان ليأرز إلى المدينة  « : گفت صبخاري از ابوهريره روايت كرده است كه پيامبر
كه  شوند، همانگونه ن در مدينه جمع ميايمان و اهل ايما « »كما تأرز الحية إلى جحرها

كردند به سوراخ خويش   شوند و چون احساس ترس مارها براي معيشت پراكنده مي
. طبراني با اسناد نيكو از ابوهريره »گردند يعني مدينه هميشه ماواي اهل ايمان است برمي

وأرض الهجرة،  المدينة قبة االسالم، ودار االيمان،«:  گفت صكرده است كه پيامبر روايت
برگرفته است   مدينه مركز اسالم و همچون قبه و گنبد اسالم را در « »ومثوى الحالل والحرام

 . عمر خطاب»باشد و خانه ايمان و سرزمين اقامتگاه مهاجران و پناهگاه حالل و حرام مي
مدينه نرخ اجناس باال رفت و مردم به تنگنا افتادند و دچار سختي شدند،  گويد: در

اصبروا، وأبشروا فإني قد باركت على صاعكم ومدكم، وكلوا وال تنفرقوا، فإن « : گفت صيامبرپ
طعام الواحد يكفي االثنين، وطعام االثنين يكفي الربعة، وطعام االربعة يكفي الخمسة والستة، وإن 

ن خرج البركة في الجماعة، من صبر على الوائها وشدتها، كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة، وم
عنها، رغبة عما فيها أبدل اهللا به من هو خير منه فيها، ومن أرادها بسوء أذابه اهللا كما يذوب الملح 

كه در   ام شكيبا باشيد و بر شما مژده بادكه من از خداي خود خواسته « »في الماء
تفرقه  اختالف و پراكنده مشويد و بد و افزايش دهد، پس بخوب هاي شما بركت و پيمانه

كند و طعام دو نفر  كفايت مي از شما براي دو نفر كنار بگذاريد. بيگمان طعام يكنفر ار
بدانيدكه بركت  كند و كفايت مي شش نفر نفرتان براي پنج و طعام چهار و نفر براي چهار

باشيد بركت  مجتمعتر و تر هرچه متحدترو پيوسته و فزوني نعمت با جماعت است و
و سختي آن شكيبا باشد در روز قيامت براي او شفاعت  بيشتر داريد، هركس بر شدت

آن سختي و مضيقت به تنگ  كنم و بنفع او شهادت وگواهي خواهم داد و هركس از مي
گريزان باشد خداوند كساني بهتراز او را  گردان و آن روي كند و از  آيد و جزع و فزع
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كند خداوند او را   بيكس در حق مدينه قصد و نيت بدي و خرا فرستد و هر بدانجا مي
  . بروايت بزار با سند نيكو. »شود بگدازد همانگونه كه نمك در آب گداخته مي

 فضيلت مرگ در مدينه 

كرده   بود روايت صرنزد پيامبر كه د طبراني با اسناد حسن از يك زن يتيم ثقفي
ات بها كنت من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت، فإنه من م« : گفت صكه پيامبر است 

 هركس از شما بتواند در مدينه بميرد، همان جا بميرد، زيرا « »له شهيدا، أو شفيعا يوم القيامة
.  كنم گواهي دهم و او را شفاعت   آنجا بميرد من در روز رستاخيز برايش كه هركس در

ذا . ل»كند... رسد در آنجا بماند، چنين  كه مرگش فرا مي  تواند تا وقتي يعني هركس مي
  كه در مدينه بميرد. عمر خطاب از خداي خود خواست

اللهم « : گفت كه عمر خطاب بخاري از نبد بن اسلم و او از پدرش روايت كرده است
خداوندا شهادت در راهت و  « .»صصصصارزقني شهادة في سيبلك واجعل موتي في حرم رسولك

  .»گردان مرگ در حرم شريف رسولت را نصيبم
� !" # ��$�� �	��  � � ���� � ��� ��� ������ ������ ����� &% ��� ���
��� � �%���.  



 

 ) مطالب مربوط به كفن ودفن مردگان جنائز (

  و طبابت رهنمود سنت نبوي درباره بيماري 

كفاره و توان بديها وگناهان است  احاديث نبوي تصريح دارند باينكه بيماري : بيماري
  : ك بعضي ازآن احاديثسازد. اين وگناهان را محو مي

من يرد اهللا به خيرا « فرمود: صكه پيامبر اند كرده  بخاري ومسلم از ابوهريره روايت -1
نمايد تا به  خداوند خيرو نيكي هركسي را بخواهد وي را به بيماري مبتال مي« »يصب منه

  . »او پاداش برساند
يب المسلم من نصب وال ما يص« : گفت صكه پيامبراند كرده روايت باز هم از او  -2

هر نوع رنج و  « »وصب وال هم وال حزن وال أذى، حتى الشوكة يشاكها إال كفر اهللا بها من خطاياه
درد و غم و اندوه وآزاري به مسلمان برسد، حتي اگر خاري به بدنش بخلد، خداوند آن 

  . »نمايد گناهان او محسوب مي سازد و آن را تاوان  گناهان او مي را كفاره 
: من به پيشگاه رسول خدا رفتم  كه گفت است كرده  روايتبخاري از ابن مسعود   -3

، او  اي : اي رسول خدا توسخت تب كرده گفتم كرده بود. به وي كه سخت تب واورا ديدم
كه تو دو  : آن بدان علت است .گفتم كنم فرمود: آري من باندازه دو نفر از شما تب مي

ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إال كفر اهللا «:  ، چنين است آري: . اوگفت بري پاداش مي
به مسلمان برسد، حتي اگرآزار خاري در  هرنوع آزاري« »بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها

دهد و  گناهان او قرار مي بدن فرو رفتن ياكمتر ازآن باشد، خداوند آنرا وسيله كفاره تاوان
كه برگ درخت ازآن  از انسان محو شود و بريزد، همانگونه گناهان  كه گردد سبب مي

  . »ريزد مي
مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع من « : گفتص كه پيامبر از ابوهريره روايت است  -4

حيث أتتها الريح كفأتها، فإذا اعتدلت تكفا بالبالء، والفاجر كاالرزة صماء معتدلة حتى يقصمها اهللا 
كه  كشت و زرع نورس است ، همچون در برابر بيماريها و مصائبمثل مومن « »إذا شاء

شود، بدون اينكه بشكند، چون باد  هرگاه باد آمد تسليم است و در جهت باد متمايل مي
مومن نيز در برابر  ايستد ( كند وروي قامت خويش مي گرفت بال را ازخويش دفع مي آرام

كند و  و پاداش مقاومت و شكيبائي پيشه ميبيماريها و بالها تسليم خدا است و باميد اجر 
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همچون درخت صنوبر سفت و سخت در برابر   ، بازد) ولي فاجر و منافق خويشتن را نمي
يعني  شكند  شود تا اينكه خداوند هروقت بخواهد آنرا درهم مي ايستد وتسليم نمي باد مي

زدي و پاداشي به وي كندو از اين بابت م خداوند اورا با بيماريها و بالها آزمايش نمي
  . »شود رسد تا اينكه يكباره هالك مي نمي

 ري م بيما شكيبائي بهنگا

،  كند و شكيبا باشد، چون هيچ چيزي براي انسان كه ناراحتي را تحمل  بر بيمار است 
  . بهتر از شكيبائي نيست

من عجبا المر المؤ «:  گفتص كرده است كه پيامبر  مسلم از صهيب بن سنان روايت  -1
إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته  -وليس ذلك الحد إال للمؤمن  -إن أمره كله خير 

تنها  - كه همه حاالتشان خير است  ازكار مومنان در شگفتم « »ضراء صبر فكان خيرا له
هرگاه بخوشي و شادي برسند خدا را سپاسگزارند پس بخيرو نيكي  -مومنان چنينند 

كنند و پاداش  هرگاه به ناخوشي و ناراحتي برسند شكيبائي را پيشه مي يابند و دست مي
  . »يابند يابند، پس درآنصورت نيز بخيرو نيكي دست مي آن را مي

إن اهللا «:  گفت كه مي شنيدم ص: از پيامبر گفت بخاري از انس روايت كرده است كه  -2
فرمايد:  مي  همانا خداوند « »الجنةتعالى قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما 

هرگاه بنده خويش را بدرد چشم مبتالكردم و چشمانش را از دست داد بجاي آنها بهشت 
  .»دهم را بوي مي

گفت دلت  كهاند كرده روايت بخاري و مسلم از عطاء بن رياح از ابن عباس   -3
كه  : اين زن سياه است .گفت : آري ؟ گفتم خواهد زني از اهل بهشت را بشما نشان دهم مي

: من به بيماري صرع مبتالهستم وخويشتن را برهنه  آمد وگفت صبه پيشگاه پيامبر
، در پيشگاه خداوند برايم دعاكن كه خود را  آورم سازم و لباسم را از تن بيرون مي مي

 برايش دعاكرد.  صكه پيامبر ، برهنه نسازم

  

 ر بي بيما تا آه وناله و بي
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  كشد شكوه كه مي  كه پيش پزشك و دوستش از رنج و دردي  يز استبراي بيمار جا  
كند مادام اينكه شكوه او از روي خشم و عصبانيت و جزع و فزع نباشد و قبال نيز اين 

من باندازه دو نفر از شما سختي تب را  « »إني أوعك كما يوعك رجالن منكم« حديث را:
  . ايم كرده  نقل » كشم مي

 ، وا راساه" :" ازسردردش شكوه نمود وگفت صر نزد پيامبرحضرت عايشه نيز د
كند بلكه واي سرمن نيز درد  واي سرمن نيزدرد مي « »ساه بل انا وا را « : نيزگفت صپيامبر

. عبداهللا بن الزبير نيز ازاسماء دختر ابوبكركه زنش بود، احوال پرسي نمود و  »كند مي
بيمارپيش از اينكه از بيماري و رنج و درد  . شايسته است : سخت در رنج و دردم اوگفت

،  : اگر پيش از شكوه كند، پروردگارخود را حمدكند. ابن مسعودگفته است آن شكوه
كند، اشكالي ندارد. چون در حقيقت نزد خداوند شكوه كرده است و شكوه  شكرگزاري

  . نزد خداوند جايزو مشروع است
بحقيقت ازشدت حزن و اندوه « »إلى اهللاإنما أشكو بثي وحزني «:  گفت وحضرت يعقوب

اللهم إليك أشكو «:  نيزگفت ص. و پيامبر »كنم ، تنها در نزد خداوند شكوه مي خويش
، تنها به سوي تو شكوه  خداوندا ازضعف وعجزو ناتواني خويش« »ضعف قوتي...

  .»... كنم مي

 د:اعمال دوران تندرستي را دار  بيمار در ايام بيماري ثواب و پاداش

إذا مرض العبد أو « : گفت صكه پيامبر بخاري از ابوموسي اشعري روايت كرده است  
هرگاه بنده خدا، بيمار شد يا به مسافرت  « »سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا

داد، برايش نوشته  كه در دوره تندرستي و اقامت انجام مي ، ثواب و پاداش اعمالي رفت
  . »شود مي

    ر اعيادت بيم

كند   كه مسلمان به عيادت بيمار برود و از وي احوالپرسي از جمله آداب اسالمي آنست
كند و بوظيفه انساني و اسالمي خويش نيز  و خبرگيري نمايد تا بدينوسيله او را خوشحال
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: عيادت  گفته است . ابن عباس چون مسلمانان بگردن هم حق دارند) كرده باشد. ( عمل
. بخاري از ابوموسي  نت است وبعد ازآن يك عمل خير داوطلبانه استبيمارنخستين روزس

 »أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني« فرمود: صكه پيامبر است كرده  روايت
  . »گرسنه را سيركنيد و از بيمار عيادت نمائيد و اسير را آزاد سازيد «

ست، قيل: ما هن يا رسول اهللا؟  حق المسلم على المسلم« :اند كرده روايت بخاري و مسلم 
قال إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد اهللا 

: به  حق مسلمان بر مسلمان شش چيز است« »فشمته، وإذا مرض فعده. وإذا مات فاتبعه
، بر  كردي قات: هرگاه وي را مال گفت گفتند: آنها چه چيزهائي هستند اي رسول خدا؟ وي

، و هرگاه  يا بكمك طلبيد) وي را پاسخ مثبت ده . و هروقت ترا دعوت كرد ( او سالم كن
، و هروقت  كن وخيراو را بخواه كرد و مشورت خواست وي را نصيحت از تو خيرخواهي

خدا ترا مورد مهرخويش   -  رحمك اهللايگفت تونيزبه او بگو:  »الحمدهللا«كرد و  عطسه
  .  »كن شركتاش  كن و چون مرد در تشييع جنازه هرگاه بيمار شد از او عيادت و -قراردهد

 ر دت از بيما فضيلت عيا

من عاد مريضا نادى « : گفت صابن ماجه از ابوهريره روايت كرده است كه پيامبر -1
هركس از بيماري عيادت كند،  « »مناد من السماء طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزال

، و رفتنت خوبست و  : خوب كاري كردي شاد باشي در آسمان ندا در دهد كه مناديي
  .»يمهيا كردشادي افزا و منزلي را در بهشت براي خويش 

إن اهللا عز وجل يقول يوم « : گفت  صكه پيامبر كرده است مسلم از ابوهريره روايت  -2
رب العالمين؟ قال أما علمت  القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني قال: يا رب كيف أعودك وأنت

ان عبدي فالنا مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم 
تطعمني قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟! قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فالن 

م استسقيتك فلم تسقني؟ فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آد
قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فالن فلم تسقه، أما علمت 

گويد: اي فرزند آدم  همانا خداوند در روز قيامت مي« »أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي
نم و ك . اوگويد: اي پروردگار چگونه ترا عيادت من بيمار شدم و تو از من عيادت نكردي
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ام فالني بيمار  كه بنده داني ؟ خداوندگويد: مگر نمي حال آنكه تو پروردگار جهانيان هستي
كردي مرا آنجا  كه اگراو را عيادت مي دانستي ، مگرنمي شده بود و تو از او عيادت نكردي

. اوگويد: اي  ، از تو طعام خواستم و تو به من طعام ندادي ؟ اي فررند آدم يافتي مي
؟ خداوندگويد:  ، چگونه ترا غذا دهم و حال آنكه تو پروردگار جهانيان هستي ارمپروردگ

دانستي اگر  ، مگر نمي ام از تو طعام خواست و تو به وي ندادي داني فالني بنده مگر نمي
، از توآب خواستم و  اي فرزند آدم  ؟ يافتي كردي پاداش آن را ازمن مي او را اطعام مي

اوگويد: اي پروردگار چگونه ترا آب دهم و حال آنكه تو پروردگار .  توآب به من ندادي
، مگر  ام فالني از تو آب طلبيد و تو به وي آب ندادي ؟ خداوندگويد: بنده جهانيان هستي

  . »؟ دادي پاداش آن را از من مي يافتي دانستي اگر تو به وي آب مي نمي
سلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في إن الم« : گفت صپيامبركه  از ثوبان روايت است  -3

بيگمان هرگاه مسلمان  «» جناها خرفة الجنة حتى يرجع قيل يا رسول اهللا: وما خرفة الجنة؟ قال:
كه مشغول چيدن ميوه  گرددگوئي كه برمي كرد تا وقتي از برادر بيمار مسلمان خود عيادت

؟ فرمود: ميوه  ستبمعني چي »خرفه الجنه«سئوال شدكه  ص. از پيامبر بهشت است
  .»بهشت
ما من « : گفت كه مي  شنيدم ص: از پيامبر گفت  كه ازعلي بن ابيطالب روايت است   -4

مسلم يعود مسلما غدوة إال صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية صلى عليه 
عيادت كه در روز به  هرمسلماني «» سبعون ألف ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة

رسد هفتاد هزار فرشته برايش دعاي خير  برادر مسلمان خود برود تا اينكه شب فرا مي
فرستند و اگر در شب به عيادت او برود هفتاد هزار فرشته تا  كنند و بر وي درود مي مي

فرستند بعالوه او را در بهشت ميوه آماده  كنند و بروي درود مي صبح او را دعاي خير مي
 »حسن «كرده و گفته است اين حديث  . ترمذي آن را روايت »واهد بودو چيده شده خ

  .  است
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   دت از بيمار آداب شرعي عيا

كند و  كننده براي بيمار طلب شفاي الهي و عافيت و تندرستي كه عيادت مستحب است 
گويدكه بيماررا خوش آيد و  اورا به صبروشكيبائي و بردباري دعوت نمايد و سخناني

إذا دخلتم « اند: ، روايت شده است كه فرموده صويت روحيه اوگردد. ازپيامبرموجب تق
هرگاه پيش  «» على المريض فنفسوا له في االجل، فإن ذلك ال يرد شيئا، وهو يطيب نفس المريض

بيماررفتيد، او را به طول عمراميدواركنيد، بيگمان سخنان اميدواركننده شما، چيزي را 
  . »كند نكه روح بيماررا شاد ميدهد و حال آ تغيير نمي
خدا بد « »ال بأس طهور إن شاء اهللا« : گفت رفت مي كسي مي هرگاه به عيادت صپيامبر

. مستحب است تا  »گناهان خواهد شد ان شاء اهللا ندهد موجب پاكي ازآلودگي وكفاره
د مگر اينكه گيرد، تا اينكه بر بيمارگران نياي كوتاه و اندك انجام آنجاكه ممكن باشد عيادت

  خود بيمار خواهان توقف بيشتر باشد.

   ن از مردان عيادت زنا

: ام الدرداء به عيادت مردي  گفته است » اده النساء الرجالي، ع باب«:  بخاري تحت عنوان
كه  : وقتي گفت  . از حضرت عايشه روايت است كه از انصاركه مالزم مسجد بود، رفت

:  كر و بالل بيمار گرديدند و من پيش آنان رفتم و گفتمبه مدينه وارد شد، ابوب صپيامبر
  .؟ ؟ اي بالل تو چطور هستي اي پدر چطور هستي

  : گفت كرد، مي ابوبكر هر وقت تب مي
هركس درميان خانواده  « »والموت أدنى من شراك نعله -كل امرئ مصبح في أهله «

  . »استخويش در معرض مرگ است و مرگ از بند كفش به انسان نزديكتر 
  : گفت شد مي و هرگاه تب بالل قطع مي

   »أال ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل«
  ».وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل«
و  »اذخر «كه پيرامونم  آيدكه در جائي باشم : آيا چنين شبي مي اي كاش مي دانستم«

  سر برافراشته باشند؟ »جليل«
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در  »طفيل «و  »شامه «، وآيا چنين شودكه  شوم »مجنه «كه روزي وارد چشمه آيا شود
  .»برابر ديدگانم خودنمائي كند؟

اللهم حبب إلينا «: فرمود:  . رفتم وماجرا را برايش بازگفتم ص: به نزد پيامبر گفت  عايشه
فاجعلها المدينة كحبنا مكة أو أشد.اللهم وصححها وبارك في مدها وصاعها، وانقل حماها 

،  خداوندا مدينه را نيزهمچون مكه و بيشتر ازآن پيش ما محبوب گردان« »بالجحفة
خداوندا وضع مدينه را بهبودي بخش و ازارزاق آنجا برايمان بركت و فزوني ارزاني دار، 

  .»قرار بده »جحفه«و تب و لرز را از مدينه دورگردان و آن را در 

  فر ن از كا دت مسلما عيا

گفته  »ادة المشرکيباب ع«مان از كافر اشكال ندارد. بخاري تحت عنوان عيادت مسل
بود. او بيمارگشت  صكه يكنفر غالم يهودي در خدمت پيامبر : از انس روايت است است

: مسلمان شوكه او نيز مسلمان شد. سعيد  گفت كرد و به وي از وي عيادت مي صو پيامبر
ون ابوطالب در بستر بيماري مرگ افتاد، كه چ كرده است بن المسيب از پدرش روايت

  .  به عيادت وي رفت صپيامبر

  ر مبتال به چشم درد دت از بيما عيا

من به چشم درد مبتال شده بودم «:  گفت  كه كرده است  ابوداود از زيد بن ارقم روايت 
  . »و پيامبر به عيادتم آمد

  طلب دعا از بيمار 

إذا دخلت على «:  گفت صكه پيامبر است كرده ابن ماجه از عمر بن خطاب روايت
كه  هرگاه به عيادت بيمار رفتي از او بخواه« »مريض فمره فليدع لك.فان دعاءه كدعاء المالئكة

برايت دعاي خيركند. چه بيگمان دعاي او همچون دعاي فرشتگان به اجابت نزديك 
  . »است

باشند  آن موثوق به مي : اسناد اين حديث صحيح و راويان گفته است  »الزوائد« صاحب
  . ولي حديث منقطع است
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شارع مقدس در بيش از يك حديث ما را به معالجه و مداوا امر   لجه و مداوا معا
  : فرموده است

  كه  بروايت احمد و اصحاب سنن و تصحيح ترمذي از اسامه بن شريك آمده است  -1
و سنگين و با متانت بودند، كه بسيار موقر   و يارانش رفتم صبه پيشگاه پيامبر «:  گفت

گفتند: اي  اند و مي كه اعراب بيابان از اينجا و آنجا آمده  . ديدم ، سپس نشستم سالم كردم
كنيد، زيرا خداوند براي  : مداوا و معالجه  ؟ او گفت رسول خدا آيا ما مداوا و معالجه بكنيم
  . »درمان ندارد، مگر براي درد پيري كه  هر دردي درماني و دوائي آفريده است

. از انس بن  كه آن را صحيح دانسته است بروايت نسائي و ابن ماجه و حاكم  -2
بي« »إن اهللا لم ينزل داء إال أنزل له شفاء فتداووا« : گفت ص: پيامبر كه مسعود آمده است

،  آن را نيز نازل كرده است  گمان خداوند هيچ دردي را نازل نكرده است مگر اينكه شفاي
  . »مداوا كنيدپس 
لكل داء دواء فإذا أصيب دواء « فرمود: صكه پيامبر بروايت مسلم از جابرآمده است  -3

، پس هرگاه درمان درد يافته شد باذن و  هر دردي را درماني است« »الداء برئ باذن اهللا
  . »يابد اجازه خدارند بيمار شفا مي

 است كه حرام   مداوا با چيزي

كه مداوا با شراب و امثال آن از چيزهاي ديگر كه حرامند، حرام جمهور علما بر آنند   
  اند: است و به احاديث زير استدالل كرده

: طارق  كه بروايت مسلم و ابوداود و ترمذي از وائل بن حجر حضرمي آمده است  -1
 صسئوال كرد. پيامبر صساخت از پيامبر كه جهت مداوا مي بن سويد درباره شربت مي

.  »استبيگمان مي درمان نيست بلكه آن خود درد « »ليست بدواء، ولكنها داءإنها «گفت: 
  . آيدكه مداواي با آن حرام است و خبر دادكه آن خود درد است از اين حديث برمي

إن « : گفت صكه پيامبر ه است بروايت بيهقي و تصحيح ابن حبان ازام سلمه آمد  -2
يگمان خداوند شفاي شما را در چيزي قرار نداده ب« »اهللا لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم

  . . بخاري آن را از ابن مسعود روايت كرده است»باشدكرده  كه آن را بر شما حرام است
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إن اهللا أنزل الداء « فرمود: صبروايت ابوداود از ابوالدرداء آمده است كه پيامبر -3
خداوند هم درد و هم درمان  « »والدواء.وجعل لكل داء دواء.، فتداووا، وال تتداووا بحرام

. در سند اين حديث اسماعيل بن  »، پس مداواكنيد ولي با حرام مداوا نكنيد آفريده است
  .  عياش وجود داردكه در ميان شاميان موثوق به و در ميان حجازيان ضعيف است

 : گفت كه استبروايت احمد و مسلم و ترمذي و ابن ماجه از ابوهريره آمده   -4
  .»استكرده  از درمان و دوائي خبيث و آلوده يعني سم نهي صمبرپيا«

كننده نيست اگر در تركيب دارو وجود  كه ناپيدا است و مست ولي قطرات اندك مي
داشته باشد، حرام نيست و حكم حرير و ابريشم اندك در جامه را دارد. اين سخن را 

  . صاحب المنار گفته است

 فر  كا پزشك 

:  كه ) نقل كرده است ابن تيميه الدين ( ابن مفلح از شيخ تقي »هيب الشرعاآلدا «دركتاب   
اگر پزشك يهودي يا نصراني متخصص در طب مورد اطمينان و اعتماد باشند، طبابت آنان 

تواند نزد يهوديان ومسيحيان مورد  براي مسلمانان اشكالي ندارد. همانگونه كه مسلمان مي
ارد يا با آنان معامله و داد و ستد نمايد. خداوند اطمينان چيزي را به وديعت بگذ

ô+ فرمايد: مي ÏΒuρ È≅ ÷δr& É=≈tG Å3ø9 $# ôtΒ βÎ) çµ÷ΖtΒù' s? 9‘$ sÜΖÉ) Î/ ÿ Íν ÏjŠxσ ãƒ y7ø‹s9 Î) Οßγ÷Ψ ÏΒuρ ô̈Β βÎ) 

çµ ÷ΖtΒù' s? 9‘$ oΨƒÏ‰ Î/ āω ÿÍν ÏjŠxσ ãƒ y7ø‹s9 Î) āωÎ) $tΒ |MøΒßŠ Ïµ ø‹n=tã $Vϑ Í←!$ s%...∩∠∈∪_ :آل عمران] 

را  كتاب هستندكه اگر مبالغ هنگفتي را به امانت پيش آنان بگذاري آن بعضي ازاهل «].75
كتاب هستندكه اگر  كنند و بعضي ديگر ازاهل گردانند و خيانت در امانت نمي بتو برمي

ديناري را پيش آنان به امانت بگذاري آن را بتو باز پس نخواهند داد مگر اينكه همواره 
 صكه چون پيامبر در حديث صحيح آمده است .»باشينها مواظب و مراقب آ

گرفت و او را بر جان و  كرد، يك مرد مشركي را بعنوان راهنماي ماهري بمزدوري هجرت
كافرشان جاسوسان و  بتمامي هم مسلمان و هم »خزاعه«. و قبيله  مال خويش امين دانست

بن   ر داد كه حارثدستو صكه پيامبر بودند. و روايت شده است صخبرچين پيامبر
كند. ولي اگر ممكن باشد مسلمان نزد طبيب مسلمان برود، نزد  كافر بود، طبابت   كه كلده  
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كه در وديعه و معامله نيز با وجود فرد مسلمان جايز نيست ازاو عدول   او برود، همانگونه
واند ت يا طبابت وي باشد، مي »كتابي«نمايد. ليكن اگرمحتاج به امانت وامين شمردن 

گردد يعني اينكار  كاري را بكند بدون اينكه مشمول نهي ازواليت يهود و نصاري چنين

Ÿω+ : آيد. و بموجب آيه واليت آنها بشمار نمي uρ (#þθ ä9Ï‰≈pg éB Ÿ≅÷δr& É=≈tG Å6ø9 $# āω Î)  ÉL©9 $$Î/ 

}‘ Ïδ ß|¡ ôm r&...∩⊆∉∪_  :دكتاب جز بنيكوئي و خوبي مجادله نكني با اهل« ].46[العنكبوت« .
  . هبهتر است با آنان به نيكوئي رفتارنمود. ا

  را كه »خزاعه«  شخصي از قبيله ص: پيامبر گفت  »حديبيه «ابوالخطاب درباره صلح 
، بميان قريش فرستاد و خبر و گزارش او را نيز  كافر بود بعنوان خبرچين و جاسوس

ه و سخن او را درباره كافر مراجع توان بطبيب  آيد كه مي . از اين حديث برمي پذيرفت
بيماري و مداوا ومعالجه قبول نمود، مشروط براينكه متهم بدروغ و مظنون و مشكوك 

  نباشد. 

  بت زن  يز بودن طبا جا

كه بهنگام   كه زن را مداوا كند و براي زن هم جايز است براي طبيب مرد جايز است
 »جل المرأة والمرأة الرجلهل يداوي الر « : ضرورت مرد را مداوا كند. بخاري تحت عنوان

به  ص: ما همراه پيامبر گفت بيع دخت معوذ بن عفراء روايت است كه : از ر گفته است
كرديم و كشتگان و مجروحين را  داديم و خدمتشان مي رفتيم و مردم را آب مي جنگ مي

  . گردانديم بمدينه برمي
نگام ضرورت جايز : مداواي اجانب و بيگانگان به حافظ دركتاب الفتح گفته است

. ابن  است . و نگاه كردن و دست زدن و اعمال ديگر فقط بمقدار مورد نياز جايز است
: اگر زن بيمار شد و پزشكي غيراز مرد نبود،  گفته است  »الشرعيهاالداب  «مفلح دركتاب 

= شرمگاه پيش و پس  نيفرج «جايز است پزشك اندامهاي مورد نياز زن را ببيند حتي اگر 
پزشكي  : اگر گفته است. ابن حمالن  نيز باشد و همچنين مرد با مرد نيزچنين است »او

تواند اندامهاي مورد نيازمرد را ببيند حتي اگر  بغيراززن وجود نداشته باشد، پزشك زن مي
  : براي پزشك جايز است او نيز باشد. قاضي نيز گفته است »= شرمگاه پيش وپس نيفرج «
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توانند  ، و شرمگاه زن را ببيند و همچنين زن ومرد نيزمي نياز عورتكه بهنگام ضرورت و 
  . ه . ا »بهنگام نياز عورت وشرمگاه مرد را ببينند

 ها  لجه با خواندن دعا مداوا و معا

و با الفاظ و كلمات  »اهللا «معالجه و مداوا با خواندن دعاها، اگر مشتمل بر نام و ذكر   
عاً اشكالي ندارد. زيرا اگركلمات داراي معني مفهوم نباشد دار باشد شر عربي مفهوم ومعني

آميز داشته باشند. از عوف بن مالك روايت  احتمال داردكه معني غير مشروع و شرك
ها  نوشتيم و مداوا را با نوشته : ما در دوره جاهلي براي يكديگر دعاهائي مي كه گفت است

اعرضوا علي « : گفت ص؟ پيامبر يست. اي رسول خدا نظر شما در اين باره چ كرديم مي
كنيد. دعا  هاي خود را برمن عرضه دعاها و نوشته « »رقاكم.ال بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك

  . »كلمات شرك آميزي نباشد اشكالي ندارد ونوشته اگردرآن
گويد: درباره دعاي نوشته بمنظور شفا از  اند و ربيع كرده مسلم و ابوداود آن را روايت

: اگر نوشته ازكتاب خدا باشد ياكلمات و الفاظ مشتمل بر  . اوگفت كردم شافعي سئوال امام
كتاب براي مسلمانان دعاي نوشته  : آيا جايز است اهل ذكر خدا باشد، اشكالي ندارد.گفتم

كتاب  ، اگر چيزي بنويسند يا بگويندكه مشتمل بر ذكر خدا ياكلمات : آري گفت بدهند؟
  ارد. خدا باشد اشكالي ند

  كه دراين باره نقل شده است ئي برخي از دعاها  

براي يكي از افراد  صكه پيامبر بروايت بخاري و مسلم از عايشه آمده است  -1
اللهم « : گفت ماليد و مي خواند و با دست راستش بر وي دست مي اش دعائي مي خانواده

  ».ء ال يغادر سقمارب الناس أذهب البأس أشف وأنت الشافي، الشفاء إال شفاؤك شفا
، خداوندا اين ناراحتي را  ، اين سختي را برطرف كن خداوندا اي پروردگار مردمان «

. خداوندا، شفائي  ، جز شفاي تو شفاي ديگري نيست ، چه تنها تو شفا دهنده هستي شفا ده
  . »كه هيچ دردي و بيماريي را باقي نگذارد برسان
كه در تن خود  كه او از دردي عاص آمده استبروايت مسلم از عثمان بن ابي ال  -2

ضع يدك على الذي « : گفت به وي صشكوه نمود. پيامبر صكرد نزد پيامبر احساس مي
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 »يألم من جسدك وقل: باسم اهللا، وقل: سبع مرات: أعوذ بعزة اهللا وقدرته من شر ما أجد وأحاذر
و هفت بار نيز بگو:  »اهللا باسم «كند و بگو:  دست خود را برآن اندامت بگذاركه درد مي«
برم و  كنم به عز و قدرت خداوند پناه مي كه در تن خود احساس مي اعوذ... از شر و دردي 

ام و خداوند درد  گويد: بارها اين دعا را خوانده عثمان . »دارم ميخويشتن را در امامن او 
  . دان دستور دادم. از آن ببعد همواره خانواده خويش و ديگران را ب مرا شفا داده است

: ثابت بن بناني به من گفت  گفت كه بروايت ترمذي از محمد بن سالم آمده است  -3
، دست خود را بر آن اندام بگذار سپس  اي محمد، هرگاه عضوي از اندام تو دردگرفت «

بنام خدا به عزت خداوند پناه « »بسم اهللا أعوذ بعزة اهللا من شر ما أجد من وجعي هذا«بگو: 
سپس دست خود را بردار و آنگاه مجدداً آن را چند بار بصورت وتر  ، »برم ازاين دردم مي

گفته   اين سخن را به وي صكه پيامبر  : گفت . زيرا انس بن مالك برايم  »تكرار كنو تاك 
  . است
من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال « : گفت صكه پيامبر ازابن عباس نقل شده است  -4

 »ت: أسأل اهللا العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك.إال عافاه اهللا من ذلك المرضعنده سبع مرا
هركس بعيادت بيماري برودكه اجلش فرا نرسيده باشد وهفت باربر سر او بگويد: «

كه ترا شفا دهد، آنگاه  خواهم ... از خداوند بزرگ و پروردگار عرش بزرگ مي اسال
» حسن «كه آن را  بروايت ابوداود و ترمذي . »دده خداوند او را از آن بيماري شفا مي

  .  دانسته است »صحيح «دانسته است و حاكم آن را بنا بشرايط بخاري 
براي حفظ حسن و حسين  صكه پيامبر بروايت بخاري از ابن عباس آمده است-5

ن ومن كل عي« »أعيذ كما بكلمات اهللا التامة من كل شيطان وهامة« : گفت خواند و مي دعا مي
كه شما را از شر و بدي هر  برم كامل و سخنان عظيم خداوند پناه مي كلمات به « »المة

فرمود: پدرتان ابراهيم  . و مي »شيطاني و هر جانور موذي و هر چشم زخمي در امان دارد
  خواند.  خليل اين دعا را بر فرزندان خود اسماعيل و اسحاق مي

به عيادت  صكه او بيماربود و پيامبر است وقاص آمده بروايت مسلم ازسعد بن ابي -6
  .  « خداوندا سعد را شفا بخش « »اللهم اشف سعدا«:  وي آمد و سه بارگفت
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  زوبندها ، با آويزها ها = چشم از تميمه  نهي

كه مردم بمنظور دفع چشم زخم از اطفال و يا جلب قلوب به بازو و يا   از چيزهائي
  . نهي فرموده است صكنند پيامبر گردن اطفال يا ديگران آويزان مي

كردند  كه اعراب بگردن يا بازوي اطفال خود آويزان مي هائي  تميمه عبارت بود از مهره
دارند يا نخهائي بودند كه در آن  و بگمان خود بدينوسيله آنان را از چشم زخم محفوظ مي

دان قلب زنان و يا نوشتند كه بدينوسيله مر كاغذ مي  دميدند و يا چيزهائي بر روي سحر مي
زنان قلب مردان را به سوي خود متمايل نمايند. كه اسالم اين رسم نكوهيده را باطل 

اي را بخويشتن بياويزد، بمراد و  هركس بهر منظوري تميمه«:  گفت صساخت و پيامبر
  .  »مقصود خويش نرسد

  : اينك احاديث
علق تميمة فال أتم اهللا  من« : گفت صكه پيامبر بروايت عقبه بن عامرآمده است  -1

اي را بخويشتن بياويزد خداوند مراد او را  هركس تيميه« »له.ومن علق ودعة فال أودع اهللا له
خداوند او   گوش ماهي بخود ببندد، بكمال نرساند و مرادش ازآن حاصل نشود و هركس

  . ه استكه اوآن را صحيح االسناد دانست . بروايت احمد و حاكم »نكندرا محفوظ و مصون 
كه چيزي را  كه او پيش همسرش رفت و دريافت بروايت ابن مسعود آمده است  -2

نياز است از  : خانواده عبداهللا بي كرد وگفت ، او آن راكشيده و پاره بگردن خود بسته است
:  گفت كه هيچگونه سلطه و نيروئي ندارد. سپس اينكه چيزي را شريك خداوند قرار دهد،

بيگمان ادعيه و تمائم و « »إن الرقى والتمائم والتولة شرك«: گفت ميكه  ام شنيده صاز پيامبر
، ولي  دانيم شناسيم و مي را مي » تمائم«و  »رقي «گفتند: اي عبداهللا  .»توله شرك هستند

كه زنان براي اينكه  : توله چيزي است گفت  ؟ عبداهللا چيست » له تو«،  ايم را نشنيده » توله«
بندند. بروايت و تصحيح حاكم  سازند و بخويشتن مي گردند مي محبوب نزد شوهرانشان 

  و ابن جبان.
اي مسين  بر بازوي مردي حلقه صكه پيامبر بروايت عمران بن حصين آمده است  -3

كه  ام : آن را براي آن بسته ، اوگفت »؟ چيستواي برتو اين  « »ويحك ما هذه؟« : ديد وگفت
أما إنها ال تزيد إال وهنا، انبذها عنك، فانك « : گفت ص. پيامبركند كم را ازمن »واهنه«درد 



   

  هفقه السن      910 

 

 

افزايد. آن را  هان آن حلقه تنها برسستي و ناتواني تو مي« »لومت وهي عليك ما أفلحت ابدا
كه آن حلقه بر بازوي شما باشد، تو هرگز  از خود دور سازيد. بيگمان اگر در حالي بميري

   .»رستگار نخواهي شد
كه   اند: رگي است گفته گيرد. بعضي كه در شانه و بازو و دست مي ي استرگ »وهنه «

كرد اين حلقه او را از  گمان مي گيرد، آن مرد حلقه را به بازوي خود بسته بودكه  درشانه مي
كار منع فرمود وآن حلقه را  او را ازآن صدارد. پيامبر محفوظ مي »واهنه «رنج و درد 

  نيزجزو تمائم بحساب آورد.
حكيم   : نزد عبداهللا بن كه اوگفت بروايت ابوداود از عيسي بن حمزه آمده است -4

: پناه  گفت ؟ بندي بخود نمي »تميمه «:  . به وي گفتم كه اندامش قرمز شده است رفتم و ديدم
هركس چيزي بخويشتن « »من علق شيئا وكل إليه« : گفت صكار، چه پيامبر بر خدا ازآن

اين تهديد است چون همه چيز در دست خدا  شود  ن چيز سپرده ميكند كار او بدا آويزان
  .  » است

را بخويشتن  صصصصرسولب خدا و سنت  وارده از كتا هائي  آيا جايز است دعا

 ؟ آويخت

بروايت عمربن شعيب از پدرش و از جدش از عبداهللا بن عمروبن العاص آمده است  
قل: اعوذ بكلمات اهللا التامة من غضبه وعقابه إذا فزع أحدكم في النوم فلي« : گفت صپيامبركه  

هرگاه يكي از شما درخواب  « »وشر عباده، من همزات الشياطين وأن يحضرون فانها لن تضره
ترسيد و وحشت او را فراگرفت بگويد: از غضب و عقاب خداوند و از شر و بدي 

كامل  و سخنان  كلمات ، به هاي شياطين و حاضر شدن آنها نزد من بندگانش و از وسوسه
  . »توانند به وي زياني برسانند كه مرا در امان دارند. آنوقت هرگز نمي برم خداوند پناه مي

كه بالغ  آموخت و آنان  عبداهللا بن عمرو اين دعا را به فرزندان بالغ و عاقل خود مي
و كرد. بروايت ابوداود و نسائي  نوشت و بگردنشان آويزان مي نشده بودند برايشان مي

كه آن را صحيح االسناد دانسته   دانسته و روايت حاكم »حسن غريب «كه آن را   ترمذي
  . است
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.  راي حضرت عايشه و مالك و بيشتر علماي شافعيه و روايتي از احمد نيز چنين است
ها و بعضي از علماي شافعيه و  ولي راي ابن عباس و ابن مسعود و حذيفه و حنفي

كه جايز نيست آيات و احاديث را نوشت و بخود   آنستروايتي ديگري از احمد بر
  .  كه قبال نقل شد نهي بطور عام آمده است كرد چون در احاديثي  آويزان

 ر از نشستن بين افراد تندرست كردن بيما  منع

اگر كسي به بيماري مسري مبتال شده باشد جايز است او را از نشستن و آميزش با   
ال يوردن «:  گفت صپيامبركرد. چون   گفتگو با آنان منعاشخاص تندرست و محاوره و 

. و صاحب شتران بيمار را گفت كه  »نرودبيمار به نزد تندرست « »ممرض على مصح
ال « : شتران بيمار خود را پيش شتران سالم ديگران نبر. با اينكه از او نيز روايت شده است

. و همچنين  « ان و امثال آن جايز نيستپرهيز از بيماري و تفال به پرندگ« »عدوى وال طيرة
كند.  بيعت صمردي مبتال به جذام آمده بودكه به پيامبر« كه روايت است صاز پيامبر

بيعت او را پذيرفته  صكه به وي خبر دهدكه پيامبر كسي را پيش او فرستاد صپيامبر
  .»كه به مدينه درآيد . و به وي اجازه نداد است

ز اينكه به  سرزمين طاعون زده بيرون رفت و ا نهي شده است از اينكه از

  عون شده داخل شد  طا  سرزمين

كسي اگر در جائي بود و آنجا بيماري وبا شيوع داشت از  كرده است از اينكه پيامبر نهي
كرد كه بدانجا   آنجا خارج شود و براي ديگران نيز كه خارج از آن منطقه هستند نهي

دهد و براي اينكه امكان  ن را در معرض بال و آفت قرار ميداخل شوند. زيرا اينكار ديگرا
كه آن را  كنند،  داشته باشد تا بيماري را در منطقه محدود سازند و از انتشار آن جلوگيري

گويند. اين مطلب را ترمذي روايت كرده وگفته  مي » قرنطينه بهداشتي = الحجر الصحي «
:  گفت درباره طاعون صكه پيامبر آمده است. بروايت اسامه بن زيد  است » حسن صحيح «
بقية رجز أو عذاب أرسل على طائفة من بني إسرائيل، فإذا وقع بأرض وأنتم بها فال تخرجوا منها، «

اي از  كه بر طائفه  طاعون باقيمانده عذابي است « »وإذا وقع بأرض ولستم بها فال تهبطوا عليها
يني طاعون پديد آيد و شما درآنجا بوديد از اسرائيل نازل شده بود. هرگاه درسرزم بني
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آنجا خارج نشويد و هر گاه در سرزميني پديد آمد كه شما در آنجا نبوديد، بدانجا نرويد 
   . »نيائيدو آنجا فرود 

كه عمربن خطاب بقصد شام ازمدينه بيرون رفت  كرده است بخاري ازابن عباس روايت
لشكر ابوعبيده بن الجراح و يارانش به وي  رسيد و درآنجا امراي » سرع«تا اينكه به 

  . سيدند و به وي خبردادند كه در سرزمين شام طاعون و وبا آمده است
. آنان را بمشورت  : مهاجرين اولي را برايم صدا كن گفت گويد: عمر به من  ابن عباس

 ؟ در ميان : در سرزمين شام وبا و طاعون آمده است راي شما چيست كرد و گفت  دعوت
كه ازآن  پسنديم  ايم و نمي گفتند: ما بقصد كاري بيرون آمده آنان اختالف پيش آمد. بعضي 

و بقيه مردم با تو هستند  ص. گروهي ديگر گفتند: ياران پيامبر برگرديم و پشيمان شويم
  .  كه آنان را بميان وبا و طاعون ببري پسنديم  ما نمي

: انصار را برايم  گفت كنده شويد. سپس : شما برويد و از پيرامون من پرا عمر گفت
بخوانيد. من آنان را خواندم و كسي از آنان با وي مخالفت نكرد و گفتند: راي ما بر اين 

. عمر در ميان مردم  زدگان نبرياست كه مردم را برگرداني و آنان را بميان وبا و طاعون
كردند. ابوعبيده بن الجراح   روي. و مردم نيز از وي پي گردم كه من فردا برمي  ندا در داد:

  : ايكاش غير از تو اي ابوعبيده چنين سخني گريزيد؟ عمر گفت خدا مي »قدر «: از  گفت
. بمن بگو: اگر تو شتراني داشته  گريزيم خدا مي» قدر «خدا به  »قدر«گفته بود، بلي ما از 
اوان باشد و طرف اي فرود آئي كه يكطرف آن داراي علف و گياه فر باشي و در يك دره

ديگر آن بدون علف و گياه و بد چراگاهي باشد، آيا اگر شتران را در طرف خوش آب و 
؟ و اگر در طرف بد آب و هوا بچراني  اي گياه بچراني به قضا و قدر خداوند عمل نكرده

اي از  كه براي پاره ؟ در آنوقت عبدالرحمن بن عوف  اي به قضا و قدر خدا عمل نكرده
دانم و از  : من دراين باره چيزي مي يهاي خويش غايب شده بود، فرا رسيد و گفتنيازمند
إذا سمعتم به في أرض فال تقدموا عليها، وإذا وقع بأرض وأنتم «:  گفت كه مي  ام شنيده صپيامبر

هرگاه شنيديد كه طاعون و وبا در سرزميني وجود دارد بدانجا « »بها فال تخرجوا فرارا منه
اه شما در سرزميني بوديدكه وبا و طاعون آمد ازآنجا بيرون نرويد و ازآن نرويد و هرگ

  .  گفت و برگشت . سپس عمر خدا را حمد و ستايش  »فرارنكنيد
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ده  آما آن  يسته خود را براي  ل شا د كرد و با اعما كه از مرگ يا  مستحب است

  نمود
اعمال دكنند و با انجام كه فراوان از مرگ يا كرده است شارع مقدس مردم را ترغيب

نيك انسان كارهاي  شايسته و رفتار نيكو خود را براي مرگ آماده نمايند و آن را از جمله 
من همراه ده نفر به حضور  «:  گفت صكه پيامبر شمرد. از ابن عمر روايت است مي

اي پيامبر خدا   : ، يكي از انصار برخاست وگفت كه من نفر دهم بودم رفتم صپيامبر
؟ فرمود: كسيكه بيشتر از ديگران بياد مرگ  ترين مردم كيست وشيارترين و دورانديشه

باشد و بيشتر از ديگرن خود را براي مرگ آماده كند. اينان هوشيارترين مردمند و شرف 
كه  . و از او باز هم روايت شده است »اند دنيا و ارجمندي و احترام آخرت را بدست آورده

كه پايان دهنده لذتهاي  فراوان از مرگ« »وا من ذكر هاذم اللذاتأكثر «:  گفت صپيامبر
. بروايت  است كرده  روايت. هر دو حديث را طبراني با اسناد حسن  »دنيوي است ياد كنيد

 فمن يرد اهللا أن يهديه يشرح صدره لالسالم« : درتفسيرآيه صكه پيامبر ابن مسعود آمده است
. و  »كند ند، دلش را براي پذيرش اسالم آماده ميك خدا هركس راكه بخواهد هدايتش «

) داخل قلب انسان باشد  اسالم هرگاه نور (« »إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح« فرمود:
اي وجود دارد تا از آن به  . گفتند: آيا براي انشراح صدر نشانه»گردد قلب باز و منبسط مي

الخلود، والتنحي عن دار الغرور، واالستعداد االنابة إلى دار « انشراح صدر پي برد؟ فرمود:
) و دور  شيفته قيامت بودن بازگشت و تمايل به خانه جاويداني ( « »للموت قبل لقاء الموت

كردار وگفتار نيكو آماده  توجهي بدنيا) و خود را با انجام بي شدن از خانه فريب و نيرنگ (
 »متصله «و  »مرسله «ابن جريركه طرق . بروايت  »نمودن براي مرگ پيش از اينكه فرا رسد

  بخشند. دارد و همديگر را تقويت مي

 ي مرگ پسنديده نيست  تمنا

كند و براي آن دعا نمايد، خواه اين   كه انسان تمناي فرا رسيدن مرگ  مكروه است  
تمني و دعا بعلت فقرو تنگ دستي يا بيماري و محنت و رنج و امثال آن باشد. بهرحال 

 صاند كه پيامبر كرده  . زيرا محدثين ازانس روايت رسيدن مرگ مكروه استتمناي فرا 
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ال يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان البد متمنيا للموت فليقل: اللهم « : گفته است
هرگز يكي از شما بعلت « »أحيني ما كانت الحياة خيرالي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي

ارد تمناي مرگ و درخواست فرا رسيدن آن نكند. اگر ناچار بود كه د ناراحتي وگرفتاري
، مرا  كه زندگي برايم خير و سودمند است چنين تمنائي را بكند بگويد: خداوندا تا زماني

  . »زنده نگاه دار و هرگاه مرگم برايم سودمندتر باشد مرا بميران
باس عموي پيامبر) همسر ع كه در حديث ام الفضل ( فلسفه نهي از تمناي مرگ آنست

كرد  به عيادت اوآمد عباس از بيماري شكوه صكه عباس بيماربود و پيامبر آمده است
عم رسول اهللا التتمن الموت إن كنت «يا عباس يا «:  گفت صوآرزوي مرگ را نمود. پيامبر

محسنا تزداد إحسانا إلى إحسانك خير لك، وإن كنت مسيئا فإن تؤخر تستعتب خير لك.فال تمن 
. اگر نيكوكار باشي و بر  اي عباس اي عموي رسول خدا تمناي مرگ نكن « »لموتا

نيكيهاي خود بيفزائي برايت بهتر است و اگر بدكار باشي و مرگت بتاخير بيفتد و با 
 . »مكن. پس آرزوي مرگ  گناهانت بكني برايت بهتر است استغفار و انابه طلب آمرزش

  . بنا بشرايط مسلم اين حديث صحيح است گفته است كه به روايت احمد و حاكم
تواند  اگركسي نگران باشدكه در اين حال زندگيش براي دينش زيانمند است او مي

كه  نقل شده است صكراهت داشته باشد. زيرا ازپيامبر كند بدون اينكه آزوي مرگ
ن، اللهم إني أسألك فعل الخيرات.وترك المنكرات وحب المساكي« : گفت دردعاي خويش مي

وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قومي فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك 
كارهاي خير  كنم كه مرا به انجام خداوندا از تودرخواست مي« »وحب عمل يقرب إلى حبك

،و مرا بيامرزي ومورد رحمت خود  كارهاي ناشايست و محبت بينوايان توفيق دهي و ترك
، مرا پيش ازانكه به فتنه  اي و مصيبتي دچاركني گاه خواستي قومم را به فتنه، وهر قراردهي

. واز تو محبت تو و محبت دوستان ترا و محبت اعمالي راكه مرا به  مبتال سازي بميران
حسن  «و آن را  كرده  روايت. ترمذي آن را  »كنم مهر تو نزديك سازد درخواست مي

كه او در دعا  يت از عمر بن خطاب آمده است. در موطا بروا دانسته است »صحيح
اللهم كبرت سني وضعفت قوتي، وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع وال « : گفت مي

 گرفته است و مردمان زيردستم پراكنده ام و نيرويم سستي خداوندا پير شده« »مفرط
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،  گردم كاري دچار ستانكه ضايع و تباه شوم و به تفريط و س اند، خداوندا پيش از گرديده 
  . » - بميران  -مرا به سوي خويش ببر 

  شد  فضيلت طول عمر براي كسيكه نيكوكار با

: اي رسول  گفت بكره از پدرش آمده است كه مردي  ابيبروايت عبدالرحمن بن  -1
كسيكه « »من طال عمره و حسن عمله« : گفت ص؟ پيامبر كس از همه بهتر است  خدا كدام

 ص؟ پيامبر كس از همه بدتر است  كدام :  . اوگفت »وعملش نيكو باشدعمرش طوالني 
. به روايت  »كسيكه عمرش طوالني و عملش بد باشد« »من طال عمره و ساء عمله« : گفت

  . است »حسن صحيح «گفته است  كه   احمد و ترمذي
نعم يا  أال أنبئكم بخيركم؟ قالوا:« : گفت صكه پيامبر بروايت ابوهريره آمده است -2

خواهيد بهترين شما را بشما  آيا مي « »رسول اهللا قال: خياركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أعماال
: بهترين شماكساني هستندكه عمرشان  گفتند: آري اي رسول خدا. اوگفت ؟  بگويم

  . بروايت احمد و ديگران با سند جيد.  »تر وكردارشان بهتر و نيكوتر باشد طوالني

قبت بخير بودن  عا قبت و ازمرگ دليل حسن عا  يسته پيش شا نيكو و كردار

  است

 : گفت صكه پيامبر بروايت احمد و ترمذي و حاكم و ابن حبان از انس آمده است  
قيل: كيف يستعمله؟ قال يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه  إذا أراد اهللا بعبد خيرا استعمله«

او را پيش از مرگ، به انجام كارهاي نيك و  هرگاه خداوند خيركسي را بخواهد« »عليه
  .  »گيرد دارد، سپس در حال انجام اعمال صالح جان او را مي شايسته موفق مي

  شد نسبت به خدا حسن ظن داشته با ن  كه انسا مستحب است 
گسترده خدا اميدوار و نسبت به پروردگار   كه شخص بيمار برحمت الزم است   

سه شب  : گفت  كه  كرده است  د. چه مسلم از جابر روايتخويش حسن ظن داشته باش
ال يموتن أحدكم إال وهو «:  گفت كه مي  كند از او شنيدم  رحلت صپيش از اينكه پيامبر
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يعني  -كاري نكنيدكه پيش ازمرگ بخداوند حسن ظن نداشته باشيد « »يحسن الظن باهللا
  . »هميشه بخداوند حسن ظن داشته باشيد

كه بايد همواره به خداوند اميدوار بود و اميد عفو و گذشت او را  است در حديث آمده
، تا انسان در حال اميد به عفو خداوند بميرد. و خداوندكه رحمن و رحيم و  داشت

، اين حالت اميدواري و طلب عفو را دوست دارد  كرم است بخشنده و بزرگوار و صاحب
كه جان  هركس برآن حالتي« ما مات عليهيبعث كل أحد على «: استو در حديث نيز آمده 

، از انس آمده »جيد«. بروايت ابن ماجه و ترمذي با سندي  »، زنده خواهد شد داده است
بر جواني كه در حال احتضار بود وارد شد، فرمود: حال شما چطور  صاست كه پيامبر

خصلتان « : گفت ص. پيامبر»بخداوند اميدوارم و از گناهان خود هراس دارم « : گفت ؟ است
اين دو  « »ال يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إال أعطاه اهللا ما يرجوه وأمنه مما يخاف

اي وجود داشته باشند بيگمان خداوند اميد وي  خصلت در اينگونه مواقع در قلب هربنده
  .»دارد ترسد ايمن مي كه از آن مي كند و او را از آنچه را برآورده مي

 شد بذكر و دعا بپردازد كه پيش ميت مي با  كسي ت س مستحب ا

مستحب است درستكاران و صالحان نزد كسي كه در شرف مرگ قرار دارد، حاضر   
  شوند و بذكر خدا و دعا بپردازند:

 : گفت صكه پيامبر بروايت احمد و مسلم و صاحبان سنن از ام سلمه آمده است  -1
هرگاه نزد « »را، فإن المالئكة يؤمنون على ما تقولونإذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خي«

كه در حال احتضاراست حاضر شديد، دعاي خيركنيد چه بيگمان فرشتگان  بيمار ياكسي
رفتم  ص: چون ابوسلمه مرد نزد پيامبر گفت . ام سلمه»گويند مي »آمين «براي دعاي شما 

م اغفر لي وله، وأعقبني منه عقبى قولي: الله« : اي رسول خدا: ابوسلمه مرد. فرمود: وگفتم
. و من  »بگو: خداوند مرا واورا بيامرز، و بجاي اوكسي بهتر ازاورا بمن ارزاني دار« »حسنة

  بود. »صحضرت محمد «گفتم و خداوند شوهربهترازاو را نصيب من كردكه  نيز چنين
تازه كه  برابوسلمه ( صكه پيامبر ودرصحيح مسلم ازام سلمه روايت شده است  -2

إن « ، آنها را بر هم نهاد و فرمود: جان داده بود) وارد شد و ديدكه چشمان او باز است
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. »كنند هرگاه جان ازكالبد بيرون شد چشمان آن را دنبال مي« »الروح إذا قبض تبعه البصر
ال تدعوا على « : گفت صگروهي از خويشاوندان ابوسلمه گريه و زاري كردند. پيامبر

بجز دعاي خيربراي خويش چيزي « »ير، فإن المالئكة يؤمنون على ما تقولونأنفسكم إال بخ
اللهم « : گفت . سپس»گويند مي » آمين«گوئيد  كه شما مي نگوئيد، چه فرشتگان بدنبال آنچه

اغفر البي سلمة وارفع درجته في المهديين، وأخلفه في عقبة الغابرين واغفر لنا وله يا رب 
خداوندا ابوسلمه را بيامرز و درجه و منزلت او را « »بره، ونور له فيهالعالمين.وأفسح له في ق

در ميان هدايت يافتگان باال ببر و خودت جانشين او باش در اينكه بازماندگانش را 
كني و در ميان مردم بمانند و ما و او رابيامرز اي پروردگار جهانيان و  اصالح

  .  »گشايش پديد آور و آن را منورگردان درگورش

 ر سنت است م احتضا كه به هنگا چيزهائي

  بوقت احتضار، سنتهاي زير را مراعات نمود: كه  سنت است   
كرد. زيرا  را تلقين »الاله اال اهللا«باشد  كه درآستانه احتضار مي سنت است بكسي  -1

 : گفت صبروايت مسلم و ابوداود و ترمذي از ابوسعيد خدري آمده است كه پيامبر
.  »كنيد الاله... را تلقين  گيرند، كه درآستانه مرگ قرارمي بكساني« »اكم ال إله إال اهللالقنوا موت«

من كان « : گفت صكه پيامبر بروايت ابوداود و تصحيح حاكم از معاذ بن جيل آمده است
باشد به  كه آخرين سخنش در دنيا الاله اال اهللا كسي« »آخر كالمه الإله إال اهللا دخل الجنة

، را بر زبان جاري  شهادت تواند  كه بيمار نمي . اين تلقين وقتي است»شود خل ميبهشت دا
. و  سازد، تلقين الزم نيست را بر زبان جاري مي »شهادت «كه خود بيمار  سازد ولي وقتي

كه بيمار از هوش نرفته و عقلش سرجاي بوده و توانائي تكلم را  تلقين وقتي مفيد است
كه  . وكسي خرد را از دست داده باشد امكان تلقين وي نيست كه داشته باشد. زيراكسي

اند: نبايد بر بيمار اصرار و  گويد: علماگفته قادر به تكلم نباشد شهادت را بدل مي
مبادا ناراحت شود و سخنان  »الاله اال اهللا«: بگو:  گفت كرد و نبايد به وي الحاح

كه بيمار بشنود  اي بĤرامي و بگونهگويد، بلكه بايد شخصي كه نزد بيمار است  ناشايست
گردد و آن را تكراركند. هرگاه بيمار مختضر يك  تا بيمار خود متوجه »الاله اال اهللا «بگويد 
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كه سخن ديگري  كه تلقين را تكراركرد، مادام كرد، الزم نيست بار شهادت را بر زبان جاري
بصورت تعريض نه مستقيم  كه گفته باشد الزم است را بدنبال آن نگفته باشد. اگرسخني

تلقين را تكراركرد تا آخرين سخن وي توحيد باشد. جمهورعلما برآن راي هستندكه در 
همين  كافي است چه ظاهر حديث نيز  »الاله اال اهللا «تلقين بيمار در حال مرگ تنهاگفتن 

راد تذكر كرد چون م را به وي تلقين » شهادتين «گويند بايد  كند. ولي بعضي مي را بيان مي
  كند. تحقق پيدا مي » شهادتين «كامل با  توحيد است و آن بصورت

، خواباند. چون  سنت است بيمار مشرف بمرگ را، رو بقبله و بر پهلوي راست  -2
كه  وقتي صكه پيامبر ، بروايت بيهقي و تصحيح و روايت حاكم از ابوقتاده آمده است

كرده است و وصيت نموده  فتند: او وفات.گ گرفت بمدينه آمد از براء بن معرور سراغ
) مال اورا به شما بدهند و بوقت احتضاراورا رو بقبله بخوابانند.  كه ثلث (يك سوم است
. اينك من آن يك سوم مال او را به  : او برابر فطرت رفتاركرده است گفت صپيامبر

لهم اغفر له ال« : رفت و بر وي نماز خواند و گفت ص. سپس پيامبر فرزندانش بخشيدم
خداوندا او را بيامرز و او را مورد مهر خود قرار ده و او « »وارحمه وأدخله جنتك وقد فعلت

  . »اي را به بهشتت درآور. و تو اي خداوند اين دعا را پذيرفته
. بروايت احمد آمده  گفته است دراين باره فقط همين حديث را سراغ دارم حاكم  
تكيه  بوقت مرگ رو بقبله خوابيد و بر دست راست: فاطمه دخت رسول خدا  كه است

كه انسان بدينگونه  دستور داده است صكيفيتي است كه پيامبر كيفيت همان   نمود. اين
كه بايد  بخوابد و آن را بدينگونه در قبر قرار دهند. و در روايتي از شافعي آمده است

كمي بلند  بله و سرش كه پاهايش رو بق اي  شخص محتضر را بر پشت خواباند، بگونه
  باشد.  گردد. قول اول سخن جمهوراست بهتر مي باشد تا مستقيماً روبه قبله 

خواند. زيرا احمد و ابوداود » يس«كه بر سر بيمار مشرف بمرگ سوره  سنت است  -3
و حاكم و ابن حبان آن را  كرده  روايتو نسائي و حاكم و ابن حبان از معقل بن يسار 

يس قلب القرآن، ال يقرؤها رجل يريد اهللا والدار اآلخرة «:  گفت ص.كه پيامبراند كرده تصحيح
، هركسي آن را بخواند و  قلب قرآن است »يس «سوره « »إال غفر له.واقرؤوها على موتاكم
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هدفش رضاي خدا و پاداش روز رستاخيز باشد، خداوند گناهانش را بيامرزد. وآن را 
  دانند. راويان اين حديث را سست مي . »بربيماران مشرف بمرگ بخوانيد

. و  بيماران مشرف بمرگ است نه مردگان » مکتا  مو«گفته است مراد از  ابن حبان
كرده و اين معني را تائيد  كه امام احمد درمسند خويش آن را ازصفوان نقل حديثي

ر هرگاه سوره يس را بوقت مرگ برسربيما «گويند:  : بزرگان مي گفته است كه كند، مي
آن را به  »مسند الفردوس«و صاحب .  »سازد كندن را بر وي آسان مي بخوانند جان

مامن ميت يموت فتقرأ « : گفت صپيامبر اند:  ابوالدرداء و ابوذر نسبت داده است كه گفته
سوره يس را بر سر هر بيماري بخوانند جان دادن بر وي  « »عنده يس إال هون اهللا عليه

  .»آسان خواهد شد
  است كرده  روايتبايد همينكه بيمار جان داد، چشمان وي را برهم نهاد. چه مسلم   -4

، آنها را  كرده بود وارد شد و ديدكه چشمانش باز است بر ابوسلمه كه وفات  صكه پيامبر
چون جان از بدن بيرون شد چشم « »إن الروح إذا قبض تبعه البصر« : بر هم نهاد وگفت

  .»استبدنبال او 
روي مرده را پوشاند، تا مردم آن را نبينند و چهره دگرگون شده وي در  بايد -5

وفات  صكه چون پيامبر معرض ديد مردم نباشد. از حضرت عايشه روايت شده است
. به اجماع  ، روي او را با ديباي راه راه يماني پوشاندند. بروايت بخاري و مسلم يافت

ن بن مظعون راكه مرده بود، بوسيد و ابوبكر عثما ص. زيرا پيامبر بوسيدن مرده جايز است
 : حاضر شد، ميان دو چشمان وي را بوسيد وگفت صكه بر جنازه پيامبر صديق نيز وقتي

  .»اي پيامبرا و اي پاكا و برگزيده خد ا« »يا نبياه، يا صفياه.«
، بايد فوراً سرپرست وي جهت تغسيل و تكفين  كسي تحقق پذيرفت همينكه مرگ -6

گردد. ابوداود از حصين بن  كند، مباداكه جنازه متعفن نماز خواندن بر او اقدام و تدفين
به عيادت او رفت و  صكه طلحه پسر براء بيمارگشت و پيامبر است كرده  روايتوحوح 
إني ال أرى طلحة إال قد حدث فيه الموت، فأذنوبي به وعجلوا، فإنه ال ينبغي لجيفة مسلم «فرمود: 

. پس به من  كه طلحه مرده است دهم من چنان تشخيص مي« »أهله أن تحبس بين ظهري
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اش محبوس  كه جنازه مسلمان در ميان خانواده كنيد، زيرا شايسته نيست خبردهيد و شتاب
  .»بماند

، مگر به انتظار سرپرست و  كسي نگاه داشت  نبايد جنازه مرده را بانتظار فرا رسيدن
  فن و تغيير حال جنازه نرود اشكال ندارد. كه در آن صورت اگر گمان تع  ولي ميت

يا « : گفته است به وي صكه پيامبر اند كرده روايت احمد و ترمذي از علي بن ابيطالب 
اي علي « »علي: ثالث ال تؤخرها الصالة: إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، وااليم إذا وجدت كفئا

بايد فورا به  ازه هروقت پيش آمد (سه چيزرا بتاخيرميانداز: نمازهرگاه وقتش فرا رسيد، جن
  . »، وزن ومرد بيوه هرگاه همسرمناسب خود بيابند خاك سپرده شود)

بعد از مراسم تكفين و تدفين بايد به بازپرداخت ديون مرده اقدام شود. زيرا احمد   -7
نفس المؤمن معلقة «:  گفت صاندكه پيامبر و ابن ماجه و ترمذي از ابوهريره روايت كرده

كه بر اواست بستگي دارد و  كارهركس پس از مرگش بوامي يعني « »ينه حتى يقضى عنهبد
باشد تا تكليف وام او روشن نگردد چشمش بدنبال آن است  هركسي درگرو وام خود مي

يا اينكه مقصود اينست  .»گردد تا زماني بازپرداخت شود و به نجات وهالك او حكم نمي
كسي  تواند به بهشت برود. البته اين مطلب درباره د نميكه وام وي پرداخت نگرد تا وقتي

كه پس ازمرگش مالي و دارائيي داشته باشد و بازپرداخت وام از آن ممكن باشد.  است
ولي اگركسي مالي نداشته باشد و قصد بازپرداخت وام خود را داشته باشد، اگر بميرد 

هكار باشدومالي نيز داشته كند. همچنين اگركسي بد خداوند وام وي را بازپرداخت مي
باشد و قصد بازپرداخت وام خود را نيز داشته باشد و بميرد، ولي وارثان او آن وام را 

. در  باشد) بلكه بگردن وارثان از مي بازپرداخت نكنند گناهش بگردن بدهكار نيست (
ناس من أخذ أموال ال« : گفته است صصحيح بخاري بروايت ابوهريره آمده است كه پيامبر

كند وقصد  كس مالي را قرض هر« »يريد أداءها أدى اهللا عنه، ومن أخذها يريد إتالفها أتلفه اهللا
، بميرد خداوند آن وام را بجاي  بازپرداخت آن را داشته باشد، اگر پيش از بازپرداخت آن

كند، اگرپيش از بازپرداخت  ، مالي را قرض او بازپردازد، و هركس بقصد اتالف و خوردن
احمد و ابونعيم و  .»ماند ، بميرد خداوند او را بنابودي كشاند وگناه وام بگردنش مي آن

يدعى بصاحب الدين يوم القيامة حتى « اند كه فرمود: روايت كرده صبزار و طبراني از پيامبر
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يوقف بين يدي اهللا عزوجل فيقول: يا ابن آدم فيم أخذت هذا الدين، وفيم ضيعت حقوق الناس؟ 
ا رب إنك تعلم أني أخذته فلم آكل ولم أشرب ولم أضيع، ولكن أتى علي إما حرق وإما فيقول: ي

سرق، وإما وضيعة، فيقول اهللا صدق عبدي، وأنا أحق من قضى عنك، فيدعو اهللا بشئ فيضعه في  
در روز قيامت بدهكار فرا  « »كفة ميزانه، فترجح حسناته على سيئاته، فيدخل الجنة بفضل رحمته

گويد: اي فرزند  ايستد و خداوند به وي مي شود، تا اينكه در پيشگاه خداوند مي خوانده مي
؟ و در چه راهي حقوق مردم را  اي آدم اين بدهي را در چه راهي متحمل شده

 كه من آن وام را داني دهد: اي پروردگار، بيگمان تو مي ؟ بنده جواب مي اي كرده ضايع
، بلكه دچار حريق يا دزدي يا خسارت و  ام باه نساختهگرفته آن را نخورده و نياشاميده و ت

ترين كس  . و من شايسته گفت . خداوندگويد: بنده من راست ام هاي ديگر شده هزينه
دهدكه چيزي دركفه ترازوي  . پس خداوند دستور مي كنم باشم كه وام او را بازپرداخت مي

كند، در نتيجه بفضل رحمت  ، رجحان پيدا مي اعمال نيك وي بركفه ترازوي اعمال بدش
  .  »رود ايزدي به بهشت مي

كه فتوحات  اباء داشت از اينكه بر جنازه مرده بدهكار، نماز بخواند. هنگامي صپيامبر
گرديد و اموال غنايم هم فراوان شد، بر جنازه مرده بدهكار نماز  فراوان صدر زمان پيامبر

  كرد. خواند و بدهي او را نيز بازپرداخت مي مي
أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دين، ولم « : و در حديث بخاري آمده است

من آنقدر به مسلمانان نزديكم كه نزديكتر از « »يترك وفاء، فعلينا قضاؤه.ومن ترك ما ال فلورثته
، پس هركس بميرد و بدهي داشته باشد، بدون اينكه مالي  باشم خودشان بخودشان مي

، ولي اگركسي بميرد و مالي از  كه وام او را بازپرداخت نمائيم اشد بر ما استبجاگذاشته ب
آيدكه اگركسي  از اين حديث برمي .»استخود بجاي بگذارد آن مال براي ورثه او 
المال مسلمين پرداخت شود كه بايد از سهم  بدهكار بميرد، استحقاق داردكه وام او از بيت

گردد. و با مرگ او اين وام ساقط  ، پرداخت ت استكه يكي از مصارف زكا » غارمين«
  گردد. نمي
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 نمود كرد و استرجاع   كسي دعا م مرگ  كه بهنگا  مستحب است

$...+ ميرد دعا كرد و آيه: كه يكي از وابستگان مي مستحب است وقتي    ‾ΡÎ) ¬! !$‾Ρ Î) uρ Ïµø‹s9 Î) 

tβθ ãèÅ_≡u‘ ∩⊇∈∉∪_  :را گفت»گرديم برميو به سوي او  ما همه ازآن خدائيم« ].156[البقرة ،  .  
كه  شنيدم ص: از پيامبر گفته است كهاند كرده روايت احمد و مسلم از ام سلمه   -1

ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا هللا وإنا إليه راجعون.اللهم أجرني في مصيبتي « : گفت مي
كه دچار  كسي« »ه خيرا منهاوأخلف لي خيرا منها، إال آجره اهللا تعالى في مصيبته، وأخلف ل

، خداوندا اجراين  گرديم گردد، اگر بگويد: ما ازآن خدائيم و به سوي او برمي مصيبتي
مصيبت را بمن عطاكن و بجاي آن چيزي بهتربمن ارزاني دار، بدون شك خداوند پاداش 

 گويد: ام سلمه . »نمود  و اجر اين مصيبت را به وي دهد و چيز بهتري نصيب او خواهد
،  صكه سرانجام خداوند پيامبر كه ابوسلمه مرد همان دعا و استرجاع را خواندم هنگامي «

  . »كه از او بهتر بود را نصيب من ساخت
إذا مات ولد «:  گفتص كه پيامبر درسنن ترمذي ازابوموسي اشعري روايت شده  -2

ل: قبضتم ثمرة فؤاده؟ العبد قال اهللا تعالى لمالئكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم، فيقو 
فيقولون: نعم.فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع.فيقول اهللا تعالى: ابنوا لعبدي بيتا 

هرگاه فرزندكسي مرد، خداوند به فرشتگان خودگويد: جان « »في الجنة وسموه بيت الحمد
دل او راگرفتيد؟ . سپس خداوند گويد: ميوه  گويند: آري ام راگرفتيد؟ آنان فرزند بنده

؟ آنان گويند: ترا ستايش و حمدگفت و  گفت ام چه . خداوندگويد: بنده گويند: آري آنان
خانه «اي بناكنيد و نام آن را  ام در بهشت خانه استرجاع نمود. خداوندگويد: پس براي بنده

  . است» حسن«: اين حديث  گفته . ترمذي »بگذاريد »حمد و ستايش
يقول اهللا تعالى: ما « : گفتص كه پيامبر از ابوهريره روايت استدر صحيح بخاري   -3

براي بنده « »لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إال الجنة
طلبد،  گيرم واو شكيبا است و پاداش خدا مي كه در دنيا دوستش را ازاو مي مومن من وقتي

  ». هيچ پاداشي بجز بهشت نيست
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كه اگرمومن دربرابركار خدا تسليم باشد  داوند خبرداده است: خ گفت .)1(]157-156 البقرة:[
گويد، سه خصلت نيكو براي وي نوشته  گردد و بهنگام مصيبت استرحاع و پشيمان

  .هدايتشود: دعاي خير خدا و رحمت خدا و يافتن راه  مي

 ران ميت خبرداد  وندان و يا مستحب است به خويشا

دان و خانواده و دوستان ميت و مردمان دانند كه به خويشاون علما مستحب مي 
درستكار خبر مرگ ميت داده شود، تا از پاداش شركت در تجهيز و تشييع جنازه محروم 

خبر مرگ نجاشي  صاند كه پيامبر كرده  نگردند. زيرا گروه محدثين از ابوهريره روايت
برد و  »زگاهنما=  مصلی«پادشاه حبشه را، همان روز مرگش به مردم داد و مردم را به 

. امام احمد و  نماز ميت خواند) كرد و بر وي چهار تكبير گفت ( ياران خود را به صف 
خبر مرگ زيد بن حارثه و جعفر بن ابيطالب  صاند كه پيامبر كرده  بخاري از انس روايت

  كرد.  و عبداهللا بن رواحه را پيش از آنكه خبر مرگ آنان بمردم برسد به مردم اعالم 
: اشكال ندارد كه انسان خبر مرگ شخص را به خويشاوندان و  فته استگ ترمذي

: از مالك بن انس خبر به من رسيده  گفته است  كند. بيهقي  برادران و دوستانش اعالم
كسي در جلو درب مساجد گريه و   كه براي مرگ : دوست ندارم  كه او گفته است است

هاي مردمان نشسته در مساجد را  ه حلقهكسي را ب كنند، ولي اگر كسي خبر مرگ  زاري 
  اعالم كند اشكالي ندارد.

  :  كه گفت اند كرده روايت اما آنچه كه احمد و ترمذي بطريق حسن از حذيفه 
كه از خبر   ام شنيده صكسي را با خبر مرگ من نيازاريد و من از پيامبر هرگاه مردم «

از مرگ ديگران بشيوه اهل جاهليت . مقصود شيوه خبر دادن  »فرمود مرگ ديگران نهي مي

                                         
. بر  گرديم گويند: ما از آن خدائيم و بسوي او نيز برمي گرفتار آمدند، مي كه هرگاه به مصيبتي مومناني - 1

  .آنان باد درود و رحمت خدا و آنانند هدايت يافتگان
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گسيل  مرد، سواري را بميان قبائل  كه هرگاه مرد شريفي و بزرگي از اعراب مي عرب است 
! با مرگ فالن كس ملت عرب هالك شد و گريه و  : اهاي مردم گفت داشتند كه مي مي

 دادند. زاري و شيون را سر مي

 گريه بر ميت

.  همراه با شيون و زاري و داد و هوار نباشد جايز استگريه بر مرده اگر  باجماع علما، 
إن اهللا ال يعذب بدمع العين وال بحزن « : گفت صكه پيامبر در حديث صحيح آمده است

بخاطر اشك چشم و  خداوند كسي را « »وأشار إلى لسانه. القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم
گردد يعني  رحمت بزبان مربوط ميدهد، بلكه عذاب يا  آزارد و عذاب نمي اندوه قلب نمي

خود بهنگام مرگ پسرش  صپيامبر.  »شود كه باعث عذاب يا رحمت الهي مي زبان است
إن العين تدمع، والقلب يحزن. وال نقول إال ما يرضي ربنا، وإنا «گريه نمود و فرمود:  ابراهيم

شود وما  مي ريزد و دل اندوهگين بيگمان چشم اشك مي« »بفراقك يا إبراهيم لمحزونون
گوئيم مگراينكه خداي ما را راضي كند. بيگمان ما اي ابراهيم از فراق تو   چيزي را نمي
كرد.  بهنگام مرگ اميمه دخترفرزندش زينب نيزگريه ص. و پيامبر »باشيم اندوهگين مي

بنب را ازگريه منع  ؟ مگر ز كني : اي رسول خدا تو نيزگريه مي گفت سعد بن عباده به وي
 »إنما هي رحمة فجعلها اهللا في قلوب عباده، وإنما يرحم اهللا من عباده الرحماء«:  گفت ؟ نيك نمي

گريه رحمتي است كه خدا درقلب بندگان خود قرارداده است و خداوند تنها به  اين«
طبراني از عبداهللا بن .  »ورزد كند و مهر مي بندگان صاحب رحم و مهربان خود، رحم مي

. اگرگريه توام  كه اوگريه بدون نوحه و زاري را جايز دانسته است ستا كرده  روايتزيد 
  با فرياد و نوحه باشد موجب رنج و درد و عذاب مرده خواهد شد. 

گرديد، اطرافيان  كه حضرت عمر ضربت خورد، بيهوش : وقتي از ابن عمر روايت است
فرموده  صكه پيامبردانيد : مگرنمي گريستند. چون به هوش آمدگفت با صداي بلند بر وي

  . »استبيگمان گريه زندگان موجب عذاب مرده « »إن الميت ليعذب ببكاء الحي« : است
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چون عمر بن خطاب مورد اصابت واقع شد،  : گفت كه ازابوموسي روايت است
فرموده  صداني كه پيامبر : اي صهيب مگر نمي گفت عمر به وي» وا اخاه «:  گفت صهيب

  .»ب ببكاء الحيإن الميت ليعذ« : است
من نيح عليه فإنه «:  گفت كه مي ام شنيده ص: من از پيامبر گفته است مغيره بن شعبه
كه بروي نوحه سرداده شود، آن نوحه موجب عذاب او خواهد  كسي« »يعذب بما نيح عليه

آيدكه مرده ازگريه  ها برمي . از اين حديث . اين احاديث در بخاري و مسلم آمده است »شد
گريه آنان  آيد. زيرا او صداي گردد و بدش مي اش ناراحت مي ي و فرياد افراد خانوادهو زار
،  گريه و زاري زندگان گردد، نه اينكه بسبب شنود و اعمال زندگان بزوي عرضه مي را مي

كسي بارگناه ديگري را  مرده مورد عقاب و عذاب قرارگيرد، زيرا بموجب نص قرآن هيچ
  كشد. بدوش نمي

: بيگمان اعمال وكردار شما بر  گفته است كردكه ر از ابوهريره روايتابن جري
شوند و  گردد. اگركردار شما نيكو باشد، خوشحال مي خويشاوندان مرده شما عرضه مي

اند كه  گردند.احمد و ترمذي از انس روايت كرده اگركردار شما بد باشد، ناخشنود مي
كم وعشائركم من االموات، فإن كان خيرا إن أعمالكم تعرض على أقارب« : گفت صپيامبر

بيگمان اعمال « .»استبشروا به، وإن كان غير ذلك قالوا: اللهم ال تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا
گردد. اگراعمال شما نيك باشد،  شما بر خويشاوندان و افراد عشيره مرده شما عرضه مي

وندا او را نميران تا اينكه او گويند: خدا شوند واگر اعمال شما بد باشد، مي خوشحال مي
كه عبداهللا بن رواحه بيهوش  . ازنعمان بن بشيرروايت است»كني ميرا مثل ما هدايتش 

شمرد. همينكه  گريست و صفاتي را براي اوبرمي بر وي مي »عمره «شده بود و خواهرش 
گفتند  ، به من مي دادي كه به من نسبت مي : اي خواهر هر صفتي عبداهللا به هوش آمدگفت

  .؟ آيا تو چنين هستي
  .  است كرده  روايتبخاري اين خبر را 
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 گري:  نوحه

باشد و  گري بمعني شيون و زاري همراه با فرياد و صداي بلند و جزع و فزع مي نوحه
كه  دانند. از ابومالك اشعري روايت است بصراحت احاديث نبوي آن را حرام مي

ر الجاهلية ال يتركونهن: الفخر في االحساب ، والطعن في أربع في أمتي من أم« : گفت صپيامبر
االنساب، واالستسقاء بالنجوم، والنياحة " وقال: " النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة 

در ميان امت من چهار خصلت جاهلي وجود « »وعليها سربال من قطران، ودرع من جرب
،  ر به اصل و تبار، نسبت دادن ديگران به غير پدرانشانكنند: افتخا كه آنها را ترك نمي دارد،

، و اعتقاد باينكه ستارگان در نزول باران موثرند، و شيون و  و طعنه بر نسب ديگران زدن
، توبه نكند در  كند، اگر پيش از مرگش گري مي كه نوحه : زني . وگفت گري زاري و نوحه

گيرد كه  انند و تمام بدنش را زخم فرا ميروز قيامت پيراهن آغشته به قطران به وي بپوش
  . . بروايت احمد و مسلم»شدت آتش دوزخ و عذاب آن بر وي بيشتر خواهد بود

گرفت كه  از ما پيمان صپيامبر«:  گفت اند كه  كرده مسلم و بخاري از ام عطيه روايت 
 صامبركه پي است كرده  روايت. بزار از راويان موثوق به  »نكنيمگري  شيون و نوحه

دو صدا و آواز، « »صوتان ملعونان في الدنيا واآلخرة: مزمار عند نعمة، وزنة عند مصيبة« فرمود:
در دنيا و قيامت مورد نفرين هستند: آواز ني و مزمار بهنگام نعمت و آواز گريه بهنگام 

  . »مصيبت
از كه رسول خدا  من بيزارم ازآن كس «:  كه گفت در صحيحين از ابوموسي آمده است

گران وكساني كه بهنگام مصيبت سرشان را  از نوحه ص. بيگمان پيامبر او بيزار است
  .»استتراشند و يقه خودشان را چاك مي زنند، بيزار  مي

گرفتن از زنان  بهنگام بيعت ص: پيامبر گفته است كه كرده  روايتامام احمد از انس 
ول خدا زناني هستندكه در دوره گفتند: اي رس گري نكنند. آنان كه نوحه گرفت پيمان مي

گري ياري  كردند، آيا ما در دوره اسالمي بدانان در نوحه گري بماكمك مي جاهلي درنوحه
  .  گري نيست : در اسالم نوحه ؟ اوگفت نكنيم
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 سوگواري و عزاداري 

كند، مادام كه  اش تا سه روز سوگواري كه براي خويشاوند مرده  براي زن جايز است
كه بيش از سه روز سوگواري كند،   ، كار نشود و بر وي حرام است  ع از آنشوهرش مان

ورت بروي واجب است تا پايان مدت كه درآن ص مگراينكه مرده شوهرش بوده باشد،
باشد. زيرا گروه محدثين بجز  كه چهار ماه و ده روز مي  برايش سوگواري كند، »عده «

التحد امرأة على ميت فوق ثالث إال « : گفت صبركه پياماند كرده روايت ترمذي از ام عطيه 
على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا.وال تلبس ثوبا مصبوغا، إال ثوب عصب ، وال تكتحل، 

نبايد « »وال تمس طيبا، وال تختضب، وال تمتشط إال إذا ظهرت، تمس نبذة من قسط، أو اظفار
كه براي  مگر اينكه مرده شوهرش باشد، كند، هيچ زني بيش از سه روز بر مرده سوگواري

. و  ماند. و نبايد لباس رنگين بپوشد مگرديباي يماني او چهار ماه و ده روز سوگوار مي
كند مگر  نبايد سرمه بكشد ومواد خوشبو بكاربندد و نبايد حنا بندد و موهايش را شانه

تواند از مواد  ي ميكه از قاعدگي پاك شودكه درآن صورت براي رفع بوي بد قاعدگ  وقتي
  . »كند  خوشبو استفاده

سوگواري عبارت است از ترك استعمال چيزهاي زينتي از قبيل جواهرات و 
زن  . خضاب كشيدن و پوشيدن حرير و استعمال مواد خوشبو و حنا و آالت و سرمه زينت

. اين سوگواري را انجام  بجهت وفا بشوهرش و مراعات حق او درمدت عده واجب است
  د. ده

 ست نواده ميت مستحب ا م سوگواري پذيرائي از خا در ايا

اصنعوا آلل جعفر طعاما، فإنه قد أتاهم أمر « فرمود: ص: پيامبر عبداهللا بن جعفر گفت 
كنيد. زيرا آنان مصيبت برايشان پيش آمده و گرفتار  از خانواده جعفر پذيرائي « »يشغلهم

  .  كه آن را حسن و صحيح دانسته است و ترمذيبروايت ابوداود و ابن ماجه  . »باشند مي
كه احسان و نيكي و تقرب و دلجوئي به همسايگان  ، كار بدين جهت مستحب است اين

گويد: دوست دارم كه خويشاوندان ميت در ايام سوگواري از  باشد. امام شافعي مي مي
گويند  ن مي. دانشمندا خانواده ميت پذيرائي نمايند. زيرا سنت و عمل اهل خير است
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كه بر آنان اصرار كرد كه غذا بخورند مبادا از روي شرم و حيا و اندوهگيني  مستحب است
گر،  كنند و ضعيف و الغر شوند. ولي جايز نيست از زنان نوحه از خوردن غذا خودداري 

دانند كه خانواده ميت  . پيشوايان فقه مكروه مي پذيرائي نمود. زيرا اعانه بمعصيت است
،  كنند و پذيرائي نمايند، زيرا اين كار عالوه بر خسارت و زيان يگران طعام درستبراي د

.  بر مصيبت وگرفتاري آنان مي افزايد و رفتاري است مانند رفتار مردمان جاهليت
: ما جمع شدن در خانه ميت و غذا خوردن بعد از دفن در خانه وي را، از  جريرگفته است

گفته است  دانند. ابن قدامه ضي از علماء اين عمل را حرام مي. بع دانيم گري مي جمله نوحه
كساني براي تسليت و  ، زيراگاهي اگر اين كار بجهت نياز و ضرورت باشد.جايزاست

آيند و شب  مراسم بخاك سپاري از شهرها و روستاها و مناطق دوردست بخانه ميت مي
  توان از پذيرائي آنان خودداري نمود. مانند، لذا نمي مي

 شد يز ميبا از مرگ جا ختن كفن و گور پيش  ده سا آما

كرده و مورد  كفن خود را آماده صكه در زمان پيامبر كساني « :  امام بخاري تحت عنوان
كه زني يك قطعه پارچه بافته شده را، پيش  كرده است از سهل روايت « اند انكار واقع نشده

ام و  : آن را با دستان خود بافته وگفتآوردكه يكنوع عبا ولباس پشمينه بود  صپيامبر
كه بدان نيازمند بود، آن را گرفت و براي خود  ص. پس پيامبر كسي بپوشانم ام تا به آورده

،  : چقدرزيبا است گفت ص. يكي از ياران آن را پسنديد و به پيامبر از آن لباسي دوخت
را پوشيده و بدان نياز داشت  آن ص. پيامبر كارخوبي نكردي گفتند:  . مردم آن را به من بده

. آن  كردي دهد و آن را از او درخواست كسي جواب رد نمي به صكه پيامبر داني و تو مي
كفن خود  ، بلكه آن را براي : بخداي سوگند آنرا براي پوشيدن تقاضا نكردم گفت شخص

  گويد: سرانجام آن پارچه كفن وي شد. . سهل خواهم مي
اي باشد بدينكه  را آورده است تا اشاره »هيبنکر عل  فلم «قيد: : بخاري  گفته است  حافظ

 صكه آن پارچه را از پيامبر كه واقع شده ازطرف اصحاب بدين جهت بوده است انكاري
، ديگركسي بر وي  خواهم : آنرا براي كفن خود مي گفت درخواست نمود. ولي وقتي كه

كند. و  كفن و امثال آن را پيش از مرگ تهيهتواند،  آيد كه انسان مي انكار نكرد. از آن برمي
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گويد: ابن  ؟ سپس مي آيدكه آياكندن قبر هم پيش از مرگ جايز است اين سئوال پيش مي
توان هر چيز مورد نياز را پيش از  گرددكه مي : از اين حديث مستفاد مي گفته است بطال

د صالح پيش ازمرگشان گروهي از افرا گويد: دهد و مي . سپس ادامه مي مرگ آماده ساخت
پيش از  صياران پيامبر : هيچيك از براي خودگوركنده بودند، ولي زين بن خيرگفته است

  كردند. كاري را مي بود، آنان چنين كار مستحب مي اند. اگر اين مرگ براي خودگورنكنده
،  اين عمل را انجام نداده است صاصحاب پيامبر كس از اينكه هيچ : از گفته است عيني

كه مسلمانان آن را نيكو بدانند آن چيزنزد  آيدكه جايزهم نباشد، زيرا هرچيزي الزم نمي
، آن را انجام داده باشند. امام  ، بويژه اگرگروهي از علماي برگزيده خداوند نيزنيكو است

كند و توصيه  گورش خريداري : اشكال نداردكه انسان زميني را براي جاي احمدگفته است
حضرت عثمان و حضرت عايشه و عمر بن عبدالعزيز  كنند. از درآنجا دفننمايدكه اورا 

  اند. كاري را كرده كه چنين روايت شده است
كه  ي حرم مدينه بميرد مستحب است ند درحرم مكهآرزو ك ن  نسااكه   مستحب است

انسان آرزوي مرگ در يكي از حرمين شريفين را بنمايد. زيرا بخاري از حضرت حفصه 
  :  گفت  كه حضرت عمر بن خطاب كرده است  روايت

.  قرار بده ص . و مرگم را در شهر پيامبرت كن  خداوندا شهادت در راهت را نصيبم
،خواهد  : اگر خدا بخواهد آن را روزي من ؟ اوگفت : اينكار چگونه است گفتم من به وي

  .  ساخت
أحد الحرمين بعث  من مات في« : گفت صكه پيامبر كرده است طبراني از جابر روايت

هركس دريكي از حرمين شريفين بميرد، ازعذاب روزقيامت ايمن  « »آمنا يوم القيامة
حبان او را از ابن  -  باشد كه . در اسناد اين حديث موسي بن عبدالرحمن مي»خواهد بود

بن المومل . دراسناد اين حديث عبداهللا  جمله اشخاص موثوق به ذكركرده است
  . حمد او را ضعيف دانسته و ابن حبان او را موثوق به دانسته استكه امام ا نيزهست
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 ني گها ت = مرگ نا جا مرگ مفا

كه او  است  كرده  روايت صيكي ازاصحاب پيامبر ابوداود از عبيد بن خالد سلمي  
مرگ « )1(»موت الفجأة أخذة آسف« : كرده است و يكبار از عبيد روايت  صيكبار از پيامبر

. اين حديث از عبداهللا بن مسعود و انس بن مالك و »استگرفتن با خشم   انمفاجات ج
. ازدي گفته است اسناد  كه درآن جاي سخن است ابوهريره و عايشه نيزروايت شده است

اند. رجال اسناد  گوناگون دارد و هيچكدام بمرتبه حديث صحيح نرسيده اين حديث طرق 
 »موقوف «باشند. اگرچه  ورده است موثوق به ميحديث عبيدكه ابوداود آنها را بيرون آ

كه يكبار آن   است ولي اشكالي ندارد زيرا راي اشخاصي مثل او جاي سخن نيست بويژه
  . آورده است »مسند «را بصورت 

 كه فرزندش بميرد  كسي  ثواب

مامن الناس من مسلم « فرمود: صكه پيامبر است كرده  روايتبخاري از انس   -1 
كه سه  هر مسلماني« ») إال أدخله اهللا الجنة بفضل رحمته إياهم٣ثالثة لم يبلغوا الحنث (يتوفى له 
كه به سن بلوغ نرسيده باشند، پيش از خودش بميرند، خداوند بخاطر ترحم  اش تا بچه

  . »برد ها او را به بهشت مي برآن بچه
زنان به  : روزي گفت اند كه بخاري و مسلم از ابوسعيد خدري روايت كرده  -2
أيما « اش فرمود: در موعظه ص. پيامبر قرار بده گفتند: روزي را براي موعظه ما صپيامبر

اش پيش از وي  كه سه تا بچه هر زني« »امرأة مات لها ثالثة من الولد كانوا لها حجابا من النار
ه وي ب داي خواهند شد و مانع ورو ها براي او در برابرآتش دوزخ پرده بميرند اين بچه

  .  : دو تا هم : دوتا بچه چطور؟ اوگفت گفت . زني »شوند دوزخ مي
  
  

                                         
گناهان است و سبب ميگرددكه انسان  كفاره بدانجهت مرگ ناگهاني را دوست ندارند چون بيماري - 1

  .كند و به عمل صالح روي آورد توبه
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 مسلمان  عمر متوسط

أعمار أمتي ما بين الستين «:  گفت صكرده است كه پيامبر  از ابوهريره روايت ترمذي 
) بين شصت تا هفتاد سال  بطور متوسط عمرامت من ( « »إلى السبعين وأقلهم من يجوز ذلك

  . »كه از اين حد تجاوز نمايد كسي استخواهد بود وكمتر

 راحتي و آسودگي است مرگ

عبور  صاي را ازكنار پيامبر كرده است كه جنازه و مسلم از قتاده روايت بخاري
ز رنج دنيا راحت شد و يا مردم از او راحت ا« »مستريح ومستراح منه« دادند. او فرمود: مي

الدنيا،  العبد المؤمن يستريح من نصب«ود: ؟ فرم چگونه است آن ص.گفتند: اي پيامبر»شدند
بنده مومن از رنج دنيا آسوده  « »والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبالد والشجر والدواب

گردد و بندگان خدا و مملكت و درختان و چهارپايان از شر بنده فاجر و نابكار آسوده  مي
  . »شوند مي

 زه ميت  جنا كردن  ده آما

، پس بايد درمورد ميت تغسيل و تكفين و نماز بروي  جب استوا تجهيز ميت 
  گيرد. بشرح زير:  و تدفين صورت اندنخو

  ميت  غسل 

  : آن حكم  - 1
. بنابراين هرگاه يكي  كفايه است براي جمهورعلما غسل ميت مسلمان فرض بنا

 دانب صگردد. چون هم پيامبر كاررا انجام دهد از ذمه و عهده همه مكلفان ساقط مي اين
  اند. دستور داده است و هم مسلمين پيوسته آن را انجام داده

  : كساني واجب نيست  كساني واجب است و غسل چه  غسل چه  -2 
  كشته نشده باشد. كافران كه در جنگ بدست مسلماني واجب است غسل
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  :  اي از اندام مرده پاره غسل - 3
اند: بنا براي امام  كرده فقهاء اختالف،  اي از اندام مرده مسلمان پاره سلشستن و غ در

كه جدا شود، بايد غسل و كفن شده و  اي از اندام ميت شافعي و امام احمد و ابن حزم پاره
كه  ،  بزمين انداخت رااي در مكه دستي  : پرنده گفته است بر آن نماز بخوانند. امام شافعي

ختندكه دست عبدالرحمن مربوط به واقعه جنگ جمل بود و ازروي انگشتري آن را شنا
كار در محضر گروهي از  بن عتاب بن اسيد بود. آن را شستند و برآن نماز خواندند. اين

   . ستگرفته ا  صورت صاصحاب پيامبر
اي كه يافته بودند، نماز خواند. و عمر بن  : ابوايوب بر پاي بريده احمد گفته است امام

اي از تن  : اگر پاره گفته است واند. ابن حزمكه يافته بودند، نماز خ خطاب براستخوانهائي
آن را شسته و كفن كرد، مگراينكه  و، يافته شود، بايد برآن نماز خواند  مسلمان مرده

مربوط به شهيد باشد. اوگفته است بايد درحين نماز خواندن نيت نماز خواندن بر تمام 
،  اند: اگراندام يافته شده لك گفته، جسم و روح او داشته باشد، امام ابوحنيفه و امام ما اندام

شود، در غيرآن صورت غسل و  باشد، شسته و برآن نماز خوانده مي وبيشترازنصف تن ا
  . نماز خواندن برآن الزم نيست

  دهند:  را غسل نمي شهيد  - 4
دهند،  شود. او را غسل نمي كشته مي كه در جنگ بدست كافران مسلماني است شهيد

كفن  اش كه براي كفن كردن مناسب باشد، ه باشد. او را در جامهحتي اگر جنب نيز بود
افزايند و اگر  كفايت نكند، پارچه ديگري بدان مي اش براي تكفين كنند. اگر جامه مي

كه آغشته  گيرند. اورا همانگونه اش بيشتر ازكفن سنتي باشد، قسمت اضافي آن را مي جامه
كه  كرده است  احمد روايت امام،  شستكنند و نبايد او را  مي دفين، ت بخون است

شهيدان  « »ال تغسلوهم فإن كل جرح، أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة«: گفته است صپيامبر
  . »دهد را غسل مدهيد، زيرا هرزخمي يا هر خوني از آنان در روز قيامت بوي مشك مي
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ا غسل ندادند و كنند وآنان ر را آغشته بخون دفن »احد «دستوردادكه شهداي  صپيامبر
،  : شايد غسل ندادن و نماز نخواندن بر شهداء بر آنان نماز نخواند. امام شافعي گفته است

  كنند.  بخون خود خدا را مالقات شتهبدانجهت باشد تا آنان آغ
. چون  ، همچون بوي مشك ناب است كه بوي خون شهيدان در حديث آمده است زيرا

. لذا نيازي به نماز ندارند، و در ضمن كار  است خداوند برايشان ارج و ارزش قايل
 برگشتندرميانشان زخميان بوده و نگران  استشود چون ممكن  مسلمانان نيز آسان مي

دشمن نيز باشند و زخميان هم اميدوار باشندكه زودتر به خانواده خويش بپيوندند و 
  شان نيز چنين انتظاري داشته باشند. ممكن است خانواده

شودكه نماز بر ميت خوانده  بدين جهت بر شهيد نماز خوانده نمي اند هگفت بعضي
. يا اينكه نماز برميت شفاعت است براي او، و حال  شود و حال آنكه شهيد زنده است مي

  كنند.  نياز از شفاعت هستند و آنان خود براي ديگران شفاعت مي آنكه شهيدان بي

  شود: خوانده مي زن نماشوند و بر آنا داده مي شهدائي كه غسل  - 5
اند و شارع مقدس ايشان را شهيد  كشتگاني كه در جنگ بدست كفاركشته نشده اما

شوند و بر آنان نماز نيز خوانده شود. زيرا اينگونه اشخاص  ، بايد غسل داده ناميده است
مسلمانان جسد پاك  صو بعد از پيامبر شدند. ميغسل داده  صدرزمان زندگي پيامبر

وحضرت عثمان و حضرت علي را غسل دادند و حال آنكه هرسه شهيد حضرت عمر
  كرد: بودند. اينك ما آن شهيدان را ذكر خواهيم

الشهادة سبع سوى القتل في « فرمود: صكه پيامبر جابر بن عتيك روايت است از  -1
شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب  سبيل اهللا: المطعون

كه در راه  بغير از كساني« »الحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع
كه  كساني ميرند، رد طاعون ميكساني كه بد باشند: يگروه شهيد م شوند، هفت خداكشته مي

كه به شكم درد  كساني ميرند، كه به بيماري سينه پهلو مي كساني شوند، ميغرق 
كه بر اثر  ميرند و زناني كه در زيرآوار مي كساني ميرند، حريق مي كه در كساني ميرند، مي
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. امام احمد و ابوداود و نسائي با سند »شوند شهيد محسوب مي همهميرند. اينها  زايمان مي
   اند. روايت كرده حديث را صحيح اين

يا  قالوا: ما تعدون الشهيد فيكم؟«:  گفت صابوهريره روايت شده است كه پيامبر از  -2
إن شهداء أمتي إذا لقليل، قالوا: فمن هم يا رسول رسول اهللا من قتل في سبيل اهللا فهو شهيد.قال: 

اهللا؟ قال: " من قتل في سبيل اهللا فهو شهيد، ومن مات في سبيل اهللا فهو شهيد، ومن مات في 
شهيد كساني را  شما چه« »الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد

كه در راه خداكشته  آوريم خدا ماكساني را شهيد بحساب مي سولگفتند: اي ر دانيد؟ مي
: بنابراين شهداي امت من اندك خواهند بود.گفتند: پس شهداء  گفت صشوند. پيامبر

در  كهكه در راه خدا كشته شود و كسي  كسي  كساني هستند اي رسول خدا؟ او فرمود: چه
كه در اثر شكم درد  كه در اثر بيماري طاعون بميرد و كسي  و كسي راه اطاعت خدا بميرد 

  . . بروايت مسلم »كه غرق شود، همه اينان شهيد هستند  بميرد و كسي
من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون :« گفت كه  است سعيد بن زيد روايت  از  -3

هركس درراه  «» هله فهو شهيددمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أ
. بروايت  »استدفاع ازمال و جان و دين و خانواده وناموس خودكشته شود او شهيد 

  . كه آن را صحيح دانسته است احمد و ترمذي

  شود:  غسل داده نمي كافر -6 
  اند.  كه كافر را غسل دهد. بعضي آن را جايز دانسته مسلمان واجب نيست بر

خويشاوند كافر خويش   گويند: نبايد شخص مسلمان امام احمد مي امام مالك و پيروان
 ويكند مگراينكه نگران تباه شدن آن باشدكه درآن صورت بر  را غسل دهد وكفن ودفن

كند. زيرا احمد و ابوداود و نسائي و بيهقي روايت  كه آن را در خاك پنهان واجب است
- عموي پير وگمراه تو  كه گفتم ص: به پيامبر گفت طالب  : علي بن ابي اندكه كرده

وكاري را انجام نده تا اينكه به نزد  كن هان، برو او را درخاك پن : گفت مرد. او  - ابوطالب 
. او به من  برگشتم صكردم و به نزد پيامبر من برگردي من رفتم او را در خاك پنهان
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 ، تدرباره غسل مي . ابن المنذرگفته است كنم و برايم دعاي خير نمود دستور دادكه غسل
  كه ازآن پيروي شود، نيست. سنتي
  

  ميت  غسل و كيفيت چگونگي 
كه يكبار تمام بدن مرده شسته شود و غسل داده شود و يكبار كافي است   است واجب

  اگرچه جنب يا قاعده نيز بوده باشد.
و جامه رااز تنش  نهاد،تر از سطح زمين  كه مرده را بر جاي مرتفع است  مستحب

رون آورد، و با چيزي روي عورت او را بپوشانند، مگر اينكه بچه باشد. و بهنگام غسل بي
، نبايدكساني حضورداشته باشند، مگر اينكه حضورآنان مورد نياز باشد. غاسل  دادن ميت

باشد، تا اگر چيزهاي خوب و پسنديده را از  مينبايد شخص مورد اطمينان و درستكار و ا
را در ميان مردم بازگوكند، و اگر چيزهاي بد و ناپسند را ميت مشاهده نمود، آن 

  كرد، آنها را پنهان نمايد. مشاهده
غسل مردگان خود «ليغسل موتاكم المأمونون «: گفته است صگويد: پيامبر ماجه مي ابن

كه نيت غسل ميت كند، زيرا  شور واجب است . بر مرده »را به اشخاص امين واگذاريد
گيرد، سپس مرده شور، بايد با ماليمت روي شكم ميت  ارمياومورد خطاب غسل قر

وكثافات وآلودگي و چرك بدنش را  شود، دفع  فشارواردكند، تا احياناً مواد دفع شدني
اي بر دست خويش بپيچد و عورت ميت را نيز شستشو  اي ياكيسه برطرف نمايد وكهنه

وضوي ميت را همچون  . سپس بايد ، حرام است دهد، چون دست زدن بر عورت ديگران
ازاندامهاي «» ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها« : گفت صوضوي نماز بگيرد. چه پيامبر

. تا نشانه سفيدي اندامهاي وضوي  »طرف راست و اندام وضوي ميت غسل را شروع كنيد
كه ميت را سه باربا آب وصابون يا آب خالص غسل  ميت تجديدگردد. سپس خوب است

شود، آن را  كه با سه بار شستن پاك نمي كند. اگر تشخيص داد، ف راست شروعدهد وازطر
 : گفت صكه پيامبر به پنج بار يا هفت بار افزايش دهد. در خبر صحيح آمده است
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اورا طاق بشوئيد: سه باريا «» اغسلنها وترا: ثالثا أو خمسا أو سبعا، أو أكثر من ذلك إن رأيتن«
  . »استر اگر تشخيص داديدكه مورد نياز پنج باريا هفت بار يا بيشت

: در صورت نياز بايد بدانان اجازه دادكه دفعات شستشو را بيشتر  المنذرگفته است ابن
شورمويهاي او  مرده كه است مستحبكنند، مشروط بر اينكه طاق باشد. اگر ميت زن باشد 

. درحديث ام عطيه را بازكند و بشويد سپس آنها را مجدداً ببافد و درپشت سرش قراردهد
كرده و بافتند.  ) موي سر دختر پيامبر را سه قسمت زنان غسل دهنده كه آنان ( آمده است

.  : آري گفت ، آيا آنها را بازگردند و پس از شستن به سه قسمت بافتند؟ من از او پرسيدم
كه  : ما مويهاي او را درسه قسمت بافتيم درمتن مسلم ازقول ام عطيه آمده است كه

كه  گيسوي پيشاني او بود. و درصحيح ابن حبان آمده است دوگيسوي طرفين و يك
كه غسل ميت تمام شد الزم  گيس ببافند... وقتي دستوردادكه مويهاي اورا در سه صپيامبر

كه  اي تميز خشك شود تاكفنهايش تروخيس نگردد وخوب است است با پارچه
هرگاه ميت را « »يت فأوترواالم أجمرتم إذا«:  گفت صچيزخوشبوئي روي آن نهاد. پيامبر

كه  . بروايت بيهقي و الحاكم و ابن حبان»با بوي خوش بخورداديد آن را طاق انجام دهيد
  اند. دانسته » صحيح «دو نفر اخير آن را 

طالب مقداري مشك داشت كه سفارش كرد جسد  علي بن ابي «:  گفته است وائل ابو
با  صپيامبر  كه جسد  ر باقميانده مشكي است آن مقدا:  وي را با آن خوشبوكنند وگفت

   . »آن خوشبو شده است
كردن موي سبيل يا زيرربغلي يا موي   گرفتن ناخن و كوتاه جمهور علما برآنند كه  

  . حزم آن را جايز دانسته است نكراهت دارد، و اب مرده شرمگاه
اي از شكم  ، چيزآلوده كردن اتفاق دارند بر اينكه اگر بعد از غسل و پيش ازكفن علما

مرده خارج شد، بايد محل اصابت نجاست را شست ولي دراينكه آيا تجديد غسل الزم 
اند طهارت مجدد الزم نيست و بعضي  . بعضي گفته باشد يا خير، اختالف است مي

. بيشترين  گويند: اعاده غسل واجب است برآنندكه وضوي مجدد الزم است و برخي مي
گروه  كه كيفيت غسل ميت مورد توجه علما قرار گرفته است حديثي است رهكه دربا چيزي

 صكه دخت پيامبر : وقتي است گفته كهاند كرده روايت محدثين آن را از ام عطيه 
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إن  - اغسلنها ثالثا، أو خمسا، أو أكثر من ذلك « : كرده بود او بر ما وارد شد وگفت وفات
فلما فرغن  كافورا، أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني  بماء وسدر واجعلن في االخيرة - رأيتن 

او را سه بار يا پنج بار يا بيشتر با آب و « »أشعرنها إياهذناه، فأعطانا حقوه فقال: آ
سدربشوئيد وآخرين بار او را با آب وكافوربشوئيد. هرگاه او را غسل داديد مرا خبركند. 

داد وگفت آن را به وي  انگ خود را بم. او ل چون ما فارغ شديم او را خبركرديم
شودكه خوشبو و  كافور بر تن مرده پاشيده مي اند: بدانجهت گفته . دانشمندان »بپوشانيد

كند و موجب استحكام بدن ميت  كننده است و در تن مرده بسرعت نفوذ مي خنك
گردد.  شيشودكه تن مرده بزودي متال راند و مانع مي گردد و جانوران موذي را ازاو مي مي

  . اي ديگركه اين خواص را داشته باشدكافي است اگركافور نباشد هر ماده

 دهند شد ميت را تيمم مي نبا اگر آب

 فرمايد: دهند. زيرا خداوند مي ، ميت را تيمم مي موجود نباشد بجاي غسل اگر آب
جعلت لي «ويد: گ مي ص. و پيامبر »اگر آب نيافتيد تيمم كنيد « »فإن لم تجدوا ماء فتيمموا«

. اگر »استكننده  گاه و پاك همه خاك روي زمين براي من سجده« »االرض مسجدا وطهورا
شود، بايد آن را تيمم داد. همچنين  مي ياي باشد كه با شستن با آب متالش تن مرده بگونه

 كند، يا مردي درميان زنان بيگانه و نامحرم اگر زني در ميان مردگان بيگانه و نامحرم فوت
فوت نمايد، بايد تيمم داده شوند. ابوداود در ميان احاديث مرسل خود و بيهقي هم از 

إذا ماتت المرأة مع الرجال، ليس معهم «:  گفته است صكه پيامبر اند كرده روايت مكحول 
امرأة غيرها، والرجل مع النساء، ليس معهن رجل غيره، فإنهما ييممان ويدفنان، وهما بمنزلة من لم 

نداشتند و مردي  اهكرد و زني ديگر همر هرگاه زني همراه مردان بود و فوت « »لماءيجد ا
كرد و مرد ديگري همراه نداشتند، هر دو بايد تيمم داده شوند و  همران زنان بود و فوت
بايدكسي زن را تيمم دهد كه  . » كسي هستندكه آب را نيافته است دفن گردند. آنان بمنزله
اي بر  تواند پارچه اگرمحرمي نباشد ديگري مي .و خويشاوند باشدنسبت به وي محرم 

  دست خود بپيچد و آن را تيمم دهد. اين بود راي امام ابوحنيفه و امام احمد. 
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گويند: اگر مرد محرمي باشد بايد آن زن مرده را غسل  مالك و امام شافعي مي امام
، حكم مرد را  نسبت به محرم،  مرده از بابت خلوت و عورت ندهد نه تيمم چون آن ز

گويند: اگرزني مرد و درآنجا زناني وجود  : اهل علم مي كه دارد. ازامام مالك نقل شده است
شوهرش نيز وجود نداشتند،  كسي از محارم او يا نداشتندكه او را غسل دهند و همچنين

ران تيمم كه ديگ بايد او را تيمم دهند و بر صورت و دستان او خاك بمالند همانگونه
كرد و تنها زنان همراه او بودند، بايد زنان او را تيمم دهند. و ابن  كنند. واگرمردي فوت مي

وزنان مرد مرده را بايد بشويند و  راگويد در اين صورت بناچار مردان زن مرده  حزم مي
كه مستقيماً دست  ريزند بدون اين پارچه ضخيمي بردست بپيچند وآب بربدن مرده مي

  گيرد. وي بزنند وتيمم جاي آب را نمي برتن

 دهند؟   توانند همديگر را غسل و شوهر مي آيا زن

تواند شوهرش را غسل دهد. امام احمد و  همسر مي ينكهاتفاق نظر دارند بر ا فقها
كه االن  اگرآنگونه «: اند كرده روايت ابوداود و حاكم بصورت صحيح از حضرت عايشه 

را پس از فوت غسل  صكسي به جز زنانش جسد پيامبر ، دانستم دانم قبال مي مي
كه جمهور فقها   اند، كرده درباره غسل دادن جسد زن از طرف همسرش اختالف  .»داد نمي

كه حضرت علي فاطمه دخت پيامبر و  دانند، زيرا روايت شده است آن را جايز مي
به حضرت  صراند. پيامب كرده همسرش را غسل داد. دارقطني و بيهقي آن را نقل

مردي من ترا غسل  اگرتو پيش ازمن مي« »لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك«:  گفت عايشه
  . . بروايت ابن ماجه »كردم دادم وكفن مي مي

تواند جسد مرده همسرش را غسل دهد. اگر به جز شوهر  مرد نمي اند: گفته ها حنفي
ولي مفاهيم احاديث كسي نباشد كه او را غسل دهد، شوهر بايد او را تيمم دهد. 

  كند. گفته آنان را اثبات مي خالف

 دهد كودك را غسل  تواند  مي زن
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اند:  گفته  كه از آنان احاديث روايت شده است : علمائي  المنذر گفته است ابن 
  تواند جسد كودك خردسال مرده را غسل دهد.  مي زن

  ميت  تكفين

  :  آن حكم - 1
مه تن او را بپوشاند حتي اگريك جامه هم باشد كه ه اي ميت به وسيله جامه تكفين

 ص: همراه پيامبر كه گفته است . بخاري از خباب روايت كرده است كفايه است فرض
، بنابراين به پاداش خويش در پيشگاه  جستجوي رضاي خدا بوديم دركرديم و  هجرت

ز جمله مصعب گروهي از ما مردند و پاداشي در دنيا نصيب آنان نشد. ا ، خداوند رسيديم
، مگر  بن عميركه در جنگ احد بشهادت رسيد. ما چيزي نداشتيم كه برايش كفن بسازيم

ماند و هرگاه با  ، پاهايش بيرون مي پوشانديم اي كه هرگاه با آن سرش را مي پشمينه عباي
: سرش را با عبا و  بماگفت صكه پيامبر ماند، پوشانديم سرش بيرون مي آن پاهايش را مي

  . نام دارد بپوشانيم »خر اذ«كه  ش را باگياهي خوشبويپاهاي

  :  تكفين سنتهاي  -2 
كه آن را حسن  و تميزو پوشاننده تن مرده باشد. زيرا ابن ماجه و ترمذي پاكيزه  -1

إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن  « : گفت صاند كه پيامبر دانسته است از ابوقتاده روايت كرده
كفن بسازد  صدي تكفين برادر مسلمانش شد، به نيكي برايشيكي ازشما مت گاههر« »كفنه

  . »و خوب آن را انجام دهد
كه آن را صحيح  كفن سفيد باشد. زيرا احمد و ابوداود و ترمذي كه است خوب  -2

البسوا من ثيابكم البيض « : گفت صاند كه پيامبر دانسته است از ابن عباس روايت كرده
هاي سفيد خود را بپوشيد چون آنها بهترين  جامه«» فيها موتاكمفإنها من خير ثيابكم، وكفنوا 

  .  »كنيد هاي شما هستند و مردگانتان را نيز در جامه سفيد كفن  جامه
كه آن را صحيح دانسته  چه احمد و حاكم .كفن را خوشبوكنند كه پسنديده است  -3 
 »لميت فأجمروه ثالثاإذا أجمرتم ا« : گفت صاند كه پيامبر ، از جابر روايت كرده است



   

  هفقه السن      940 

 

 

. ابوسعيد و ابن عمرو ابن عباس  »هرگاه ميت را بخور داديد سه بار بخورش دهيد«
  كفنشان بخور داده شود.  »عود «بودند با  هكرد سفارش 

كفن مرد سه تكه وكفن زن پنج تكه باشد.گروه محدثين از عايشه  كه  است  خوب  -4
كردند كه پيراهن و  كفن ، كتاني  مه سفيد نازك تازهرا در سه جا صكه پيامبراند كرده روايت 

و ازديگران چنين  صگفته است بيشتراهل علم ازاصحاب پيامبر . ترمذي عمامه نداشت
كنند خواه يك پيراهن  كفن مي گفته است مرد را در سه جامه عمل مي كنند. سفيان ثوري

، ولي  كافي است يا دو جامه هودومالفه يا سه تا مالفه باشد. اگرسه مالفه نباشد يك جام
كه راي شافعي واحمد واسحاق نيزچنين  اگركسي داشته باشد سه جامه بهتراست

يك  صكه پيامبر گفته است كفن زن خوب است پنج جامه باشد. ام عطيه اندكه .گفته است
گويد بيشتر  . ابن المنذر مي دو مالفه به وي داده است ولنگ و يك پيراهن و يك مقنعه 

   برآنندكه زن در پنج جامه كفن شود. علماهل 

  اي در احرم بوده باشد:  مرده تكفين - 3
شود و او  كسي در حال داشتن احرام حج بميرد، همچون ديگران غسل داده مي هرگاه

كنند، چون  پوشانند و او را خوشبو نمي كنند و سرش را نمي كفن مي احرام هرا در جام
:  اندكه گفت گروه محدثين از ابن عباس روايت كرده ون. چ هنوز حكم احرام او باقي است

ايستاده بود، بناگاه ازمركبش فرو افتاد  صلي كه مردي در عرفه همراه پيامبردر حا
اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في «دادند. او فرمود:  ص. خبراو را به پيامبر وگردنش شكست

او را با آب و سدر  « »عثه يوم القيامة ملبياوال تحنطوه وال تخمروا رأسه فإن اهللا تعالى يب ثوبيه
كنيد، او را خوشبو نكنيد وسرش را نپوشانيد. زيرا  اش كفن غسل دهيد و او را در دو جامه
گويند: اگركسي در  . حنفيه و مالكيه مي »كند گويان زنده مي خداوند روز قيامت او را لبيك

كفن او  بنابراين شود. ميد ديگران تكفين يابد و بمانن حال احرام بميرد، احرام او پايان مي
گويند: داستان آن مردكه  كنند. و مي پوشانند و او را خوشبو مي دوزند و سرش را مي را مي

در غرفه مرد اختصاص به وي دارد وعموميت ندارد. ولي چنين پيدا است اينكه 
  :  گفت صپيامبر
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كه  بميرد تعميم دارد و مادامي كه در حال احرام شود براي هركسي زنده مي گويان لبيك 
  . ، اين حكم براي ديگران نيز هست دليلي براي اختصاص نيست

  قيمت كراهت دارد:  گران كفن   -4  
انسان  نبايدكفن خوب و تميزباشد وگران قيمت بودن آن الزم نيست و  كه است الزم

كه علي بن  استگفته  ، بر خويش تحميل نمايد. شعبي چيزي راكه از جمله عادت او نيست
كه   ام شنيده صگرانقيمت نسازيد، زيرا من از پيامبر كفن را از پارچه : گفت ابيطالب به من

گرانقيمت نسازيد زيرا  كفن را از پارچه « »التغالوا في الكفن فإنه يسلب سلبا سريعا« : گفت مي
يان آن ابومالك . بروايت ابوداود كه در زنجيره راو »رود شود و از بين مي بزودي پاره مي

 كفن گرانقيمت براي من : از پارچه . حذيفه گفت كه درباره او انتقاد شده است وجود دارد،
: اين جامه مرا بشوئيد و  گفت نسازيد. دو جامه پاك و تميز براي من بخريد. ابوبكر صديق

  دو جامه ديگر برآن بيفزائيد و 
. ابوبكر درجواب  شما كهنه است : اين جامه گفت كنيد. عايشه به وي درآنهاكفن مرا
ترشحات و  كفن مرده به . چه بهتر است تا براي مردگان ندگان: پارچه تازه براي ز اوگفت

  شود.  چرك او آلوده مي

   حرير: كفن -5 
درباره  ص. زيرا پيامبر كفن حرير حالل نيست ولي براي زنان جايز است مردان براي

طال و حرير بر مردان امتم « »على ذكور، أمتي حل الناثهاإنهما حرام «:  طال و حريرگفته است
  . »استحرام است و براي زنان امتم حالل 

دانند، زيرا آن را اسراف و اضاعه  كفن حريررا براي زنان مكروه مي ازاهل علم بعضي
اند:  بسازند نهي شده است وگفته انقيمتگر كفن را از پارچه  دانند و بعالوه از اينكه مال مي

كند و بعد از مرگ كفن  تواند از حرير براي زينت خويش استفاده ر حال حيات زن ميد
كنند  كفن : از اينكه زن را در پارچه حريري . امام احمدگفته است ساختن ازآن روا نيست
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دانند. ابن المنذرگفته  المبارك و اسحاق آن را مكروه مي بنآيد و حسن و ا خوشم نمي
  .  فت با آنان را سراغ ندارم: از غير آنان مخال است

  دد: از سرمايه او كارسازي ميگر تهيه كفن ميت -6 
آن  هزينهگردد و  ، ازآن براي اوكفن تهيه مي گذاشت مرد ومالي از خود بجاي اگركسي

  شود. اگر او خود چيزي نداشته باشد، هزينه تكفين او بعهده از سرمايه او پرداخت مي
كه  نداشت . اگركسي وقت زندگي بعهده او بوده استكه نفقه ميت به  ، كسي است

گردد. اگر  المال مسلمين پرداخت مي اش بعهده او بوده باشد، هزينه تكفين از بيت نفقه
حكم مرد را دارد. ابن  نيز. زن  المال نباشد، هزينه تكفين بعهده خود مسلمين است بيت

شود  ايه او پرداخت مي: هزينه تكفين و تدفين زن مرده از سرم گفته است حزم 
 ص . زيرا جزبمفاد نص قرآن يا سنت رسول اكرم وشوهرملزم به پرداخت آن نيست

إن دماءكم وأموالكم « : گفته است صتوان در اموال مسلمين تصرف نمود، چه پيامبر نمي
، بر شما  بيگمان ريختن خون شما مسلمانان و استفاده غيرمشروع از اموالتان« »عليكم حرام

  .»، بايد از آن پرهيز كنيد است حرام
كرده است و  رابرشوهرواجب نفقه ولباس و منزل وماوي دادن به زن خداوند

  .  كفن جزء پوشاك وگور جزء منزل و ماواي سكونت نيست ، دراصطالح شرع

 خواندن بر ميت  ز نما

  :  نماز ميت حكم  - 1
بدان دستورداده است  صمبر، زيرا پيا فقه نماز ميت فرض كفايه است ايانپيشو باتفاق

اند. بخاري و مسلم از ابوهريره روايت  و مسلمانان نيز همواره اين عمل را انجام داده
كه آيا  كرد، آوردند، سئوال مي مي صاند: كه هرگاه مرده بدهكاري را پيش پيامبر كرده

او به  دادندكه ؟ اگر پاسخ مي چيزي براي بازپرداخت وام و بدهي خود به جاي نهاده است
خواند. در غير اين صورت  ، بر او نماز مي اندازه بدهيش چيزي از خود بجاي نهاده است

  . »بر دوستتان نماز بگذاريد «» صلوا على صاحبكم«: گفت به مسلمانان مي
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  : آنفضيلت  - 2
من تبع جنازة وصلى عليها، «:  گفت صكه پيامبراند كرده روايت از ابوهريره  محدثين  -1

 »أحدهما مثل أحد" أو " ط ومن تبعها حتى يفرغ منها فله قيراطان، أصغرهما مثل أحد فله قيرا
) به  درهم - اي را تشييع نمايد و بر وي نماز نيز بگذارد، باندازه يك قيراط ( هركس جنازه«

اينكه بخاك سپرده  كند واورا دنبال نمايد تا رسد و هركس جنازه را تشييع وي پاداش مي
هر قيراط از نظر سنگيني وزن در ترازوي  كهاو باندازه دو قيراط است  شود پاداش مي

  . »پاداش اعمال در روز رستاخيز به اندازه كوه احد مي باشد
شنوي كه  : مگر نمي كه به عبداهللا بن عمرگفت است كرده  روايتاز خباب  مسلم  -2

خرج مع جنازة من  من« : گفت كه مي شنيده است صگويد؟ او از پيامبر ابوهريره چه مي
ومن صلى  بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أجر، كل قيراط مثل أحد.

اش و برآن  اي بيرون رفت از خانه هركس همراه جنازه« »كان له مثل أحد.عليها ثم رجع  
ين عمل رسد، او را دنبال كرد، پاداش ا تا مراسم تدفين بپايان مي سجنازه نماز خواند، سپ

گردد دو برابركوه احد خواهد شد. هركس برآن جنازه نمازخواند سپس  او اگرمجسم
  . »حد است اُ كوه گردد باندازه برگشت پاداش اين عمل او اگرمجسم

عايشه فرستاد تا درباره سخن ابوهريره ازاو  رحضرتابن عمررا به حضو خباب
عايشه سخن ابوهريره را تصديق  : كند و نتيجه را به وي بازگويد. ابن عمرگفت سئوال

ايم وكوتاهي  : بنابراين قيراطهاي فراواني را از دست داده . سپس ابن عمرگفت كرده است
  .  فراواني از دستمان رفته است اشايم و پاد نموده

  :  نماز ميت شراط  - 2
 شود بنابراين بايد همه شرايط نمازهاي بر نماز ميت نيز اطالق مي »نماز «واژه  چون

فرض درآن مراعات شود. پس داشتن وضو و جنب نبودن و روبقبله بودن و داشتن ستر 
  . الزم و ضروري است آن، براي  عورت

: نبايد بدون داشتن  گفت كه عبداهللا پسر عمر مي است كرده  روايتاز نافع  مالك
راين ، د طهارت حقيقي بر جنازه نماز خوانده شود. فرق نماز ميت با ديگر نمازهاي فرض
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جنازه آماده شد، بايد بر آن  وقتكه نمازميت وقت معين و مشخصي ندارد و هر است
. البته اين  ، نهي شده است نمازگزارد. حتي اگر اوقاتي باشد كه در آنها از نماز خواندن

، نماز خواندن  باشد ولي امام احمد و ابن المبارك و اسحاق ها مي ها و شافعي راي حنفي
اند مگر اينكه از تغيير  نسته ام استوا و طلوع و غروب خورشيد، مكروه دابر ميت را بهنگ

  ، نگراني باشدكه در آن صورت اشكال ندارد.  بوي آن

  :  نمازميت اركان  - 3
كه اگر يكي ازآنها ترك شود، نماز از نظر شرع باطل و  ميت نيز اركاني دارد، نماز

  : باشد. از جمله اعتبار مي بي
بدان  « »وما أمروا إال ليعبدوا اهللا مخلصين له الدين«فرمايد:  خداوند مي زيرا : نيت  -1

كنند و دين را خالصانه ازآن خدا  اند مگر اينكه خداوند را پرستش دستور داده نشده
 »إنما االعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى« : است مردهنيز فر ص. و پيامبر »بدانند

رسدكه قصد آن را داشته  شد و به هركسي آن چيزي ميبا اعمال به نيت مي ارزش «
  ».است

كه از جمله اعمال قلبي است و تلفظ  ايم گفته به تفصيل ازنيت وكيفيت آن سخن قبال
  .  بدان مشروع نيست

كه بتواند آن را ايستاده بخواند. جمهور علما آن  كسي ايستاده خواندن آن براي  قيام  -2
شمارند. بنابراين سواره برميت نماز خواندن و يا بدون عذر  ميرا از جمله اركان نمازميت 

گويد: جايز  صاحب مغني مي . نشسته نماز خواندن بر ميت براي جمهورصحيح نيست
شود.  ، مراعات نمي كسي سواره بر ميت نماز بخواند، چون قيام واجب در آن نيست

  .  خالفي سراغ ندارم باشند و من درآن ابوحنيفه و شافعي و ابوثور براين راي مي
، دست بسته نماز خواند، همانگونه كه در نمازهاي  است كه در هنگام قيام مستحب

  . گويند: مستحب نيست ولي راي اول بهتر است شود. بعضي فرض دست بسته خوانده مي
بر  صكه پيامبراند كرده روايت بخاري و مسلم از جابر  : چهارگانه تكبيرهاي  - 4

: بيشتر اهل علم از  گفته است . ترمذي گفت » اهللا اكبر« بارخواند وچهار نماز  » نجاشي«
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اند و تكبيرات نماز ميت را چهار بار  كرده و ديگران چنين عمل صاصحاب پيامبر
چنين  نيزاند. از جمله سفيان و مالك و ابن المبارك و شافعي و احمد و اسحاق  دانسته

  اند. راي داده

  ام تكبير گفتن دستها به هنگ بلند كردن
كه درنمازميت تنها براي نخستين تكبيردستها را بلندكرد. زيرا غير از اين  آنست سنت
باره  ين. شوكاني بعد از ذكر خالف درا چيزي بدستمان نرسيده است صاز پيامبر

 صگويد: خالصه براي غيرتكبيراول آنچنان چيزي از پيامبر وبررسي دالئل مخالفين مي
كه شايستگي استدالل بدان را داشته باشد. افعال و اقوال اصحاب  ستبدستمان نرسيده ا

تنها در وقت تكبيره االحرام دستها را بلندكرد. زيرا  ايد. پس ب حجت نيست صپيامبر
براي ديگر تكبيرات دليل شرعي ندارد، مگر اينكه بوقت انتقال از ركني به ركني ديگر 

كه در نماز ميت انتقال از  گردد و بديهي است كه در ديگر نمازها عمل مي باشد همانگونه
  به ركن ديگر وجود ندارد. ركنيك 
زيرا امام  صسالم بر پيامبر فاتحه بطورآهسته وفرستادن صاله و قرائت -5و 4

 صكه يكي از ياران پيامبر است كرده  روايتشافعي در مسند خود از ابوامامه بن سهل 
مام فاتحه را بعد از تكبيره االحرام آهسته براي كه ا سنت نمازميت آنست كهبه وي خبرداد

، خالصانه براي ميت  درود بفرستد و بهمراه تكبيرات صخود بخواند، سپس بر پيامبر
از قرآن بخواند، سپس  ديگريكه آيات  ، غير فاتحه الزم نيست دعاكند و بعد از تكبيرات

كه براي   ي امام سنت استكه برا راي جمهور فقهاء آنست آهسته براي خود سالم بدهد. (
  اطالع ديگران تكبيرات وسالم را بلند بگويد) .

 كرده  روايت. بخاري از طلحه بن عبداهللا  الفتح اسناد آن را صحيح دانسته است صاحب
. او سوره فاتحه را  اي نماز خواندم : من همراه عبداهللا بن عباس بر جنازه گفت كه است

وگفته  كرده  روايت. ترمذي اين حديث را  سنت است: خواندن اين سوره  خواند وگفت
اند. و ديگران خواندن فاتحه بعد  كرده : بعضي ازاهل علم درميان اصحاب چنين عمل است

اند.كه امام شافعي و امام احمد و اسحاق نيزبر اين راي هستند.  از تكبيراول را برگزيده
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، بلكه تنها ثناي  الزم نيست ميت اي ديگر در نماز اند قرائت فاتحه يا سوره گفته برخي
كند.كه قول سفيان ثوري و  كفايت مي و دعا براي مرده صخداوند و درود برپيامبر

كه قرائت سوره فاتحه را در نماز ميت فرض  باشد.كساني كوفه چنين مي ديگران ازاهل
ا على صلو « : گفت ، چون نماز ميت را بنام نمازناميده است صگويند: پيامبر دانند مي مي

الصالة لمن اليقرأ « : و در جاي ديگرگفته است . »براين يارخود نماز بخوانيد « »صاحبكم
پس قرائت  ( «. كه سوره فاتحه را نخوانده باشد نمازي نگزارده است كسي«» بأم القرآن

  .  باشد) سوره فاتحه در نماز ميت فرض مي
  رستاد: درود ف صموقع بايد در نمازميت بر پيامبر رچهود چگونه

 بهر عبارتي باشد اشكال ندارد. پس اگر بگويد: صدرود و سالم بر پيامبر فرستادن
شده است  روايتكه ازاو  كند. ولي پيروي ازآنچه كفايت مي  »اللهم صل على محمد«

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل « باشد. مانند: بهترمي
محمد وعلى آل محمد كمال باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إبراهيم، وبارك على 

شود اگرچه درباره  مي تهگف و ظاهراً اين درود و سالم بعد از تكبير دوم. »إنك حميد مجيد
  . گفتن درود و سالم چيزي نيامده است تعيين محل

باشد.  نماز ميت مي : باتفاق نظر فقهاء دعا براي ميت يكي از اركان براي ميت دعا-6
بر ميت  هرگاه« »إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء« : گفت صزيرا پيامبر

. ابوداود و بيهقي و ابن حبان آن را روايت  »نمازگزارديد خالصانه براي وي دعاكنيد
كافي است اگرچه اندك نيز  . هر نوع دعائي اند و ابن حبان آن را صحيح دانسته است كرده
  باشد.
  كرد: ماثوره زير را انتخاب اياست براي دعاي ميت يكي از دعاه مستحب 
اللهم أنت ربها، وأنت «:درنمازميت اين دعا را خواند صگويد: پيامبر مي ابوهريره  -1

خلقتها، وأنت رزقتها، وأنت هديتها لالسالم، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعالنيتها، 
، و تو او  اي تو پروردگار او هستي و تو او را آفريده خداوندا« »نبهجئنا شفعاء له، فاغفر له ذ

،  ، و تو به نهان و آشكار او آگاهتري اي كرده ، و تو او را به اسالم هدايت اي را روزي داده
  .  »گناهان وي را بيامرز ، پس ايم ما بدرگاه تو به شفاعت آمده
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بر جنازه يكي از مسلمين نماز  ص: همراه پيامبر گفته است بن االسقع وائله  -2
جوارك.فقه  اللهم إن فالن بن فالن في ذمتك، وحبل« : گفت كه مي . من از او شنيدم گزارديم مي

وارحمه فإنك أنت الغفور  من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق.اللهم فاغفر له
ظ و پيمان همسايگي تو است خداوندا بيگمان فالنكس پسر فالنكس در پناه حف« »الرحيم

كه  گورو عذاب دوزخ محفوظ و مصون دار و اين تنها تو هستي پس او را ازآشوب و فتنه
، بيگمان تو  كن او را بيامرز و به وي رحم ندا. خداو باشي بوعده خود وفاكرده و برحق مي

  بروايت احمد و ابوداود.  . »هستيبسيارآمرزنده و مهربان 
اي  كه در حال نماز بر جنازه ام شنيده صكه من از پيامبر فته استگ بن مالك عوف  -3
اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بماء وثلج وبرد، « : گفت

ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب االبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهال خيرا من أهله 
، و  كن او را بيامرز و به وي رحم خداوندا« »زوجه، وقه فتنة القبر وعذاب النار وزوجا خيرا من

كن و جايگاهش را  . و او را بسالمت دار، و ازاو به نيكي پذيرائي مورد عفو قرار ده رااو 
كه جامه آلوده با آب و برف و  ، همانگونه گردان گردان و او را ازگناهان پاك و پاكيزه فراخ

كه جامه سفيد از چرك و  همانگونه زگناه پاك سا شود. و او را از آلودگي يتگرگ پاك م
اش و اهلي بهتر از اهلش و همسري بهتر از  اي بهتر از خانه شود، و خانه آلودگي پاك مي

.  »گور و عذاب آتش بدور نگه دار . و او را ازآشوب و فتنه همسرش را به وي عطاكن
  .  بروايت مسلم

اللهم اغفر لحينا « : اي نمازگزارد وگفت بر جنازه صه است كه پيامبرگفت هريرهابو -4
وميتنا، وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على االسالم، ومن 

بارالها زندگان ومردگان « »توفيته منا فتوفه على االيمان، اللهم ال تحرمنا أجره، وال تضلنا بعده
كوچك وبزرگ ومرد وزن وحاضروغائب ما را بيامرز خداوندا هركس را از ما زنده و

ميراني او را بر ايمان درست  داري او را بر اسالم زنده دار، و هركس را از ما مي مي
.  »مگردانو پاداش او محروم مفرما، و بعد از او ما راگمراه  جر، خداوندا ما را از ا بميران

  . صاحبان سننبروايت امام احمد و 
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اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا « كه بر وي چنين دعاكرد: كودك باشد مستحب است مرده اگر
انداز نيك  منزل دربهشت و پس نندهك خداوندا او را براي ما پيش قراول وآماده« »وذخرا

گفته  اند. نووي كرده بخاري و بيهقي آن را از جمله سخنان حسن بصري روايت  . « بگردان
اللهم اغفر لحينا وميتنا..الخ، وضم «:  كودك پسر يا دختر باشد همين دعاي اگر ميت است

اليه: اللهم اجعله فرطا البويه وسلفا وذخرا وعظة واعتبارا وشفيعا وثقل به موازينهما وأفرغ الصبر 
، مهياكننده منزل در  كودك خداوندا اين« »على قلوبهما وال تفتنهما بعده، والتحرمهما أجره

، براي والدينش  كننده انداز نيك و پند و عبرت و شفاعت بهشت و پيش قراول و پس
والدينش  كفه ترازوي اعمال نيك كودك موجب سنگينتر شدن مرگ اين اباشد. خداوند

باشد و بدل آنان شكيبائي عطاكن وآنان را بعد ازمرگ او دچارفتنه وآشوب مگردان وآنان 
  . »، مفرما را ازمزد وپاداش زحمت وي محروم

  ؟  موقع بايد دعاي ميت را گفت چه 
: درباره تعيين دقيق محل خواندن اين دعاها در نماز ميت چيزي  است گفته  شوكاني

كند  . نمازگزار بدل خواه خود بعضي از اين دعاها را انتخاب مي بدستمان نرسيده است
رفاصله بين تكبيرها آنها را خواند يا د وبعد ازتكبيراول يا دوم يا سوم يكباره آنها را مي

خواند تا بمفاد همه روايات در اين باره  خواند يا بين دوتكبيريكي ازآنها را مي مي
كه براي هر نوع ميتي خواه مرد يا زن همان الفاظ وارد در  كرده باشد. چنان پيداست عمل

الزم  شود و تبديل ضماير مذكر به ضمير مونث برحسب مورد، احاديث پيشين خوانده مي
است وآن براي مرد و زن يكسان اطالق و استعمال  »ميت «نيست چون مرجع ضمايرواژه 

  گردد. مي

  :  بعد از تكبير چهارم دعاي  - 7
نيز  سوم تكبيراست بعد از تكبير چهارم براي ميت دعاكرد ولو اينكه بعد از  مستحب

است كه دخترش مرده بود دعاكرده باشد. زيرا امام احمد از عبداهللا بن اوفي روايت كرده 
، سپس بعد از تكبيرچهارم باندازه فاصله بين دو تكبير  و او چهار باربروي تكبيرگفت

  ايستاد و براي او دعاكرد.
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: بعد  نمود. امام شافعي گفته است در نماز ميت چنين عمل مي صپيامبر : گفت  سپس
كه  گفته است و ابن ابي هريره » دهاللهم ال تحرمنا أجره، والتفتنا بع« از تكبير چهارم بگويد:

اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا «گفتند:  پيشينيان بعد از تكبير چهارم مي
خداوندا پروردگارا در دنيا و آخرت به ما نيكي عطاكن و ما را ازآتش «. »عذاب النار

  . »دوزخ مصون دار
  
  

  :  دادن سالم  - 8
،  دانند نه ركن ف راست و چپ را واجب مي سالم دادن به طر نيفهفقها بغير از ابوح 

باشد.  اند كه نماز ميت نيز نماز است و خاتمه نماز با سالم دادن مي و چنين استدالل كرده
صيغه  ترينكه اندك : سالم دادن نماز ميت مانند سالم دادن نماز است ابن مسعودگفته است

باشد. امام احمدگويد: تنها يك بارسالم  مي »م عليكمالسالم عليكم، أو سال« : سالم دادن
. زيرا  باشد و اگرروبه جلو نيز سالم بدهدكافي است دادن بطرف راست سنت مي

كسي با آنان  و در عصر خودشان ددادن و ياران او فقط يك بار سالم مي صپيامبر
ا بطرف راست و كه ابتد . امام شافعي دو بارسالم دادن را پسنديده مخالفت نكرده است
  .  كار نيك است . سالم دوم هم ذكر و هم گفته است باشد. ابن حزم سپس بطرف چپ مي

  خواندن بر ميت ز نما  چگونگي 

بعد از اينكه شرايط را حايز گرديد، بايد قصد و نيت نماز گزاردن بر جنازه  نمازگزار 
ا را بلند كند. سپس دست االحرام دسته هاي حاضر را بكند و با گفتن تكبيره يا جنازه

سپس  ند.ك راست را روي دست چپ برسينه خود بگذارد و قرائت فاتحه را شروع
بفرستد. سپس تكبيرگويد و براي ميت  صمحمد سالم بر تكبيرگويد و بدنبال آن درود و

  دعاكند. سپس تكبيرگويد و بدنبال آن دعاكند. آنگاه سالم بدهد. 

 يستد؟ زن بازه مرد يا  ي جنا در كجا مام ا
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  برابر سر ميت مرد و در برابر ميانه تن ميت زن بايستد.  دركه امام  است  سنت 
خواند و در برابر سر او ايستاد. چون او را برداشتند  انس بر جنازه مردي نماز مي چون

او پرسيده  ازجنازه زني را آوردند و بر او نيز نماز خواند و در برابر ميانه تن او ايستاد. 
. احمد و  : آري ايستاد؟ او گفت در برابر جنازه مرد و زن چنين مي صكه آيا پيامبرشد 

  اند.  اند و آن را روايت كرده ابوداود و ابن ماجه و ترمذي آن را حسن دانسته
  روايت صزيرا اخبار و آثاري كه از پيامبر ، سنديمپ اين را ما بيشتر مي گويد:  طحاوي

  ند.ك ايم آن را تاييد مي كرده

 زه از يك جنا  بر بيش نماز خواندن
مردگان همه مرد و يا زن ويا بيش ازيك نفربردند، همه آنها را بايد بين قبله و  هرگاه

شود. آنوقت امام بيكباره  امام به صف نهاد و هركدام بهتر باشد نزديكتر به امام نهاده مي
تواند  زنان باشد، امام مي خواند: ولي اگر جنازه مربوط به مردان و برهمه آنها نمازمي

كه در صورت اخير  بخواندبرمردها جداگانه و بر زنها جداگانه و يا برهمه آنها با هم نماز 
  شوند.  تر بطرف امام نهاده مي جنازه زنان جلوتربه طرف قبله و جنازه مردان عقب

دكه اول ) جنازه مرد و زن با هم نماز خوان نه ( 9كه او بر  بن عمرروايت است ازنافع
مردان را نزديكتربه امام به صف نهاد. جنازه  سپسنزديكتربه قبله زنان را به صف نهاد و 

كه زن عمر بن خطاب بود و جنازه پسرش زيد را پهلوي  طالب كلثوم دختر علي بن ابي ام
كلثوم نزديكتر به قبله بود وامام جماعت آن  هم نهادكه جنازه زيدنزديكتر به امام وجنازه ام

بن العاص بود ودرميان مردم ابن عباس و ابوهريره و ابوسعيد و ابوقتاده نيز  دزسعيرو
: من از اين عمل بدم آمد و به ابن عباس و ابوهريره وابوسعيد  گفت وجود داشتند. مردي

. نسائي  است نينگفتند: سنت چ ؟ آنان : اين چه عملي است كردم وگفتم وابوقتاده نگاه
  باشد. گفته است اسناد آن صحيح مي رده و حافظك وبيهقي آن را روايت

كودك نزديك به  كودك و زن با هم باشند، جنازه كه اگر جنازه در حديث آمده است و
و كودكان با هم  زنانشود. اگر جنازه مردان و  امام و جنازه زن نزديك به قبله نهاده مي

  شوند. باشندكودكان بين زنان و مردان نهاده مي
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مومين در سه صف برابر و  ، ما عت نماز ميت ز جما نما در كه است مستحب

 شند با نفر مي 2يستند كه حداقل هر صف  مساوي با

ما من مؤمن يموت فيصلي عليه أمة « : گفت  ص: پيامبر گفته اسث مالك بن هبيره چون 
هرمومني بميرد وگروهي از « »من المسلمين يبلغون أن يكونوا ثالثة صفوف إال غفر له

.  »گذرد لمانان بر وي نماز بخوانندكه به سه صف برسند خداوند ازگناهان وي درميمس
كند.  اندك باشند، آنان را به سه صف اگرنمازگزاران هكردك لذا مالك بن هبيره تالش مي

كه آن را صحيح  كه آن را حسن دانسته و حاكم امام احمد و ابوداود وابن ماجه و ترمذهي
  اند. كرده ايت، آن را رو دانسته است

آنها را به  باشنداحمدگفته است دوست دارم اگر نمازگزاران برميت اندك  امام
: آنها را  گفت ؟ كني كارمي . ازوي پرسيدند اگر بعد از شما چهارنفر بودند چه كنم صف سه

كه اگر سه نفر باشند آنان را در سه صف  . و خوشش نيامده است دهم دردو صف قرارمي
  دهد.يكنفري قرار 

 شد  فراوان با گز ارانز عت نما كه جما است مستحب

است نمازگزاران نمازميت فراوان باشند. زيرا از عايشه نقل شده است كه  مستحب
گروه  كه هرميتي «، »ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة« : گفت صپيامبر

د، خداوند دعاي آنان را او طلب آمرزش كنن ييكصد نفري بروي نمازبخوانند و برا
  . . بروايت احمد و مسلم و ترمذي »شود پذيرد و شفاعت آنان قبول مي مي

ما من رجل «:  گفت كه مي  شنيدم ص: از پيامبر گفت كه   عباس روايت است از ابن
هر  « »مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجال، ال يشركون باهللا شيئا إال شفعهم اهللا فيه

كه بميرد و بر جنازه او چهل مسلمان موحد غيرمشرك نماز بگزارند خداوند آنان  مسلماني
. بروايت احمد و مسلم و »پذيرد دهدو شفاعتشان را مي را براي ميت شفيع قرار مي

  ابوداود.

 رسند  پس از انعقاد و انجام پاره اي از مراسم نماز ميت مي كه  كساني
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كه تكبيرها را  رها جا مانده بود، مستحب استدير رسيد و در بعضي از تكبي اگركسي 
پشت سرهم قضاكند. اگرچنان نكرد نيزاشكالي ندارد. ابن عمرو حسن بصري و ايوب 

اند: تكبيرهاي فوت شده نماز ميت قضا ندارد، بنابراين هروقت  گفته و اوزاعي  يانيسخت
: اگرشخص  تدهد. امام احمد نيز گفته اس امام سالم داد شخص مسبوق نيز سالم مي

داده  حمسبوق تكبيرها را قضا نكرد اهميت ندارد. مولف مغني نيز اين راي را ترجي
كسي با وي مخالفت نكرده  كه در ميان اصحاب گويد: ما قول ابن عمر رادارم كه مي است
گفتم اي پيامبر خدا من   : كه او گفته است  . از حضرت عايشه روايت شده است است

در جواب  صپيامبر . نومش خوانم بعضي از تكبيرها را نمي اي نماز مي كه بر جنازه وقتي 
هر وقت شنيدي تو نيز تكبير بگو « »ما سمعت فكبري، وما فاتك فال قضاء عليك«:  او گفت

. پس اين حديث صراحت دارد دراينكه »، قضا ندارد و هر وقت نشنيدي و تكبير را نگفتي
بود، قضا ندارد. چون اين تكبيرها پشت سرهم وپي  مانده ااگركسي تكبيري را نگفته يا ج

كه در تكبيرات نماز عيدين  ، همانگونه كه از دست رفت واجب نيست درپي هستند، آنچه
  .  نيز چنين است

 ؟شود شود و بر چه كساني نماز خوانده نمي كساني نماز خوانده مي  چه بر
، كوچك  د، خواه مرد باشد يا زنشو راي فقها بر جنازه مسلمان نماز خوانده مي باتفاق 

هاي زندگي در طفل  باشد يا بزرگ. ابن المنذرگفته است باجماع اهل علم هر وقت نشانه
  شود. شناخته شده باشد برجنازه وي خوانده مي

الراكب خلف الجنازة، والماشي أمامها قريبا « : گفت صپيامبر : بن شعبه گفته است مغيره
در تشييع « »ها، والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمةمنها عن يمينها أو عن يسار 

كه پياده است در طرف راست و يا طرف  كه سوار است پشت سر جنازه وكسي كسي جنازه
، بر وي نماز ميت خوانده  كرده است كه سقط گيرد وكودكي ، نزديك بدان قرار مي چپ
احمد و ابوداود و  ايتبرو . »رددگ شود و براي والدينش طلب مغفرت و رحمت مي مي

  . كه آن را صحيح دانسته و الفاظ و اندكي پس و پيش شده است نسائي و ترمذي
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 كه سقط شده است جنيني  ز بر نما

كند، غسل و نماز ندارد، بلكه آن را، در   اگر پيش از چهار ماهگي سقط جنين 
ه با هم اختالفي ندارند. اگر سقط كنند. جمهور فقها دراين بار مي دفن. پيچيده و  اي پارچه

كه دال بر زندگي باشد  اي اي يا حركه جنين بعد از چهارماهگي باشد و صدائي يا عطسه
دروي  دگيخوانند. اگر آثارزن ازاو سربزند، باتفاق راي فقها او را شسته و بروي نماز مي

، نماز بر وي  بصري ها و امام مالك واوزاعي و حسن ديده نشده باشد، بنا براي حنفي
اندكه  كرده شود. چون ترمذي و نسائي و ابن ماجه و بيهقي از جابر روايت خوانده نمي

هاي  ، نشانه هرگاه جنين سقط شده« »إذا استهل السقط صلي عليه و ورث«:  گفت صپيامبر
شود و احكام ارث نيز بر او  حيات و زندگي از خود بروز داد بر وي نماز خوانده مي

هاي زندگي شرط  ، داشتن نشانه كه براي نماز خواندن . در حديث آمده است »استجاري 
گويند:  . احمد و سعيد بن المسيب و ابن سيرين و اسحاق بمفاد همين حديث مي است

، نماز  كه برجنين سقط شده بايد او را غسل داد و بروي نماز خواند. درحديث آمده است
هاي زندگي را  كه اگر نشانه ، همانگونه ده استشود، چون در آن روح دميده ش خوانده مي

كه بعد از چهار  خبر داده است صاز خود بروز دهد، بايد بر وي نماز خواند. پيامبر
اند: اين حديث مضطرب و مشوش است  گفته شود. بعضي ماهگي در جنين روح دميده مي

  كرد. لبدان استدال انتو باشد پس نمي و حديثي قويتر از آن با آن معارض مي

 خواندن بر شهيد ز نما

كفار كشته  كه در جنگ بدست  : بر شهيدي  صحيح تصريح شده است در احاديث 
  شود. شده است نماز خوانده نمي

 را »احد«دستور داد شهداي  صاز جابر روايت كرده است كه پيامبر بخاري  -1
  كنند. آنان را غسل نداد و برآنان نماز نخواند. آغشته بخون دفن

آغشته  »احد «اند كه شهداي  احمد و ابوداود و ترمذي از انس روايت كرده امام  -2
بخون دفن شدند، بدون اينكه غسل داده شوند و بر آنان نماز خوانده نشد. در حاليكه 

  شود.  كه بر شهيد نماز خوانده مي صحيح ديگري آمده است دراحاديث
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بعد از هشت سال روزي  صپيامبركه  كرده است از عقبه بن عامر روايت بخاري  -3
 خواست ميبه احد رفت و برشهداي آنجا نمازميت خواند. مثل اينكه با اين عمل خود 

  گويد. مردگان و زندگان را وداع 
آوردند و  نه نفر از شهداي احد را مي «:  كه ابومالك غفاري روايت شده است از  -4

خواند. سپس اين نه نفر را  ميبرآنان نماز  صدهمين نفرآنان حمزه بودكه پيامبر
 صگذاشتند و پيامبر آوردند و پهلوي جنازه حمزه مي نه نفر ديگر را مي وداشتند  برمي

برهمه آنان نماز خواند، جنازه حمزه  صخواند و به همين ترتيب تا پيامبر برآنان نماز مي
: اين  ته استكرده وگف بيهقي اين حديث را روايت . »سيدالشهداء در جاي خود مانده بود

باشد. با توجه به اختالف  ترين حديث درباره اين موضوع مي حديث مرسل صحيح
اند و برخي  محتواي اين احاديث آراء فقها نيزبا هم اختالف دارد كه بعضي همه را پذيرفته

همه آنها را پذيرفته  » ابن حزم «بر بعضي ديگر ترجيح دادند. از جمله  ابعضي از روايات ر
باشد. و در  : نماز خواندن بر شهيد و نماز نخواندن بر آن هر دو نيكو مي ستوگفته ا

  .  راويتي از امام احمد نيز چنين آمده است
هركس در نماز خواندن بر شهدا  «:  وگفته است پسنديدهالقيم نيز اين راي را  ابن

احاديث آمده  تواند بر آنان نماز بخواند يا نخواند. چون در هر دو مورد . مي مختار است
باشد  است و اين راي در يكي ازروايات امام احمد نيزآمده و به اصول مذهب او اليقتر مي

كه بهنگام  رسد، آنست كه ظاهراً درباره شهداي احد كه هفتاد نفر بودند بنظر مي آنچه و
خواند از اصحاب و  ، چون اگربرآنان نماز مي برآنان نمازنخوانده است صدفن پيامبر

  .  »ماند پوشيده نمي ياران
باشد.  ترك نماز بر شهداي احد صحيح و صريح مي دربارهجابر بن عبداهللا  حديث

كه پدرش عبداهللا يكي از شهداي احد بود. بنابراين آگاهي او در اين زمينه بيش از  بويژه
  باشد. ديگران مي

 نمازبه ابوحنيفه وسفيان ثوري وحببن بصري وسعيد بن المسيب روايات مربوط  امام
دانند. امام مالك  اند. و نماز خواندن بر شهدا را واجب مي خواندن بر شهدا را ترجيح داده

اند. امام  و امام شافعي و اسحاق و امام احمد در يكي از روايات عكس آن را ترجيح داده
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باشند تصريح دارند  و متواتر مي نيگوئي عي كه احاديث و اخباري «:  گفته است شافعي
بر  صبر شهداي احد نمازنخواند. روايتي كه بموجب آن پيامبر صه پيامبربدينك

، بصحت  شهداي احد نماز خوانده و هفتاد بار بر حمزه سيدالشهداء تكبيرگفته است
   . استنپيوسته 
كند، شايسته است كه  اين روايت را درمعارضه با روايات صحيح ذكرمي كه كسي

عقبه بن عامر خود تصريح دارد باينكه بعد از ازخويشتن شرم و حياكند و اما حديث 
چون نزديك شدن رحلت  صبرآنان نمازخواند و مثل اينكه پيامبر صهشت سال پيامبر

كرده بود، خواست بر ايشان دعاكند وطلب آمرزش نمايد وازآنان  خويش را احساس
  تواند حكم ثابت شده را فسخ كند.  كند. پس اين حديث نمي وداع

 بميرد گ زخمي شود و بعداً زنده بماند و بعداًدر جن كه كسي 

گردد، سپس مدتي زنده بماند و بعداً بميرد، غسل داده  در جنگ زخمي  اگر كسي 
دستور  صآيد. زيرا پيامبر شود، اگرچه شهيد به حساب مي شده و بر وي نماز خوانده مي

رجنگ مورد اصابت داد كه سعدبن معاذر را، غسل بدهند و بر وي نماز نيز خواند. سعد د
كه اورا به مسجد بردند وچند روزي  تيري قرارگرفته بود ورگ دستش قطع شده بود،

درمسجد ماند سپس زخمش بازشد و بر اثر آن بشهادت رسيد. ولي اگر بعد از زخمي 
گفته يا چيزي نوشيده وسپس مرده باشد،  سخن كه نمعنيشدن زنده بودنش اندك باشد بدي

شود و بر وي نماز خوانده نخواهد شد. صاحب مغني درباره  نمي درآن صورت غسل داده
كه شايد بتوانم به پسرعمويم آب  ، من آب برگرفتم :  گفت گويد: مردي فتوحات شام مي
. درآنوقت  حارث بن هشام را ديدم و خواستم به وي آب بدهم اشد،بدهم اگر زنده ب

كه به وي  ، من رفتم وي آب بدهم كردكه به نگرد و حارث اشاره ديدم مردي به حارث مي
كردكه آب را به  . آن مرد نيزاشاره . در آنوقت مردي ديگر نيز به وي نگريست آب بدهم
كه از آن آب بنوشند و  . سرانجام همه آنان پس از جنگ شهيد شدند بدون اين وي بدهم

  هيچكس ازآنان غسل داده نشدند و بر آنان نماز نخواندند.
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 ميرد اجراي حدود ميبعد از  كسي حكم 

و بر وي نماز خوانده  شدهدر اثر اجراي حدودات شرعي بميرد، غسل داده  اگركسي 
بحضور  »اسلم «شود. زيرا بخاري از جابر روايت كرده است كه مردي از قبيله  مي

از وي روي  ص. پيامبر شده است »زنا «كرد كه مرتكب  آمد و اعتراف  صپيامبر
كرد و برعليه نفس خود گواهي داد، آنوقت  مرد چهار بار اعتراف  آن ينكهبرگردانيد تا ا

فرمود: ازدواج  ص: نخير. پيامبر ؟ او گفت هستي : آيا تو ديوانه  گفت  به وي صپيامبر
كنند. چون  دستور داد او را در مصالي عيد رجم  ص. پيامبر : آري او گفت ؟اي كرده 

او را گرفتند و بروي سنگ زدند تا اينكه جان  ، پا بفرار نهاد، گرفت سنگ بر وي باريدن 
  داد. 

ما كسي «:  است گفته از او به نيكي يادكرد و بر وي نماز خواند. امام احمد صپيامبر
كه پيش از تقسيم   بر وي نماز نخوانده باشد. مگر كسي صكه پيامبر  را سراغ نداريم

  .»ه باشدكرد كرده يا اقدام به خودكشي   غنيمت اقدام بدزدي ازآن

كه اقدام به   و كسي كند،  پيش از تقسيم از اموال غنايم دزدي كه  كسي 

 :  كاران  و ديگر گناه كند  خودكشي
  گويد: قاضي شود. نووي مي گويند برآنها نماز خوانده مي علما مي جمهور 
كه بروي حدودات  بنا بمذهب همه علما بر هر مسلماني و بر هر كس «:  است گفته

كرده و بر ولد  كه اقدام به خودكشي  شده و بر كسي  ركه سنگسا  ده و بر كسيجاري ش
  .»شود الزنا نماز خوانده مي

. پيش ازتقسيم  كه ازاموال غنايم بركسي صكه پيامبر اينكه روايت شده است اما
،  نمازنخوانده است ، ستكرده ا كه اقدام به خودكشي مرتكب سرقت شده است و بركسي

كه بر بدهكار نماز  كنند، همانگونه كارها دوري كه مردم ازآن لت بوده استشايد بدين ع
  : ديگران بر او نماز خوانند. تا مردم درباره بدهكاري احتياط كنند. نخواند وگفت

كشته  كه در اثر اجراي حد شرعي بر هر مسلماني خواه نيك يا بد، :  گفته است  حزم ابن
كشته شده باشد، بايد  ار يا در اثر طغيان و ستمگري شده باشد يا در اثر ضربه جنگ ابز
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كه به درجه كفر نرسيده و  گذاري امام يا غير بر او نماز بگزارد. همچنين بر بدعت
  كند يا ديگران را بكشد، نيز بايد نماز خوانده  كه خودكشي بركسي

بر وي حتي اگركسي بدترين انسان روي زمين باشد ولي به مسلماني بميرد، بايد  شود.
عام است و هر مسلماني ،  »صلوا على صاحبكم« : صنماز خوانده شود. زيرا سخن پيامبر

yϑ‾Ρ$+ : و بموجب آيه ي گيردرا دربر م Î) tβθ ãΖÏΒ÷σ ßϑ ø9 $# ×ο uθ ÷zÎ)...∩⊇⊃∪_  :10[الحجرات.[ 
. باز هم در جاي  مسلماني يار و صاحب ما است هر. »بيگمان همه مومنان با هم برادرند «

tβθ+ فرمايد: خداوند ميديگر  ãΖÏΒ÷σ ßϑ ø9$# uρ àM≈oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# uρ öΝßγàÒ ÷è t/ â !$uŠÏ9 ÷ρ r& <Ù÷è t/...∩∠⊇∪_ 
. بنابراين هركس  »همديگرند سرپرستمردان و زنان مومن دوست و يار و « ].71 التوبة:[

. بيگمان مرده فاسق  كند، براستي دچار خطاي بزرگي شده است نماز بر ميت مسلم را منع
باشد. در  هكار، بيش از مرده نيكو بدعاي خير برادران مومن خويش نيازمند ميوگنا

صلوا على صاحبكم : «فرمود صو پيامبر يبرمردحديث صحيح آمده است كه مردي درخ
خوانم شما بريار خودتان نماز بخوانيد چون او  من بر او نمازنمي« »إنه قد غل في سبيل اهللا

 ، كرديم يكاالي او را بررس .گويند: »استايم چيزي برداشته راه خدا را درست نرفته و از غن
  ارزيد.  كه دو درهم نمي اي يافتيم در ميان آن مهره

كه او بر ميت ولد الزنا و بر مادرش و بر  روايت صحيح از عطاء آمده است در
 كه بركسيشد و  گرفته مي كه از او قصاص كردند و بركسي كه مالعنه مي كساني

شد، برهمه آنها نماز ميت  گريخت وكشته مي كه ازميدان جنگ مي و بركسي شد سنگسارمي
كنم و  را بگويد، من نماز بر وي را ترك نمي ،»ال إله إال اهللا«: هركس  گفت خواند و مي مي

....+ : خداوندگفته است ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $ tΒ š ¨ t7s? öΝçλm; öΝåκ̈Ξr& Ü=≈ys ô¹r& ÉΟŠÅspg ø:$# ∩⊇⊇⊂∪_ 
گرددكه آنان  كه مشخص طلب استغفار براي آنان صحيح نيست يعني وقتي « ].113 التوبة:[

. پس  كه مشخص نشده است ما بايد برايشان طلب استغفاركنيم اهل دوزخند و تا زماني
قبله منع  اهلما از نماز خواندن بر « : . ابراهيم نخعي گفته است»خوانيم ميبر آنان نماز 

كه برسنگسار  شود. و سنت آن است نمازخوانده ميكند بروي  ايم وهركس خودكشي نشده
كسي از اهل  : من گفته است كه . بروايت صحيح از قتاده آمده است »شده نماز خوانده شود
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امتناع كرده باشد. و بروايت  ، »ال إله إال اهللا«برگوينده كه از نمازخواندن  علم را سراغ ندارم
ام كه از نماز خواندن بر اهل  كسي را نيافته : گفته است كه صحيح ازابن سيرين آمده است

خواره نماز خوانده  : آيا بر مي قبله گناهكار شود. ابوغالب گويد: از ابوامامه باهلي پرسيدم
 گفته  »ال إله إال اهللا«چون امكان داردكه يكبار بر رختخواب درازكشيده و . ري: آ گفت شود؟

گفته  كه حي از حسن بصري آمده استو مورد آمرزش قرارگرفته باشد. در روايت صحي
را گفته و رو بقبله نماز خوانده باشد، بر وي نماز خوانده  ،»ال إله إال اهللا«: هركس  است

  .  شود. زيرا نماز دعا و شفاعت براي او است مي

  فر  خواندن بر كا نماز

Ÿω+ : كه بركافرنماز بخواند. چون خداوندگفته است مسلمان جايزنيست براي uρ Èe≅|Á è? 

#’ n?tã 7‰ tn r& Νåκ÷] ÏiΒ |N$̈Β # Y‰t/ r& Ÿω uρ öΝà) s? 4’ n?tã ÿ Íν Î�ö9 s% ( öΝåκ̈ΞÎ) (#ρ ã�x x. «! $$Î/ 

 Ï&Î!θ ß™u‘uρ...∩∇⊆∪_ ]:ميرد نماز مخوان و برگور  كه مي از منافقين يهرگز بريك« ].84 التوبة

tΒ šχ%x. Äc$+. و »اند او حاضر مشو، زيرا آنان بيگمان به خدا و رسولش كفر ورزيده É<̈Ζ=Ï9 

šÏ% ©! $#uρ (#þθ ãΖtΒ# u βr& (#ρ ã� ÏøótG ó¡o„ tÅ2 Î�ô³ ßϑù=Ï9 öθ s9 uρ (# þθçΡ%Ÿ2 ’ Í< 'ρé& 2†n1 ö�è% .ÏΒ Ï‰÷èt/ 

$ tΒ š ¨t7s? öΝçλ m; öΝåκ̈Ξr& Ü=≈ys ô¹r& ÉΟŠÅs pgø: $# ∩⊇⊇⊂∪ $ tΒ uρ šχ%x. â‘$ x øóÏG ó™$# zΟŠÏδ≡t� ö/ Î) ÏµŠÎ/ L{ 

āωÎ)  tã ;ο y‰ Ïã öθ̈Β !$yδy‰ tãuρ çν$−ƒ Î) $ £ϑn=sù ẗ t7s? ÿ…ã&s! …çµ ‾Ρ r& Aρß‰ tã °! r& §�y9 s? çµ ÷ΖÏΒ...∩⊇⊇⊆∪_ 
كه مشخص شده است  كه پيامبر و مومنان براي مشركاني شايسته نيست« ].114-113 التوبة:[
كنند، حتي اگرآن مشركان خويشاوندانشان باشند.  اهل دوزخ مي باشند طلب آمرزش (

كرد كه به وي وعده داده بود. اما  پدرش طلب آمرزش ايابراهيم خليل هم بدان سبب بر
همچنين  ».جسته پدرش دشمن خدااست از او بيزاري هنگاميكه برايش آشكارگرديدك

شود، زيرا آنان حكم پدران خود را دارند،  بر اطفال مشركان نيز نماز خوانده نمي
كه يكي از والدينش اسالم  ، بدينگونه كرده باشيم آوردنشان حكم مكه به اسال مگركساني
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ده يا اسير شده باشد. در اين آورده باشد يا جدا از پدر و مادرش يا جدا از يكي ازآنان مر
  شود.  صورت بر وي نماز خوانده مي

 بر گور  ز خواندن نما

. حتي اگر پيش از تدفين  باشد نماز خواندن بر ميت جايز است وقتاز تدفين هر  بعد
بعد ازگذشت هشت سال برگور  صكه پيامبر : بر وي نمازهم خوانده باشند. قبالگفتيم

 صپيامبر ا همراهم :  گفت كه اززيد بن ثابت روايت شده است نمازگزارد. »احد «شهيدان 
كه  گور تازه رو برو شديم وارد شديم با يك »بقيع «، هنگاميكه به  بيرون رفته بوديم

كه تازه  گور تازه مربوط به زني است گفته شدكه اين كرد به ايشان ازآن سئوال صپيامبر
: چرا مرا از مرگ اوآگاه  تشناخت وگف اورا مي صپيامبر . استكرده  وفات

. چون روزه بودي نخواستيم ترا  گفتند: اي رسول خدا تو درخواب نيمروزبودي نساختيد؟
: از اينكارها نكنيد.  گفت ص، مبادا موجب آزار و اذيت شما باشد. پيامبر بيداركنيم

من بر او كنيد. بيگمان نماز خواندن  كرد، مرا ازمرگ او آگاه كسي از ميان شما فوت هرگاه
كرد و  باشد. سپس بر سر آن قبر رفت و ما را پشت سرخود به صف براي او رحمت مي

كرده   احمد ونسائي و بيهقي و حاكم و ابن حبان آنرا روايت .)1(چهار بار بر وي تكبير زد
  اند. كرده  و دو نفر اخير آن را تصحيح

.  ديگران چنين استو  ص: عمل بيشتر اهل علم از اصحاب پيامبر است گفته ترمذي
 صكه پيامبر اند. و در حديث آمده است گفته وامام شافعي و احمد و اسحاق نيز چنين

برگوري نماز خواند و حال آنكه يارانش پيش از دفن بر وي نماز خوانده بودند. زيرا 
كردند. از اينكه ياران  ، دفن نمي بر وي خواندنكسي را پيش از نماز  اصحاب او هيچ

آيدكه اين كار اختصاص به  اند برمي بر قبري نماز خوانده صهمراه پيامبر صپيامبر
را حديث متشابهي  شكاراين سنن محكم و آ «گويد:  . ولي ابن القيم مي پيامبر نداشته است

برگورها منشينيد و «» ال تجلسوا على القبور، وال تصلوا إليها« »: كندكه فرموده است رد مي

                                         
  كه چهار بار تكبير دارد. تكبير كنايه از نماز ميت است  چهار  - 1
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گفته  كسي .كه اين حديث هم صحيح است و آنرا هم همان »بسوي آنها نمازمخوانيد
سخن او و اينست عمل او. و  است. اين  كه خود عمال بر قبر نماز خوانده است است

كه به سوي  ، كه ازآن نهي شده است نمازي است ظاهراً منافاتي با هم ندارند. زيرا نمازي
باشد. چون نماز خواندن بر قبر  يشود و آن غير از نماز خواندن بر قبر م قبر خوانده مي

همان نماز ميت است كه اختصاص به مكان معيني ندارد و خواندن آن در غير مسجد بهتر 
. نماز خواندن بر  است نماز خواندن بر قبر ميت همان نماز خواندن بر جنازه او است

زهاي كند. ولي نما ، فرقي نمي جنازه چه جنازه برروي زمين باشد و چه در بطن زمين
كارگورستان  گورستان خواند. زيرا اين شرعاً جايز نيست درگورستان و يا به سوي گررادي

از آن نهي كرده  صآورد و حال آنكه پيامبر گاه مردم درمي را به صورت مساجد و سجده
بدترين مردم دانسته است كه  ا. وآنان ر كرده است كنند نفرين  وكساني راكه چنين

 »رار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجدإن من ش« فرمايد: مي
باشند  كساني هستندكه به هنگام رستاخيز هنوز زنده مي بيگمان بدترين مردم«

را بصورت مساجد  نكنند وگورستا گورها سجده مي كه به سوي كساني وهمچنين
قرارگرفته است  صنفرت پيامبرگوركه مورد  . بنابراين نماز خواندن به سوي »آورند درمي

  آن را انجام داده است فرق بسيار دارد. صكه بارها پيامبر با نماز خواندن برگورمرده

 شد با يب مي خواندن بر مرده اي كه غا ز نما

دور باشد  ركه در شهر ديگري مرده است نماز خواند، خواه آن شه  بر كسي توان مي 
يد روبه قبله و با قصد و نيت نماز خواندن بر آن . درآن صورت نماز گزار با يا نزديك

كه مرده در آنجا است در جهت قبله هم  ، نماز خود را بخواند، حتي اگر آن شهري  ميت
دهد  بر ميت حاضر انجام مي دنكه در نماز خوان نباشد. نمازگزار همان افعال و حركاتي
اند  ين از ابوهريره روايت كردهدهد. زيراگروه محدث براي نماز بر ميت غايب نيز انجام مي

به مردم خبر داد وآنان  ص: همان روزكه نجاشي پادشاه حبشه فوت كرده بود، پيامبر كه
كرد و چهار تكبير  نمازگاه خارج شهر بيرون برد و ياران خود را به صف لي =مص را به 
ميت غايب نماز توان بر  مي«:  گفته است . ابن حزم بدينوسيله برنجاشي نماز خواند) زد. (
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آنكه او در سرزمين حبشه  حالبر نجاشي نماز خواند و  صجماعت خواند. چه پيامبر
كار اجماع  نيز همراه او بر نجاشي نماز خواندند و اين صكرده بود و ياران پيامبر فوت

  . »نيستو ياران اوكه تخطي از آن جايز  صاست از پيامبر
كرده و دليل معتبري براي  ر ميت غايب مخالفتنماز خواندن ب باو امام مالك  ابوحنيفه
  آن ندارند.

 خواندن بر ميت در مسجد ز نما

كند، نماز خواندن بر وي در مسجد  اطمينان باشد كه جنازه مسجد را آلوده نمي اگر 
در مسجد  صكه پيامبر « : است كرده تاشكالي ندارد، زيرا مسلم از حضرت عايشه رواي

در مسجد بر جنازه ابوبكر و  ص. و ياران پيامبر »نماز خواندبر جنازه سهيل بن بيضاء 
ديگر  مانندكسي آن را انكاركرده باشد. زيرا نماز ميت هم  عمرنماز خواندند بدون اينكه

من صلى على جنازة في المسجد فال شئ « : حديث. اما ابوحنيفه و مالك بدليل  نمازها، است
. نماز ميت را  »رسد خواند پاداشي به وي نمياي نماز ب هركس در مسجد بر جنازه« »له

و فعل اصحاب  صپيامبردانند. ولي اين حديث ضعيف است وفعل  درمسجد مكروه مي
  با آن تعارض دارد.  صپيامبر

موالي  »صالح «، زيرا تنها  : اين حديث ضعيف است گفته است  احمد بن حنبل امام
هاي  در نسخه اند: گفتهولي علماي حديث .  آن را روايت كرده كه او ضعيف است »توامه «

گناهي  بر وي (» هيء عل یيفال ش «،  »ء له یيفال ش «، به جاي  »سنن ابوداود«صحيح و مشهور 
  اند. ، دانسته »صحيح «) نوشته شده و آن را  نيست
كه درمسجد بر جنازه  آن نبوده است ص: رهنمود هميشگي پيامبر گفته است ابن القيم 

خواند مگراينكه عذري بوده باشد. چه  د، بلكه بيرون ازمسجد بر جنازه نمازمينماز بخوان
  بسا پيش آمده باشدكه در مسجد بر جنازه نماز خوانده باشد، 

كه بر جنازه ابن البيضاء نماز خواند. بهرحال هر دو صورت جايز است ولي  همانگونه
  .  نماز خواندن بر ميت بيرون از مسجد بهتراست
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 ن زه در گورستا ندن بر جناخوا ز نما
اند و آن را از  گورستان مكروه دانسته علماء نماز خواندن بر ميت را در ميان  جمهور

اند وعطاء ونخعي و شافعي و  كرده عباس روايت ابنعلي بن ابيطالب و عبداهللا بن عمروو
كلها   االرض« : گفته است صاند. زيرا پيامبر اسحاق و ابن المنذر نيز چنين راي داده

توان نماز خواند مگر در گورستان و  در هر جاي زمين مي « »مسجد، إال المقبرة والحمام
بر  صكار اشكالي ندارد، زيرا پيامبر كه اين و در روايتي از امام احمد آمده است .»حمام

برقبر  »بقيع «. ابوهريره در وسط گورستان  گورستان نماز خوانده است قبري در ميان
حضور داشت و عمر بن عبدالعزيز نيز  ردرآنجانمازخواندكه عبداهللا بن عمحضرت عايشه 

 . كرده است چنين

 
  

 توانند بر جنازه نماز بخوانند  مي زنان

توانند بر جنازه نماز بخوانند. خواه بصورت انفرادي يا  نيز همچون مردان مي زنان
او بر عتبه نماز گزارد.  تا اينكه ند. عمر بن خطاب منتظر مادر عبداهللا ما همراه جماعت

حضرت عايشه دستور دادكه جنازه سعد بن وقاص را پيش او بياورند تا بر وي نماز 
كه جماعت در نماز ميت براي زنان نيز سنت  : و شايسته است گفته است بگزارد. نووي

. حسن بن صالح وسفيان  برايشان سنت است ماعتكه در نمازهاي ج باشد. همانگونه
گفته است كه زنان بايد نماز ميت را  اند وامام مالك گفته ها نيزچنين و حنفي ثوري و احمد

  بصورت انفرادي بخوانند.

 شايسته است بر جنازه ميت نماز بخواند؟كسي  چه

:  جنازه ميت نماز بخواند در ميان فقها اختالف است بركه   ترين كسي شايسته درباره 
سپس امير و حاكم و  »وصي «ينكار به ترتيب اول كس براي ا ترين  اند: شايسته بعضي گفته

بعد از آن پدر يا جد يا نيا و بعد از آن پسر يا نوه و بعد از آن نزديكترين خويشاوندان به 
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  ترين اند: شايسته اند. برخي ديگر گفته ها و مالكيه نيز چنين راي داده باشد.حنبلي مي ترتيب
، سپس جد او، سپس پسر او، سپس نوه  ت: اول پدر مي كس براي نماز ميت به ترتيب

باشد.  او مي ويپسري اوسپس برادرميت سپس پسر برادر، سپس عموي او، سپس پسرعم
. اينست مذهب امام شافعي و  كه درجه خويشاوندي نيز بهمين ترتيب است  به همانگونه

ترين  ستهاند: شاي . ليكن ابوحنيفه و محمد بن الحسن گفته ابويوسف از پيروان ابوحنيفه
،  سپس امام و حاكم محلي ، يكس براي نماز ميت اول حاكم اگر حاضرباشد، سپس قاض

كه ذكرشد.  سپس اگر ميت زن باشد سرپرست او سپس خويشاوندان به ترتيب نسبت فوق
  .  ولي اگر پسر و پدر ميت هر دو حاضر باشند، پدر بر پسر مقدم است

 آن به محل دفن  جنازه و بردن  حمل

كارهاي زيراز نظرشرع جايز  و بردن آن به محل دفن مراعات هحمل جناز ارهدرب 
  است: 
كه درحمل جنازه جا را  . سنت است جنازه و حمل آن عملي است شرعي تشييع  -1

عوض نمود تا اينكه برهمه جوانب آن دورزد. ابن ماجه وبيهقي وابوداود و طيالي از ابن 
كند، تالش  اي را تشييع مي هركس جنازه : اندكه گفته است روايت كرده عودمس

. سپس اگر  كند زيرا اين عمل سنت است هاي مختلف تابوت جنازه را حمل گوشه نمايدكه
 يتكند و اگر نخواست آن را رها سازد. از ابوسعيد روا كمك خواست بيشتر در حمل آن

ر  از بيما« »االخرةعودوا المريض، وامشوا مع الجنازة تذكركم « : گفته است صكه پيامبر است
. بروايت امام »اندازد كنيد، اين عمل شما را بياد آخرت مي كنيد و جنازه را تشييع عيادت

  . احمد از راويان موثوق به
اند كه  تشييع جنازه شتاب نمود. زيراگروه محدثين از ابوهريره روايت كرده رد بايد  -2
وإن تك سوى  لحة فخير تقدمونها إليه،أسرعوا بالجنازة فإن تك صا« : فرموده است صپيامبر

جنازه مربوط به  ركنيد، زيرا اگ در تشييع جنازه شتاب« »ذلك فشر تضعونه عن رقابكم
ايد و اگر جنازه مربوط به شخص  كرده شخص درستكاري باشد نسبت به وي نيكي

و امام احمد و نسائي  . »داريد برمينادرستي باشد، شر و بدي را زودتر از دوش خويش 
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بوديم و  صما همراه پيامبر : گفت كه اند. از ابوبكره روايت است كرده ديگران آن را روايت
خورد.  هاي ما تكان مي كه شانه رفتيم . آنقدر به شتاب مي كرديم اي را حمل مي جنازه

 صكه بهنگام تشييع جنازه سعد بن معاذ پيامبر كرده است بخاري در تاريخ خود نقل
  مردم پاره شد.  »نعلهاي «كه  فتر آنقدربه شتاب مي

كه در تشييع و حمل جنازه شتاب نمود  : بهرحال مستحب است گفته است » الفتح « در
كنندگان يا مشقت مشايعين باشد.  كه موجب تباهي جنازه يا مشقت حمل اي اما نه بگونه

رود و مسلمانان بسختي  نظافت و پاكيزگي جنازه از بين مي تچون در غير اينصور
كوتاهي و  كه در تدفين ميت : مقصود از آن حديث اينست گفته است افتند. قرطبي مي

  سستي نشود، زيرا ممكن است جنازه تباه شود. 
جنازه ونزديك بدان راه  چپكه درجلويا پشت سريا درطرف راست يا  است خوب  -3

كه  هتر استگويند ب رفت. علما در اين باره اختالف دارند. جمهور علما و اكثر علم مي
رفتند.  و ابوبكر و عمردر جلوآن راه مي صانسان در جلو جنازه راه برود. زيرا پيامبر

كه مشايعين  گويند بهتر است ها مي اند. حنفي آن را روايت كرده نناحمد و صاحبان س
به تبعيت از جنازه امركرده است وتبعيت  صدرپشت سر جنازه راه بروند چون پيامبر

هستند  مساوي. به راي انس بن مالك همه اين حاالت  سرآن راه رفتنجنازه يعني پشت 
الراكب يسير خلف الجنازة، والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها «فرمود:  صچون پيامبر

سواره پشت سر جنازه و پياده پشت سرجنازه يا جلوآن يا درطرف   « »وعن يسارها قريبا منها
  .  »رود مي اهن رراست يا طرف چپ آن و نزديك بدا

شود.  كه همه اينكارها مباح است و خالف در آن مورد تساهل واقع مي پيداست چنان
كه ابوبكر و عمر در پيش جنازه حركت  از عبدالرحمن بن ابزي روايت شده است

بن ابيطالب سئوال  ليكرد. از ع طالب پشت سر جنازه حركت مي كردند و علي بن ابي مي
دانستندكه رفتن  : آنان مي كردند. اوگفت پيش جنازه حركت مي شدكه خلفاي پيشين در

كه نماز جماعت بهتر است از  . همانگونه پشت سر جنازه بهتراست ازرفتن در پيش آن
بيهقي و ابن ابي شيبه اين روايت  گيرند.خواستند بر مردم آسان  . ولي آنان مي نماز انفرادي

  .  ست سته ادان »حسن «را ذكركرده و حافظ سند آن را 
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اند مگر اينكه عذري باشد،  علما سواره تشييع جنازه نمودن را، مكروه دانسته جمهور
كرده  ثوبان روايت اند. انستهولي سواره برگشتن پس از تدفين را بدون كراهت جايز د

اي بود، براي او مركوبي آوردند، او از سوار شدن امتناع  همراه جنازه صكه پيامبر است
. در اين زمينه از او  »راه برگشت مجدداً برايش مركوبي آوردند، او سوار شدورزيد. در 
إن المالئكة كانت تمشي، فلم أكن الركب وهم يمشون، فلما ذهبوا « جواب داد: اوسئوال شد. 

رفتند، من نخواستم سوار شوم در حاليكه آنان پياده  همانا فرشتگان پياده راه مي« »ركبت
  . »آنان رفتند من نيز سوار شدم روند. سپس چون راه مي

اند. و حاكم آن را داراي شرايط حديث  كرده آن را روايت كموبيهقي و حا ابوداود
همراه جنازه ابن دحداح پياده از شهر بيرون  صپيامبر «.  صحيح نزد شيخين دانسته است

 دانسته »حسن و صحيح «. ترمذي آن را روايت نموده و  »برگشترفت وسواره براسب 
شايد مقصود بيان جوازآن توام  »مشی خلفهايالراکب  «گفته شد كه  . در حديث پيشين است

، اشكالي ندارد.  گويند سواره درتشييع جنازه شركت كردن ها مي باكراهت باشد. حنفي
باشد. بمفاد حديث پيشين  ود، مگر اينكه عذري موج ، بهتر است اگرچه پياده شركت كردن

كه در اين باره  گفته است كند و خطابي ت سر جنازه حركتكه سواره پش سنت است
  . اختالفي سراغ ندارم

 زه مكروه است  رهايي كه همراه جنا كا  

  : كارهاي زير در تشييع جنازه مكروه است  انجام
كه ما از  صداي بلند، خواه ذكر يا قرائت قرآن يا غيرآن باشد. ابن المنذرگفته است  -1

ازصداي بلند، درسه مورد  ص: ياران پيامبر گفت كه مي  ايم دهكر قيس بن عباد روايت
. سعيد بن المسيب و  ، بهنگام ذكرخدا وبهنگام جنگ آمد: بهنگام تشييع جنازه بدشان مي

اندكه كسي  امام احمد و اسحاق مكروه دانستهسعيد بن جبير و حسن بصري و نخعي و 
طلب استغفار كنيد. اوزاعي آن را بدعت  برايش »استغفروا له« بهنگام تشييع جنازه بگويد:

يد كه يكي با اي بود و شن : عبداهللا ابن عمر همراه جنازه . فضيل بن عمروگفت دانسته است
برايش طلب استغفاركنيد، خدا او را بيامرزد.  »استغفروا له« گويد: صداي بلند مي
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اه جنازه همچون سلف كه همر : خوب است : خدا ترا نيامرزد. نووي گفته است گفت عبداهللا
و پيشينيان با حال سكوت راه رفت و براي ذكروقرائت وغيرآن صدا را بلند نكرد. زيرا 

كننده بهتراست ومقصود از  دراين حال سكوت براي خاطرجمعي وآسايش فكري تشييع
تشييع جنازه نيز همين است و نبايد فريب مخالفان فراوان اين مطلب خورد. سر و 

اندازند و قرآن را با صداي بلند وكشيدن  و نادانان همراه جنازه راه مي كه جاهالن صدائي
  . خوانند، باجماع حرام است مخارج حروف بيش از حد مجاز، مي

گويد:  مي »الفتح«گويد: صاحب كتاب  شيخ محمد عبده در اين باره فتوائي داردكه مي
ا صداي بلند كه ذكررا ب كه پيش ازجنازه حركت مي كند مكروه است كسي براي

وآشكاربگويد، بلكه بايد آهسته و دردل خويش ذكر خدا را بنمايد. اين عمل بدعت است 
.  ، وجود نداشته است نو ياران او زمان تابعين و طبقه بعد ازآنا صو در زمان پيامبر

  كرد. كه مردم را ازآن منع بنابراين شايسته است
. ابن  افعال مردمان جاهلي است از ، جنازه آن بعد از روشن نمودن شمع و غير  -2  

:  گفته است دانند بيهقي : همه راويان اهل علم اين عمل را مكروه مي المنذرگفته است
يره و ابوسعيد خدري و اسماء بنت دروصيت عايشه و عباده بن الصامت و ابوهر

كه با افروختن مشعل و شمع جنازه ما را تشييع نكنيد. ابن ماجه  ابوبكرآمده است
: با روشن كردن بخور منقل و  كرده است كه ابوموسي اشعري بهنگام وفات گفت وايتر

 ص: آري از پيامبر گفت  ؟ اي مجمر ما را تشييع نكنيد.گفتند: در اين باره چيزي شنيده

  .  ام شنيده
كردن شمع و مشعل باشد  گيرد و نيازي به روشن اگرمراسم تدفين در شب انجام

به مزاري رفت و براي  صكه پيامبر كرده است زابن عباس روايتاشكالي ندارد. ترمذي ا
  . است »حسن «: حديث ابن عباس  ستگفته ا كردند. ترمذي او چراغي روشن

:  گفته است ، تشييع كنندگان بنشينند. بخاري نبايد پيش از نهادن جنازه بر زمين  -3  
وش مردم به زمين نهاده شود كند، پيش از اينكه جنازه از روي د اي را تشييع هركس جنازه

وسعيد خدري شودكه برخيزد. سپس از اب ننشيند. اگركسي نشست به وي دستور داده مي
إذا رأيتم الجنازة فقوموا.فمن تبعها فال يقعد حتى « : گفت صكه پيامبر روايت شده است
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ه جنازه اي را تشييع نمود، تا اينك اي را ديديد برخيزيد، هركس جنازه هرگاه جنازه« »توضع
  . »گذارند ننشيند را بر زمين مي

اي را تشييع  : ما جنازه گفت كه كرده است از سعيد مقبري و او از پدرش روايت
، ابوهريره دست مروان راگرفت و هر دو نشستند پيش ازانكه جنازه بر زمين  كرديم مي

وگند اين : برخيز. به خداي س نهاده شود. ابوسعيد سررسيد و دست مروان راگرفت وگفت
: او  گفت نمود. ابوهريره را از اين كار منع مي ما صداند كه پيامبر ) مي ابوهريره شخص (

: چون ابوسعيد به  كه گويد. حكم اين روايت را ذكركرده و بدان افزوده است راست مي
؟ آنوقت آن حديث را  : چرا مرا بلندكردي : برخيز، او برخاست وگفت گفت مروان
: تو امام  گفت ؟ ابوهريره : چرا مرا ازآن مطلع ننمودي گفت وان به ابوهريره. مر گفت برايش

و  ص، من نيز به پيروي از تو نشستم اين است مذهب بيشتر ياران پيامبر بودي و نشستي
اند: نشستن  گفته . ولي شافعيه ها و اوزاعي و اسحاق ها و حنبلي تابعين و حنفي

  . بر زمين مكروه نيست كنندگان پيش از نهادن جنازه تشييع
همه فقها اتفاق نظر دارند بر اينكه اگركسي پيش ازجنازه به محل تدفين برسد اشكال 

: از برخي از اهل علم  رسد. ترمذي گفته است نداردكه در آنجا بنشيند تا جنازه بدانجا مي
پيش گرفتند و  كه آنان از جنازه پيشي مي و ديگران روايت شده است صاز ياران پيامبر

. اگركسي نشسته بود و  نشستند و راي امام شافعي نيز چنين است رسيدن جنازه مياز 
: اگر  كه جنازه را آوردند الزم نيست بخاطر آن برخيزد. از امام احمد روايت شده است

  ، و اگر بنشيند اشكالي ندارد. كنم برخاست او را مالمت نمي
بن معاذ از واقد بن عمر و بن سعد . امام احمد  برخاستن بهنگام عبور جنازه -4

. من  اي درميان بني سلمه شركت داشتم در تشييع جنازه : گفت كه كرده است روايت
، من در اين باره برايت دليل و حجت  : بنشين گفت برخاستم و نافع بن جبير به من

 كه او ازعلي بن ابيطالب شنيده است كه گفت . محمود بن حكم زرقي برايم كنم ذكرمي
. سپس بعد از آن  كردكه به هنگام عبورجنازه برخيزيم به ما امرمي ص: پيامبر گفت مي

كه براي  را ديديم صپيامبر :  نشست و بماگفت بنشينيد. در روايت مسلم چنين آمده است
:  گفته است ذي. ترم جنازه برخاست و ما نيز برخاستيم و او نشست و ما نيز نشستيم
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كه  است و در اسناد آن چهار نفر از تابعين هست »سن صحيحح«حديث علي بن ابيطالب 
گفته است  . امام شافعي اند و عمل اهل علم نيز چنين است كرده آن را از همديگر روايت

إذا رأيتم « ، حديث پيشين را: . اين حديث اين حديث اصحترين روايتي است دراين باره
: اگرجنازه ازكنارشخص عبوركند آن  كند. امام احمدگفته است نسخ مي» الجنازة فقوموا

كه روايت  نشيند ودليل اواين است خيزد و خواست مي : خواست برمي شخص آزاد است
گفته  برخاسته و سپس نشسته است و اسحاق بن ابراهيم نيز چنين ص: پيامبر شده است

  .  است
اند.  احمد و اسحاق ابن حبيب و ابن الماجشون ازمالكيه نيزبا آن موافقت نموده  

باشد. متولي و صاحب  : بنظرم برخاستن بهنگام عبور جنازه مستحب مي گفته است نووي
اي را ببيند مستحب  گويد: اگركسي جنازه . ابن حزم مي گفته است نيز چنين »المذهب «

گردد.  از او دور ميشود يا اينكه جنازه  كه برخيزد تا اينكه جنازه برزمين نهاده مي است
  .  كافر نيز باشد. اين عمل مستحب است حتي اگر جنازه

اگركسي برنخاست اشكالي ندارد. دليل استحاب برخاستن روايتي است كه جماعت 
إذا « : گفت ص: پيامبر كه كرده است محدثين از ابن عمر و او از عامر بن ربيعه روايت

به احترام آن اي را ديديد  هرگاه جنازه « »رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع
. امام احمد گفته  »گردد شود يا اينكه بر زمين نهاده مي برخيزيد تا اينكه از شما دور مي

.  »شد خاست تا اينكه جنازه ازاو دور مي ديد، برمي اي را مي ابن عمر هرگاه جنازه «:  است
اندكه آنان در قادسيه  بخاري و مسلم از سهل بن حنيف و قيس بن سعد روايت كرده

گفته شد كه اين  اي را ازكنار ايشان عبور دادند، آنان برخاستند. بدانان شسته بودند، جنازهن
دادند و  ر ميعبو صاي را ازكنار پيامبر . آنان گفتند: جنازه جنازه مربوط به اهل ذمه است

: مگر  . اوگفت ، به وي گفتند: اين جنازه شخص يهودي است ايشان به احترام آن برخاست
كه ابن مسعود و قيس به احترام  : كرده است ؟ بخاري از ابوليلي روايت ه انسان استنه اينك

خاستند. فلسفه برخاستن در روايتي از احمد و ابن حبان و حكم از عبداهللا بن  جنازه برمي
گفته است  گيرد. ابن حبان كه جانها را مي كسي است برخاستن به احترام :  عمرو آمده است
گيرد. خالصه علما در اين باره  كه جانها را مي گداشت خدائي استبه احترام و بزر
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دانند و برخي آن را مستحب  اختالف دارند بعضي برخاستن به احترام جنازه را مكروه مي
دانند وهردسته وگروه براي خود دليل خاصي  وبرخي برخاستن يا برنخاستن را مساوي مي
كه راي را برگزيند كه بدان اطمينان  اد استدارند. هركس در برابر اين اقوال و آراء آز

  . خاطر دارد. واهللا اعلم
نهينا أن نتبع «:  گفته است . زيرا ام عطيه شركت زنان در تشييع جنازه مكروه است -5

ما ازشركت درتشييع جنازه منع شديم ولي شركت درآن برما  «» الجنائز، ولم يعزم علينا
. بروايت احمد و بخاري و  )1(»واجب نگشت ني عدم شركت درآن برماحرام نشد، يع

راه  صما همراه پيامبر :  گفت كه مسلم و ابن ماجه از عبداهللا بن عمرو روايت است
شناسد. چون ما  كه او آن زن را، مي كرديم كه ناگاه او زني را ديد و ماگمان نمي رفتيم مي

رسيد. معلوم شدكه آن زن  ، به ايشان توقف نمود تا اينكه آن زن ص، پيامبر راه افتاديم
چه چيز « »ما أخرجك من بيتك يا فاطمة؟« : گفت ص. پيامبر است صفاطمه دخت پيامبر

: نزد آن خانواده رفتم براي  گفت . فاطمه »تو از خانه بيرون آمدي اي فاطمه سبب شدكه
لعلك بلغت معهم «:  گفت ص. پيامبر گفتم كردم و به آنان تسليت شان طلب آمرزش مرده

: پناه بر خدا. از اينكه با آنان به  فاطمه گفت »؟ شايد با آنان به قبرستان رسيدي « »الكدى
پسندي و  گورستان نمي كه رفتن زنان را به ام گورستان بروم و حال آنكه از شما شنيده

اگر با  «» لو بلغتها ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك« : گفت صاي پيامبر چنين و چنان گفته
كه پدربزرگ پدرت به بهشت  ، مگر زماني ديدي ، بهشت را نمي رفتي ن به گورستان ميآنا
. احمد و حكم و نسائي و بيهقي اين روايت را  ») رفتي يعني هرگز به بهشت نمي ( رفت مي

اند: اين حديث  فتهگرفته و گ اند. دانشمندان حديث شناس بر اين حديث خرده ذكركرده

                                         
ر اين مورد بسختي نهي شديـم د كه بتكيد از آن منع مي بمانند ديگر چيزهايي »الفتح «بقول حافظ در  - 1

نشديم يعني تشييع جنازه براي مكراهت دارد ولي حرام نيست و بقول قرطبي و اهل علم از حديث 
ايد نهي تنزيهي است و بقول امام مالك و اهل مدينه تشييع براي زنان نيز جايز است و  ام عطيه برمي

كند و بر وي  جنازه را تشييع مي ، عمر زني را ديدكه گويندكه پيامبر در تشيبع جنازه حضور داشت
  : اي عمر او را به حال خود بگذار. فرياد كشيد، پيامبرگفت
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باشد و از  آن ربيعه بن سيف وجود دارد كه ضعيف مي »اسناد «نيست زيرا در  »صحيح«
  . اوكارهاي ناروا سر زده است

اند  كرده طالب روايت ابن ماحه و حكم از محمد بن الحنفيه و او از علي بن ابي
:  اند. به آنان گفت گروهي از زنان نشسته  كه داز خانه خارج شد و دي صپيامبر « : گفت كه

: ايا شما جنازه را غسل  گفت ص. پيامبر ايم اي نشسته تند به انتظار جنازهگف ايد؟ چرا نشسته
: ايا ميت را به  گفتند: خير. گفت كنيد؟ : ايا جنازه را حمل مي گفتند: خيرگفت دهيد؟ مي

برويد به  « »فارجعن مأزورات غير مأجورات«: گفت ص: خير. پيامبرگفتند  نهيد؟ گور مي داخل
  . »ايد گناهي مرتكب شده و پاداشي نبرده كه ، در حاليهايتان برگرديد خانه

. و بگفته  دراسناد اين حديث دينار بن عمروجود داردكه بگفته ابوحاتم مشهور نيست
باشد. راي ابن  است و بگفته خليلي در ارشاد اوكذاب و دروغگو مي »متروك«ارذي 

اوزاعي و اسحاق و  مسعود و ابن عمرو ابوامامه و عايشه و مسروق و حسن و نخعي و
. ابن حزم  كه تشييع جنازه براي زنان مكروه است حنفيه و شافعيه و حنابله نيز بر اينست

، بنابراين براي زنان تشييع  اند صحيح نيست كرده  كه جمهور بدان استدالل گويد: آنچه مي
انيم و آنان د كه ما تشييع جنازه را براي زنان مكروه نمي باشد. اوگفته است جنازه جايز مي

كه در اين باره آمده است صحيح نيستند. زيرا يا  . رواياتي داريم كار بازنمي را از اين
توان به سخنشان استدالل و احتجاج  كه نمي كساني است و يا از طريق »مجهول «يا  »مرسل «

گويد: اگر ازحيث سند هم صحيح  گفته و مي نمود. سپس او از حديث ام عطيه سخن
كند. وما  تواند مورد احتجاج واقع شود زيرا آن حديث تنها بركراهت داللت مي باشد، نمي

كه او ازوكيع و او از هشام بن عروه و او  ايم كرده بطريق صحيح خالف آن از شعبه روايت
كه  كرده است كيسان و او از محمد بن عمرو بن عطاء و او از ابوهريره روايت از وهب بن

بود، عمر بن خطاب زني را ديد و بر وي فريادكشيد. اي  همراه جنازه صپيامبر
او را به حال  « »دعها يا عمر. فإن العين دامعة، والنفس مصابة، والعهد قريب«:  گفت صپيامبر

مدت زيادي باشد و هنوز  خود بگذاراي عمرزيرا چشم اشك ريزان وروح مصيبت زده مي
كه او  ح از ابن عباس آمده استكه بطريق صحي . اوگفته است »از مرگ ميت نگذشته است

  . دانست تشييع جنازه را براي زنان مكروه نمي
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 تشييع جنازه به خاطر كارهاي ناشايست و ناروا  ترك 

ناروائي را ببيند يا  ز: اگر تشييع كننده همراه جنازه چي گفته است  مغني كتاب  صاحب
هد در غير اين صورت دو نظر بشنود، اگر قادر بود كه آن را از بين ببرد، آن را انجام د

  : هست
كار وظيفه خودش را  دهد و با اين شود و به تشييع جنازه ادامه مي را منكر مي آن  -1

  كند.  ) را ترك نمي تشييع جنازه امر منكر) كار حقي ( آن (انجام داده و بخاطر كار باطلي 
م و ممنوعي را ببيند گردد كه چيز حرا كه برگردد، زيرا اينكار موجب مي  است الزم  -2

  توانست از آن پرهيز نمايد. يا بشنود و حال آنكه مي
  
  

 ميت  تدفين

  :  تدفين حكم -1 
باشد.  كفايه مي دارند بر اينكه دفن ميت و پوشاندن جسد وي فرض ماعاج مسلمانان
 ما زمين را دربرگيرنده و مگر« »ألم نجعل االرض كفاتا أحياء وأمواتا« فرمايد: خداوند مي

  .»؟ پوشاننده شما در حال مرگ و زندگي قرار نداديم
   

  :  ميت در شب تدفين  - 2
مردي  صباشد. زيرا پيامبر جمهور علما تدفين ميت در شب و روز يكسان مي راي به

را  ص، فاطمه دخت پيامبر كرد. حضرت علي ، شبانه دفن گفت راكه با صداي بلند ذكرمي
عثمان و عايشه و ابن مسعود شبانه  حضرترو كرد. همچنين حضرت ابوبك شبانه دفن
  دفن شدند.

، براي او  شبي بداخل مزاركسي رفت صپيامبر : كه ابن عباس روايت شده است از
رحمك اهللا.إن  « : به جهت قبله رفت وگفت صچراغي و شمعي روشن نمودند، پيامبر
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خوان و گريان و خداوند ترا بيامرزد. براستي تو بسيار دعا« »كنت الواها تالء للقرآن
چهار بار بر وي تكبيرگفت يعني بر وي نماز ميت  ص. پيامبر »بوديخواننده قرآن 

  .  دانسته است »حسن«وآن را  كرده  روايتخواند. ترمذي اين حديث را 
باشدكه  اند. تدفين در شب وقتي جايز مي اهل علم تدفين در شب را جايز دانسته بيشتر

حقوق ميت نگردد. ولي اگر تدفين در شب موجب ازبين رفتن هيچ حقي از
و يا تدفين بصورت  خوانندگرددكه حقي ازميت ضايع شود يا نتوانند بر وي نماز ب موجب

، از نظر شرع تدفين شبانه جايز نيست و  صحيح و شايسته انجام نگيرد، درآن صورت
ازياران درخطبه ازيكي  صروزي پيامبر«:  كه است كرده  روايتباشد. مسلم  مكروه مي

صحيح وكامل تكفين نشده بود و در شب تدفين  بصورتخود ياد نمودكه مرده بود و 
كسي را در شب تدفين كنند مگر اينكه ضرورت چنان  كرد از اينكه شده بود، لذا منع

ال تدفنوا موتاكم « : گفته است صكه پيامبر است كرده  روايت. ابن ماجه از جابر  »اقتضاكند
مردگان خويش را در شب دفن مكنيد، مگر اينكه مجبور بوده و « »طروابالليل إال أن تض

  . »اي نداشته باشيد چاره

  تدفين به هنگام طلوع و غروب و استواي خورشيد:  -3 
جايز است و  باالگانه  علما اگرامكان تغييربوي جنازه باشد، دفن آن دراوقات سه باتفاق

بنا براي جمهور، دفن آن جايز است مگر  . اگرخوف تغييربوي جنازه نباشد مكروه نيست
باشد. زيرا احمد  گيردكه در آن صورت مكروه مي اينكه تعمداً تدفين در آن اوقات صورت

ما را منع  صپيامبر«:  است گفته كهاند كرده روايت و مسلم و اصحاب سنن از عقبه 
: بهنگام طلوع  يمكن كرد ازاينكه درسه موقع روزنمازبخوانيم و يا مردگان خود را دفن مي

كه خورشيد در حال استوا است تا اينكه زوال  آيد. و هنگامي كه باال مي خورشيد تا وقتي
ها  . حنبلي»كند كه خورشيد نزديك غروب است تا اينكه غروب مي يابد و هنگامي مي

  دانند.  گانه مكروه مي بدليل همين حديث دفن ميت را در اين اوقات سه

  ور را عميق بكنند: است كه گ مستحب  -4 
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نفوذ بوي آن به بيرون گردد  عكنندكه مان كه مرده را آنچنان دفن ازتدفين آنست مقصود
گردد و اين مطلب  و درندگان و پرندگان را ازآن بازدارد. بهر شكلي اين هدف تامين

كه باندازه قامت  شود. ولي الزم است تحقق يابد، فريضه تدفين انجام يافته تلقي مي
قامت انسان باشد، زيرا نسائي و ترمذي ازهشام بن  دازهگور را بكنند و عمق آن به ان انسان
: درروز جنگ احد به  كه گفت است و ترمذي آن را صحيح دانسته است كرده  روايتعامر 

 ص. پيامبر كندن يك گور دشوار است كه براي هرانساني شكايت برديم صحضورپيامبر
سنوا، وادفنوا االثنين والثالثة في قبر واحد فقالوا: فمن نقدم يا رسول احفروا، وأعمقوا، وأح« : گفت

گوررا عميق وخوب بكنيد  « »وكان أبي ثالث ثالثة في قبر واحد.. اهللا؟ قال: قدموا أكثرهم قرآنا
  كدام يك را اول دفن  كنيد.گفتند:   دفن گور يكسه نفر را در  دونفر يا سه نفر دونفر و

گفت پدرم سومين نفر   كه بيشتر از ديگران با قرآن آشنائي دارد. هشام كس: آن گفت  ، كنيم
كه اند كرده روايت شيبه و ابن المنذر از عمر  . ابن ابي »كه در يك گور دفن شد بود

اند  قامت يك انسان و اندكي بيشتر بكنيد. ابوحنيفه و احمد گفته اندازهگور را به  : اوگفت
  . شود و اگر بيشتر باشد بهتر است كنده مي انسان : گور باندازه نصف قامت كه

  :  ) ) بهتر است از شق (گور دو شكافه (گور يك شكافه لحد  - 5
گور را رو به قبله بشكافند و روي آن را با آجريا امثال آن بپوشانند كه  كه آنست »لحد«

و اطراف شود  گور كنده مي  كه در وسط شكافي است « شق «آيد.  بشكل خانه مسقف درمي
 بهتر »لحد «باشند، ولي  سازند. هر دوي آنها جايز مي و جوانب آن با آجر و امثال آن مي

 صكه پيامبر : هنگامي كه گفت اند كرده روايت . زيرا احمد و ابن ماجه از انس  است
=  حيضر  «كند و ديگري  مي »لحد «رحلت فرمود، دو نفر گوركن در مدينه بودند كه يكي 

فرستيم هر كدام زودتر  و بدنبال آنان مي كنيم فتند با خداي خود استخاره ميگ مردم  »شق
كن پيش از  » لحد «. بدنبال آنان فرستادند كه  دهيم را به وي مي صگور پيامبر كندن  آمد، 

از اين روايت  .را به وي واگذار نمودند صكن آمد. لذا گور كندن پيامبر » ضريح «
باشد. احمد و صاحبان سنن از ابن عباس  ركندن جايز ميگو آيد كه هر دو نوع  برمي
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اللحد لنا، والشق «:  گفت صكه پيامبر و ترمذي آن را حسن دانسته است اند كرده روايت 
  . »استضريح براي غير ما  ولحد براي ما است وشق «» لغيرنا

  گور:  فروهشتن مرده بدرون  چگونگي  -6 
  .  ز قسمت آخر گور بدرون آن فرو هشتكه اگرممكن باشد مرده را ا است سنت
اي  او مرده «كه  اند كرده  ابوداود و ابن ابي شيبه و بيهقي از عبداهللا بن زيد روايت زيرا

. اگر بدين  »استچنين  صگور نهاد وگفت سنت پيامبر را از طرف پاهايش بدرون
:  ه استگفت كه ممكن باشد اشكال ندارد. ابن حزم ، هر طوري  صورت امكان نداشت

قبله يا پشت  طرف، خواه از گورفروهشت توان بدرون كه ممكن باشد مرده را مي بهرشكلي
  .  به قبله و يا ازطرف سريا ازطرف پاها باشد. زيرا دراين باره نص خاصي در دست نيست

  

گور رو به قبله خواباند و براي او  كه مرده را در داخل  است مستحب  - 7

  كفن را باز نمود: دعاي خير كرد و بندهاي 
گور رو به قبله و  كه مرده در داخل اند، آنست كرده اهل علم بدان عمل كه يا طريقه اول

كه او را  كه چهره وي به سوي قبله باشد. و كسي اي برپهلوي راست خوابانده شود بگونه
بسم اهللا وعلى ملة رسول اهللا، أو، وعلى «دهد مستحب است بگويد:  گورجاي مي در درون

كفن را باز نمايد. از  . آنگاه بندهاي »خدابنام خدا و بر دين و سنت پيامبر « »سنة رسول اهللا
بسم « فرمود: مي صنهادند، پيامبر گور مي كه مرده را بدرون : آنگاه ابن عمر روايت است

ا احمد و ابوداود و ترمذي و ابن ماجه آن ر» اهللا وعلى ملة رسول اهللا، أو، وعلى سنة رسول اهللا
  . و نسائي نيز بصورت مسند و موقوف آن را آورده است اند كرده روايت 

  :  نهادن جامه درگور مكروه است -8 
براي مرده درگور  آناي يا بالشي يا چيزي ازقبيل  دانندكه جامه مكروه مي جهمورعلما

كردن جامه زير جسد ميت درگور اشكالي ندارد. زيرا  نهاده شود. به راي ابن حزم پهن
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زير جسد وي قطيفه سرخي  صكه درگور پيامبر است كرده  روايتمسلم از ابن عباس 
كرده بودند و خداوند اين عمل مردم را در دفن پيامبر معصومش بحال  را، پهن

، منع نكرد و بهترين مردمان روي زمين درآن وقت اين عمل را انجام  خودگذاشت و ازآن
  رنكرد.دادند و اجماع داشتند وكسي آن را انكا

را از  كفن  و،كه آجري يا سنگي يا اندكي خاك بزيرسرميت بنهند  است مستحب
  گونه راستش را، روي آن بنهند. گونه راستش بردارند و روي

ام را روي خاك بگذاريد.  گونه  : هرگاه مرا درون لحد نهاديد، گفت  بن خطاب عمر
ش را ازكفن بيرون بياورند. ا هاي كفنش را بازكنند وگونه ضحاك سفارش نمود، كه گره

دانندكه آجري يا خاكي را درپشت مرده قرار دهند تا برپشت نيفتد بلكه بر  مي حبمست
اي را روي زن بهنگام  دانندكه جامه پهلو بماند. ابوحنيفه و مالك و احمد مستحب مي

 يكسان براي ا. و شافعيه اين عمل ر گور بكشند ولي براي مرد سنت نيست نهادن بداخل
  دانند.  مرد و زن مستحب مي

  است سه مشت خاك بر قبر بپاشند:  مستحب - 9
دفن جنازه هستند، سه مشت خاك بطرف سر ميت  كه حاضر  كساني  است مستحب

سپس  نمازگزارد، اي هبر جناز صپيامبر « :كه  است كرده  روايتبپاشند، زيرا ابن ماجه 
  . »اشيد، و سه مشت خاك بطرف سراو پ برگورآن مرده رفت

كسي كه خاك را  دانند بار اول ابوحنيفه و مالك و احمد) مستحب مي گانه ( سه امامان
 »وفيها نعيدكم« :. و باردوم بگويد»آفريديمشما را ازآن « »منها خلقناكم«پاشد بگويد:  مي
ومنها « و بار سوم بگويد: ».كرد و در دل آن دوباره شما را به خاك تبديل خواهيم«

زيرا روايت شده  . »و بار ديگر شما را از آن بيرون خواهيم آورد« »ة أخرىنخرجكم تار 
:  . احمد گفت دختر خود را درگور نهاد چنين گفت كلثوم كه ام هنگامي صكه پيامبر است

  باشد.  . زيرا اين حديث ضعيف مي قرائت چيزي بهنگام پاشيدن خاك مطلوب نيست

  : ميت براي او دعاي خيرگفتاست بعد از فراغت از تدفين  مستحب  -10
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براي او طلب استغفار و تثبيت برايمان  ، ميتاست بعد از فراغت از تدفين  مستحب
گيرد از عثمان روايت  نمود. زيرا درآن هنگام مورد سئوال و بازخواست قرار مي

:  گفت ايستاد و مي شد، برگوراو مي هرگاه از تدفين مرده فارغ مي صپيامبر :  باشدكه مي
 براي برادرتان طلب استغفارو تثبيت « »ستغفر واالخيكم وسلواله التثبيت فانه اآلن يسألا«
و  اند كرده روايت . ابوداود و حاكم آن را »شود كنيد. زيرا اكنون مورد سئوال واقع مي 

جز بدينوجه از  كه وگفته است كرده  روايتدانسته و بزار نيز آن را  »صحيح «حاكم آن را 
  شود. ايت نميرو صپيامبر

:  گفت است كه او بعد از فراغت از دفن ميت مي كرده  روايتاز علي بن ابيطالب  رزين
 انخداوندا اين بنده تو است و به پيشگاه تو فرود آمده است و تو خداوند، بهترين ميزب «

  .  ». او را بيامرز و جايش را فراخي ده هستي
ا بعد ازدفن برقبر بخواند. بيهقي آن را عمردوست داشت اول و پايان سوره بقره ر ابن
  . است كرده  روايت »حسن «با سند 

  :  خواندن بر ميت پس ازدفن تلقين  -11 
، مرده مكلف را  دانندكه بعد ازدفن شافعي مستحب مي اماز اهل علم و ام بعضي

كرد، زيرا سعيد بن منصور از راشد بن سعد وضمره بن حبيب وحكيم بن عمير،  تلقين
اند: هرگاه گور را تسويه نمودند و خاك روي آن ريخته شد،  كه گفته است كرده  يتروا

الإله إال اهللا، أشهد ان ال «گفته شود: اي فالني بگو:  به وي ، برسرقبرمردهكه  دوست داشتند،
 مدين « »وديني االسالم« »استاهللا  پروردگارم« »ربي اهللا« . اي فالني بگو: سه بار) ( »إله إال اهللا

اين خبر را  حافظ »استمحمد  پيامبرم« »ونبيي محمد صلى اهللا عليه وسلم.« ،»استاسالم 
 است كرده  روايتاز ابوامامه  . طبراني در تلخيص ذكر كرده و ازآن سكوت نموده است

هرگاه يكي از برادران ديني شما مرد، و بر وي خاك ريختيد و قبر وي تسويه  :  گفته  كه 
نام مادرش  اي فالن كس پسر فالن كس ( يد:بر سر قبر او بايستد و بگوشد. يكي از شما 
دهد سپس بار دوم آن را تكرار كند، مرده برخاسته  شنود ولي جواب نمي را بگويد) او مي

كنيد خدا ترا   گويد: ما را راهنمائي نشيند. سپس بارسوم آن را تكرار كند. مرده مي و مي
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اذكر ما « :شنويد. آنگاه آن شخص خطاب به مرده بگويد مياو را ن پاسخبيامرزد. ولي شما 
خرجت عليه من الدنيا: شهادة ان ال إله إال اهللا وأن محمدا عبده ورسوله، وأنك رضيت باهللا ربا، 
وباالسالم دينا، وبمحمد نبيا، وبالقرآن إماما، فان منكرا ونكيرا يأخذ كل واحد بيد صاحبه، ويقول: 

گواهي  :  گفتي كه بهنگام خروج از دنيا مي بياد آور آنچه « »ند من لقنانطلق بنا ما يقعدنا ع
و بياد آور كه تو اهللا  صدهم بر وحدانيت اهللا و بر پيامبري و بندگي محمد بن عبداهللا مي

خود و قرآن را پيشوا  صپيامبربن عبداهللا را  محمد را پروردگار و اسالم را دين خود و
دو فرشته مامور  . آنگاه منكر و نكير ( ان راضي بوديدانستي و بد و سرمشق خود مي

كه  گويند: ما چرا پيش كسي بنشينيم  گيرند و مي سئوال درگور دست همديگر را مي
پرسيد: اگر  صپيامبر. يكي از  . برويم بهتر است حجت و دليل به وي تلقين شده است

  . »ام مادرش حواء بخواند: او را بن گفت  صپيامبر؟  آن شخص نام مادر مرده را ندانست
ضياء آن را،   روايت نيك است و اين: اسناد  گفته است در تلخيص  حافظ
  .  قوي دانسته است »احكام «خود   دركتاب

. هيثمي نيز گفته  سند اين حديث عاصم بن عبداهللا وجود داردكه ضعيف است در
  . شناسم گروهي هستند كه من آنان را نمي است در اسناد اين روايت 

باشد ولي مردم با آن آشنا هستند. و  اگرچه اين حديث ضعيف مي : است گفته نووي 
علماي محدث و ديگران در احاديث فضايل و ترغيب و ترهيب به اتفاق مسامحه را روا 

وصيت عمرو بن العاص را  و« »واسألوا له التثبيت: « اند. در تاييد اين روايت حديث ديده
زمان اصحاب تا كنون بدينگونه  باشند. مردم شام از صحيح مي دوكه آنها هر است ذكركرده

  .»اند كرده عمل
  باشد. ها تلقين مكروه مي بقول مشهور مالكيه و بعضي از حنبلي بنا

انجام  ميت: اينكه مردم بهنگام فراغت از دفن  گفتم : به امام احمد است گفته  اثرم
كسي را  : ؟ امام احمد گفت . چيست.. گويند: اي فالنكس پسر فالنكس دهند و مي مي

كردند. اين عمل از  كند مگر اهل شام كه بهنگام مرگ ابوالمغيره چنين كه چنين نديدم
اسماعيل بن  و كردند كه چنين مي ابوبكر بن ابو مريم و بزرگانشان روايت شده است

  .  كرده است عياش هم حديث ابوامامه را روايت مي
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 را ساخت  يد گور چگونه با برابر سنت

گور از سطح زمين برتر باشد تا دانسته شود كه گور   كه باندازه يك وجب  است سنت  
اندكه  و غير او از هرون روايت كرده مسلمباشد. زيرا  و ارتفاع بيش از آن حرام مي  است

در سرزمين روم همراه فضاله بن  »برودس «: ما در  گفته است كه ثمامه بن شفي برايش
با خاك  كنيم ( . يكي از ياران ما مرد، فضاله دستور دادكه قبر او را تسويه عبيد بوديم

 كنيد. از داد: گوررا تسطيح كه دستور مي شنيدم صپيامبراز  : گفت ) سپس كنيم يكسان
: هان ترا  گفت  : علي بن ابيطالب به من گفت  كه  ابوهياج اسدي روايت شده است

اي  هر پيكر و مجسمه برومرا، بدان ماموركرده بود:  صپيامبركه   كاري  فرستم بدنبال مي
، و هرگوري را ديدي كه از سطح زمين بلندتر باشد، تسطيح و  كن  را ديدي نابودش

عمل اهل علم چنين است كه ارتفاع قبر از سطح زمين  «:  گفته است  . ترمذي كن  صافش
كند تا مردم آن را لگدكوب  را مشخص گور، كه تنها  اي دانند مگر باندازه را مكروه مي

گورهائي راكه بيش از حد  ، . واليان و حاكمان اسالمي»وپايمال نكنند و برروي آن ننشينند
  دانستند. ساختند وآن را عمل به سنت صحيح مي ، ويران مي مشروع ارتفاع داشت

  گور از اطراف آن بيشتر نباشد دوست دارم خاك كه  م: دوست دار گفت شافعي مي امام
گردد.  گور باندازه يك وجب و يا مانند آن از سطح زمين بلندتر باشد و مشخص كه خاك

 كاري نشود. زيرا اين كار به تزئين و تكبر گور، بنائي نباشد وگچ كه بر روي و دوست دارم
گور يكي از   كه  ام ، و من نديده ماند. و مرگ براي هيچكدام از اين دو تا مناسب نيست مي

كه ساختمان   ام ، ساخته شده باشد. و من بعضي از واليان را ديده گچ صار بامهاجرين و ان
كه بر اين   ام ساختند و هيچكس از فقيهان را نديده و بناي ساخته شده را بر قبور ويران مي

  گرفته باشد.  عمل واليان خرده
باشد.  كه ارتفاع قبور بيش از حد مجاز شرعي حرام : چنان پيدا است است گفته شوكاني

اند. اما اينكه  كرده ياران امام احمد وگروهي از پيروان امام شافعي و امام مالك بدان تصريح
كه محظور نيست بدينجهت كه اين عمل از پيشينيان و متاخرين هر دو واقع شده  اند هگفت

گفته است  ” الغيث “كه امام يحيي و مهدي در  ، همانگونه وكسي آن را انكار ننموده است
كه آنان از  آنست شود، يكه از اين مساله فهميده م ن قول صحت ندارد. زيرا تنها چيزياي
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شود.و حرام بودن بلند  اند. و سكوت در امور ظني دليل نمي كرده اين مساله سكوت
شوند،  كه برروي قبورساخته مي باشد. گنبدها وزيارتگاههائي گورها يك امر ظني مي كردن

و اين عمل بمنزله قرار دادن  باشند مي، حرام  و بموجب حديث حكم ارتفاع قبوررا دارند
كاري بكند نفرين نموده  كسي راكه چنين صپيامبرباشدكه  گورها، بصورت مسجد مي

داند كه چقدر از ساختن بناها وگنبدها بر قبور، مفاسدي بوجود آمده  . خدا مي است
كه عوام بدان قبور  مفاسد آن است. از جمله آن  گريست بر اسالم آنهاكه بايد بخاطر  است

كنند و آنها را تعظيم مي نمايند و  كفار به بتها پيدا مي ، اعتقادي همسنگ اعتقاد آراسته شده
متبركه را  مشاهدتوانند سود و زيان برسانند. لذا آن  كه صاحبان آن قبور، مي پندارند مي

كنند و از آنها  اصد ميبصورت زيارتگاه درآورده و از آنها طلب برآوردن نياز و مق
كنند. عوام به  كه بندگان خدا آن چيزها را از خداوند طلب مي خواهند چيزهائي را مي

بوسند و برآنها چهره  را مي آنهاكنند و كوچ مي ، سوي اين زيارتگاهها و مشاهد متبركه
اي ه :هرچه مردمان جاهلي از بت كنند خالصه سخن اينكه مالند و ازآنها استغاثه مي مي

طلبيدند، عوام نيز امروز همين چيزها را از مشاهد متركه انتظار  خود انتظار داشتند و مي
 كارهاي  كارهاي ناشايست و اين با وجود اين . »انا هللا وإنا إليه راجعون«طلبند.  دارند و مي 

بيني كه به خاطر دفاع ازدين خود و مبارزه با خرافات برسر خشم  آميز، كسي را نمي كفر 
را  خودكسي  ، . نه اميرو نه وزيرو نه پادشاه آيد و به مبارزه برخيزد. نه عالم و نه متعلم

داند. ما درباره بسياري از اين معتقدان به قبور  موظف بدفاع از حقايق دين نمي
گفته شود:  كه در برابر خصم حاضرند به خدا قسم دروغ بخورند ولي اگربدانان ، ايم شنيده

و حاضر نيستند بدانان قسم  آيد ، فورا زبانشان بند مي فالن پير و مرشدتترا به شيخت و 
كفراينها باالتر است از  كه آيد، كنند. ازاين مطلب برمي دروغين بخورند و به حق اعتراف مي

مقصود  ) ( ثالث ثالثه ) يا سومين سه تا ( ثاني اثنين گويند خدا دومين دوتا ( كه مي كفركساني
  . باشند) به تثليث مي ئله قاك مسيحياني است

كفر  مصيبت  ، چه مصيبتي بزرگتر است از دانشمندان مومن و اي پادشاهان مسلمان اي
آورتر است از عبادت غيرخدا. چه مصيبتي بر مسلمانان سختتر است از  و چه بالئي زيان
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انكار اين شرك آشكار واجب نباشد، پس  راند؟ اگر انكا گرفتار آمده كه بدان  اين مصيبت
  : گفته  ؟ شاعري چه چيزي واجب است
  ولكن ال حياة لمن تنادي لقد أسمعت لو ناديت حيا                        

  ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رماد
كه زنده  خواهي ميتوانست بشنود ولي كسي را  كردي مي اي را صدا مي اگر زنده«

  .  »دمي ميداد ولي تو در خاكستر  وشني ميدميدي ر . اگر در آتش مي نيست
كه روي قبور ساخته شده   اند بر اينكه مساجد و گنبدهائي اسالم فتوي داده علماي

واجب است كه جهت « : )1(گفته است »زواجر «، بايد ويران گردد. ابن حجر دركتاب  است
آيد. زيرا آنها  شود، مبادرت بعمل تخريب مساجد و گنبدهائي كه بر روي قبور ساخته مي

اسالم  صپيامبر انآورترند. زيرا آنها را بمنظور سرپيچي از فرم زيان »مسجد ضرار«از 
، قبرهائي را كه از  كه كرده و دستورداده است شخصا ازآنها نهي صپيامبراند. زيرا  ساخته

گورستان از   كه قنديلها و چلچراغهاي  سطح زمين مرتفعترند ويران سازند. واجب است
  .»نيستو وقف و نذر آن صحيح  دين برده شونب

 دار يا مسطح بلند و شيب قبر بصورت ختن  سا

: من دوست  گفته است  . طبري گور جايز است  فقهاء هر دو صورت ساختن باتفاق 
دار بلند باندازه يك وجب از سطح زمين يا  : شيب گور را خارج از دو صورت ندارم كه

كنند. مقصود از  كه امروز مسلمانان چنين عمل مي همانگونه سازندبصورت مسطح ب
كمي از زمين برتر  كامال همسطح زمين باشد، بلكه سطح آن  كه  تسطيح قبور آن نيست

  باشد.
. قاضي عياض از اكثر اهل علم نقل كرده  كدام نوع بهتر است اختالف دارند كه علما

: قبر  كه گفته است نمار به وي  باشد. زيرا سفيان دار وكوهان مانند بهتر مي است كه شيب
  .  را چنان ديده است و بخاري نيز آن را روايت نموده است صپيامبر

                                         
الظاهر پادشاه مصر از علما استفتاء نموده درباره تخـريب ساختمانها و گنبدهاي روي قبور.  الملك - 1

  . واجب است كار نعلماي فتوي دادندكه بر ولي امر اي
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  .  نيز چنين است يهابوحنيفه و مالك و احمد و مزني و بسياري از علماي شافع راي
،  به تسويه و تسطيح قبور دستور داده است صگفته است چون پيامبر شافعي  امام

  باشد.  ياين صورت بهتر م

 دن ي قبر نها و عالمتي برا نه نشا

زيرا ابن ماجه  شود.گذاشته   كه بر گور سنگي يا چوبي  شناسائي جايز است بمنظور 
، قبر عثمان بن مظعون را مشخص  با نهادن سنگي صپيامبر:  كه كرده است از انس روايت 

كه   ، آمده است »وائرالز « . آن سنگ را بدان منظور نهادكه مشخص باشد. دركتاب »نمود
كرده است و  . ابوداود آن را از مطلب بن ابي وداعه روايت  است »حسن «اسناد اين حديث 

خود سنگ را برداشت و در كنار سر قبر او نهاد و  صكه پيامبر در متن آن آمده است 
را  خود رادربدانوسيله گور ب « »أتعلم بها قبر أخي، وادفن إليه من مات من أهلي« : گفت

. در  »كنم ميام بميرد، دركنار او دفنش  كنم و هركس از خانوده مشخص و معلوم مي
باشد، مردگان خويشاوند را دركنار هم به خاك  كه مستحب مي  حديث آمده است

طلب آمرزش از  رايشانتوان يك جا ب بسپارند، زيرا براي زيارت آنها آسانتر است و مي
  خداوند نمود.

  ن تادر گورس كفش  كندن
گورستان اشكالي ندارد. جرير بن  علم برآنندكه راه رفتن باكفش درميان بيشتر اهل

زدند  گام مي گورستان كه در ميان : حسن بصري و ابن سيرين را ديدم گفته است حازم
 صپيامبراندكه  وكفش بپا داشتند. بخاري و مسلم و ابوداود و نسائي از انس روايت كرده

هرگاه مرده را « »وضع في قبره وتولى عنه اصحابه.إنه ليسمع قرع نعالهم إن العبد إذا«:  گفت
. »را مي شنود هايشاندرگورنهادند و يارانش برگشتند، بيگمان او صداي بهم خوردن كفش

گورستان جايز  اندكه راه رفتن با كفش در ميان كرده علماي دين به اين حديث استدالل
شودكه با آن راه بروند. امام احمد راه  ش شنيده مي. زيرا وقتي صداي بهم خوردن كف است

. زيرا ابوداود و نسائي و ابن  دانسته است روهگورستان مك  رفتن باكفش چرمي را در ميان
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مردي را ديدكه باكفش در  صاندكه پيامبر كرده روايت صپيامبرماجه از بشير موالي 
 اي« »بتيتيكبتيتين ويحك ألق سيا صاحب الس«زند به وي فرمود:  گام مي  گورستان ميان 

. آن مرد  »كفشهايت را بيرون بياور  ، واي بر تو، چرمي دباغي شده بپا داري كفش  كسيكه 
  .  كفشها را دور انداخت  را شناخت صكرد، چون پيامبر  نگاه

كفش تكبر را  اين نوع دندر پوشي صرسدكه پيامبر : بنظر مي است گفته  خطابي
  . چون اينگونه گورستان مكروه دانسته است لذا پوشيدن آن را در ميانكرده باشد  مشاهده 

كه  دوست داشته است صباشد و پيامبر كفشها مخصوص مردمان مرفه و خوشگذران مي
گيرد. امام احمد هم وقتي  و لباس اهل خشوع صورت ضعگورستان در لباس توا ورود به

ري باشد مانند خار يا نجاست و ناپاكي داند كه عذري نباشد. ولي اگر عذ آن را مكروه مي
  .  راه رفتن باكفش مكروه نيست

 گور نهي شده است  ندن پوشا از

كردن آن براي يك عمل غير  اضاعه مال و هزينه نضريح حرام است زيرا در آ پوشش
گور را   گردد كه كند و سبب مي مشروع وجود دارد و عوام و توده مردم را گمراه مي

  كنند.  تقديس
براي يك جنگي بيرون رفته  صاند كه پيامبر كرده و مسلم از عايشه روايت خاريب

، چون او از سفر باز آمد و آن  كردم  اي را بر روي در آويزان بود، من در غياب او پارچه
إن اهللا لم يأمرنا ان نكسو الحجارة « : گفت پارچه را ديد، آن را كشيد تا اينكه پاره شد، سپس

  .»و گل را بپوشانيم سنگن خداوند به ما دستور نداده است كه بيگما« »والطين

 مساجد بر قبور و شمع روشن كردن در آنجا حرام است ي بنا

كردن شمع  احاديث صحيح و صراحت آنها، بناي مساجد بر گورها و روشن  بمقتضاي
  باشد: ، برآنها حرام مي و چراغ
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قاتل اهللا اليهود « : گفت صپيامبر هك اند و مسلم از ابوهريره روايت كرده بخاري  -1
گور پيامبران   مرگ بر يهوديان و از مهر خدا بدور باشند كه« »اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد

  .  »خود را عبادتگاه و مساجد ساختند
و ترمذي آن  اند كرده وايتو اصحاب سنن بغير از ابن ماجه از ابن عباس ر احمد  -2

روند و كساني  زناني راكه بزيارت قبور مي ص: پيامبر گفت كه او ،  را حسن دانسته است
  كرده است.   كنند نفرين و شمع و چراغ روشن مي سازند ميرا كه بر قبور مسجد 

در صحيح مسلم از عبد اهللا بجلي روايت است كه او گفت: پنج روز قبل از اينكه   -3  
ى اهللا أن يكون لي منكم خليل، إني أبرأ إل« رحلت كنند از او شنيدم كه مي گفت: صپيامبر

فان اهللا عزوجل قد اتخذني خليال، كما اتخذ إبراهيم خليال ولو كنت متخذا خليال التخذت أبا بكر 
خليال، وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد، أال فال تتخذوا القبور 

كسي دل ببندم و او را  ر دنيا بهبيگمان من از اينكه د« ».مساجد، إني أنهاكم عن ذلك
. زيرا خداوند مرا دوست و خليل خود قرار داده  برم دوست يگانه بگيرم به خدا پناه مي

. اگر من  كه ابراهيم عليه السالم را دوست و خليل خود قرار داده است  ، همانگونه است
بود. مردمان  وبكر ميدادم آنكس اب بستم و او را، خليل خود قرار مي در دنيا به كسي دل مي

نمودند و بر آنها  پيش از شما بر قبور انبياء و صلحا و درستكاران خود مسجد بنا مي
آوريد و من  ، شما قبور را بصورت مساجد و عبادتگاه در مي ساختند، هان عبادتگاه مي
  . »كنم ميكار نهي  شما را از آن

لعن اهللا « : گفته است صيامبركه پ هم در صحيح مسلم از ابوهريره آمده است باز  -4
كند يهود و نصاري را كه قبور  خداوند نفرين « »اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد

  . »كردند  انبياء خود را بصورت مسجد درآوردند و آن را عبادتگاه
از  صپيامبر براياند كه ام حبيبه و ام سلمه  كرده  و مسلم از عايشه روايت بخاري -5

گفتند كه آن را در حبشه ديده بودند و در آن تصاويري از پيامبر خدا  ليسائي سخن ك
إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا «:  گفت ص) نصب شده بود. پيامبر عيسي (

بيگمان آنان « »على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرارالخلق عند اهللا يوم القيامة
مرد، بر قبر او مسجد و عبادتگاهي  صالح و درستكاري در ميانشان ميهرگاه مرد 
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نهادند، اينان در نزد خداوند، در روز قيامت  ساختند و اينگونه تصاوير را در آنجا مي مي
  .  »مردم هستند بدترين

كه قبور را به صورت عبادتگاه و مسجد   : جايز نيست گفته است مغني  كتاب صاحب 
لعن اهللا زوارات القبور والمتخذات عليهن المساجد « : گفته است صمبردرآورد زيرا پيا

گاه  روند و آنجا را عبادت بزيارت قبور مي هزناني را ك كنادخداوند لعنت « »والسرج
كه در متن نسائي بجاي  . بروايت ابوداود و نسائي»ساخته و شمع و چراغ روشن مي كنند

بود، پيامبر آنگونه اشخاص را  . اگر اينكار مباح مي تآمده اس »لعن رسول اهللا » «لعن اهللا «
باشد و در تعظيم و  كار اضاعه مال بدون فايده مي كرد. بعالوه در اين نفرين نمي ولعن 

پرستي است وساختن  ، خواهد شد و شبيه به بت روي بزرگداشت قبور افراط و زياده
لعن اهللا اليهود «:  استگفته  صمساجد برقبورهم بنا به همين روايت جايزنيست و پيامبر

. اين  »رفتاركنيمدارد از اينكه بمانند آنان  كه ما را برحذر مي « »اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد
: بدين منظور قبر  . حضرت عايشه گفته است حديث بين محدثين متفق عليه است

عبادتگاه  گاه ومسجد و آزاد قرار داده نشد تاكه مردم آن را سجده ايدر فض صپيامبر
ماند و  ها و تقرب بدانها مي نسازند، زيرا تخصيص قبور، به مكان نماز، بيشتر به تعظيم بت

بزرگان  تصاويرها از تعظيم اموات و ساختن  كه ابتدا پرستش بت كرديم ما قبال روايت
  . )1(، آغازگرديده است درآنجا و دست برآن ماليدن و نماز آنجا گزاردن

 شد ر گور مكروه مي با كناحيوان در  سر بريدن

                                         
و  »سواع«و  »ود «: كه چرا قوم نوح بتهاي  ابن عباس روايت كرده است ز: بخـاري ا گفته است معلقه - 1

كه مردم  را پرستيدند؟ اين نامها نخست نام مردان درستكار بوده است »نسر «و  »يعوق«و  »يغوث «
تصاويري از آنان ساختند تا فراموششان نكنند و بدانان اقتدا نمايند. چون دانش از ميان مردم رخت 

ها پرداختند و  كرد و وسوسه نمودكه به عبادت خود تصاوير و مجسمه طان آنان راگمراه، شي بربست
كردند. اين  نمودند پس مردم با قبور صالحين نيز چنين ماليدند و طلب بركت مي بر آنان چهره مي

  كرد. كتاب و از آنها به مسلمين سرايت آميز ابتدا از آنها به اهل عمل شرك
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. زيرا اين عمل  كرده است مقدس از سر بريدن حيوان دركنار گور اشخاص نهي شارع
گردد. ابوداود ازانس  مباهات مي وماند و موجب فخر  به اعمال مردمان دوره جاهليت مي

ر ذبح حيوان بر سرگور و دركنارگو « »العقر في االسالم« فرمود: صكه پيامبر كرده روايت
  . »خالف اسالم است

ذبح  بزرگانكنار قبر  گوسفند را در گاو و يا  است مردمان جاهلي گفته  عبدالرزاق
بريدند  : مردمان جاهلي بر سر قبر مرد سخاوتمند شتر سر مي گفته است  كردند. خطابي مي

رد ك ، چون او در حال حيات چنين كاري را مي دهيم گفتند: او را بدينگونه پاداش مي و مي
بريم تا درندگان  برگوروي سر مي شترراكرد، وما هم  وازآن براي مهمانان خوراك تهيه مي

كه در حال زندگي خوراك دهنده و سخي طبع  و پرندگان آن را بخورند، تا او همانگونه
  : گفته است  بود، درحال مرگ نيز چنين باشد. شاعري

  قلهبأبيض عضب أخلصته صياعقرت على قبر النجاشي ناقتي 
  لهانت عليه عند قبري رواحلهلو أنني مت قبله  على قبر من

دانم  ، زيرا مي من شتر خود را برسرقبرنجاشي با شمشير بران و صيقلي شده سربريدم«
مردم برايش آسان بودكه شتران خود را برسرقبرمن  كه اگرمن پيش ازاو مي اوكسي است

 رستاخيز روز در شترش را سر ببرند كردندكه اگربرسرقبركسي گمان مي . بعضي»كند ذبح
  اگرچنين نكنند پياده خواهد بود.  رود و مي »محشر « بهسواره 
  اين مطلب بنظرآنهائي بودكه به زندگي پس ازمرگ باورداشتند.  البته

 دن برآن نهي شده است  بر گور و تكيه دادن بدان و پا نها ازنشستن

مرا ديدكه  ص: پيامبر كه يت استاعمال روا نيست چه ازعمرو بن حزم روا اين 
صاحب اين گور را آزار « »ال تؤذ صاحب هذا القبر« : . گفت برگوري تكيه داده بودم

  . كرده است  آن را روايت »حسن «احمد با اسناد  ».مرسان
الن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه «:  گفت صكه پيامبر ابوهريره روايت است از

اگركسي بر سر اخگري ازآتش بنشيند و  « .»من أن يجلس على قبر فتخلص إلى جلده خير له
بروايت  ».كه بر سرگوري بنشيند ازآنست راش را بسوزاند و به پوستش برسد بهت جامه
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،  گفته است اين عمل حرام است .ابن حزم احمد و مسلم و ابوداود و نسائي و ابن ماجه
گروهي از سلف از جمله ابوهريره كار وعيد و تهديد شديد وجود دارد. زيرا بر اين

:  گفته است باشد.نووي  بمذهب جمهور فقها اين عمل مكروه مي بناباشند.  نيزبراين قول مي
آيدكه نشستن برگوركراهت  چنين برمي يارانازعبارت شافعي در ام و از سخن همه 

مله نخعي و اند و جمهور علما از ج كرده بدان تصريح تنزيهي دارد و بسياري از فقهاء نيز
اند. تكيه دادن بدان نيز همين حكم را دارد. ابن عمر از  گفته ليثي و احمد و داود نيز چنين
:  گفته است » موطا «. در  اند: نشستن برقبرجايز است گفته  اصحاب و ابوحنيفه و مالك

حاجت باشد  قضاي. مراد ازآن نشستن جهت  نشستن بر قبركه مورد نهي واقع شده است
. امام احمد اين تاويل را سست  اين باره يك حديث ضعيفي هم ذكركرده استو در 

: اين تاويل سست يا باطل است و ابن حزم  گفته است . نووي : چيزي نيست دانسته وگفته
ن قصد  . البته اين اختالف در مورد نشستن بدو هم ازچند جهت آن را باطل دانسته است

.  ظورقضاي حاجت باتفاق همه فقها حرام استباشد، ولي نشستن بمن قضاي حاجت مي
گام  گام نهادن بر قبر جايز است مانند اينكه بدون كه باتفاق همه بهنگام ضرورت همانگونه

  خويش برسد. ه، نتواند به قبر مرد نهادن برقبري

 آن و نوشتن بر گور نهي شده است ل  گچ و امثا  ختن قبر با سا از

) و نشستن برآن و  امثال آن و (از ساختن قبر باگچ  صبرپيام «:  كه جابر نقل است از
نسائي و ابوداود و  ، مسلم. بروايت احمد و  »استساختن بنائي برآن نهي فرموده 

نهى أن تجصص «:  . و متن روايت ترمذي چنين است كه آن را صحيح دانسته است ترمذي
أن يبني على القبر أو : « يت نسائيو درروا »القبور، وأن يكتب عليها وأن يبني عليها وأن توطأ

  ».يزاد عليه أو يجصص أو يكتب عليه
باشد. جمهور علما نهي را در اين روايات حمل  بمعني ساختمان باگچ مي تجصيص

.گويند اين نهي بدين  اند و ابن حزم ازآن معني حرام استنباط نموده است كرده بركراهت
باشد.  انن است نه براي اينكه باقي و جاودكه قبربراي فنا و از بين رفت ست جهت شده ا

كه مرده بدان نيازي ندارد.  كاري از جمله آرايشهاي دنياوي است آراستن آن باگچ
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، از زيد  گچ با آتش سوزانده شده و پخته است كه اند بدين جهت نهي شده است گفته برخي
را باگچ آرايش وآن  اختس كه شخصي را ديدكه بنائي برگور پسرش مي بن ارقم نقل است

كه با آتش پخته شده  ، چيزي : بر وي جفاكردي وكار بيهوده انجام دادي گفت داد. به وي مي
گفته   ندارد. ترمذي اشكالي قبرگل كاري روي  كند باشد او را به خداوند نزديك نمي

كرد، از جمله  كاري توان قبر راگل مي اينكهاند در  : بعضي ازاهل علم رخصت داده است
  گفته است گل كاري قبر اشكالي ندارد.  . امام شافعي بصري حسن
به اندازه يك وجب  ص: قبر پيامبر كه جعفر بن محمد از پدرش روايت شده است از

كرده بودند و برآن سنگريزه نهاده  كاري با خاك قرمزگل اازسطح زمين ارتفاع داشت وآن ر
كرده  جر در تلخيص از آن سكوتكرده و حافظ ابن الح بودند. ابوبكر نجاد آن را نقل

اند، ساختن آن را با آجرو چوب يا  كاري قبر را مكروه دانسته كه علما گچ . همانگونه است
اند مگراينكه زمين نرم و مرطوب باشدكه درآن  درتابوت را نيزمكروه دانسته يتدفن م

: آنان خشت  كه كرده است كه او از ابراهيم نقل كراهت ندارد. از مغيره روايت است  صورت
.  را مكروه بدانستند وني را دوست داشتند وچو پسنديدند و آجر را مكروه مي خام را مي

، ظاهراً نوشتن اسم مرده و غيرآن يكسان  درحديث ازكتابت روي قبور نهي شده است
گفته است اسناد آن صحيح ولي بدان عمل  باشد. حاكم بعد از تخريج اين حديث مي

 گورهايشان ويمسلمين درشرق و غرب جهان اسالمي برر شوايانپيشود، زيرا  نمي
: اين عمل تازگي دارد  گفته اند. ذهبي در تعقيب آن گرفته نويسندكه خلف آن را از سلف مي

گور مكروه است خواه قرآن  گويند نوشتن روي ها مي . حنبلي و نهي بدانان نرسيده است
گويند اگرقبرمربوط به شخص  جزآنكه ستنده باشد يا نام مرده وشافعيه نيزبا آنان موافق

كه موجب شناخت او باشد پسنديده  صالح يا عالمي باشد نوشتن اسم وي و يا چيزي
گور اگرآيات قرآن باشد حرام و اگرچيزي باشدكه بيان  . به راي مالكيه نوشتن برروي است

ر قبركراهت تحريمي گويند كتابت ب ها مي باشد. حنفي مي روهنام يا تاريخ فوت او باشد مك
گفته است اگر نام مرده  دارد مگر اينكه نگران از بين رفتن اثرآن را داشته باشند. ابن حزم

  نمي دانيم.  كنند، آن را مكروه را بر سنگي نقش
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ازگوركنده شده است برآن خاك ريخت  كه خاكيحديث آمده است نبايد بيش از  در
باب ال يزاد على القبر «:  را تحت اين عنوان . بيهقي فصلي چه از اين عمل نهي شده است

گفته است مقصودش اضافه بر خاك  . شوكاني نوشته است »أكثر من ترابه لئال يرتفع
اي را بر قبر مرده  كه نبايد مرده مقصود بيهقي آنست اند گفته بعضي ولي.  خودگور است

: مستحب  گفته است كه ديگر دفن نمود. به راي شافعي معني اول ترجيح داده شده است
كه ازگوركنده شده برآن ريخته نشود. تا قبر زياد از سطح زمين  كه بيش ازخاكي است

  باشد و اگر بيشتر هم باشد اشكالي ندارد.  نداشتهارتفاع 

 گور بيشتراز يكنفر در يك  دفن

كه هر كس جداگانه در گوري دفن شود و دفن بيشتر   معمولي سلف آنست راهنمود 
اندك  اضران، مگر اينكه تعداد مردگان فراوان باشد و ح گور مكروه است در يكاز يكنفر 

باشند يا از عهده كندن گور به قدركافي عاجز باشند، كه در آن صورت اشكالي ندارد. 
: انصاردر روز جنگ احد به  دانسته است كه   كرده و ترمذي آن را صحيح زيرا احمد روايت

؟  كاركنيم ، چه خسته هستيم بسيارما زخمي شده و آمدند وگفتند:  صحضور پيامبر
گور جاي دهيد.  گور گشاد و عميق بكنيد و دو نفر و سه نفر را در يك«:  گفت صپيامبر

  .  »كه بيشتر قرآن حفظ داشته باشد :هركس  گفت  ؟ گفتند كدام يك را اول دفن كنيم
يك مرد و يك «:  كه است  كرده از وائله بن االسقع روايت  »حسن «با سندي  عبدالرزاق

كردند وسپس زن را پشت او قرار  كردندكه ابتدا مرد را دفن مي زن را دريك قبردفن مي
  .  »دادند مي

 در دريا بميرد  كسيكه

:  در دريا در ميان كشتي مرد، امام احمد گفته است كسي مغني آمده است كه اگر در
كنند تا بدانجا  يا دو روز صبر مياگر جائي براي دفن او سراغ داشته باشند يك روز 

، آن  شود در غير آن صورت برسند مشروط برآنكه مطمئن باشندكه جنازه فاسد و تباه نمي
خوانند،  زنند و برآن نماز مي كنند و بدان داروي ضدعفوني مي وكفن مي شويند يرا م
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حسن  اندازند. كه عطاء و بندند وآن را درآب مي اي سنگين بدان مي سپس يك وزنه
نهند و بدريا  : آن را در زنبيلي مي گفته است اند. حسن بصري بصري هم چنين راي داده

: آن را خوب است كه ببندند به دوتخته چوب تا آب  اندازند. امام شافعي گفته است مي
كنند. و اگر آن را   دريا آنرا به ساحل ببرد، شايد بدست قومي بيفتد كه آن را در خاك دفن

. زيرا مقصود از دفن  اولي بهتر است ولياند،  گناهي را مرتكب نشده  نداختند،بدريا هم ا
حاصل شده است ولي اگر آن را در تابوت جاي دهند به تغيير و فساد و تباهي و هتك 

انجامد. چه بسا برهنه وهتك حرمت شده درساحل بماند و بدست  حرمت مرده مي
  .  هتر استمشركان بيفتد، پس آن را بدو تخته ببندند ب

 ل بر گور  نها  شتن و كا دن نها

كه  نهال و دسته گل بر قبر مشروع نيست و دليل شرعي ندارد. اما حديثي  نشاندن 
إنهما «:  گذشت و گفت از كنار دو قبر مي صكه پيامبر  كرده بخاري از ابن عباس روايت 

وأما هذا فكان يمشي بالنميمة، ثم  يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان ال يستنزه من البول،
دعا بعسيب رطب فشقه باثنين، ثم غرس على هذا واحدا، وعلى هذا واحدا، وقال: " لعله يخفف 

،  نيست گيصاحبان آن دوگور در عذابند و عذابشان به خاطر گناه بزر « »عنهما ما لم ييبسا
كرد،  چيني مي گري سخنكرد و آن د اين يكي به خوبي خود را از ادرار تميز و پاك نمي

كرد و بر هر   پس دستور داد يك شاخه تر خرما را برايش آوردند كه آن را بدو قسمت
موجب تخفيف عذاب  اند شده: شايد تا زماني كه خشك ن كاشت و گفت يكي ازآن نهالي 

بوده  ص: اين كار در اثر بركت دعاي پيامبر گفته است  خطابي در جواب آن.  »گردند آنان 
مدت تاثير دعاي خويش را تا زمان  صكه پيامبر اختصاص به وي دارد و گوئي و 

كه خاصيت پذيرش دعا   . و اين بدان معني نيست كرده است  ها بيان خشك شدن آن شاخه
  .  و تخفيف عذاب در شاخه تر هست ولي در شاخه خشك نيست

نشانند،  د ميهاي خرما را بر گور مردگان خو عامي در اكثر شهرها شاخه مردمان
  و هيچ دليلي ندارند. اند شدهبگمانم از اين مطلب متاثر 
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نيزاز اين  صباشد و اصحاب پيامبر گفته است صحيح و درست مي  خطابي كه  آنچه
كه   نقل نشده است ص، پيامبر اند. زيرا از هيچيك از ياران روايت همين مطلب را فهميده

كرده  كه او وصيت هاده باشند، مگر بريده االسلمي گلي بر قبري ن  نهالي يا دسته ، اي شاخه
رسد، نهادن دو شاخه تر  . بعيد بنظر مي بود: برگورش دو شاخه تر بنشانند. بروايت بخاري

خبر باشند  از آن بي صبرگور وكاشتن آن يك عمل شرعي باشد و همه اصحاب پيامبر
بريده معني حديث را عام  : مثل اينكه گفته است »الفتح «. حافظ در  بجز بريده اسلمي

. ابن رشيد گفته است ازگفته بخاري چنين  دانسته و خاص آن دو مرد ندانسته است
: ابن  گفته است . زيرا بدنبال آن بدان دو مرد داشته است اصآيد كه اين واقعه اختص برمي

را تنها : اي غالم اين خيمه را بينداز، زي اي را بر سر قبر عبدالرحمن ديد وگفت عمر خيمه
 رويكه  آيد: چيزي تواند بر وي سايه اندازد. و از سخن ابن عمر چنان برمي عملش مي

تواند تاثير داشته  گور ندارد و تنها عمل انسان مي نهند سودي به حال صاحب گور مي
  باشد. 

 شد اي با زني بميرد و در شكمش جنين زنده گر ا

نانچه احتمال زنده ماندن آن برود زني بميرد و در شكم او جنين زنده باشد، چ اگر
شكم او را بشكافند و كالبد شكافي بعمل آيد و بچه را بيرون آورند. راي  كه  ستواجب ا

  باشد. پزشك خبره در اين باره معتبر مي
كه از يك مرد مسلمان حامله باشد و بميرد و جنيني در شكمش   كتابي  يك زن اگر

كه يك زن  كرده است  از واثله بن االسقع روايت  قيبيهكرد.  باشد او را بايد تنها دفن 
گورستان   كردند كه نه  كه در شكمش بچه مسلماني بود مرد و او را در جائي دفن  نصراني

: چون آن  . امام احمد آن را اختيار كرده است و گفته گورستان نصاري مسلمانان بود و نه 
برند و اگر در  از عذاب او رنج مي است اگر در قبرستان مسلمانان دفن شود فركا  زن

  .  اش از عذاب كافران در رنج است كافران دفن شود، بچه  گورستان

 ن دفن شود مرده در گورستا بهتر است
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دفن درگورستان مسلمانان بهتر است از دفن  )1(: به راي ابوعبداهللا گفته است قدامه ابن
، و بيشتر به سراي آخرت  كمتر است شا ها. زيرا ضرر و زيان آن براي ورثه زنده در خانه

اصحاب و تابعين و  موارهشباهت دارد و بيشتردرمعرض دعا و ترحم مومنان قراردارد. ه
 صكندكه چرا پيامبر . اگركسي سئوال هايشان ديگران در صحرا دفن مي شدند نه در خانه

كه  گوئيم گشت و دو نفراز يارانش در خدمت وي مدفونند؟ درجواب مي در منزلش مدفون
، آن را  گشت تا مردم در منزلش مدفون صپيامبر: بدان جهت  گفت حضرت عايشه

نيز ياران خود را در  ص. و پيامبر بصورت عبادتگاه و مسجد درنياورند. بروايت بخاري
. ياران  ، از پيروي از ديگران بهتر است صكرد و پيروي از رفتار پيامبر دفن مي »بقيع «

 : دانستند و روايت هم شده است كه مي صه را خاص پيامبردفن در خان صپيامبر
بعالوه  .»شوند ميرند دفن مي پيامبران در همانجا كه مي « »يدفن االنبياء حيث يموتون«

را ازكثرت رفت و آمد مصون و ازديگر قبرها مشخص  صمسلمانان خواستند قبر پيامبر
  باشد.
او را در منزلش دفن كنند، تكليف امام احمد سئوال شد كه اگركسي وصيت كردكه  از

  همراه ديگر مسلمانان دفن كرد.  گورستانكه او را بايد در ؟ او جواب داد چيست
  

 ن نهي شده است به مردگا سزا گوئي از نا

حالل  ، و ناسزاگوئي به مردگان مسلمان و برشمردن عيوب و بديهاي آنان فحش
التسبوا االموات فإنهم « : گفت صپيامبر كه . زيرا بخاري از عايشه روايت كرده است نيست

به مردگان ناسزا و فحش مگوئيد. چون بيگمان بر مبناي اعمالشان « »قد أفضوا إلى ما قدموا

ابوداود و ترمذي با  .»اند اعمال خودشان رسيده پاداششود و آنان به  با آنان داوري مي
كروا محاسن موتاكم وكفوا اذ « : گفت صسندي ضعيف از ابن عمر نقل كرده است كه پيامبر

                                         
   ست.منظور امام احمد ا - 1
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 دداريمحاسن مردگان خود را يادكنيد و از ياد مساوي و بديهاي آنان خو« »عن مساويهم

  . »ورزيد
اگرمسلماناني بوده باشندكه متجاهربه فسق يا بدعت بوده باشند وعمل فاسد  اما

ردم باشد. تا م كند بدگوئي ازآنان مباح مي شدند، اگرمصلحت مسلمين ايجاب مرتكب مي
باشند و به آنان اقتدا  داشتهكردارها وگفتارها، نفرت  از حال آنان پرهيزكنند و از اينگونه

  .  نكنند. ولي اگر مصلحت ايجاب نكند بدگوئي آنان هم جايز نيست
گذشتند و از او به نيكي  اي مي كه ازكنار جنازه اند: كرده و مسلم از انس روايت بخاري

اي ديگرگذشتند  . سپس ازكنار جنازه»وجبت«:  گفت صپيامبر ياد كردند و او را ستودند،
  .»وجبت«:  و از وي بدگوئي كردند، اوگفت

: ازآن مرده ستايش و  گفت ص: چه چيزي واجب شد؟ پيامبر گفت خطاب عمربن
يكي بدگوئي نموديد، پس دوزخ  نكرديد و بهشت برايش واجب شد و از آ تحسين

  گواهان خدا در زمين هستيد.  ،برايش واجب شد، شما مردم راستگو
لعن الذين  « فرمايد: باشد: خداوند مي كافر و نفرين آنها جايز مي بدگوئي از مردگان 

و لعن فرعون و امثال او در كتاب  »كفروا من بني إسرائيل...، وقال: تبت يدا أبي لهب وتب
  ».أال لعنة اهللا على الظالمين« : خدا آمده و مشهور است

 ر قبر  در كناقرآن  خواندن

   
درباره ثواب قرائت قرآن در كنار قبر، اختالف دارند. امام شافعي و محمد بن  فقهاء

گويند بركت مجاورت براي مرده  دانند و مي ، آن را مستحب مي الحسن از پيروان ابوحنيفه
  شود.  حاصل مي

  گفته است اند. و امام احمد قاضي عياض و قرافي از مالكيه نيز با آن موافقت كرده و
 صگويند: چون دراين باره سنتي از پيامبر كه اشكالي ندارد. امام مالك و ابوحنيفه مي

  باشد. نيامده است مكروه مي
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  قبر  نبش
كه  شود تا زماني  كه مرده مسلمان درآن دفن مي  : جائي اتفاق دارند بر اينكه علما

آيد و  قوفه او به حساب ميچيزي از گوشت و استخوان او باقي مانده باشد، آن محل مو
گرديد، دفن ديگري در آن و   . هرگاه پوسيده شد و به خاك تبديل است امنبش آن حر

باشد.  كاشتن و ساختمان و امثال آن جايز مي  كشت و زرع و نهال ، براي  گيري از آن بهره
انده م قيگرديد كه استخوانهاي آن مرده هنوز با اگر كسي قبري را حفر نمود و متوجه 

، بايد حفر را متوقف سازد حتي اگرازآن فارغ هم شده باشد، ولي اگر اندكي از  است
  كنند.  استخوان او باقي مانده باشد، جايز است آن را دركنار مرده جديد دفن 

كرده باشند، ولي هنوزبروي خاك نريخته باشند وبر وي نماز خوانده  را دفن اگر كسي
  ر بيرون آورند و بر وي نماز بخوانند، آنگاه مجددا دفن شود.نشده بود، بايستي آن را ازگو

 و، بنا براي حنفيه  بيرون آوردن آن و بروي خاك ريخته شده بود، نبش قبر ليكن اگر 
شود. و بروايتي  و بر گور وي نماز خوانده مي ستشافعيه و بروايتي از امام احمد، حرام ا

نماز خوانده شود بنا براي شافعي و مالك و از امام احمد بايد نبش قبر شود تا بر وي 
احمد نبش قبر براي يك هدف صحيح ومشروع درست است مانند اينكه مالي و چيزي 

غسل داده نشده باشد  اينكه مرده رو به قبله نباشد يا اينكه مرده يادرگور جا مانده باشد 
حتمال متالشي يا خوب تكفين نشده باشد، دراين موارد نبش قبرجايز است مگراينكه ا

  شدن جسد درميان باشدكه درآن صورت نبايد نبش قبر بشود. 
دانند، كه از  كردن مي دانند و آن را مثله حنفيه در اين موارد نبش قبر را جايز نمي ليكن

كه نبايد  كه جسد تغييركرده باشد، است وقتي مثله است  گفته  . ابن قدامه آن نهي شده است
 وجوداگر بدون تكفين دفن شده باشد، در اين باره دو راي منبش قبر شود وگفته است 

اند چون هدف از تكفين پوشيدن و ستر عورت مرده است واين هدف  گفته  : بعضي است
  شود.  با تدفين حاصل شده است پس نبش قبر نمي

باشد، پس بايد نبش قبر  اند، تكفين همچون غسل دادن واجب مي برخي ديگرگفته و
كندن گور را فراموش  يزبعمل آيد. احمدگفته است اگر گوركن وسيله شود و تكفين ن

كند و اگر چيزي مانند كلنگ و تيشه و يا پول درآنجا   تواند گور را نبش كرده بود، مي
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. از او سئوال شد، اگر بستگان ميت  مانده بود، اگر قيمتي داشته باشند، نبش قبر جايز است
خواهند؟  چطور؟ او گفت در اينصورت چه چيز ميحاضر به پرداخت بهاي آنها باشند 

يعني ديگر نبش موردي ندارد) اين مطلب در روايتي از بخاري بنقل از جابرآمده  (
تا بر جنازه او  فت) مرد، ر رئيس منافقين كه عبداهللا بن ابي ( وقتي ص: پيامبر كه است

رش كه از بزرگان اصحاب به احترام پس اند، لذا ( حاضر شود و دريافت كه او را دفن كرده
او را بر  صبود) دستور داد، او را از گور بيرون آورند كه بيرون آورده شد، پيامبر

  خويش را بروي زد و بر وي پيراهني پوشانيد.  دهانزانوانش نهاد و آب 
كه  كرده بودند  : مردي را با پدرم دفن گفته است  كه  باز هم از جابر روايت است 

را  پدرم را بيرون آوردم و او كردم و ) نبش قبر بعد ازشش ماه اينكه (خوشم نيامد، تا 
 : : باب اي نوشته است . بخاري براي اين دو حديث يك باب جداگانه كردم  جداگانه دفن

كرده است كه  ابوداود از عبداهللا بن عمرو روايت ،»هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة ؟«
: اين  گفت ص، پيامبر كرديم رفتيم و ازكنار قبري عبور يكه بسوي طايف م وقتي«:  گفت

كرد، چون ازآنجا بيرون آمد دچار  اين حرم بود و ازآن دفاع مي كه در ابورغال است قبر
.  گشت  آمده بودند و لذا در آنجا مدفون گرفتار  اين مكان بدان كه قومش در مصيبتي شد

، اگرازوي نبش قبركنيد آن را  شده استكه با وي دفن  اي طالئي است و نشانه آن شاخه
گفته  . خطابي ». مردم به سوي آن شتافتند وآن شاخه را بيرون آوردند با وي خواهيد يافت

آيدكه نبش قبور مشركين اگر درآن سودي براي مسلمين داشته  : ازاين روايت برمي است
  باشد و قبر مشركان حرمت قبر مسلمانان را ندارد.  باشد، جايز مي

 ئي ديگر  ئي به جا ميت از جا ل انتقا

، مگر اينكه در نزديك  براي شافعيه نقل ميت از شهري به شهري ديگر حرام است بنا 
، چه  است اماكن جايز بدينالمقدس باشدكه درآن صورت انتقال آن   مكه يا مدينه يا بيت

سد او را باشند. اگركسي وصيت كرد كه ج اين اماكن شرعاً داراي شرف و فضيلت مي
گردد، زيرا احتمال  بغير از اين اماكن متبركه انتقال دهند، وصيت او تنفيذ و اجرا نمي

، مگر  بيرون آوردن جسد ازقبر هم حرام است وداردكه جسد تغييركند و دفن بتاخير افتد. 
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اينكه دليل موجه و غرض صحيحي دركار باشد. مانند اينكه بدون غسل دادن دفن شده 
را رو به قبله دفن نكرده باشند يا اينكه قبر در مسير سيل باشد يا مرطوب باشد يا آن 

گفته است نبش قبر بعد از تدفين براي  اشكال ندارد. درمنهاج صورتباشدكه در اين 
كند مانند  ، مگراينكه ضرورتي ايجاب انتقال به جائي ديگر بهر منظوري باشد حرام است

درآن  لي، دفن شده باشد يا ما صبي يا رو به غير قبلهاينكه بدون غسل يا درزمين و جامه غ
  افتاده باشد . 

،  براي مالكيه انتقال ميت از محلي به محل ديگر، پيش از تدفين و بعد ازآن بنا
، دربحر يا بيرون  كند، جايزاست مانند اينكه خوف غرق شدن آن اگرمصلحتي آن را ايجاب

او بخواهندكه بدانان نزديك باشد و او  وابستگانآوردن آن وسيله درندگان در بين باشد يا 
كنند، يا اينكه باميد  كنند يا اينكه بخواهند درگورستان خانوادگي خويش دفنش را زيارت

كه در اين صورت انتقال  ، به جائي ديگر، انتقالش دهند و امثال آن بركت وفيض و فضيلت
شي شدن جنازه و تغيير بوي مگر اينكه موجب هتك حرمت و متال باشد، ميجنازه جايز 

  گردد.  آن و شكستن استخوانهايش
باشد و مستحب  گويند نقل ميت از شهري به شهري ديگر، مكروه مي مي ها حنفي

و نقل آن پيش از  ، كه در آنجا مرده است كه هركس درگورستان محلي دفن شود، است
اشد اشكالي ندارد. و ب گورستان مي كه مسافت معمولي دفن تا مسافت يك ميل يا دو ميل

بعد از دفن نقل آن حرام است مگر اينكه عذري در ميان باشد. اگر فرزند زني بميرد و آن 
شود.  خواسته وي پذيرفته نمي كند،  تابي بيدهد و  الزن بخواهد آن را به شهر خويش انتق

  گردد. كه شهيد در محل شهادتش دفن گويند: مستحب است ها مي جنبلي
كشتگان را در  « »ادفنوا القتلى في مصارعهم«ه است بموجب حديث جابر: احمدگفت امام

دستور  صيامبرپ« ماجه روايت كرده است كه ابن ».اند دفن كنيد كشته شده كه همان محل
اما غيرشهدا را نبايد ازشهري  ».كنيد كشتگان جنگ احد را در محل شهادتشان دفن ، داد كه

 نذرليل موجهي دربين باشد. مذهب اوزاعي و ابن المكرد مگراينكه د به شهري ديگر نقل
  :  گفته است  . عبداهللا ابن مليكه نيز چنين است
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فرزند حضرت ابوبكر درميان سپاه اسالم به شهادت رسيده بود و او را به  عبدالرحمن
: به  گرديد. چون عايشه به مكه آمد به سرقبراو رفت و گفت كردند وآنجا دفن مكه حمل

شدي و اگر آنجا در سر  بودم همانجا دفن مي مرگت آنجا مي گربهنگامد اخداي سوگن
ميرد  كه مي ، زيرا دفن ميت در محلي آمدم بودم ديگر به زيارتت نمي قبرت حاضر مي

اي درست  آيد، ولي اگر دلياب موجه و فايده آسانتر است و تغييري در جنازه هم پيش نمي
  نقل آن باشد، اشكال ندارد. در

. در اين باره  بينم : من در نقل ميت از شهري به شهري ديگراشكالي نمي حمدگفتا امام
: سعد بن ابي وقاص وسعيد بن زيد را ازعقيق به مدينه  اززهري سئوال شد. اوگفت

  كردند. حمل

 و تسليت  تعزيت

كردن و طلب شكيبائي براي صاحبان ميت است به  بمعني دلجوئي تسليتو  تعزيت 
باشد  گفتن به صاحب مرده مستحب مي  . تعزيت و تسليت دوه و مصيبتمنظور تخفيف ان

كافر ذمي هم باشد، زيرا ابن ماجه و بيهقي با سند حسن از عمرو بن حزم   حتي اگر مرده
ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إال كساه اهللا عزوجل « : گفته است صپيامبر اند كه كرده  روايت

هر مرمني به برادر ايماني خود، تسليت مصيبتي را بگويد  « »من حلل الكرامة يوم القيامة
  ».اندكرامت را به وي مي پوش خداوند درروز قيامت جامه 

  گفتن به همه اهل و خويشاوندان مرده بزرگ و كوچك و مرد و زن  است تسليت الزم
مگر دختر بسيار زيبا و آشوبگر كه جز محارم نبايد كسي به وي تسليت  گفته شود (

  يد) گو
گوينده يا  تسليت كهپيش ازتدفين و بعد ازآن تا سه روز است مگر اين گفتن تسليت 

  صاحب ميت غائب بوده باشند. درآن صورت بعد از سه روز نيز اشكالي ندارد. 

 ت تسليت  و كلما ظ الفا

موجب تخفيف مصيبت و واداشتن مصيبت ديده بر شكيبائي و  كه  كلماتي  هرگونه
باشد.  ماثور منقول اكتفاكند بهتر مي الفاظكند. ولي اگر به  كفايت مي  گردد، صبر وي 
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كه  را نزد وي فرستادم ص: دختر پيامبر گفته است كه كرده بخاري از اسامه بن زيد روايت
إن هللا ما أخذ، وله ما «:  پسرم مرده است و نزد ما بيايد او پيام داده بودكه ضمن سالم بدان

بيگمان چيزي راكه خداوندگرفته  « »ل مسمى، فلتصبر، ولتحتسبأعطى، وكل شئ عنده بأج
بخشد  باشد و نزد شما امانت و عاريه بوده است وچيزي راكه مي است ملك خود او مي

 نزدكند و هر چيزي  آنهم ملك اواست وبر حسب مشيت خويش در آن تصرف مي
يرد و تقديم گ خداوند زمان و مدت معيني دارد، چون مدتش تمام شد آن را پس مي

گيريد و اجر و پاداش آن  تابي نكنيد و راه شكيبائي را پيش وتاخيردرآن راه ندارد، پس بي
  ».را از خداوند بخواهيد

، از معاذ بن  كه يكنفر راوي ضعيف درآن هست سندي باو حاكم و ابن مردويه  طبراني
وي تسليت گفت كه اي به  طي نامه صاندكه پسر معاذ مرده بود، پيامبر كرده جبل روايت
سالم عليك، فإني  محمد رسول اهللا إلى معاذ بن جبل.من  بسم اهللا الرحمن الرحيم.« نوشته بود:

أحمد إليك اهللا الذي ال إله إال هو، أما بعد: فأعظم اهللا لك االجر وألهمك الصبر، ورزقنا وإياك 
المستودعة، متعك اهللا به في غبطة  الشكر فإن أنفسنا وأموالنا وأهلنا من مواهب اهللا الهنيئة وعواريه

وسرور وقبضه منك بأجر كثير، الصالة والرحمة والهدى، إن احتسبته فاصبر، وال يحبط جزعك 
بنام  « »أجرك فتندم، واعلم أن الجزع ال يرد ميتا، وال يدفع حزنا، وما هو نازل فكأن قد والسالم

، درود خدا بر تو، ترا به حمد  جبل. ازمحمد پيامبر خدا به معاذ  خداوند بخشده و مهربان
و معبودي نيست و بعد، خدا اجر و پاداش ترا  ئيكه به جز او خدا خوانم و ستايش اهللا مي

كه  فراوان گرداند و به تو شكيبائي دهد، و شكر و سپاس را روزي ما و شماگرداند، بدان
باشد  اراي خداوند ميبيگمان جان ما و دارائي ما و خانواده ما، همه آنها از بخششهاي گو

اند، خداوند به عوض مفقود به تو شادي و خوشي عطا  پيش ما نهاده شده ريتو بعا
فرمايد وآن را در برابرپاداش فراوان ازشما بگيرد، بتو رحمت ودرود و هدايت بخشد اگر 

، اجر و  كه جزع و زاري ، مواظب باش خواهي شكيبا و صبور باش پاداش آن را از خدا مي
كه زاري  ، ش ترا، باطل نكندكه پشيمان مي شوي و پشيماني سودي ندارد و بيقين بدانپادا

كه بايد پيش آيد  سازد و آنچه گرداند و اندوهي را برطرف نمي اي را برنمي تابي مرده و بي
  . »والسالم.  پيش آمده است
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كرده  خود از جعفر بن محمد و او از پدرش و از جدش روايت مسنددر  شافعي
وفات يافت و مراسم تعزيه برقرارگرديد ازكسي شنيدندكه  ص: چون پيامبر كه گفت تاس
إن في اهللا عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك، ودركا من كل فائت، فباهللا فثقوا « : گفت مي

بيگمان وجود خداوند در برابر هرمصيبتي «» وإياه فارجوا، فإن المصاب من حرم الثواب
،  اي است كننده هر از دست رفته بهترين جانشين هرمرده و جبران موجب آرامش خاطر و

كه از  مصيبت زده كسي است يپس به خداوند اطمينان داشته و به او اميدوار باشيد، براست
  . . زنجيره سند روايت ضعيف است »پاداش محروم باشد

به وي  اند: اگر مسلماني به مسلماني ديگر درباره مرده مسلمانش گفته دانشمندان
 وندخدا «» أعظم اهللا أجرك وأحسن عزاءك، وغفر لميتك«: گويد، اين جمالت را بگويد تسليت

. و »ات را بيامرزاد پاداش ترا فراوان و تسليت و آرامش خاطر ترا نيكوگرداند و مرده
 .»أعظم اهللا أجرك، وأحسن عزاءك«مسلمان خطاب به مسلمان درباره مرده كافرش بگويد: 

أخلف اهللا « گويد بگويد: خطاب به كافري درباره مرده مسلمانش تسليت مي اگر مسلمان
گويد:  . صاحب مصيبت درجواب پس ازگفتن آمين مي »كند برايت جبران خدا« .»عليك

. امام احمد گويد: اگر خواست با وي مصافحه »پاداشت را بدهد خداوند« »آجرك اهللا«
اش  جهت مصيبت جامه بهيكي را ديدكه كند و اگر نخواست مصافحه نكند و هرگاه  مي
گويد و نبايد حقي را به خاطرباطلي رها  كند و تسليت درد، او را دلجوئي و نصيحت مي

كند، خوب  كار نهي . و اگر او را ازآن ) گفتن حق است و جامه دريدن باطل تسليت سازد (
  .  است

  براي تسليت و تعزيه نشستن

گفته شود بدون اين براي آن  اوندان ميت تسليت كه به خانواده و خويش  آنست سنت
.  ، نشستن براي آن جزو سنت نيست گوينده و خواه تسليت شنونده  بنشينند، خواه تسليت

 شستن: ن كتاب ام گفته است . امام شافعي در و راهنمود سلف صالح نيز چنين است
نكنند. زيرا اين عمل  ، حتي اگرگريه هم دانم را، براي ماتم و سوگ پسنديده نمي گروهي 

، امام شافعي و يارانش  گفته است گردد. نووي موجب تجديد اندوه وهزينه وتكلف مي



  999  جنائز (مطالب مربوط به كفن و دفن مردگان) 
  

  

است كه نبايد  بودهدانند، و مقصودشان آن  نشستن براي تعزيت و تسليت را مكروه مي
گفتن نزد آنان بروند  ، در جاي معيني بنشينند و مردم براي تسليت اهل و خويشاوندان ميت

كند چه زنان بنشينند و چه مردان  كارها و حوايج خويش بروند. فرق نمي كه بايد دنبالبل
  .  هردو مكروه است

كرده و آن را به صراحت از امام شافعي نقل كرده  تصريح طلبنيز بدين م محاملي
كراهت تنزيهي دارد، ولي اگر موجب حدوث و بروز  . نشستن براي تسليت و تعزيت است

آيد، زيرا در حديث صحيح  گردد، جزو محرمات و ناشايست بحساب مي يبدعتهاي ديگر
كه پيامبر نگفته يا نكرده  هر امر ديني« »أن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة« : كه ست ا 5آمد

گزاري در  گردد و هرگونه بدعت يا تقريرو تثبيت نكرده باشد، بدعت محسوب مي
پيشينيان  واند.  ها اين راي را پسنديده از حنفي امام احمد و بسياري ».استگمراهي  ، دين

اند: براي تعزيه سه روز نشستن در غيرمسجد اشكالي ندارد، مشروط برآنكه  گفته  حنفيه
  مرتكب محظورات و منهيات نشوند. 

دهند از قبيل اجتماع براي تعزيت و تسليت و برپاي  امروز مردم انجام مي كه آنچه
گزاف  هاي و فرش كردن منازل و صرف اموال فراوان و هزينه داشتن سراپرده و خيمه زدن

باشد و بر مسلمانان  كه زشت و ناپسند مي براي فخر و مباهات از جمله بدعتهائي است
گونه مراسم چيزهائي  ، بويژه كه در آن كه ازآن پرهيزكنند. و ارتكاب آنها حرام است  است

. و از قبيل اعمال جاهليت  سازگار نيست گيردكه با راهنمود قرآن و سنت نبوي مي امانج
، بدون اينكه مردم  باشند، همانند خواندن قرآن به آواز بدون مراعات آداب تالوت مي

. در نزد  آن امثالكنند به سخن پراكني و سيگار دودكردن و  ساكت باشند، بلكه شروع مي
روزهاي اول اكتفا  پذيرد و به كار بدينجا خاتمه نمي ، بسياري از صاحبان هوي و هوس

كنند  كنند، بلكه هفته و چله و سال روزو دومين سال و چندمين سال برايش برگزارمي نمي
وكارهاي ديگري راكه با عقل و نقل سازگار  ندكن و اين بدعتها را بدين مناسبت تكرار مي

  دهند.  ،انجام مي نيست

 قبور  زيارت
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مام احمد و مسلم و صاحبان سنن باشد. زيرا ا قبور براي مردان مستحب مي زيارت
كنت «:  گفت ص: پيامبر كه اندكه او از پدرش شنيده است كرده ازعبداهللا بريده روايت

كرده  من شما را اززيارت قبور نهي« »نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها.فإنها تذكركم االخرة
را بياد شما  . ازاين ببعد به زيارت قبور برويد زيرا اين عمل آخرت و قيامت بودم
شده بودند، زيرا   كار منع العهد بودند و ازآن قريب. ابتدا چون با دوران جاهليت »آورد مي

كردند. ولي بعدا كه اسالم در دل آنها  درآنموقع ازگفتن سخنان زشت وناروا پرهيزنمي
. كنند گرفت و احكام آنرا شناختند، شارع مقدس بدانان اجازه دادندكه قبور را زيارت جاي

كرد و   گريه به زيارت قبر مادرش رفت و صكه پيامبر  روايت است هاز ابوهرير
استأذنت ربي أن استغفر لها، فلم يؤذن لي، « : ، وگفت گريه انداخت اطرافيانش را نيز به

 كردم جازهاز خداي خودكسب ا « »واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي فزوروها، فإنها تذكر الموت
كردم تا  ، به من اجازه داده نشد، واز خداوندكسب اجازه كنم طلب استغفارتا براي مادرم 

، به من اجازه داده شد. پس به زيارت قبور برويد زيراكه يادآور مرگ  بزيارت او بروم
  . رمذي. بروايت احمد و مسلم و صاحبان سنن مگر ت »است
باشد، زيارت  مي گيري توجه به اينكه مقصود وهدف اززيارت قبوريادآوري وعبرت با
  . اگر آن قبور مربوط به ستمكاران و مجرماني است كافران نيز بدينمنظور جايز است قبور

زيارت آنها، بر  نگام، مستحب است به كه خداوند آنها را به سزاي اعمالشان رسانده است
. زيرا  خداوند، عرضه داشت گريست و نيازمندي خويش را به پيشگاه حال خويشتن

 »ثمود «سرزمين  »حجره«كه به  وقتي صكه پيامبر كرده است ز ابن عمر روايتبخاري ا
ال تدخلوا على هؤالء المعذبين إال أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا « : رسيدند به ياران خودگفت

گور اين مردمان در عذاب نرويد مگر  به ميان « »باكين فال تدخلوا عليهم ال يصيبكم ما أصابهم
گريان نيست به ميان آنان مرويد، تا آنچه بدانان رسيده  ، اگر چشمانتان ريانگ با چشمان

  .  )»نشويدتا شما نيز به سرنوشت آنان گرفتار  است به شما نيزنرسد، (

 رت قبور  زيا چگونگي
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به سرقبررفت ودرمقابل روي ميت قرارگرفت بروي سالم دهد و او را  كسي هرگاه 
  : ستدعاكند و در اين باره آمده ا

كه هرگاه به زيارت  داد، به ياران خود ياد مي ص: پيامبر بريده روايت است كه از  -1
الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء اهللا بكم  السالم عليكم أهل« قبور رفتند بگويند:

 ون درود بر شما اي مومنا « »الحقون، أنتم فرطنا ونحن لكم تبع، ونسأل اهللا لنما ولكم العافية
، شما پيش  پيونديم مسلمانان ساكن اين ديار، بيگمان ما نيز، اگرخدا بخواهد به شما مي

، براي خود و شما از  قراوالن و پيشروان ما هستيد و ما هم دنباله روان شما هستيم
  . احمد و مسلم و ديگران يتبروا ».داريمخداوند در امان بودن از عذاب را مسئلت 

گذشت و بدانان  ازكنارگورستان مدينه مي ص: پيامبر كه يت استابن عباس روا از  -2
» السالم عليكم يا أهل القبور.يغفر اهللا لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن باالثر«:  وگفتروي آورد 

خداوند ما و شما را بيامرزد. شما پيشگامان و ما بدنبال  . گورستان درود بر شما اي مردم «
  . بروايت ترمذي ».هستيمشما 
آخرشب به  صرسيد. پيامبر : هروقت نوبه به من مي كه عايشه روايت است از  -3

السالم عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون غدا « : گفت رفت و مي گورستان بقيع مي
درود بر شما اي خانه « »مؤجلون، وإنا إن شاء اهللا بكم الحقون.اللهم اغفر الهل بقيع الغرقد

رسد اينك به شما رسيده  كه به شما وعده داده شده بود، فردا به شما مي ه، آنچ قوم مومنان
گورستان بقيع  . خداوندا مردم شويم هم اگرخدا بخواهد به شما ملحق مي ما، وبيگمان  است

  . بروايت مسلم ».بيامرزرا 
 ؟ گفتم به مردگان چه بگويم ص: به پيامبر گفت  كه  هم از عايشه روايت است باز  -4

 لمين، ويرحم اهللا المستقدمين مناقولي: السالم على أهل الديار من المؤمنين والمس« : فتگ 
درود خدا بر مومنان و مسلمانان اين سرزمين و « »والمستأخرين، وإنا إن شاء اهللا بكم الحقون

خداوند متقدمين و متاخرين ما را بيامرزد و بيگمان ما نيز اگر خدا بخواهد به شما 
  .  »پيونديم مي

سايند و آنها را  دهندكه به ضريح قبور چهره مي عوام انجام مي كه اماكارهائي و
كه پرهيز از آنها  ، كنند، از جمله بدعتهاي زشت و ناروائي است بوسند و طواف مي مي
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 دكه نباي كعبه شريف است باشند. زيرا اين اعمال مخصوص واجب است و حرام مي
آن قياس شود و خيرونيكي در پيروي از سنت قبرهيچ پيامبري و ولي صالحي بر

كه  خيزد. ابن القيم گفته است باشد و هر چه شر و بدي است از بدعتها مي مي صپيامبر
براي دعاي خير وآمرزش و طلب ترحم  رفت هرگاه به زيارت قبور مي صپيامبر

نند و روند تا خود اموات را، بخوا . ولي مشركان بزيارت قبورمي رفت ومغفرت آنها مي
دهند و بوسيله آنها از خداوند برآوردن نيازها و اعانت و  خداوند را بدان اموات قسم مي

باشد. زيرا رهنمود  مي صاينها همه خالف رهنمود پيامبر هطلبندك توجه او را مي
توحيد و يكتاپرستي و طلب خير و مغفرت براي مردگان است ولي رهنمود  صپيامبر

يا براي مرده  گروهند: ه. اينها س بخودشان و به مردگان است اينها شرك وبت پرستي وبدي
كنند يا دعاكردن درآنجا را بهتر از  كنند يا بوسيله مرده براي خودشان دعا مي دعا مي

كند،  و يارانش را بررسي صدانند، هركس بدقت رهنمود پيامبر دعاكردن در مساجد مي
  شود.  مي روشن  يشفرق بين اين دو تا برا

 ن  براي زنا ن گورستا  زيارت
مالك و بعضي از حنفيه و روايتي از امام احمد و بيشتر علما زيارت گورستان را  امام

زيارت  گام: بهن گفت صدانند. زيرا قبال از عايشه نقل شدكه به پيامبر براي زنان جايز مي
ستان كه عايشه روزي ازگور . از عبداهللا بن ابي مليكه آمده است قبور چه چيز بگويم

؟ گفت به زيارت قبر برادرم عبدالرحمن رفته  آئي گفتم اي ام المومنين ازكجا مي آمد، مي
:  گفت ) نهي نفرموده بود؟ براي زنان زيارت قبور ( از ص: مگر پيامبر گفتم . به وي بودم
، او از زيارت قبور نهي كرده بود، سپس بدان دستور داد. به روايت حاكم و  آري

. و ذهبي آن را  كرده است است تنها بسطام بن مسلم بصري آن را روايت گفته كه بيهقي
كه  : رسول خدا ازكنار زني كه . در صحيحين از انس آمده است است هدانست »صحيح«

از خدا بترس و  « »اتقي اهللا، واصبري«:  گذشت و به وي گفت گريست اش مي برگور بچه
، به  رفت صاهميتي دارد. چون پيامبر: مصيبت من براي تو چه  . اوگفت»باششكيبا 

رفت و  صپيامبرگفته شد: او پيامبر خدا بود. آن زن بسيار ناراحت شد و بدر خانه  وي
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 : گفت ص. پيامبر : اي رسول خدا من ترا نشناختم ديدكه بر در او درباني نيست و گفت
هنگام نخستين شكيبائي آنست كه در آغاز مصيبت و ب «» إنما الصبر عند الصدمة االولى«

بودن او را درگورستان منكر  صاند كه پيامبر كرده  . از اين حديث استدالل»مصيبت باشد
براي مرد و زن فرقي ندارد  كار ننشد و زيارت گورستان براي يادآوري آخرت است و اي

گورستان را  گروهي زيارت   باشند. ولي و مردان بيشتر از زنان بدين يادآوري نيازمند نمي
. و در  دانند زيرا شكيبائي آنها اندك و جزع و زاريشان بسيار است ي زنان مكروه ميبرا

لعن اهللا زوارات «:  حديثي هم بروايت احمد و ابن ماجه و تصحيح ترمذي آمده است
گفته است لعنت و نفرين در اين حديث  . قرطبي »كننده قبور نفرين بر زنان زيارت« »القبور

، صيغه مبالغه  »زوارات«كلمه  روند، چه اوان به زيارت قبور ميكه فر متوجه زناني است
گردد و بسيار  شايد بدين جهت باشدكه موجب تضييع حق شوهر و خودنمائي مي واست 

  كنند و امثال اينها. فرياد و زاري مي
شودكه اگراين مطالب نباشد اشكالي ندارد، چون براي مردان و زنان  گفته مي گاهي 

از ميان  حديثگفته است با اين توجيه قرطبي تناقض ظاهر  . شوكاني استياد مرگ نيكو 
  رود.  مي

 فع است براي مرده سودمند و نا كه  ئي كارها

اهدا شود؟ باتفاق اگركسي كارهاي  صجايز است ثواب و پاداش اعمال به پيامبر آيا
حال زندگي خود همچنان ادامه داشته باشند، و در  همنيك انجام دهد، كه بعد از مرگ او 

رسد. زيرا مسلم و  سبب آنها بوده باشد، ثواب و پاداش آنها پس ازمرگ نيز به وي مي
إذا مات ابن آدم انقطع عمله « : گفت صاند كه پيامبر كرده صاحبان سنن از ابوهريره روايت

ل او كسي مرد اعما هرگاه«» إال من ثالث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له
كه بعد ازاو  كارنيكي ، پذيرد و چيزي وي را سود ندارد مگر سه چيز صدقه جاريه پايان مي

، يا فرزند  استفاده ديگران است موردكه بعد از او هم  هم باقي است وادامه دارد يا دانشي
  .»كند كه همواره وي را دعا مي شايسته و نيكوكاري
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إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته « : گفت كه كرده است روايت صماجه از پيامبر ابن
بعد موته، علما علمه ونشره، أو ولدا صالحا تركه أو مصحفا ورثه. أو مسجدا بناه، أو بيتا بناه البن 

بيگمان  « »السبيل أو نهرا أكراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته، تلخه من بعد موته
دهد و  كه تعليم مي رسد عبارتند از: دانشي من ميكه بعد ازمرگ به مو اعمال و حسناتي

كه به ارث از  گذارد يا مصحفي از خود بجاي مي كه صالحيكند، يا فرزند  كمك مي بنشرآن
اي كه براي راهگذران و مسافران ساخته  كه بنا نهاده است يا خانه ماند، يا مسجدي او مي

 حالكه در اي ، يا صدقه براي استفاده عمومكه آن را كرايه كرده باشد يا  اي باشد، يا رودخانه
كرده باشد. ثواب و پاداش اينها همه بعد از  تندرستي وزندگيش از مال خودش بيرون

  .  »رسد مرگ به وي مي
من سن في االسالم سنة « : گفت صكه پيامبر كرده است از جرير بن عبداهللا روايت مسلم

غير أن ينقص من أجورهم، ومن سن في االسالم حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من 
هركس  « »سنة سيئة كان عليه وزرها، ووزر من يعمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شئ

كند و باندازه  سنت و راه و رسم نيكوئي در اسالم نهاد او پاداش آن عمل را دريافت مي
دارد بدون اينكه  نيز ثواب دريافت مي كنند بعد از او به آن عمل رفتار مي هك كساني پاداش

كاسته شود و هركس در اسالم بدعت و راه و رسم بدي نهاد، سزا   ، از پاداش عامالن بدان
از وي بدان  بعدكه  كساني  رسد و باندازه سزا و مكافات و مكافات آن عمل به وي مي

كم  سزا و عقاب آنها دارد بدون اينكه از كنند نيز سزا دريافت مي بدعت ويار بد، عمل مي
تواند باشد و امكان دارد  كه بعد از مرگ، براي مرده سودمند مي . اما اعمال ديگران»شود

  باشد: مي زيرمرده از ثواب آنها برخوردارگردد، بشرح 
كه با توجه به آيه زير به اجماع به حال وي  خيرو طلب استغفاربراي مرده دعاي  -1

والذين جاؤا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا والخواننا « مايد:فر باشد: خداوند مي سودمند مي
كه  وآنكسان« »الذين سبقونا بااليمان، وال تجعل في قلوبنا غال للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم

اند  گويند: پروردگارا ما را و برادرانمان راكه پيش از ما ايمان آورده آيند و مي بعد ازآنان مي
دلهايمان را  اند قرار مده ( لهاي ما كينه و خيانت به كساني كه ايمان آوردهبيامرز، و در د
. »بخشايشگرهستيآنان مصون دار) پروردگارا بيگمان تو بسيار مهربان و  بهازكينه نسبت 
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هرگاه براي مرده « »إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء« : نيزگفته است صو پيامبر
 : روايت شده است صمبر. و از دعاهاي ماثور پيا »دعاكنيد دعاكرديد، خالصانه برايش

. همواره سلف و خلف  »خداوندا زندگان و مردگان ما را بيامرز« »اللهم اغفر لحينا وميتنا«
امت براي مردگان دعاي خيركرده و از خداوند برايشان خواستار رحمت و مغفرت 

  .  اند و كسي اين عمل را منكرنشده است بوده
نووي حكايت كرده كه علما اجماع دارند بر اينكه ثواب و پاداش صدقه و  : لصدقها  -2

  .  رسد، خواه از فرزندش به وي اهداء شود يا از ديگران احسان به مرده مي
:  گفت صاندكه مردي به پيامبر كرده چه احمد و مسلم و ديگران از ابوهريره روايت

، اگر من به جاي وي  و وصيت ننموده استگذاشته  پدرم مرده و مالي را از خود بجاي
. از حسن و او از  فرمود: آري صشود؟ پيامبر گناهان وي مي كفاره صدقه و احسان بدهم
: اي رسول خدا، مادرم مرده  كه مادرش مرده بود وگفت كرده است سعد بن عباده روايت

: چه صدقه و  م.گفت : آري ؟ گفت توانم به خاطر وي صدقه و احسان بدهم ، آيا مي است
كه آل  : اينست گفت . حسن بصري : آب دادن به مردم گفت ؟ احساني نيكوتر و بهتر است

. صدقه و احسان دادن  اند. بروايت احمد و نسائي و ديگران نهاده »خيرآب«سعد در مدينه 
  . دركنارگورستان و يا بهنگام تشييع جنازه يك عمل مشروع وشرعي نيست

كه مردي به  دان بخاري و مسلم از ابن عباس روايت كرده : زه رو = الصوم  -3
كرده است  : اي رسول خدا مادرم مرده ويك ماه روزه را ترك آمد وگفت صحضورپيامبر

لو كان على أمك دين أكنت « ؟ فرمود: توانم به جاي او روزه يك ماه را قضا نمايم آيا من مي
 »؟ كني  پرداخت حاضر بودي آن را بازبود  بدهكارمي گراناگرمادرت بدي« »قاضيه عنها؟

بنابراين بازپرداخت بدهي خداوند، « »فدين اهللا أحق أن يقضى« : گفت . : آري گفت 
  . »استتر  شايسته

كه زني از قبيله جهينه به حضور  كرده است بخاري از ابن عباس روايت : الحج  -4
انست حج بگزارد و مرد. : مادرم نذركرده بودكه حج بگزارد و نتو آمد وگفت صپيامبر

حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين، «:  گفت  ؟ توانم به جاي وي حج بگزارم آيا من مي
اگر مادرت بدهكار بود،  آيابه جاي او حج بگزار.  « »أكنت قاضيته؟ اقضوا فاهللا أحق بالقضاء



   

  هفقه السن      1006 

 

 

كه  خدا بهتر است : پس دين خدا را بپردازيد و دين گفت  ؟ كردي پرداخت مي وام او را باز
  .»گردد پرداخت

: اي رسول اهللا من پدر و مادري  گفت كرده است كه مردي نماز: دارقطني روايت -5
كنم و پس از مرگشان چگونه  خواهم در حال زندگيشان نسبت به آنها نيكي كه مي دارم

صالتك، إن من البر بعد الموت أن تصلي لهما مع « : گفت ص؟ پيامبر كنم نسبت بدانان نيكي
 نمازكه همراه  يكي ازكارهاي نيك بعد از مرگ آنها، آنست « »وأن تصوم لهما مع صيامك

  .  »بگيريخودت براي آنان نيز نماز بخواني و همراه روزه خودت براي آنان نيز روزه 
رسد.  : بنا براي جمهورعلماي اهل سنت ثواب قرائت قرآن به مرده مي قرآن قرائت -6
رسد.  مرده نمي بهمذهب امام شافعي ثواب قرائت قرآن  ا به مشهورگفته است بن نووي

كه قاري  رسد. بهتر است اند ثوابش مي گفته احمد بن حنبل ازگروهي از ياران امام شافعي
ام به فالني  القرآن بعد از فراغت از قرائت بگويد: خداوندا ثواب آنچه را كه خوانده

: هرگونه عمل خيري  گفته است بن حنبل احمد:  ت. در مغني از ابن قدامه آمده اس برسان
رسد، چون دراين زمينه نصوصي آمده است ومسلمانان درهرشهري جمع  به مرده مي

كسي انكاركرده  كنند، بدون اينكه خوانند وآن را به مردگان اهداء مي شوند وقرآن را مي مي
 رسد شرط به مرده مي گويند ثواب قرائت كه مي كساني شد.با باشد. بنابراين اجماع مي

كه قاري براي قرائت خود مزدي نگيرد. اگرقاري براي قرائت خود مزدگرفت  اند كرده 
گونه ثوابي  دهد اوهم مرتكب حرام شده است وهيچ حرام است وكسي كه به وي مزد مي

  عبدالرحمن بن شبل روايت زيرا احمد و طبراني و بيهقي از رسد. يازقرائت به قاري نم
اقرءوا القرآن، واعملوا...وال تجفوا عنه وال تغفلوا فيه، وال تأكلوا « : گفت صد كه پيامبران كرده

دورنشويد و درآن  ازقرآنقرآن را بخوانيد واعمال نيك انجام دهيد و « »به وال تستكثروا به
غلونكنيد وآن را وسيله معاش وارتزاق خويش مسازيد وآن را وسيله ثروت اندوزي قرار 

خاطرنشان كرده  . چون شارع گفته است عبادات دو قسمند: مالي و بدني ابن القيم.  »مدهيد
رسد و چون  ديگر عبادات مالي هم مي ثوابرسد، بنابراين  است باينكه ثواب صدقه مي

رسد، بنابراين ثواب ديگر عبادات بدني هم  كه ثواب روزه به مرده مي گفته است شارع
  رسد. مي
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كه مركب از عبادت مالي و بدني است نيز خبر داده است  شارع از وصول ثواب حج و
  نص ثابت شده و معتبر هستند. او هرسه تاي آنها ب

 است شرط مرده براي عمل و انجام ثواب در اهداي نيت

دهد بايستي نيت داشته باشدكه چنين كاري را  كه براي ميت عملي را انجام مي  كسي 
اي انجام دهد  طاعتي و عبادتي را بجاي مردهگفته است اگر كسي  كند. ابن عقيل  مي

قبال نيت آن را داشته  كرد، اگر ازقبيل نماز و روزه وقرائت قرآن و ثواب آن را به وي هديه
باشد مشروط  رسد و برايش سودمند مي باشد، آن ثواب به ميت مسلمان مورد نظر مي

م نيز اين راي را ترجيح داده براينكه نيت مقدم يا توام ومقارن با آن عمل باشد و ابن القي
  . است

 شود مي اهداء مرده به چيز كه بهترين

 بهتر باشد سودمندتر مرده براي كه چيزي هر گويند : است گفته  القيم ابن

 ازآن پس و احسان و صدقه سپس و او بجاي برده از آزاد كردن پس است

 نياز با ، كه آنست احسان و صدقه بهترين و دارند قرار او، جاي به روزه

 صپيامبر باشد. مستمر و داشته مطابقت مي گيرد، قرار احسان مورد كه شخصي

 ديگران به دادن آب احسان و صدقه هترينب«  »أفضل الصدقة سقي الماء« اند: گفته

 بنوشيدن نياز و است اندك آب كه است جائي در اين كه است بديهي . »است

 قنات و رودخانه و آب جوي ناربرك دادن آب اال و باشد، مي فراوان ، آب

 خير دعاي و استغفار همچنين باشد. طعام به نيازمند اطعام از بهتر تواند، نمي

 از است بهتر ، خودش جاي در ، مرده براي نيت صدق و اخالص روي از

  او. جاي به دادن صدقه
 استغفار طلب جهت ، مرده قبر بر وقوف و جنازه بر خواندن نماز بنابراين

 بدين شود مي اهداء مرده به كه چيزي بهترين ، باري . است سودمندتر و،ا براي
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 سپس ، وي به آن ثواب اهداي و دادن صدقه سپس ، برده آزادي : است ترتيب

  باشد. مي او نيت به حج سپس او، براي خالصانه دعاي و استغفار

 خدا رسول شگاهپي به ل اعما  ثواب  اهداي

 صپيامبر به را اعمال ثواب اهداي متاخر فقهاي از يبعض : است گفته  القيم ابن 

 اصحاب زيرا اند. آورده حساب به بدعت را آن ديگر بعضي و دانند مي مستحب

 باندازه دهد، انجام را خيري عمل هرگونه هركس بيگمان اند. نكرده را كاري چنين

 انجام و املع مزد از اينكه بدون رسد، مي صپيامبر به پاداش ، عمل آن ثواب و پاداش

 خير كارهاي بانجام را خود امت كه  است صپيامبر اين زيرا شود، كاركم آن دهنده

رهنمود  و نيكي خير به را، ديگران هركس و . است كرده دعوت و راهنمائي و ارشاد
 اينكه بدون كند مي دريافت مزد پذيرند، مي را او رهنمود كه كساني  تمام باندازه گردد،

 و يافته هدايت او بوسيله صپيامبر امت كه است بديهي يابد. كاهش اشخاص آن مزد
 او پيشگاه به را خود عمل پاداش و ثواب چه ، بنابراين اند. شده رهنمون دانش به

  دارد. را خود پاداش و ثواب او نكنند، اهداء چه و كنند اهداء

 ن  ن و فرزندان مشركا نا مسلما ن فرزندا

روند. چون بخاري  ميرند، به بهشت مي ز بلوغ و احتالم ميكه پيش ا  مسلمين فرزندان
كه ابراهيم فرزند  : هنگامي  گفت  كه يدكه او از براء شن كرده است از عدي بن ثابت روايت

  . »اي در بهشت دارد اوي دايه« »إن له مرضعا في الجنة« : وفات يافت او گفت صپيامبر
آيد كه او عقيده داردكه فرزندان  ن برميگفته است از سخن بخاري چني  در الفتح حافظ

ما من « : گفت صكه پيامبر روند. از انس بن مالك روايت است مي شتمسلمانان به به
 »الناس مسلم يموت له ثالثة من الولد لم يبلغوا الحنث إال أدخله اهللا الجنة بفضل رحمته إياهم

بميرند،   گناه  رتكابكه سه فرزندش پيش از رسيدن به سن تكليف و ا  هر مسلماني«
طريقه استدالل  . »برد ، او را به بهشت مي خداوند بفضل و رحمت خود نسبت بدان اطفال

شوند، چگونه  ها وسيله رفتن پدر و مادرشان به بهشت مي كه بچه  بدين حديث اينست
مشركان نيز بمانند  ان. فرزند كه هرگز چنين نيست  گردند؟ خود از بهشت محروم مي
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، اينست مذهب صحيح و راي  روند. نووي گفته است ن مومنان به بهشت ميفرزندا
 »وما كنا معذبين حتى نبعث رسوال« فرمايد: . زيرا خدا مي ايم كه ما نيز آن را برگزيده  محققين

كسي را مورد   ، ما تا پيامبري را نفرستيم و دستورات خود را به وسيله او ابالغ ننمائيم «
هرگاه عاقالن و بالغان پيش از دعوت انبياء از  . »دهيم رار نميزخواست قعذاب و با

بطريق اولي از عذاب در امان  ، عذاب بدور باشند،بديهي است كه افراد نابالغ و غيرعاقل
كرده  اش روايت باشند. احمد از خنساء دختر معاويه بن صريم و او از عمه مي

النبي في « : رود؟ اوگفت شت ميكسي به به چه ص: گفتم اي پيامبر خدا گفت كه است
. بقول  »پيامبر و شهيد و اطفال در بهشتتد« »الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود في الجنة

  . حافظ اسناد آن حسن است

  قبر  سئوال

سئوال   ، هر انساني بعد از مرگش مورد باتفاق آراء علماي اهل سنت و جماعت بنا
خورده باشند يا  درندگاند يا خير اگركسي را شود. خواه درگور مدفون باش واقع مي

سوخته باشد يا جسم وي درهوا متالشي شده يا دردريا غرق شده باشد، مورد بازخواست 
گيرد و در جزاي اعمال خير و پاداش نيك و در جزاي اعمال بد پاداش بد  اعمال قرار مي

باشد. ابن  دن هر دو مينيك و بد براي روح و ب اشبيند. و اتفاق دارند بر اينكه پاد مي
كسي مرد يا در عذاب  ه ، هرگا : بمذهب سلف امت و براي پيشوايان دين گفته است القيم

باشد و  ، براي روح و بدن هر دو مي است يا در نعمت و شادي و اين عذاب يا نعمت
گاهي با بدن  گاه . و روح ، يا در نعمت است يا در عذاب روح بعد از جدا شدن از بدن

كه رستاخيز  آيد. سپس كند و از اين راه براي او نعمت يا عذاب پيش مي س حاصل ميتما
بارگاه  پيشگاهآيند و در  گردند و ازگور بيرون مي بزرگ پيش آمد ارواح به بدنها برمي

  .  است ايستند و معاد جسماني بين مسلمين و يهود و نصاري متفق عليه  عدل الهي مي
آن را   كسي ،  : عقيده به عذاب قبرحق است حمدگفته است: امام ا است گفته  مروزي
:  گويد به امام احمدگفتم بلكننده باشد. ابن حن گمراه وگمراه كند مگر اينكه انكار نمي

كه بدانها  ؟ او جواب داد: ما احاديث صحاح دراختيار داريم گوئي درباره عذاب قبر چه
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 صكه با اسناد جيد و معتبر از پيامبر وايتي. و هر ر نمائيم ايمان داريم وآنها را قبول مي
 ، اين سخن اهللا را را قبول نكنيم ص. زيرا اگر ما سخنان پيامبر كنيم اقرار مي نبرسد بدا

. »گويد بپذيريد آورد و مي برايتان مي صهر آنچه راكه پيامبر«» وما آتاكم الرسول فخذوه«
:  ؟ اوگفت : مگر عذاب قبر حق است مبه وي گفت . ايم نمودهايم و با آن مخالفت  رد كرده

كه  شنيدم -احمد بن حنبل  - شوند. او گفت از ابوعبداهللا  آري اهل عذاب درگور عذاب مي
يثبت « . و و سئوال در قبرايمان داريم »نكير«و  »منكر«: به عذاب قبر و به سئوال  گفت مي

مومنان را دردنيا وآخرت  خداوند « »اهللا الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي اآلخرة
  باشد.  . مراد از في االخره درآيه در قبر مي »دارد با سخن استوار، محكم و استوار نگه مي

كه درباره  به منكرونكيروآنچه تو: ازاحمد بن حنبل پرسيدم آيا  گفت بن القاسم احمد
كنيم وآن را  ي بدان اقرار مي: سبحان اهللا ... آر گفت ؟ او كني عذاب قبر آمده است اقرار مي

: دقيقاً منكر و  ؟ گفت گوئي يا به لفظ دو فرشته : عيناً لفظ منكر و نكير مي گفتم . گوئيم مي
. بلي مراد از اين دو فرشته منكر و  منكر و نكيردر حديث نيست فظگويند ل :  نكير گفتم
گويند تنها روح مورد   ره: احمد بن حزم و ابن هبي گفته است  . حافظ در الفتح نكير است

 شندبا شود بدون اينكه به جسد برگردد. ولي جمهوربا اين راي مخالف مي سئوال واقع مي
.  كه درحديث آمده است گردد، همانگونه گويند روح به جسد يا به بعضي ازآن برمي ومي

اگرتنها به روح تعلق داشت ذكربدن بيمورد بود. متالشي شدن جسم مانع ازاين 
و  كند زندهكه جزئي از بدن را  ودكه روح به جسم برگردد چون خداوند قادراستش نمي

كه  كند.كساني مورد سئوال واقع شود همانگونه كه قادر است تمام اجزاء بدن را هم زنده
اند كه مشاهده  گفته شود، از اين جهت چنين گويند تنها روح مورد سئوال واقع مي مي
يا بايستد ياگورش تنگ يا  شيندكه بن ل اثري پديدارنيستشود كه در ميت بهنگام سئوا مي

  وسيع باشد. 
شود. در جواب  و همچنين اثري هم در بدار آويختگان و ديگران نيز مشاهده نمي  

كارها از قدرت خارج نيستند و در حال عادي نيز نظير اينها   كه اينگونه : اينها بايدگفت
كند بدون  بيند، لذت و الم را احساس مي اب ميكه خوابيده و خو كسي شود، مثال ديده مي

اينكه همنشين وي آن را دريابد، بلكه شخص بيدارگاهي در اثر شنيدن يا تفكراحساس 
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  اشتباه . چيزي كه اين اشخاص را دچار خبر است كند و همنشين او ازآن بي لذت و الم مي
.  پيش ازمرگ است ، قياس غائب برشاهد وقياس احوال بعد ازمرگ براحوال كرده است

كار را از چشم و گوش مردم پنهان داشته است تا توانائي  كه خداوند اين چنان پيدا است
زنده ماندن را داشته باشند و پنهان نشوند و فرار نكنند. و اندامهاي دنيوي انسان قدرت و 

يده كه خدا بخواهد. واين عق توانائي ادراك امور ملكوت و معنوي را ندارند، مگركساني
إنه «:  گفته است ص. زيرا پيامبر جمهور، بموجب احاديث نبوي بثبوت رسيده است

. و »شنود كفش مشايعين را مي بيگمان مرده صداي بهم خوردن «» ليسمع خفق نعالهم
يسمع صوته إذا «. و  »شكند هايش از فشارگوردرهم مي ندهد«» تختلف أضالعه لضمة القبر«

 »يضرب بين أذنيه«. و »شود با تازيانه بزنند صداي او شنيده ميچون او را «» ضربه بالمطراق
. و امثال اينگونه تعابيركه در »نشانند او را مي «» فيقعدانه«.  »شود بين دوگوش وي زده مي«

باشند. اينك به برخي از  احاديث آمده است و، همگي از جمله صفات جسماني مي
  : كنيم احاديث صحيح در اين باره اشاره مي

در باغي متعلق  ص: موقعيكه پيامبر گفت كه است ردهك اززيد بن ثابت روايت مسلم  -1
. نزديك بودكه استرش  به بني النجاربرپشت استر خويش سواربود و ما همراه وي بوديم

كه آنجاگورشش يا پنج يا چهار نفر وجود دارد.  اورا برزمين زند. بناگاه متوجه شديم
: من آنها را  شناسد؟ مردي گفت گورها را مي بان اينكسي صاح : چه گفت صپيامبر

اند و  اند؟ او جواب داد: آنان بهنگام شرك مرده : چه موقع اينان مرده شناسم اوگفت مي
ان هذه االمة تبتلى في قبورها.فلوال أن ال تدافنوا لدعوت «:  گفت صپيامبر . )1(اند مشرك بوده

بيگمان اين امت درگور مورد آزمايش قرار  «» ع منهاهللا أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسم
كه من  خواستم آنگونه داريد از خداوند مي نمي پوشيدهگيرد. اگر خوف اين نبودكه شما  مي

: ازعذاب  . سپس به ما روي نمود وگفت »، شما نيزآن را بشنويد شنوم ا ميعذاب قبرر

                                         
 17شرح صحـيح مسلم ج  بهكه با مراجعه   ماتوا في االشراط  نسخه موجود فقه السنه آمده است در   - 1

،  : ماتوا في االشراك كه گرديد چاپ بيروت دار احياء التراث العربي چاپ دوم معلوم 203ص 
    ) مترجم كه با توجه بدان ترجمه شد. (  صحـيح است
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ها و  : از فتنه گفت و» عذاب النار نعوذ باهللا من«گفتند:  دوزخ به خدا پناه ببريد. همه
نعوذ وا باهللا من الفتن ما ظهر منها «و پنهان به خدا پناه ببريد. همه گفتند:  كارآشوبهاي آش

نعوذ باهللا من «گفتند:  يد. همهكار به خدا پناه ببر گفت از فتنه دجال و آشوبگر تباه» وما بطن
  ».فتنة الدجال

إن العبد «:  گفت صاند كه پيامبر از انس روايت كردهو مسلم از قتاده و او  بخاري  -2
إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه، وإنه ليسمع قرع نعالهم، أتاد ملكان فيقعدانه، فيقوالن له: ما  

فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد اهللا ورسوله. قال:  - لمحمد  -كنت تقول في هذا الرجل؟ 
ر قد أبدلك اهللا به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. وأما الكافر، فيقوالن: أنظر إلى مقعدك من النا

الناس.  والمنافق، فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ال أدري، كنت أقول ما يقول
، ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة فيسمعها فيسمعها من فيقوالن. الدريت والتليت

كه درگور نهاده شد و يارانش او را بحال  اي وقتي هر بنده بيگمان«. »يليه، غير الثقلين
شنود، دو  خودگذاشتند و برگشتند، او صداي پاي آنها و بهم خوردن كفشهايشان را مي

محمد بن  -گويند: درباره اين مرد  نشانند و به وي مي آيند و او را مي فرشته به نزد او مي
كه او بنده و  دهم گواهي مي گويد: اشد مي؟ اگرآن مرده مومن ب گفتي چه مي -عبداهللا 

كه خداوند آن را با  گويند: بنگرجاي خود را دردوزخ . سپس به وي مي فرستاده اهللا است
گفته  اگركافر يا منافق باشد به وي وليبيند.  بهشت برايت عوض نموده است و هردورا مي

كه  گفتم مان چيزي را مي، ه دانم گويد: نمي ؟ مي گفتي شود: درباره اين مرد چه مي مي
دانستيد و ازكسي هم نپرسيديد و  گويند: خود نمي گفتند. فرشتگان مي مردمان مي

شودكه از درد و رنج بخود  به وي زده مي ضرباتينخوانديد؟ آنگاه با تازيانه آهنين 
  .»شنوند دهدكه بغير از انس و جن همه صداي او را مي پيچد و فريادي سر مي مي

 صاندكه پيامبر كرده تمسلم و صاحبان سنن از براء بن عازب رواي و بخاري  -3
مسلمان هرگاه درگور مورد سئوال واقع شد وگواهي دادكه الاله اال اهللا و محمد  : “ گفت

يثبت اهللا الذين آمنوا بالقول الثابت في «شود:  رسول اهللا آنوقت مشمول مفهوم اين آيه مي
شود: خداي  گفته مي كه به وي است هروايت ديگري آمد و در »الحياة الدنيا وفي االخرة
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كه اين آيه فوق شامل حال او   اينست و» اهللا ربي، ومحمد نبيي«گويد:  ؟ او مي توكيست
  شود.  مي

هرگاه  : “ گفت صكه پيامبر حيح ابي حاتم آمده استمسند امام احمد و ص در  -4
خواهند برگردند. اگر ميت  كه ميشنود  شد، او صداي پايشان را مي نهادهميت درگور 

مومن باشد نماز او نزديك سرش و روزه در طرف راستش و زكات در طرف چپش و 
ايستند.  افعال خيرازقبيل صدقه واحسان و صله رحم و نيكي و بخشش نزديك پاهايش مي

 . ازاينجا راه نيست گويد ميخواستند از طرف سر او را مورد سئوال قرار دهند نماز  اههرگ
سپس ازطرف راست روزه و ازطرف چپ زكات و از طرف پاها خيرات و مبرات 

نشيندكه  او مي وشود: بنشين  گفته مي  . آنگاه به وي گويند ازاينجا به سوي او راه نيست مي
شود:  . آنوقت ازوي سئوال مي خورشيد در برابر او مجسم شده و در شرف غروب است

؟ او  دهي گوئي و چگونه بر وي شهادت مي ه ميدرباره اين مردكه درميان شما بود چ
گويند بعداً  به وي مي.  بفرستمدهد: بگذاريد من نماز بخوانم و بر وي درود  جواب مي

گوئي و  ، بگو ببينيم درباره آن مرد چه مي كنيد، فعال به سئوال ما جواب بده اينكاررا مي
كه او  دهم گواهي مي يد،گوئ دهد: محمد را مي ؟ او جواب مي دهي چگونه شهادت مي

شود: براينقول  گفته مي . به وي حق را آورده است ورسول خدا است وازجانب حق آمده 
زنده بودي و برآن مردي و با تصديق بدان ان شاء اهللا زنده خواهي شد. سپس براي او 

كه خداوند  شود: اين است جاي تو وآنچه گفته مي گردد و به وي گشوده مي دري از بهشت
گوراو  شود، سپس . او از مشاهده آن بسيار خوشحال مي تهيه ديده است تورآنجا براي د

گردد. و جسد او بدان چيز  يابد و روشن و منور مي گسترش مي باندازه هفتاد ذراع
 - يبالنسيم الط - اي بنام  ، ساخته شده بود و روح او بدرون پرنده گرددكه از آن برمي

يثبت اهللا الذين «فرمايد:  كه خداوند مي . و اينست شت استرودكه بر باالي درخت به مي
كافر عكس اين موضوع را   و درباره .»آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي االخرة

هايش را  دنده نكهگردد تا اي گور بروي تنگ مي : سپس گفت . تا اينكه ذكركرده است
فإن له معيشة ضنكا « : ن خبرداده استكه خداوند ازآ شكند و اينست آن زندگي تنگي مي
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يگمان او را خواهد بود زندگي سخت و تنگي و او را « »ونحشره يوم القيامة أعمى
  .»بريم كرد و به محشر مي ده خواهيمروزرستاخيزكور زن

هرگاه نمازي  ص: پيامبر گفت كه ن جندب آمده استصحيح بخاري از سمره ب در  -5
؟  كسي از شما ديشب خوابي ديده است چه «:  گفت و مي آورد گزارد به ما روي مي مي

. روزي  گفت خواست مي مي اكه خد كرد. و آنچه ديد، آن را بازگو مي اگركسي رويائي مي
: ليكن من  گفت : نخير او گفتيم  ؟ : كسي از شما خواب ديده است از ما سئوال كرد وگفت

دستم راگرفتند و مرا به سرزمين  كه به نزد من آمدند و ديشب دو نفررا درخواب ديدم
كه يك چنگ آهنين  و مردي هم ايستاده است ستمقدس بردند، آنجا ديدم مردي نشسته ا

رسيد  كند تا اينكه به پشت سرش مي لپ خود فرومي دردست دارد وآن را درفك و گوشه
پيوست  شد و بهم مي كندكه فك اولش خوب مي گوشه لپ ديگرش فرو مي وآنگاه درفك

گفتند: برو، رفتيم تا اينكه ازكنار   ؟ : چيست اين كرد.گفتم وباره همين عمل را تكرار ميو د
گردن خوابيده بود و مردي بر سرش ايستاده بود و سنگي در  كه بر پشت گذشتيم شخصي

چرخيد  زد سنگ در دستش مي . هرگاه آن را مي شكست دست داشت و سر او را بدان مي
خواست دوباره سنگ را بردارد، سنگ به سوي او  ص ميچون آن شخ خورد، يو سر م
شد و آنگاه دوباره اين عمل  يافت و مثل اول مي گشت تا اينكه سرش التيام مي برنمي

گفتند: برو، رفتيم تا اينكه به شكافي چون   ؟ : اين چيست گرديد. گفتم تكرار مي
ش مشتعل بود، متوجه گشاد بود و درآن آت دهنه وباالي آن وپايين آن كه نوررسيديمت

سوزد و زبانه  اي هستندكه در زيرشان آتش مي كه درآنجا زنان و مردان برهنه شديم
آمدند  مي باال،  شد، آنان تا نزديك دهنه آتشدان كشد، چون شراره آتش بĤنان نزديك مي مي

: اين  گشتند. گفتم شد، آنان به جاي اول برمي كرد و خاموش مي و چون شراره فروكش مي
كه در آن مردي ايستاده  اي خونين رسيديم گفتند: برو. رفتيم تا اينكه به رودخانه ؟ چيست

، هرگاه آن مرد  در جلو داشت سنگاي از  كومه بود و در وسط رودخانه مردي بودكه
انداخت و او را  خواست از رودخانه خارج شود، آن مرد ديگر سنگي بدهن وي مي مي

 كرد. مي خواست خارج شود، اين عمل را تكرار گاه او ميگرداند و هر بجاي اولش برمي
كه   به باغ و بوستاني سرسبزو خرم رسيديم اينكهگفتند: برو. رفتيم تا   ؟ گفتم اين چيست
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كه در زيرآن درخت پيرمردي و اطفالي چند بودند و  در آنجا درختي تنومند وجود داشت
كند، آن دو مرد مرا  تش روشن ميكه آ ، مردي است كه درنزديكي آن درخت متوجه شدم

كه هرگز زيباتر و بهتر از آن  اي بردند، باالي آن درخت بردند و مرا آنجا به داخل خانه
كه در آن خانه پيرمردان و جوانان بودند، سپس مرا باالتر بردند، بداخل  ، نديده بودم

ام  را ديده هانديد وآنچگردش برديد و گرد : امشب مرا به كه زيباتر و بهتر بود.گفتم اي خانه
. آن شخص كه فك و لپ خود را  گوئيم به من بگوئيد.گفتند: آري آن را بتو مي

شود تا اينكه همه آفاق جهان را  كه دروغ از او نقل مي شكافت او دروغگو است مي
  كشد. كند، پس تا روزقيامت اين عذاب را مي برمي

كه خداوند قرآن را  ومردي استشكستند، ا وسرش را با سنگ مي ديديراكه  كس وآن
كند،  خوابد وروزبدان عمل نمي آموخته است ولي اوشب به جاي قرآن خواندن مي به وي

  تا روز قيامت اين عذاب او ادامه دارد. 
كس راكه در رودخانه ديدي  و آن اكارانند.، آنان زن آنان راكه در شكاف آتشين يافتي و

درخت بود ابراهيم خليل بود و اطفال دور وبرش  . و آن پيرمردكه زير او رباخوار است
افروخت خازن دوزخ بود. وآن خانه اولي خانه  كه آتش مي فرزندان مردم بودند وآنكس

باشد و من  كه درآن هستيم خانه شهيدان مي و اين خانه دوم بودعموم مسلمانان و مومنان 
سرت را بردار و باال را  باشد. پس گفتند: كه با من است ميكائيل مي جبريل و اين يكي

 تند:گف ، كشيده ، قصري وكاخي ديدم همچون ابر سر به فلك ، چون باال را نگريستم كن نگاه
: مرا به حال خود بگذاريد و به سراي خويش  .گفتم اينهم منزل و سراي تو است

مال ، اگر عمر خود را بك اي گفتند: هنوز عمر تو باقي است وآن را بكمال نرسانده روم مي
گفته است اين روايت نص صريح است در  . ابن القيم رفتي ، به خانه خود مي رسانده بودي

گيرد و حقيقت  عذاب برزخ وپيش ازرستاخيز. زيرا خواب پيامبران از وحي سرچشمه مي
  و واقعيت دارد.

أمر بعبد من عباد اهللا « : گفت صكه پيامبر كرده است از ابن مسعود روايت طحاوي -6
رب في قبره مائة جلدة، فلم يزل يسأل اهللا ويدعوه حتى صارت واحدة، فامتال قبره عليه نارا أن يض

فلما ارتفع عنه أفاق، قال: عالم جلدتموني؟ قالوا إنك صليت صالة بغير طهور، ومررت على مظلوم 
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دستور داده شد كه بيكي از بندگان خدا در قبرش يكصد تازيانه به او بزنند، « »فلم تنصره
كاهش  نمود تا اينكه تعداد آنها بيك تازيانه كرد و البه مي وهمچنان ازخداوند تقاضا ميا

گفتند: تو  : چرا مرا تازيانه زديد؟ يافت وگورش پرازآتش شد، چون اوبه هوش آمدگفت
  . »اي گذشتي و او را ياري نكردي يدهيك نماز بدون وضو خوانده و ازكنار ستمد

متى مات «صدائي را از قبري شنيد وفرمود:  صه پيامبرك روايت شده است ازانس  -7
 خبر. او از اين  گفتند: او در دوره جاهليت مرده است » ؟ كي مرده است  شخص اين«» هذا؟

اگر خوف آن « »لوال أن التدافنوا لدعوت اهللا أن يسمعكم عذاب القبر«: خوشحال شد وگفت
كنيد، از  بود كه از دفن مردگان خودداري نبود كه شما آن را پنهان نكنيد يا اگر خوف آن ن

   . نسائي. بروايت مسلم و  »خواستم كه عذاب قبر را بشنويد ميخداوند 
هذا الذي تحرك له العرش وفتحت « : گفت صكه پيامبر ابن عمر روايت شده است از -8

 اين « »له أبواب السماء، وشهده سبعون ألفا من المالئكة، لقد ضم ضمة ، ثم فرج عنه
و هفتاد هزار  گرديد شادهگ كه عرش برايش تكان خورد و درهاي آسمان برويش شخصي

. بروايت  »گور او را سخت بهم فشرد، سپس او را رها كرد  مالئكه حاضر جنازه او شدند،
  .)1( بخاري و مسلم و نسائي

 ارواح ه قرارگا

ايگاه ارواح بعد اي سخنان دانشمندان مختلف را درباره ج القيم درفصل جداگانه ابن 
 همكه جايگاه ارواح در عالم برزخ با  ازمرگ را ذكرنموده است و قول راجح بنزد اوآنست

جاي دارندكه  »مال اعلی «در  »نيياعلی عل «تفاوت فراوان دارند. بعضي از ارواح در 
تفاوت دارد،  عبارت است از ارواح انبياء عليه السالم و آنان هم منازلشان با هم

كرد. برخي از ارواح  آنان را در شب اسراء و معراج مشاهده صكه پيامبر ههمانگون
گردن پرندگان سبز آويزان هستند كه اين پرندگان  ) به  كه در حديث آمده است همانگونه  (

كه عبارت است از ارواح  پردازند،  به آرزوي خويش در بهشت به سير و سياحت مي

                                         
  در نعمت و آسايش.  اح يا معذبند يابنابراين درگور نيز ارو  - 1
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، بخاطر بعضي از حقوق مردم  وح بعضي ازشهيدان. زيرا ر بعضي ازشهداء نه همه شهداء
كه در مسند آمده   شوند همانگونه ، از دخول در بهشت منع مي از قبيل بدهي و غير آن

آمد و  صپيامبركه مردي پيش   كه از محمد بن عبداهللا بن حجش روايت است است 
،  د: بهشتو؟ او فرم رسول خدا اگر در راه خدا كشته شوم پاداش من چيست اي:  گفت

: مگر اينكه وامي و  گفت گفت همين االن جبريل به من   صچون آن مرد رفت پيامبر
  قرضي داشته باشد.

كنار دروازه   كه  : روح يار شما را ديدم در حديث ديگري آمده است كه  همانگونه
. و روح بعضي  كنار در بهشت است بهشت حبس شده بود، پس جاي بعضي از ارواح هم 

اي از غنايم پيش از تقسيم دزديده بود  كه عمامه ماند مانند كسي  محبوس مي در گور
 صامبررود. پي به حال او كه به بهشت مي خوشاگفتند:   سپس به شهادت رسيد و مردم

كه   سوگند بدانكس« »والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا في قبره« : گفت
است درگور بر كه پيش از تقسيم غنايم برداشته  اي  ان عمامه، هم جانم در دست او است
باشد. همانگونه كه در  . جاي بعضي از ارواح در دروازه بهشت مي »او آتش افروخته است

اي در دروازه بهشت در قبه  ارواح شهداء دركنار رودخانه«:  حديث ابن عباس آمده است
 ».رسد از بهشت مي زيشانشامگاهان رو و گنبد سبزي قرار دارند كه هر روز بامدادان و

كه خداوند هردو دست وي را به دو   طالب بن ابي جز جعفركرده است   احمد آنرا روايت
  رود. كند و بهرجا بخواهد مي كه با آنها در بهشت پرواز مي  كرده است  بال تبديل

د كه ارواح رون نمي »مالء اعلی«و به  ندمان برخي از ارواح در روي زمين محبوس مي و
پست و سفلي زميني هستند. زيرا ارواح زميني با ارواح آسماني دريك جا گرد هم 

شدند. روحي كه در دنيا به معرفت  كه دردنيا هم با هم جمع نمي  آيند همانگونه نمي
ياد خالق خود را كسب نكرده و بدان انس و تقرب  وپروردگار خويش نپرداخته و محبت 

، هم همانجا  باشد و بعد از مفارقت از بدن روح پست و زميني مي ، آن حاصل ننموده است
كه روح علوي در دنيا با محبت و ياد اهللا و تقرب و انس به وي در  ماند. همانگونه  مي

بوده است بعد از مفارقت از بدن با ارواح علوي همتاي خود، محشور  مشغولزمين 
كه او را دوست دارد. خداوند   استگردد. هركس در عالم برزخ و در قيامت باكسي  مي
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و  سازد، در عالم برزخ و در عالم معاد ارواح را با همتا و همجنس خودشان مقارن مي
سازد و با هم بسر خواهند برد و  ارواح مومنان را با ارواح طيب همانند خود، جمع مي

ناورند محشور خواهند شد. و بعضي از ارواح در تنور زناكاران و بعضي در جوي خون ش
، بلكه بعضي در اعلي  بلعند. بنابر اين جايگاه ارواح نيكان و بدان يكي نيست و سنگ مي

  عليين و بعضي در اسفل السافلين قرار دارند. اگر انسان در اخبار و احاديث و آثار ماثوره
بينديشد و آنها را بررسي نمايد، بدليل آن پي خواهد برد و در بين اخبار و روايات صحيح 

كنند، ولي تفاوت در  بيند و بعضي از آنها بعضي ديگر را تصديق و تاييد مي عارضي نميت
فهم اين روايات و شناخت نفس انساني و احكام آن وجود دارد و احوال ارواح با احوال 

، درآن  باشند و با قبر و تن بدان فرق فاحش دارد. آنها اگرچه دربهشتند درآسمان مي
حركات و انتقاالت و صعود و هبوط آنها، آنقدر سريع است كه و پيوند دارند و  استم

، كه بعد  شوند به ارواح آزاد ومحبوس وعلوي وسفلي توصيف پذير نيست و تقسيم مي
 دنياازمفارقت ازبدن ازصحت ومرض و لذت و نعيم و عذاب دردناك. بيش از عذاب 

جنين هستند در شكم مادر باشند همانند  كه در بدن مي برخوردارند. حالت ارواح هنگامي
اي هستند كه از شكم مادربيرون آمده است  و ارواح بعد از مفارقت از بدن بمانند، بچه

از حالت قبلي است و هر  گتركه هر حالت بزر . اين ارواح چهار حالت دارند، وآزاد است
  : اي است حالت شبيه به خانه

يقت و غم و تاريكي سه گانه كه تنگي و ض : خانه اول درشكم مادر است  اولي خانه
  . است

كسب خير و   گيرد و به يابد و بدان انس مي كه درآن پرورش مي : دنيا است  دومي خانه
  پردازد. شر و اسباب سعادت و شقاوت مي

كه   تر و بزرگتر است همانگونه كه ازخانه دنيا وسيع  : عالم برزخ است خانه سوم و
  تر بود. تردهخانه دوم از خانه اول بزرگتر و گس

ازاين  عدكه بهشت يا دوزخ است و ديگر ب : خانه سكونت هميشگي است  چهارم خانه
، خانه ديگري نيست وهركس بدان چيز مي رسد كه براي آن آفريده شده و اعمال  خانه

اي حكم خاص  . بديهي است كه هر خانه مناسب آن را انجام داده و بدان رسيده است
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و پديد آورده و به آنها  دهكه ارواح را آفري ي تبارك و تعالي استخويش را دارد. اين خدا
را سعيد و بعضي را  بعضيزندگي بخشيده و مرگ داده و بر حسب اعمال آنان در دنيا 

كه  ، همانگونه كرده است شقي نموده و درجات سعادت و شقاوت آنها را ازهم متفاوت
. هركس ارواح  ، با هم متفاوت است اننيروهايش ومراتب دانش و علوم و اعمال و اخالق 

. او  : بجز اهللا هيچ معبود بحقي نيست ، گواهي خواهد دادكه را آنگونه كه هستند، شناخت
. تنها او است مالك همه چيز، و همه ستايشها خاص اواست و تمام  شريك است تنها و بي

مام قوت و كس به سوي او است و ت اواست و بازگشت همه چيزو همه دستها ب نيكي
باشد وكمال مطلق از هرجهت  اش ويژه اومي قدرتها ازآن او است و عزت و حكمت همه

بردكه پيامبران و  ، بدين حقيقت پي مي كه نفس خود را شناخت . و هركس ازآن او است
اند، حق و حقيقت بوده است و  كه بتبليغ آن مامور شده رسوالن خدا راستگويانند وآنچه

گفته وكرده آنان باشد، باطل و  كه خالف پذيرد وهرچيزي آن را ميخرد و فطرت سليم 
  . بيهوده است



 

 د خدا  ذكر و يا

كمال و   ذكر عبارت است ازتسبيح و تنزيه و حمد و ستايش و وصف خدا بصفات
كه بزبان وقلب جاري شود و اين معاني را  . پس هرچيزي جالل و جمال او با زبان و قلب

  . برساند، ذكر خدا است

‰pκš$ + : كه از او فراوان يادكنيم خداوند دستور داده است  -1 r' ‾≈tƒ tÏ% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u (#ρ â÷è0 øŒ$# ©! $# 

# [�ø. ÏŒ #Z�� ÏVx. ∩⊆⊇∪ çνθßs Îm7y™uρ Zο t� õ3ç/ ¸ξ‹Ï¹ r&uρ ∩⊆⊄∪_  :كه ايمان   كساني اي « ].42-41[األحزاب
  . »كنيد  او را تنزيه و تسبيحايد، فراوان از اهللا ياد كنيد و هر صبح و شام  آورده

þ’ÎΤρ+ كرد:  گويد هر كس مرا ياد كند، من نيز از او ياد خواهم خداوند مي  -2 ã� ä. øŒ$$sù 

öΝä. ö� ä.øŒr&...∩⊇∈⊄∪_ ] :كه بخاري و مسلم روايت   و در حديث قدسي آمده است ].152البقرة
يَن َيْذُكَرِني، فِإْن ذََكَرِني في نـَْفِسِه ذََكْرتُُه في نـَْفِسي، َوِإْن َأنَا ِعْنَد َظن َعْبِدي ِبي َوأَنَا َمَعُه حِ « اند: كرده 

تَـَرْبُت ِمْنُه ِذراعًا، َوِإِن اقْـ  ُهْم، َوِإْن اقـْتـََرَب إلي ِشْبرًا اقـْ تَـَرَب ِإلي ذََكَرِني في َمٍإل ذََكْرتُُه في َمٍإل َخْيٍر ِمنـْ
تَـَرْبُت إَلْيِه بَاعًا، وإنْ  گمان ببرد من با   ام به من هر گونه بنده« »أَتَاِني َيْمِشي َأتـَْيُتُه َهْرَوَلةً  ِذرَاعًا اقـْ

پذيرد و دعاكرد خداوند  كردكه خداوند دعايش را مي : اگرگمان كنم وي چنان رفتار مي
آمرزد و طلب استغفار نمود  كرد كه خداوند او را مي  پذيرد و اگر گمان دعاي او را مي
، اگرمرا در دل خويش  كه بنده من مرا يادكند من با وي هستم رزد. وقتيآم خداوند اورا مي

) و اگر  دهم يعني پاداش آن را به وي مي كنم ( بخواند و يادكند، من نيزاورا همانطورياد مي
يعني پاداش برابر عمل است و  مرا در مالء عام ياد كند من او را در مالء عامتر ياد كنم (

اگر باندازه يك وجب با اعمال خويش از من نزديك شود من  باشد) و از نوع آن مي
دهم و پاداش بيش از عمل او  . بدان پاداش مي شوم باندازه يك ذراع به او نزديك مي

. و اگر باندازه يك ذراع به من نزديك شود، من باندازه يك باع به وي نزديك  است
، يعني  روم ان به سوي اوميشوم و اگر او با گامهاي آهسته به سو من آيد، من دو مي

هراندازه انسان بيشتر به سوي خدا روي آورد خداوند بيشتر به وي لطف و مرحمت 
  . »كند مي
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در  ص. پيامبر گرفتن اختصاص داده است سبقت »تفرد «خداوند اهل ذكر را به   -3
 »ونمفرد«كنيد كه  هان شتاب « »سبق المفردون«:  راه مكه ازكناركوه جمدان گذشت وگفت

�šÌ...+ . گفتند: آنان كيانند؟ اي رسول خدا، فرمود: »گيرند از ما پيش مي Å2≡©%!$# uρ ©! $# 

# Z��ÏVx. ÏN≡t� Å2≡©%!$# uρ...∩⊂∈∪_  :كنند مردان و زناني كه فراوان ياد خداوند مي « ].35[األحزاب« . 
  .  بروايت مسلم

كه  روايت است : زنده حقيقي ذكرگويان هستند. از ابوموسي گفت صپيامبر -4
كه ياد  مثل آنكسي « »مثل الذي يذكر ربه والذي ال يذكر مثل الحي والميت« : گفت صپيامبر

.كه ذكرگويان زنده هستند.  » كند، مثل زنده ومرده است كه ياد خدا نمي كند وآنكس خدا مي
  .  بروايت بخاري

اد خدا شود . هركس موفق به ذكروي ذكر و ياد خداگل سرسبد اعمال صالحه است-5
همواره درياد خدا بود وشخصي  ص. لذا پيامبر منشورواليت خدا را بدست آورده است

. چيزي را به  : اي رسول خدا شرايع اسالم برمن فراوان شده است به پيشگاه اوآمد وگفت
ال يزال فوك رطبا من ذكر « : گفت ص. پيامبر كنم وآن را، بكار بندم من بگوكه بدان تمسك

. و به  »واره دهانت ازياد خدا سيراب باشد. يعني همراره ياد خدا بر زبانت باشدهم« »اهللا
أال انبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير «:  گفت ياران خود مي

 »لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم، ويضربوا أعناقكم؟
كه  ، ، بنزد خداوند شما را خبر دهم كارهايتان دوست داريد از بهترين اعمال و پاكترينآيا  «

، ازبخشيدن  برد و براي شما بهتراست بيش از همه چيز درجه و منزلت شما را باال مي
طالو نقره و بهتراست ازانكه با دشمن روبروشويدكه شماگردن آنها را بزنيد وآنهاگردن 

كه ما را از آن  گفتند: آري اي رسول خدا دوست داريم  همه» )جهاد يعني (شما را بزنند 
كه آن را صحيح  . بروايت ترمذي و احمد و حاكم ياد خدا) ( »ذكر اهللا «باخبر كنيد. فرمود: 
  . االسناد دانسته است



   

  هفقه السن      1022 

 

 

ما عمل «فرمود:  صكه پيامبر معاذ گفته است -باشد  ذكر خداوند راه نجات مي -6
انسان هيچ عملي را انجام نداده « »من عذاب اهللا، من ذكر اهللا عز وجل آدمي قط أنجى له

  . بروايت احمد. »است كه باندازه ياد و ذكر خداوند در رهائي او از عذاب خدا موثر باشد
إن ما تذكرون من جالل اهللا عزوجل « : گفت صكه پيامبر نزد احمد چنين آمده است -7

اطفن حول العرش، لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن، أفال من التهليل والتكبير والتحميد يتع
كنيد از  وند ياد ميآنچه راكه شما از عظمت خدا « »يحب أحدكم أن يكون له ما يذكر به؟

در پيرامون عرش   - اكبر والحمد هللا الال اال اهللا و اهللا - »تحميد «و  »تكبير «و  »تهليل «قبيل 
گردندكه صدائي همچون صداي زنبور  ، مي ند و بدورآنشو آيند و جمع مي خدا فراهم مي

نداردكه درآنجا ازاو ياد  كنند. آياكسي از شما دوست عسل دارند و از صاحب خود ياد مي
  . »شود و چيزي داشته باشد كه موجب يادآوري او باشد

 ؟  ميزان ذكر كثير چيست

  ندان و هوشمنداني را كهكه فراوان از او ياد شود و او خردم خداوند دستور داده است 

t+ : برند چنين توصيف كرده است از تامل و دقت در آيات او بهره مي Ï%©! $# tβρ ã�ä. õ‹ tƒ ©! $# 

$Vϑ≈uŠÏ% # YŠθ ãè è%uρ 4’n? tãuρ öΝÎγÎ/θ ãΖã_...∩⊇⊇∪_  :كه خداوند را در همه   كساني« ].191[آل عمران

�šÌ...+ . و »كنند كر مي، ايستاده و نشسته و بر پهلو خوابيده ياد و ذ احوال Å2≡©%! $# uρ 

©! $# #Z�� ÏVx. ÏN≡t�Å2≡©%!$# uρ £‰ tãr& ª! $# Μ çλm; Zοt� Ïøó ¨Β # ��ô_ r&uρ $ Vϑ‹Ïà tã ∩⊂∈∪_  :35[األحزاب.[ 
كه فراران ذكر خدا كنند، آمرزش و پاداشي بزرگ آماده  خداوند براي مردان و زناني«

  .  » ساخته است
كه انسان در حال ايستادن و نشستن و  كثير آنست مجاهد گفته است ميزان و حد ذكر

بر پهلو خوابيدن بذكر خدا مشغول باشد. از ابن الصالح سئوال شدكه چه قدر بايد ذكر 
  .خداكرد، تا مشمول آيه فوق شد؟

در  صكه بر اذكار ماثور و ثابت از پيامبر  شود : انسان وقتي مشمول آن مي او گفت
ه احوال در شب و روز مواظبت و ادامه داشته باشد و علي بامدادان و شامگاهان و در هم
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، كه خداوند هيچ عبادتي  كرده است ، در تفسير اين آيه روايت بن ابي طلحه از ابن عباس
كرده و  را بربندگان خويش فرض نكرده است مگراينكه براي آن حد وميزاني معلوم

و ياد اوكه براي آن حد  پوزش اشخاص معذوررا هم نسبت به آن پذيرفته است جز ذكر
شمارد مگر اينكه از او ساخته  و ميزاني معين نكرده وكسي را نسبت بدان معذور نمي

نباشد بنابراين ذكر خداكنيد در حال ايستادن و نشستن و بر پهلو خوابيدن در شب و روز، 
در خشكي و دريا، درسفر و حضر، در حال فقر و غنا، در حال بيماري و تندرستي در 

  .  اني و آشكاري و در همه احوالنه

   -همه طاعات ذكرند  - ذكر خدا همه فرمان برداريها را دربر ميگيرد

: هركس بهر نحوي طاعت و فرمان خدا را انجام داده باشد،  سعيد بن جبيرگفته است  
اند مراد بعضي از  كرده وگفته . بعضي ازگذشتگان اين عام را خاص تلقي ذكراوراكرده است

كه آنجا سخن  گفته است مجالس ذكر يعني مجالسي . از جمله عطاء كه ذكر استانواع 
رود. و ازچگونگي بيع و شري و داد و ستد ونمازوروزه ونكاح  ازحالل و حرام مي

  شود. وطالق و حج وامثال آن بحث مي
رسول : مراد ازمجلس ذكر، مجلس علم وسخن ازكالم خدا و سنت  گفته است قرطبي  

، به دوراز ريا و بدعت و  گذشته و پارسايان سلف صالح وكالم پيشوايان خدا و اخبار
  باشد. مي  مقاصد پست و آز و طمع

 آداب ذكر 

باشد وآيه كريمه  هدف از ذكر تزكيه نفس و صفاي قلب و بيداري و بينش دروني مي

ÉΟ...+ زير نيز بدينمطلب اشاره دارد: Ï% r&uρ nο 4θn=¢Á9 $# ( āχ Î) nο 4θ n=¢Á9 $# 4‘sS ÷Ζs? Ç∅ tã 

Ï !$t± ós xø9 $# Ì� s3Ζßϑø9 $# uρ 3 ã�ø. Ï% s!uρ «! $# ç� t9 ò2r&...∩⊆∈∪_  :و نماز را به پاي « ].45[العكنبوب
دارد و  دار، چون بيگمان نماز انسان را ازگناه و عصيان و زشتيها و ناشايستيها باز مي

رورش نفس كارها بزرگتر است و تاثير بيشتري در پ بيگمان يادكردن خداوند، از همه
دارد.  . يعني ذكر خدا بيشتر از نماز، نفس انسان را از فحشاء و منكر، باز مي»انسان دارد
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كند،  گشايد، وآن را بزبان جاري مي ، قلبش را براي ياد خدا مي كه ذكركننده زيرا وقتي
يابد و  ، افزايش بيشتري مي كرده و ايمان و يقين وي ، او را ياري خداوند با نور خويش

%tÏ+ گردد: لبش بر حق استقرار يافته و آرامش دروني برايش حاصل ميق ©!$# (#θãΖtΒ# u 

’ È⌡uΚôÜ s? uρ Οßγç/θ è=è% Ì� ø. É‹Î/ «!$# 3 Ÿω r& Ì� ò2É‹ Î/ «! $# ’ È⌡yϑôÜ s? Ü>θ è=à) ø9  ].28[الرعد:  _∪∇⊅∩ #$
ر به ذك آرامد دلهايشان كه ايمان آوردند و به آفريدگار خويش گرويدند، و مي آنان«

  . »اي تعالي است آرامش دلهاي مومنانكه به ياد خد پروردگار، بشنو و بيدار شو و بدان
، به سوي هدفهاي عالي و عاليترين الگوي  بديهي است هرگاه دل به حق آرامش يافت

، او  و شهوانيكششهاي نفساني  ، بدون اينكه  گردد وبسوي آن روان است ، متوجه مي نمونه
اين ذكر خدا در زندگي انسان اهميت حياتي و نقش بزرگي دارد. ومعقول را باز دارد، بنابر

گونه نتيجه بخش باشد، بلكه بايد قلب و زبان با هم هماهنگ  كه تنها ذكرزباني اين نيست

�+ : وهمنوا باشند، و خداوند خود آداب ذكررا بيان فرموده است ä.øŒ$# uρ š� −/ §‘ ’ Îû 

š�Å¡ ø tΡ %Yæ •�|Ø n@ Zπx‹Åzuρ tβρ ßŠuρ Ì� ôγyf ø9$# zÏΒ ÉΑöθ s)ø9 $# Íiρß‰ äóø9 $$Î/ ÉΑ$|¹ Fψ$# uρ Ÿωuρ ä3s? zÏiΒ 

t,Î# Ï≈tóø9 و يادكن خداوند خويش را، در نهان به زاري زبان و «]. 205[األعراف:  _∪∋⊂⊅∩ #$
، بامدادان و شبانگاهان و  كه بود بيرون از حد فرمان ، و فرود از بلندي ترس دل و جان

  . »النمباش از غاف
كه ذكر بطور سري و بدون صداي  اين آيه اشاره دارد باينكه مستحب و پسنديده است

گروهي را ديد كه با صداي بلند دعا  صگيرد. در يكي از سفرها، پيامبر بلند، انجام
يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم، فإنكم ال تدعون أصم وال غائبا، إن الذي « كنند، فرمود: مي

اي مردم بس كنيد و آهسته باشيد وبه  « »ب، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلتهتدعونه سميع قري
، بلكه شنوا و  كر است و نه غائب  واو نه خوانيد كنيد. چون شما خدا را مي خود رحم

تر به شما ازگردن  نزديك،  است كخوانيد شنوا و نزدي . آنكس راكه مي حاضر است
باينكه در حال دعا بايد انسان حالت شوق ورغبت . و آيه همچنين اشاره دارد  »مركوبتان

  ). استجابت و ترس از عدم استجابت شوق به وترس وبيم هم داشته باشد. (
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اندام و خوشبو باشد زيرا در اين حال  هكه ذكركننده پاك جامه و پاكيز است شايسته
ين حالت تر است و تا آنجا كه ممكن است روبه قبله باشد زيرا بهتر نفس انسان بانشاط

  كه رو به قبله باشد. نشستن آنست 

 به مجلس ذكر مستحب است  رفتن

آمده   است و در اين باره چنين دههاي ذكر خدا، مستحب و پسندي در حلقه نشستن
  :  است
و «» ِإَذا َمَرْرُتْم ِبرِيَاِض اْلَجنِة فَارْتَـُعوا« : گفت صكه پيامبر ابن عمر روايت است از  -1

.  »شويد مشغول، عبوركرديد در آنها بچريد يعني بذكر  مرغزارهاي بهشتهرگاه ازكنار 
حلق الذكر، فإن هللا تعالى سيارات من المالئكة «؟ فرمود:  گفتند: مراد از رياض جنت چيست

.  هاكه ذكر خدا است مراد ازآن حلقه«» يطلبون حلق الذكر.فإذا أتوا عليهم حفوا بهم
گردند،  خداوند مي كرهاي ذ داردكه بدنبال حلقه خداوندگروهي از فرشتگان سيار را

  .»زنند كه به سوي آنان آيند بدورشان حلقه مي وقتي
اي از ياران خود گذشت  حلقه  بر صكه پيامبر  است كرده  روايت مسلم از معاويه  - 2  

كه ما را به پذيرش   كه ذكر و حمد خدا را بكنيم  ايم گفتند: نشسته  ايد؟ : چرا نشسته وگفت
ما أجلسكم إال  اهللا.« : گفت ص. پيامبر كرده و بر ما منت نهاده است  دين اسالم راهنمائي

» ذاك، أما إني لم استحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني فأخبرني أن اهللا تعالى يباهي بكم المالئكة
ايد؟ آگاه باشيد من شما را نه بدين جهت  شما را به خدا سوگند، تنها بدينمنظور نشسته«

كه  داد ، بلكه جبريل پيش من آمد و به من خبر گمان باشم كار شما در كه از گند دادمسو
درحضور فرشتگان به شما مي نازد و حسن عمل شما  كند و خداوند به شما مباهات مي

  . »را بدانان مي نماياند و عمل شما را مي پسندد
ان شهادت دادند كه كه آن است كرده  روايت از ابوسعيد خدري و ابوهريره مسلم  -3
ال يقعد قوم يذكرون اهللا تعالى إال حفتهم المالئكة وغشيتهم الرحمة، «:  گفته است صپيامبر

نشينند مگر اينكه  قومي براي ذكرخدا نمي« »ونزلت عليهم السكينة، وذكرهم اهللا فيمن عنده
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طر گيرد و آرامش خا زنند و رحمت خدا آنان را فرا مي فرشتگان بدورشان حلقه مي
  .  »كند ميكه در پيشگاه او هستند از آنان ياد  يابند، و خداوند در نزد كساني مي

  
  

 اخالص از روي  »ال اله اال اهللا «ذكر  فضيلت

ما قال عبد ال إله إال اهللا قط مخلصا إال «:  گفت صابوهريره نقل است كه پيامبر از  -1
اله  ال «هركس با اخالص « »الكبائر ما اجتنبت فتحت له أبواب السماء حتى يفضي إلى العرش

شود، تا اينكه آن  را بگويد درهاي بهشت درآسمان بروي آن عمل اوگشوده مي» اال اهللا
 اليه -كند  كبيره دوره گناهان گوينده از ارتكاب كه رسد، مادام عمل وي به عرش خدا مي

  .  دانسته است »حسن غريب «وآن را  كرده  روايت ترمذي آن را »- يصعد الکلم الطيب 
ايمان خود را « »جددوا إيمانكم« : گفت صابوهريره روايت است كه پيامبر از  -2

فراران ذكر ال اله اال  « »أكثروا من قول: ال إله إال اهللا« گفتند: چگونه؟ فر مود: .»تجديدكنيد
  .  كرده است روايت  »حسن«آن را با اسناد نيكو و  احمد. امام »اهللا بگوئيد

أفضل الذكر ال إله إال اهللا، وأفضل الدعاء: الحمد «:  كه پيامبر گفت جابر نقل استاز  - 3  
. بروايت نسائي و ابن  »است» هللا الحمد«و بهترين دعا » اله االاهللا ال«ذكر بهترين « »هللا

  . ، االسناد دانسته است "صحيح “كه آن را  ماجه و حاكم

 و غير آن »تكبير «و  »تهليل «، و »تحميد «و  »تسبيح «ذكر  فضيلت

كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في «:  گفت صكه پيامبر ابوهريره نقل است از  -1
دو جمله هست كه  « »الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان اهللا وبحمده، سبحان اهللا العظيم

دا : خداون برزبان آسان و ثوابش درترازوي اعمال سنگين و محبوب خداوند رحمان است
 يت. بروا » . وپاك و منزه است پروردگار بزرگ ترا تسبيح نموده و به ستايش تو مشغولم

  . شيخين و ترمذي



  1027     ذكر و ياد خدا
  

  

الن أقول سبحان اهللا، والحمد هللا، وال إله « : گفت صكه پيا مبر ابوهريره نقل است از  -2
تر  ن پسنديدهكلمات بنزد م گفتن اين« »إال اهللا، واهللا أكبر، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس

. بروايت  » برآن تابيده است يعني از تمام جهان رشيدكه خو و محبوبتر است از هرآنچه
  . مسلم و ترمذي

" قلت: أال أخبرك بأحب الكالم إلى اهللا؟ « : گفت صابوذر نقل است كه پيامبر از  -3
ترا از  خواهي ميآيا  «» أخبرني يا رسول اهللا. قال:أحب الكالم إلى اهللا: سبحان اهللا وبحمده

: محبوبترين سخن  : آري اي رسول خداگفت گفتم ؟ محبوبترين سخن بنزد خدا خبردهم
. متن روايت ترمذي  ذي. بروايت مسلم و ترم »باشد مي«  اهللا وبحمده سبحان «بنزد خدا 

ان أحب الكالم إلى اهللا عزوجل ما اصطفى اهللا لمالئكته: سبحان ربي وبحمده، «:  چنين است
كه خداوند آن را براي  محبوبترين سخن در نزد خداوند ذكري است « »ان ربي وبحمدهسبح

  . »: سبحان ... فرشتگانش برگزيده است
من قال سبحان اهللا العظيم وبحمده غرست له « : گفت صجابر نقل است كه پيامبر از  -4

كاشته  شتهركسي ذكرسبحان ... را بگويد برايش درخت خرمائي در به« »نخلة في الجنة
  . دانسته است »حسن «كه آن را  . بروايت ترمذي»شود مي

 »استكثروا من الباقيات الصالحات«:  گفت صابوسعيد نقل است كه پيامبر از  -5
. گفتند: چيستند  »گفتار وكردار جاودانه را فراوان بگوئيد و انجام دهيد  =صالحات اقياتب«

بروايت نسائي  . »حمد هللا و ال حول و ال قوه اال باهللال« : تكبير و تهليل و تسبيح و گفت آنها؟
اهللا اکبر،ال اله اال اهللا، سبحان اهللا، و الحمد «.  كه آن را صحيح االسناد دانسته است و حاكم

   ».هللا
،  مالقات كردم ÷ شب اسراء با ابراهيم «:  گفت صكه پيامبر از عبداهللا نقل است -6

كه خاك بهشت پاك  ت خود برسان و به آنان خبر ده: اي محمد سالم مرا به ام اوگفت
سبحان اهللا، والحمد هللا، «گسترده و دشت است و درختانش  گوارا و زمين آن است و آب آن

را  ،»وال حول والقوة إال باهللا«. و طبراني  باشد. بروايت ترمذي مي »وال إله إال اهللا، واهللا أكبر
  . بدان افزوده است
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: محبوبترين سخن بنزد خداوند چهار چيز است با  گفت صبرگويد: پيام مسلم  -7
   ».سبحان اهللا، والحمد هللا، وال إله إال اهللا، واهللا أكبر« هركدام آغازكني اشكالي ندارد:

هركس دوآيه آخرسوره بقره را «:  گفت صكه پيامبر ازابن مسعود نقل است  -8
. يعني آن دو آيه بجاي قيام  ي. بروايت مسلم وبخار»كند درشب بخواند او راكفايت مي
دارند.  اند او را در آنشب ازآفات مصون مي گفته كند. بعضي شب و نماز شب او اكفايت مي

ربنا ال كند.  كه براي قيام شب كفايت مي گفته است آن دوآيه حداقل قرائتي است ابن خزيمه
  تواخذنا...

شما عاجز است از اينكه در  آيا هريك از :  گفت صكه پيامبر از ابوسعيد نقل است  -9
گران آمد وگفتند: كداميك از  يك شب يك سوم قرآن را بخواند؟ اين پرسش برحاضران

سوره « »اهللا الواحد الصمد ثلث القرآن« : كار را دارد اي رسول خدا؟ اوگفت ما توانائي اين
  . . بروايت مسلم و بخاري و نسائي » اخالص يك سوم قرآن است

ال إله « هركس روزي يكصد باربگويد: : “ كه رسول خداگفت نقل است ازابوهريره  -10
او ثواب و پاداش  »إال اهللا وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير

شود. و يكصد  برد و يكصد احسان و نيكي به حساب او نوشته مي برابرآزادي ده نفر را مي
كلمات او را ازشيطان و وسوسه او  تا شب اين گردد وآن روز بدي از حساب او محو مي

كسي بيشتر از او  دهد مگر اينكه دارند وكسي بهتر ازعمل او را انجام نمي مصون مي
. مسلم و ترمذي و  كلمات را بگويد. به روايت بخاري و مسلم و نسائي و ابن ماجه اين

ائة مرة، حطت خطاياه ولو  ومن قال سبحان اهللا وبحمده، في يوم م«اندكه  نسائي بدان افزوده
هركس سبحان اهللا و بحمده را در روز يكصد بار بگويدگناهان او « »كانت مثل زبد البحر

  . »كف دريا باشند شوند حتي اگر باندازه محو مي

 فضيلت استغفار

يا ابن آدم، إنك ما دعوتني « : گفت شنيدم مي صكه از پيامبر  از انس روايت است  
وال أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء  - على ماكان منك  -  ورجوتني إال غفرت لك

ثم استغفرتني غفرت لك وال أبالي، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب االرض خطايا ثم لقيتني ال 
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اي فرزند آدم تو هرگاه مرا خوانده باشي و به من اميد « »تشرك بي شيئا التيتك بقرابها مغفرة
. اي فرزند آدم  دهم بدان اهميت نمي - كرده باشي  هرچه -ام  آمرزيده داشته باشي ترا

اگرگناهان تو به ابرهاي آسمان برسد سپس از من استغفار طلبي ترا بيامرزم واهميت 
اي فرزند آدم اگر گناهان توهمه زمين را فراگيرد وبه من  -براي من مهم نيست  - دهم  نمي

حسن  “كه آن را حديث  . بروايت ترمذي  » كنم مي شرك نورزي همه آنها را ازتو صرفنظر
كه پيوسته استغفاركند خداوند  كسي  : . عبداهللا بن عباس گفت دانسته است”  غريب

اندوههاي او را بردارد و او را از سختيها رهائي دهد وآنچنان به وي روزي رساندكه به 
كه آن را صحيح االسناد  رسد. بروايت ابوداود و نسائي و ابن ماجه و حاكم فكرش نمي
  .  دانسته است

 كلم در ذكر  ذكر چندين برابر و جوامع

از نزد او بيرون رفت سپس بهنگام  صكه پيامبر از جويريه ام المومنين روايت است
تو هنوز بر آن  « »ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟« : چاشت به نزد وي برگشت وگفت

لقد قلت بعدك « : گفت  ص. پيامبر : آري . اوگفت » دا شدمكه صبح من از تو ج حالتي هستي
أربع كلمات ثالث مرات، لووزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان اهللا وبحمده، عدد خلقه 

كه اگر با  من بعد از شما چهاركلمه را سه بارگفتم « »ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
گردد، پاداش آن به اندازه  ، وزن شود و سنجيده اي گفته كه شما از صبح تا بحال همه آنچه

... در حاليكه مشغول ستايش و تنزيه خدا هستم او را تسبيح  . سبحان اهللا ذكر شما است
گويم باندازه شمارآفريدگان و باندازه رضاي او و باندازه سنگيني عرش و باندازه  مي

  بروايت مسلم و ابوداود.  .»شمار خداوند كلمات بي
هاي خرما يا سنگ ريزه دارد و  زني را ديدكه درپيش روي خود هسته صپيامبر  -2

آموزم و چيزي  گفت به تو چيزي مي به وي صشمارد. پيامبر تسبيحات خود را بدان مي
سبحان « : كني و گفت كه تو مي كاري كه آسانتر است و بهتر است از اين ، دهم را بتو خبر مي

وسبحان اهللا عدد ما خلق في االرض، وسبحان اهللا عدد ما خلق بين اهللا عدد ما خلق في السماء، 
ذلك، وسبحان اهللا عدد ما هو خالق، واهللا أكبر مثل ذلك، والحمد هللا مثل ذلك، وال إله إال اهللا 
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خداوندا ترا باندازه شماره مخلوقات آسماني  « »مثل ذلك وال حول وال قوة إال باهللا مثل ذلك
تو و همه مخلوقاتت تسبيح  ن زمين وآسمان و باندازه خالقيتو زميني و مخلوقات بي

.  ». و تكبير و تحميد و تهليل و الحول را بهمان منوال بگو نمايم گويم و ترا تنزيه مي مي
  .  كه آن را به شرط مسلم صحيح دانسته است بروايت اصحاب سنن و حاكم

 : اي از بندگان خدا گفت هبرايشان گفت كه بند صاز ابن عمر نقل است كه پيامبر  -3
يا رب لك الحمد كما ينبغي لجالل وجهك، ولعظيم سلطانك فعضلت بالملكين، فلم يدريا كيف «

يكتبانها "، فصعدا إلى السماء فقاال: يا ربنا إن عبدك قد قال مقالة ال ندري كيف نكبتها؟ قال اهللا 
نه قد قال: يا رب لك الحمد كما ماذا قال عبدي؟ قاال: يا رب، إ -وهو أعلم بما قال عبده  -

ينبغي لجالل وجهك ولعظيم سلطانك.فقال اهللا لهما: اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه 
كه شايسته ذات شكوهمند و قدرت عظيم تو  ستايم مياي پروردگارا آنگونه ترا « »بها

تند، چگونه آن دانس كه نمي باشد. اين ذكر فرشتگان كاتب اعمال را به سختي دچارساخت
را بنويسند، پس به آسمان صعودكردند وگفتند: اي پروردگارا آن بنده تو سخن 

دانست كه  ؟ خداوند كه خود بهتر مي دانيم چگونه آن را بنويسيم كه نمي گفت اي وكلمه
: يا رب  گفتند: اي پروردگارا اوگفت ؟ ام : چه چيزگفت بنده گفت اش چه چيزگفته است بنده

گفته است بنويسيد تا اينكه او با من  كه گفت آن را همانگونه . خداوند به آنانلك الحمد..
  . . بروايت احمد و ابن ماجه » دهم كند آنگاه خود پاداش وي را مي مالقات مي

 كه بهتر از تسبيح است شمارش ذكر با انگشتان دست 

هليل والتقديس، وال تغفلن عليكن بالتسبيح والت« : گفت صكه پيامبر بسيرَه نقل است از  - 1  
بر شما باد كه تسبيح و تهليل « »فتنسين الرحمة، واعقدن باالنامل فإنهن مسئوالت، ومستنطقات

كنيد ذكر خود را  و تقديس خداوند كنيد و غافل مباشيد مبادا كه رحمت خدا را فراموش 
.  »گيرند يبازجوئي قرار م با انگشتان دست بشماريد زيرا آنها مسئول هستند و مورد

  . بروايت صاحبان سنن و حاكم با سند صحيح
را ديدم تسبيحات خود را با دست راست  صپيامبر «:  عبداهللا ابن عمرگفت  -2

  .  . بروايت صاحبان سنن»شمرد مي



  1031     ذكر و ياد خدا
  

  

 مبر نيست كه ذكر خدا و درود پيا  لسي ز نشستن در مجا  پرهيز ا

قوم مقعدا لم يذكروا اهللا فيه ولم يصلوا  ما قعد« : گفت صكه پيامبر از ابوهريره نقل است  
هر قومي اگر در مجلسي نشسته باشندكه  « »إال كان عليهم حسرة يوم القيامة صعلى النبي

خورند و  درآنجا نبوده باشد، روز قيامت حسرت مي صذكر خدا و درود بر پيامبر
ما «:  آورده استو احمد بدين صورت  كرده  روايت . ترمذي آن را »شود بزيانشان تمام مي

جلس قوم مجلسا لم يذكروا اهللا فيه إال كان عليهم ترة وما من رجل يمشي طريقا فلم يذكر اهللا تعالى 
هرقومي «. »إال كان عليه ترة، وما من رجل آوى إلى فراشه فلم يذكر اهللا عزوجل إال كان عليه ترة

رروزقيامت مايه در مجلسي نشسته باشندكه درآن ياد خدا نرفته باشد، آن مجلس د
حسرت ورنج آنان خواهد شد. هركسي راهي را برود و خدا را بياد نياورد و ذكراو را 
نكرده باشد، موجب حسرت و وبال او خواهد شد، و هركسي راهي را برود و ذكر خدا 
را نكرده باشد، موجب حسرت و افسوس او خواهد شد، حتي اگربه بهشت هم برود 

ال كان « : . در روايتي آمده است »خورند مانند وحسرت ميبراي ثواب وپاداش آن پشي
كه اين حديث دليل است  درفتح العالم آمده است. »عليهم حسرة، وإن دخلوا الجنة للثواب
نار «درحديث به  « تره«كلمه  كه در مجالس بويژه صبروجوب ذكرودرود وسالم بر پيامبر

كه عذاب براي ترك واجب يا  ستو يا عذاب تفسير شده است و معلوم ا »= آتش دوزخ
هر دو واجب  صكه ذكر و صاله بر پيامبر باشد و چنان پيدا است انجام فعل حرام مي

  هستند.

 شودآميخته و لغو در آن گفته مي  ن بهم ره مجلسي كه سخنا كفا

من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فقال قبل أن «:  گفت صكه پيامبر از ابوهريره نقل است  
جلسه: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن ال إله إال أنت، أستغفرك وأتوب اليك، إال كفر يقوم من م

كه سخنان ياوه و بيهوده از او  هركس در مجلسي نشست « »اهللا له ما كان في مجلسه ذلك
زياد سر زد، و پيش از آنكه از آن مجلس برخيزد و آن را ترك كند، بگويد: سبحانك ... 

  .  »آورد آن مجلس برايش به حساب ميخداوند آن را كفاره 

 كند كسي كه برادر ديني خود را غيبت مي  ره كفا
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إن كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته، تقول اللهم اغفر لنا « : كه روايت است صاز پيامبر
  ».كرد اگر بگويد: اللهم ...كفاره غيبت او خواهد شد هركس ديگري را غيبت« »وله

،  كه از وي غيبت شده است  كفاره غيبت شخصي كه  ار آنست مذهب برگزيده و مخت
طلب استغفار براي او و ذكر محاسن و صفات پسنديده او است و نيازي به اعالم به وي 

  .  گذشت از او نيست و طلب

 يش  دعا و نيا

  :  دستور به دعا و نيايش  - 1
ري و تواضع و كه مردم او را بخوانند و در برابرش زا خداوند دستور داده است

شان  خواسته كه جواب دعاي مردم را بدهد و به  ، كرده است كنند و او خود وعده  فروتني
  تحقق بخشد. 

إن «:  گفت صاند كه پيامبر احمد و صاحبان سنن از نعمان بن بشير روايت كرده  -1
يدخلون جهنم الدعاء هو العبادة، ثم قرأ: (ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي س

مرا  «، سپس اين آيه را خواند:  بيگمان دعا و نيايش عبادت و خداپرستي است «. »داخرين)
كنند و  كشي مي گردن چه آنهاكه از عبادت من »كنم بخوانيد و دعاكنيد تا دعايتان را اجابت

  .  »، درآيند زنند هرآينه آنان بخواري به دوزخ سرباز مي
از او سئوال كردند: خداي  ص: ياران پيامبر كرده است كهعبدالرزاق از حسن نقل  -2

وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان « ؟ خداوند فرمود: ماكجا است
، من  اي محمد چون بندگان من بپرسندت ازمن « »شدون فليستجيبوا الی وليومنوا بی لعلهم ير

، پس ايشان  كنم دعاي داعيان را به فضل و منت . اجابت نزديكم به ايشان به علم و رحمت
كه  گفتم تا ثبات يابند برآن راه راست  كنند مرا در آنچه كنند اوامرمرا و تصديق اجابت

كنيم و اوكه ما را  دعاي خدا را اجابت  كه ما . پس شرط اجابت دعا آن است » بدانان نمودم
  كند.  را اجابتاو نيز ما   كنيم تا ، اجابت بطاعت خويش خوانده است

ليس شئ أكرم على «:  گفت صاندكه پيامبر كرده ترمذي و ابن ماجه از ابوهريره نقل  -3
  .  »تراز دعا نيست هيچ چيز به نزد خداوندگراميتروگرانمايه « »اهللا من الدعاء
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من سره أن يستجيب اهللا تعالى له عند « : گفت صكه پيامبر است كرده  روايت ترمذي  - 4  
شود از  هركس دوست دارد و خوشحال مي« »والكرب فليكثر الدعاء في الرخاءالشدائد 

گشايش و رفاه  كند، و بهنگام ، خداوند دعاي او را اجابت اينكه بهنگام سختيها و مصائب
  . »بسيار دعاكند

 كرده  روايت از خداي بزرگ صكه پيامبر است كرده  روايت نس ابويعلي از ا - 5  
واحدة منهن لي، وواحدة لك، وواحدة فيما بيني وبينك، وواحدة فيما بينك  أربع خصال:« : كه است

وبين عبادي.فأما التي لي، ال تشرك بي شيئا، وأما التي لك، فما عملت من خير جزيتك عليه، وأما 
التي بيني وبينك، فمنك الدعاء وعلي االجابة.وأما التي بينك وبين عبادي، فارض لهم ما ترضى 

كه  كه به من شرك نورزي وآنچه . يكي از آنها مال من است خصلت استچهار « »لنفسك
كه بين من و تواست  كه هر عمل نيك ترا پاداش دهم و اما آنچه بتو اختصاص دارد، آنست

باشد،  كه بين تو و بندگانم مي كنم و اما آنچه كني ومن اجابت كه تو دعا و نيايش آنست
، براي آنان نيز بخواهي و هرچه بخود پسندي  هيخوا كه براي خود مي كه هر چيزي آنست

  . »به آنان نيز بپسندي
هركس « »من لم يسأل اهللا يغضب عليه« كه فرمود: بثبوت رسيده است صاز پيامبر -6

  ».شود از خداوند چيزي نخواهد، خداوند بر وي خشمگين مي
مما نزل ومما لم ال يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع « فرمود: ص: پيامبر گفت عايشه -7

پرهيز و حذرمانع قضا و  « »ينزل، وإن البالء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة
كه نازل نشده است سودمند و مفيد  كه نازل شده وآنچه شود و دعا درباره آنچه قدرنمي

هم  كند و تا روز قيامت با شود ودعا با آن برخورد مي باشد. بال و مصيبت نازل مي مي
گفته صحيح  و حاكم كرده  روايت . بزار و طبراني و حاكم آن را »پردازند بنزاع و ستيز مي

  . االسناد است
اليرد القضاء إال الدعاء.وال يزيد « : گفت صكه پيامبر رسي روايت است از سلمان فا  -8

وجب كند مگردعا ونيايش وهيچ چيز م قضا وقدررا هيچ چيزرد نمي « »في العمر إال البر
كه آن را حديث حسن غريب  . بروايت ترمذي » گردد، مگر اعمال نيك افزايش عمر نمي

  . دانسته است
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إذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة، « : گفت صاندكه پيامبر كرده ابوعوانه و ابن حبان نقل  -9
كند،  هرگاه يكي از شما چيزي را از خداوند مسئلت مي« »فإنه ال يتعاظم عن اهللا شئ

زرگي را ازاو بخواهد، زيرا هيچ چيزبنزد خداوند بزرگ نيست واو بر همه چيز توانا چيزب
  . » است

  آداب و روش دعا  -2 
  : اي وجود داردكه مراعات آنها بهنگام دعا الزم است براي دعا آداب و رسوم ويژه

  درخواست چيزهاي حالل از خداوند:   -1
خوانده  ص: اين آيه نزد پيامبر گفت هك كرده است حافظ بن مردويه از ابن عباس نقل

$+ شد: yγ•ƒr' ‾≈tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# (#θè=ä. $£ϑÏΒ ’Îû ÇÚ ö‘F{ $# Wξ≈n=ym $Y7Íh‹sÛ...∩⊇∉∇∪_ ]:اي  « ].168 البقرة
  .»مردم از چيزهاي پاك و حالل زمين بخوريد

مورد اجابت  كه دعايم : اي رسول خدا برايم دعاكن سعد بن وقاص برخاست وگفت
يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده إن « :فرمود قرارگيرد. او

الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه أربعين يوما، وأيما عبد نبت لحمه من السحت 
، تا  كن اي سعد روزي حالل بخورو ازروزي پاك و حالل استفاده « »والربا فالنار أولى به

،  واقع شود، سوگند بدانكس كه جان محمد درقبضه قدرت او استدعايت مورد اجابت 
شود، و هركس از روزي  هركس لقمه حرام بخورد تا چهل روز دعائي از او پذيرفته نمي

. در مسند  » تر است و جايش دوزخ است كند، آتش دوزخ او را شايسته حرام و ربا تغذيه
يا أيها الرسل كلوا من « : گفت صپيامبر كه امام احمد و صحيح مسلم از ابوهريره آمده است

$+ الطيبات واعملوا صالحا.إني بما تعملون عليم .وقال: yγ•ƒr' ‾≈tƒ šÏ%©! $# (#θãΖtΒ# u (#θè=à2 ÏΒ 

ÏM≈t6ÍhŠ sÛ $tΒ öΝä3≈oΨ ø% y—u‘...∩⊇∠⊄∪_ ]:ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، ومطعمه  ].172 البقرة
 »رام، يمد يديه إلى السماء: يا رب، يا رب، فأنى يستجاب لذلكحرام، وملبسه حرام، وغذي بالح

پذيرد و خداوند مومنان را بدان چيز امركرده  پاك نمي اي مردم خداوند پاك است و بجز «
اي رسوالن از روزي پاك و حالل  «فرمايد  ، كه مي كه پيامبران را بدان امركرده است ، است
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و  » گمان من ازكردار شما آگاهم و بدان دانا هستمبخوريد وكار شايسته انجام دهيد. بي
سپس ازكسي يادكردكه  »ايم بخوريد كرده كه روزيتان اي مومنان از روزي پاك و حاللي «
رود و پريشان موي و غبارآلود است و خوراك وپوشاك و  ميمسافرتهاي طوالني  به

وردگارا... چگونه گويد: پر دارد و مي كه به آسمان دست دعا برمي غذايش حرام است
  .  »شود، هرگز ميدعاي او پذيرفته 

بيرون  ، براي طلب نزول باران صاگر ممكن باشد رو به قبله دعاكند. زيرا پيامبر  -2
  كرد ورو به قبله نموده بود. كه به دعا پرداخت و طلب نزول باران ، رفت
يند مانند روزهاي روزها و اوقات و حاالت شريف و نيكو و بهتر را براي دعا برگز  -3

، و وقت سحرگاهان و  عرفات و ماه رمضان و روزجمعه و يك سوم مانده به آخرشب
هنگام سجده و هنگام نزول باران و فاصله بين اذان و اقامه نماز و هنگام برخورد سپاه 

  . مومنين با دشمن وبهنگام ترس وخوف و رقت قلب ودل نرمي
اي رسول خداكدام دعا بيشترمورد اجابت واقع  گفتند كه از ابي امامه نقل است  - الف

و « »دبر الصلوات المكتوبات«و  » در دل اواخر شب« »جوف الليل اآلخر« شود؟ فرمود: مي
  . . به روايت ترمذي و با سندي صحيح » پس از اداي نمازهاي فرايض پنجگانه

ه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من رب« : گفت صكه پيامبر ازابوهريره نقل است  -ب
نزديكترين وقت انسان به خداوند، هنگامي است  « »فأكثروا الدعاء فقمن أن يستجاب لكم

تر و  رود، پس در سجده بسيار دعاكنيد كه به اجابت شايسته كه انسان به سجده مي
  .  ، ذكر شده است كتب . بروايت مسلم در اين باره احاديث فراوان در البالي » نزديكتر است

ها بلندكنند چه ابوداود از ابن عباس روايت  نگام دعا دستهايش را تا برابر شانهبه  -4
: در هنگام تقاضا و درخواست از خداوند، دستها را تا برابرشانه يا  كه گفت كرده است

درهمان محدود باال ببر و بهنگام استغفار با يك انگشت دست اشاره كن و بهنگام تضرع 
 : گفت صكه پيامبر . از مالك بن دينار روايت است گسترانو زاري هردو دست خود را ب

هرگاه در ضمن دعا چيزي از  « »إذا سألتم اهللا فاسألوه ببطون أكفكم، وال تسألوه بظهورها«
) اين مسالت را انجام دهيد نه با  رو به آسمان كرديد، باكف دستان خود ( خداوند مسالت
إن ربكم تبارك وتعالى حيي  « : گفت صكه پيامبر. و از سلمان روايت است  » پشت دستانتان
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بيگمان پروردگاربزرگوارشما با  « »كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا
آزرم و بخشنده وكريم است و هرگاه بنده او با اخالص دست دعا به پيشگاه او بردارد 

كه انسان جوانمرد و  . يعني همانگونه »ازاو شرم دارد از اينكه او را با دست خالي برگرداند
كرم محض  سخي طبع شرم دارد ازاينكه نيازمند را با دست خالي برگرداند خداوندكه

  كند، هرگز. كاري را مي است چگونه چنين
آغاز  صبايد دعا و نيايش را با حمد و ستايش و ثناي خداوند و درود بر پيامبر  -5

ن و يخلقه محمد وآله اجمع ر ين رالصاله والسالم علی خيالملع الحمد هللا رب ا« بدينگونه نمود (
 ، از فضاله بن عبيد كرده است كه آن را تصحيح ) زيرا ابوداود و نسائي و ترمذي».بعد.

كند بدون اينكه ثنا و  از مردي شنيدكه در نماز دعا مي صاندكه پيامبر كرده  روايت
اين مرد شتاب بخرج  :  گفت بفرستد،درود و سالم  صستايش خدا را بگويد و بر پيامبر

إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه جل وعز، «:  گفت . سپس او را خواند و به او يا بديگران داد
كسي  هرگاه«عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما يشاء  »والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى اهللا

را  ص و درود بر پيامبرشازشما خواست بدعا پردازد، نخست تمجيد و ثناي خداوند 
  . »كند بجاي آورد، آنگاه بدلخواه خويش دعا و نيايش

با حضورقلب وآگاهي و اظهارفقر و نياز بدرگاه خداوند و عجزو البه و زاري و  -6
وال تجهر بصالتك وال «: فرمايد ، بدعا بپردازد. خداوند مي صداي آرام بين آشكاري و پنهاني

،  بلند مگو دعاي خويش را و پست مكن به يك بارگي« »بيالتخافت بها وابتغ بين ذلك س
ادعوا ربكم « : . و بازهم گفته است »آواي خويش را و ميان آن دو دار عا و ثناي خويش را

بخوانيد پروردگار خويش را به زاري و نهاني بيگمان « »تضرعا وخفية إنه ال يحب المعتدين
كنند و صداي  گذرند و دعاي ناصواب مي او دوست نداردكساني راكه ازحد واقعي درمي

  :  . ابن جريرگفته است»كنند خويش را بلند مي
» خفيه «. و  »، بمعني خواري و فروتني در برابر خدا و تسليم به اطاعت او است تضرع «

بمعني خشوع قلبي و يقين درست به وحدانيت و ربوبيت خدا، در قلب خود نه 
از ابوموسي اشعري آمده  - بخاري و مسلم  -حين بطورآشكار و از روي ريا. در صحي

أيها الناس اربعوا على « : گفت صكردند، پيامبر كه مردم صداي خويش را بدعا بلند مي است
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أنفسكم فإنكم ال تدعون أصم وال غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى 
مك كلمة من كنوز الجنة؟ الحول والقوة إال أحدكم من عنق راحلته، يا عبد اهللا بن قيس أال أعل

كر و  خوانيدكه كنيد و آهسته باشيد، بيگمان شماكسي را نمي اي مردم به خود رحم« »باهللا
خوانيد، ازگردن  كه شما او را مي . آنكس غايب باشد، بلكه او شنوا و بينا و حاضر است

خواهي سخني را  س مي. اي عبداهللا پسر قي شتر و مركوبتان به شما، نزديكتر است
احمد از  ».باشد مي الحول والقوة إال باهللا:  ؟ و آن هاي بهشت به شما بياموزم ازگنجينه

القلوب أوعية، وبعضها أوعى من « : گفت صكه پيامبر عبداهللا پسر عمر روايت كرده است
ستجيب لعبد دعاه فاسألوه وأنتم موقنون باالجابة، فإنه ال ي -أيها الناس  - بعض، فإذا سألتم اهللا 

گنجايش بيشتري دارند. اي مردم هرگاه  دلها ظروف هستند و بعضي « »عن ظهر قلب غافل
كه به اجابت آن يقين داشته باشيد.  كنيد، كرديد آنگونه مسئلت چيزي را، از خداوند مسئلت

دهد  خواند، جواب نمي كه با قلب غافل و بدون آگاهي، او را مي كسي زيرا خداوند بدعاي
  .  »كند و او را اجابت نمي

گناه يا قطع صله رحم باشد. زيرا احمد از ابوسعيد روايت كرده  نبايد دعا درباره  -7
ما من مسلم يدعو اهللا عزوجل بدعوة ليس فيها إثم وال قطيعة رحم إال « : گفت صكه پيامبر است

ها له في اآلخرة، وإما أن أعطاه اهللا بها إحدى ثالث خصال: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخر 
كه خدا را بخواند و  هر مسلماني« »يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر؟ قال: اهللا اكثر

گناهي و قطع صله رحم نباشد، خداوند يكي از سه خصال را به  دعائي را بكندكه درآن
ي او ذخيره كند و يا برا دهد و اجابت مي بخشد يا دعايش را در دنيا جواب مي وي مي

دهد و يا اينكه باندازه آن بدي را از او باز  كند و درآخرت پاداشش را به وي مي مي
فرمود: و خداوند بيشتر ثواب  ص. پيامبر كنيم دارد. گفتند: پس ما فراوان دعا مي مي
  .  » دهد و ازآن عاجز نيست مي

كه  روايت كرده است نبايد در اجابت تعجيل داشته باشيد، زيرا مالك از ابوهريره  - 8  
دعاي شما « »يستجاب الحدكم ما لم يعجل يقول: دعوت فلم يستجب لي« : گفت صپيامبر

كه تعجيل نكنيد و نگوئيد: من دعا كردم ولي مورد اجابت  شود مادام مورد اجابت واقع مي
  . » قرار نگرفت
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بوهريره نقل كرده دعا بايد توام با باور و حزم به پذيرش آن باشد. زيرا ابوداود ازا  -9
ال يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، « : گفت صكه پيامبر است

كس ازشما بهنگام دعا نگويد: خداوندا مرا بيامرز اگر  هيچ« »ليعزم المسألة فإنه ال مكره له
يد بطور . بلكه تقاضا و مسئلت از خداوند با . خداوندا مرا رحم كن اگر خواستي خواستي

  ».تواند خداوند را به اكراه به چيزي وادارد كسي نمي كه جدي و جزمي باشد. بديهي است
در دعا ازكلمات و سخنان جامع استفاده شود. همانگونه كه خداوند راهنمائي   -10

پروردگارا « »ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار« : فرموده است
. زيرا  »خرت به ما نيكي وحسنه عطاكن وما را ازآتش دوزخ مصون فرمادردنيا وآ

كرد. در سنن ابن ماجه  پسنديد و غيرآنها را رها مي كلمات جامع را دردعا مي صپيامبر
؟  : اي رسول خدا كدام دعا بهتر است آمد وگفت ص: مردي پيش پيامبر كه آمده است

، سپس  كن در دنيا و آخرت را مسئلت : از خدايت عفو و عافيت به وي گفت صپيامبر
همان  ص، آمد وهمين سئوال را تكراركرد و پيامبر صروزدوم وسوم نيزپيش پيامبر

فإذا أعطيت العفو والعافية في الدنيا واآلخرة فقد « : گفت صجواب را داد، پس پيامبر
.  » ستيهرگاه به تو عفو و عافيت دنيا و آخرت داده شد، بيگمان تو رستگار ه« »أفلحت

ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من: اللهم «:  گفت صكه پيامبر باز هم درآنجا آمده است
... خداوندا  هيچ دعائي بهتر نيست از اين دعا: اللهم« »إني أسألك المعافاة في الدنيا اآلخرة

  .  » من معافات و عافيت و سالمتي دنيا و آخرت را از تو مسئلت دارم
 صنفرين بر خود و خانواده و دارائي خود: از جابر نقل است كه پيامبرپرهيز از   -11
ال تدعو ا على أنفسكم، وال تدعوا على أوالدكم، وال تدعوا على خدمكم، وال تدعوا على «:  گفت

خود را و فرزندان « »أموالكم.ال توافقوا من اهللا تبارك وتعالى ساعة نيل عطاء فيستجاب لكم
خود را نفرين نكنيد.كاري نكنيدكه اين دعاي نفرين در ساعاتي  خود را و خدم و اموال

گيرد. و شما پشيمان  پذيرد، آنوقت نفرين مورد اجابت قرار مي باشدكه خداوند دعا را مي
  .»شويد مي

خوش داشت  صكه پيامبر تكراردعا تا سه بار: از عبداهللا بن مسعود روايت است  -12
  كند. بروايت ابوداود. دعا را و استغفار را سه بار تكرار
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كسي بخواهد براي شخصي ديگر، دعاكند اول براي خودش دعاكند سپس  هرگاه  -13
خداوندا ما را و « »ربنا اغفر لنا والخواننا الذين سبقونا بااليمان« فرمايد: براي او. خداوند مي

اه از يكي هرگ صكه پيامبر كعب روايت است . ازابي بن »برادران مومن پيش ازما را بيامرز
  .  آغازيد. بروايت ترمذي با اسنادي صحيح كرد و از خود مي برد براي او دعا مي نام مي
پس ازدعا دستها را بر چهره ماليده و حمد و تمجيد وثناي خدا نمودن و درود   -14

كه همگي ضعيف  ، دست بر چهره ماليدن از چند طرق روايت شده فرستادن صبر پيامبر
ها من حيث المجموع بدرجه  كه مجموعه آن روايت حجرگفته است هستند و حافظ ابن

  رسند.  حسن مي

 فر و مظلوم دار و مسا دعاي پدر و روزه

ثالث « : گفت صاندكه پيامبر كرده  روايت احمد و ابوداود و ترمذي با سند حسن
ك سه بدون ش« »دعوات مستجابات ال شك فيهن: دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم

.  » شوند: دعاي پدر و مادر و دعاي مسافر و دعاي مظلوم دعا مورد پذيرش واقع مي
ثالثة ال ترد دعوتهم: الصائم حين « : گفت صترمذي با سندي حسن آورده است كه پيامبر

يفطر، واالمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها اهللا فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب: 
دار  شود: روزه كس ردخور ندارد و پذيرفته مي دعاي سه« »تي النصرنك ولو بعد حينوعز 

، كه خداوند دعايشان را بر  هنگام افطار، پيشوا و حاكم عادل و دعاي مظلوم و ستمديده
شود و خداگويد: به عزت خود  باال ابرها برد و درهاي آسمان بر وي آنها گشوده مي

  . »لو اينكه بعد از مدتي هم باشدسوگند ترا ياري خواهم داد و

 نش  نه برادر مسلمان براي برادر مسلما ئبا دعاي غا

: به شام وارد شدم و نزد  گفت اندكه كرده مسلم و ابوداود از صفوان بن عبداهللا نقل  
: آيا امسال قصد  ، به منزل وي رفتم و او را نيافتم بلكه ام الدرداء را يافتم اوگفت ابوالدرداء

: برايمان در پيشگاه خداوند دعا و طلب خيركن  . گفت : آري گفتم  ؟ حج را داري زيارت
، مورد اجابت واقع  دعاي غائبانه مسلمان براي برادر دينيش «:  گفت مي صزيرا پيامبر
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، هروقت  اي ماموراست كند، بر سر او فرشته كه غائبانه براي ديگري دعا مي شود. كسي مي
گونه براي تو  گويد آمين و من نيز بدين ، آن فرشته مي ديگراناو دعاي خيركرد، براي 

گويد: به بازار رفتم و آنجا با ابوالدرداء مالقات نمودم و او نيز  . صفوان كنم دعاي خيرمي
  .  »نقل كرد صنظير اين مطلب را برايم از پيامبر

،دعاي  اجابت : نزديكترين دعا به گفت صاند كه پيامبر كرده ابوداود و ترمذي نقل  -2
  شود.  كه زودتر مورد اجابت واقع مي غائبانه مسلمان براي مسلمان است

كسب اجازه كردم كه  صاز پيامبر :  گفت اندكه كرده  روايت همين دو نفر از عمر  - 3  
  ال تنسنا يا أخي من دعائك.« : بزيارت عمره بروم واوبه من اجازه داد وگفت

اي برادرما را از دعاي خير خودت فراموش  «  »بها الدنيافقال عمر: كلمة ما يسرني أن لي 
كردكه حاضر نيستم آن را با دنيا معاوضه  : اين سخن آنقدر مرا خوشحال ، عمرگفت مكن

  .  » كرد و باندازه يك دنيا برايم ارزش داشت كنم يا اين سخن بسيار مرا خوشحال
  باشد: بت بيشتر مود تا اميد اجان كه شايسته است دعا را با آن آغاز  كلماتي از  بعضي  
اللهم إني أسألك بأني « گويد: ازمردي شنيدكه مي صكه پيامبر از بريده نقل است  -1

 »أشهد أنك أنت اهللا الإله إال أنت االحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
بحق هستي و بغيراز تو كه تنها تو يگانه معبود   دهم يمگواهي  :  پروردگارا ترا بĤنكه «

كننده نيازهاي مخلوقات هستي و   نياز و برطرف ، و تو يگانه و بي معبود بحقي نيست
كسي ازوي زاده شده و نه او ازكسي زاده  نه -كسي را وزاده نشدي  كه نزادي توكسي هستي

لقد « : گفت ص. پيامبر » ... كه كس هرگز مانند نبود، از تو مسئلت دارم و او را هيچ -شده 
تو درمسئلت خويش  « »سألت اهللا باالسم االعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب

، چيزي ازاو خواسته شود،  كه هرگاه بدان اسم ازخداوند به اسم اعظمي متوسل شدي
  .  كه آن را حسن دانسته است . بروايت ابوداود و ترمذي »كند اجابت مي
: اسناد آن مورد طعن و انتقاد نيست  گفت لحسن مقدسي: شيخ ما ابوا گفته است منذري

  . و در اين باره حديث بهتر از آن از نظر اسناد سراغ ندارم
يا ذا الجالل «گويد:  از مردي شنيدكه مي صكه پيامبر از معاذ بن جبل نقل است  -2

ايت : دع گفتت ص. پيامبر اي باشكوه و بخشنده« »واالكرام، فقال: " قد استجيب لك فسل
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كه آن را حسن دانسته  . بروايت ترمذي »مورد اجابت واقع شد پس دعاكن و مسئلت نما
  .  است
زيد بن صامت رزقي  ازكنار ابوعياش ( ص: پيامبر گفت كه از انس نقل است  -3

اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، ال إله إال « : گفت كه مشغول دعا خواندن بود و مي گذشت
نان، يا بديع السموات واالرض، يا ذا الجالل واالكرام، يا حي يا قيوم، فقال أنت، يا حنان يا م

 »به أعطى: لقد سألت اهللا باسمه االعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل صرسوال اهللا
ها ويژه تو است بجز  : همه ستايش گويم كه مي پروردگارا من بدانجهت از تو مسئلت دارم «

روردگار بسيار مهربان و نعمت دهنده و آفريننده آسمانها و تو معبود بحقي نيست اي پ
: تو خدا را با اسم  گفت صپيامبر” ، اي هميشه زنده و پابرجا كريم زمين اي باشكوه
كند و هرگاه بدان اسم از  كه هرگاه بدان خوانده شود اجابت مي ، اسمي اعظمش خواندي

مد و ديگران و حاكمان را با شرط . بروايت اح »كند بخشد و عطا مي او مسئلت شود مي
  . مسلم صحيح دانسته است

من دعا بهؤالء « : گفت كه مي  شنيدم ص: از پيامبر گفت كه   از معاويه نقل است  -4
الكلمات الخمس، لم يسأل اهللا شيئا إال أعطاه: ال إله اال اهللا واهللا أكبر، ال إله إال اهللا وحده ال 

 »وهو على كل شئ قدير، ال إله إال اهللا وال حول وال قوة إال باهللا.شريك له، له الملك وله الحمد 
. هركس با اين جمالت پنجگانه خدا را بخواند او را  »حسن«بروايت طبراني با اسناد 

  كند.  اجابت مي

 ن ها مگا مدادان و شا ي با و نيايش ها  ر و دعاها اذكا
باشد و وقت اذكار شامگاهان  ميوقت اذكار بامدادان از طلوع فجر تا طلوع خورشيد  

  . بين نماز عصر و غروب است
من قال حين يصبح، وحين «:  گفت صكه پيامبر كرده است مسلم ازابوهريره نقل  -1

يمسي: سبحان اهللا وبحمده مائة مرة، لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إال أحد قال مثل 
را “  سبحان اهللا و بحمده “امگاهان يكصد بار هركس بامدادان و ش« »ما قال أو زاد عليه
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بگويد، در روز قيامت هيچكس عمل بهتر از عمل او را ندارد مگركسي كه باندازه اوگفته 
  . »باشد يا بيشتر از او

رسيد  چون شامگاهان فرا مي صكه پيامبر كرده است باز هم از ابن مسعود روايت  -2
، ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد أمسى الملك هللا، والحمد هللا« : گفت مي

وهو على كل شئ قدير، رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في 
هذه الليلة وشر ما بعدها، رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار 

، هيچ معبود بحقي نيست  وهمه ستايشها ازآن اهللا استملك ازآن اهللا  « »وعذاب في القبر
، ملك و ستايش ازآن او است و او برهر چيزتوانا و  شريك است كه او تنها و بي بغيراز اهللا

، هست آن را از تو  كه در امشب و بعد ازآن . پروردگارا بهترين چيزهائي قادر است
. پروردگارا ازكسل و  برم پناه مي، و از همه بديهاي امشب و بعد از آن بتو  طلبم مي

رسيد  . و چون صبح فرا مي » برم گور، بتو پناه مي بدفرجامي پيري و عذاب دوزخ و عذاب
أصبحنا وأصبح الملك «نهاد  ميامسی اصبح كرد و بجاي  كلمات را تكرار مي باز هم همين

  . ...» هللا
:  : بگو. گفتم گفت به من صركه پيامب كرده است ابوداود از عبداهللا بن حبيب روايت  -3

قل هو اهللا أحد، والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثالث «: گفت ؟ اي رسول اهللا چه بگويم
هاي اخالص و  در هر بامدادان و شامگاهان سه بار سوره« »مرات تكفيك من كل شئ

كفايت  چيزيرا بخوان برايت از هر ...  ... و قل اعوذ برب الناس قل اعوذبرب الفلق:  معوذتين
  .  : اين حديث حسن و صحيح است گفت . ترمذي »كنند مي

إذا « به ياران خود تعليم مي داد: صكه پيامبر كرده است باز هم از ابوهريره روايت  -4
أصبح أحدكم فليقل: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. وإذا 

هرگاه « »بك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت وإليك المصيرأمسى فليقل: اللهم بك أمسينا ور 
يكي از شما به صبح درآمد بگويد: خداوندا بنام تو و وسيله تو، وارد صبح شديم و بنام 

، و بازگشت  شويم وزندگي ومرگ ما ازتوو وسيله تو است توووسيله تووارد شامگاهان مي
. ترمذي آن  » : خداوندا...ما هم به سوي تو است و چون وارد شامگاهان شد بگويد

  . حديث را حسن و صحيح دانسته است
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سيد « : گفت كه كرده است نقل صدر صحيح بخاري از شداد بن اوس و او از پيامبر  -5
االستغفار: اللهم أنت ربي ال إله إال أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، 

نعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي. فإنه ال يغفر الذنوب إال أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك ب
أنت.من قالها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها حين يصبح فمات من يومه دخل 

: خداوندا تو پروردگار مني و بجز تو هيچ معبود  بزرگترين استغفار اين دعا است « »الجنة
بر  باشممن بنده توام و من تا آنجاكه توانائي داشته تو مرا آفريدي و  بحقي وجود ندارد،

اي و از شر مخلوقات تو بتو پناه  كه آفريده . و از هر بدي عهد و پيمان و وعده توام
كنم و بگناهان خويش نيز اقرار  ، من به نعمتهاي تو درحق خود اعتراف مي آورم مي
گناهانم را بيامرزد. هركس اين دعا را تواند  كسي نمي ، پس مرا بيامرز زيرا بجز تو، نمايم مي

شود و هركس اين دعا را بهنگام  بهنگام شامگاهان بخواند وآنشب بميرد، داخل بهشت مي
. ودرسنن ترمذي از ابوهريره نقل  »شود بامدادان بخواند و آن روز بميرد، داخل بهشت مي

ادان و شامگاهان : مرا به چيزي امركن كه بامد گفت صكه ابوبكر صديق به پيامبر است
اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السموات واالرض، رب كل «: بگو  گفت ص. پيامبر بخوانم

شئ ومليكه، أشهد أن ال إله إال أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف 
 »سوءا على أنفسنا أو نجره إلى مسلم. قله إذا أصبحت وإذا أمسيت، وإذا أخذت مضجعك

، اي پروردگار همه چيز و  خداوندا اي آگاه برنهان و آشكار، اي آفريننده آسمانها و زمين «
. من ازشروبدي نفس  كه بجزتوهيچ معبود بحقي نيست دهم مالك همه چيز، گواهي مي

، به تو  كنم خويش و از شر و بدي شيطان و دام او و از اينكه نسبت بخود يا ديگران بدي
كه وارد بامدادان و  . اين دعا را بگو تا وقتي دهم ود را در پناه توقرارميآورم و خ پناه مي

. ترمذي آن را حديث حسن  » روي شوي و هنگامي كه بر تختخواب مي شامگاهان مي
  . صحيح دانسته است

ما من عبد « : گفت ، صكه پيامبر كرده است باز هم ترمذي از عثمان بن عفان روايت  -7
وم ومساء كل ليلة: بسم اهللا الذي ال يضر مع اسمه شئ في االرض وال في يقول في صباح كل ي

اي بامدادان و شامگاهان سه بار  هر بنده« »السماء وهو السميع العليم ثالث مرات فيضره شئ
تواند زيان  كه با وجود نام او هيچ چيز درزمين وآسمان نمي ... بنام اهللا بگويد: بسم اهللا
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. ترمذي آن  »رسد ، درآن شب و روز هيچ زياني به وي نمي نا استبرساند و او شنوا و دا
  . را حديث حسن صحيح دانسته است

من قال حين «:  گفت صكه پيامبر كرده است باز هم ترمذي از ثوبان و غير او نقل  -8
 »نبيا، كان حقا على اهللا أن يرضيه صيمسي وإذا أصبح: رضيت باهللا ربا، وباالسالم دينا، وبمحمد

كه پروردگارم اهللا و دينم  ... خرسند و راضيم هركس شامگاهان و بامدادان بگويد: رضيت«
. وآن  »كه او را راضي و خشنودكند باشد، برخدا است اسالم و پيامبرم محمد بن عبداهللا مي
  . را حديث حسن صحيح دانسته است

حين يصبح أو  من قال« : گفت صكه پيامبر باز هم ترمذي از انس روايت كرده است  -9
يمسي: اللهم اني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك ومالئكتك وجميع خلقك أنك أنت اهللا ال 
إله إال أنت وحدك ال شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق اهللا ربعه من النار، فمن قالها 

ار، ومن قالها أربعا أعتقه مرتين أعتق اهللا نصفه من النار، ومن قالها ثالثا أعتق اهللا ثالثة أرباعه من الن
ام  ... خداوندا حاالكه من به بامداد درآمده هركس صبح و شام بگويد: اللهم « »اهللا من النار

كه من اعتراف  گيرم ترا و همه عرشت را و فرشتگانت را و همه آفريدگانت راگواه مي
ي نداري و محمد كه تنها تو معبود بحق هستي و يگانه و تنهائي و شريك : گويم كنم ومي مي

، خداوند يك چهارم اندام او را از عذاب دوزخ رها  بن عبداهللا بنده و فرستاده تو است
سازد و چون دوبارگويد نصف بدنش وچون سه بارگويد سه چهارم بدنش وچون  مي

  . »چهاربار گويد تمام بدنش را ازآتش دوزخ برهاند
من قال حين «:  گفت صست كه پيامبرداود از عبداهللا بن غنام آمده ا در سنن ابي  -10

يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك ال شريك لك، لك الحمد 
هركس « »ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه، ومن قال مثل ذلك حين يمسي، فقد أدى شكر ليلته

اريم تنها از جانب كه من و ديگران د ... خداوندا هر نعمتي گويد: اللهم بهنگام صبح و شام
. او سپاس شب و  شريك هستي پس هر حمد و سپاسي شايسته تو است كه بي تو است

  . » روز خود را بجاي آورده است
گفتن اين  ص: پيامبر كه درسنن و صحيح حاكم از عبداهللا بن عمرآمده است  -11

لدنيا واالخرة، اللهم اللهم إني أسألك العافية في ا« كرد: كلمات را هنگام صبح و شام ترك نمي
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إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم 
احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من 

عفو و سالمتي دين  . خداوندا خداوندا از تو سالمتي دنيا و آخرت را مسئلت دارم«» تحتي
و دنيا و خانواده و مالم را از تو مسئلت دارم خداوندا عيبهايم را بپوشان و ترس وفزعم را 

، از پيش و پس و راست و چپ و باال و پائين  . خداوندا مرا از همه جهات كن برطرف
  . »برم ازاينكه زمين مرا بخود فرو برد محفوظ و مصون دارو بتو پناه مي

شنوم  : اي پدرم ترا مي كه او بپدرش گفت دالرحمن بن ابي بكره آمده استاز عب  -12
اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم «:  گوئي كني و مي كه هر بامداد دعا مي

. بجز  خداوندا بدنم وگوشم و چشمم را سالمتي عطاكن« »عافني في بصري.ال إله إال أنت
: من  . اوگفت كني سه بار صبح وسه بارشام آن را تكرار مي كه . » تو معبود بحقي نيست

كه  خواند. و من دوست دارم در دعاي خويش اين كلمات را مي صكه پيامبر ام شنيده
كه  كرده روايت ص. بروايت ابوداود. ابن السني از ابن عباس از پيامبر گيرم سنت او را پيش

صبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم من قال إذا أصبح: اللهم إني أ«:  گفت صپيامبر
نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا واالخرة، ثالث مرات إذا أصبح وإذا أمسى، كان حقا على 

هركس بامدادان گويد: خداوندا من ازنعمت وسالمتي وپرده پوشي تو « »اهللا أن يتم عليه
گرداني و باتمام  و آخرت تكميل كه آنها را بر من در دنيا ام از تو مسئلت دارم مند شده بهره

كه خداوند آنها را بر وي  ، سزاوار است . سه بار در بامدادان و سه بار شامگاهان» برساني
  باتمام برساند. 

ومن ؟ قالوا: أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم« : گفت صاز انس روايت شده كه پيامبر
م وهبت نفسي وعرضي لك.فال يشتم من كان إذا أصبح قال: اللهأبو ضمضم يا رسول اهللا؟ قال:

تواند بمانند ابوضمضم  آيا هريك ازشما نمي « »شتمه وال يظلم من ظلمه وال يضرب من ضربه
گفت: اوكسي بود كه  صكسي بود؟ پيامبر گفتند: اي رسول خدا ابوضمضم چه باشد؟

راه تو : خداوندا من نفس خويش و آبروي خويش را به تو بخشيدم ودر گفت بامدادان مي
داد واگركسي به وي ستم  گفت جوابش نمي . پس اگركسي به وي ناسزا مي ازآنهاگذشتم

  .»كرد زد عمل به مثل نمي نمود واگركسي او را مي كرد تالفي نمي مي
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من قال في كل يوم حين يصبح وحين « : گفت صكه پيامبر از ابوالدرداء روايت شده
لت، وهو رب العرش العظيم، سبع مرات، كفاه اهللا تعالى ما يمسي: حسبي اهللا ال إله إال هو عليه توك

:  هركس هر روز بامدادان و شامگاهان هفت بار اين دعاي« »أهمه من أمر الدنيا واالخرة
... تنها خداوند برايم بس است و بجزاو هيچ معبود بحقي نيست و تنها بدو  حسبي اهللا

كه در دنيا  د خداوند او را درهر كاريتوكل دارم و او پروردگارعرش عظيم است را بخوان
. از طلق بن حبيب روايت است كه  »كند كفايت مي و آخرت برايش اهميت داشته باشد،

: نسوخته  . اوگفت ات سوخت : اي ابودرداء خانه مردي به نزد ابوالدرداء آمد وگفت : “ گفت
كه از  ام وردهكلماتي را بر زبان آ كند، چون من كاري را نمي است و خداوند چنين

: هركس آنها را درآغاز روزبرزبان راند تا وقت شامگاهان  گفت كه ام شنيده صپيامبر
رسد و هركس درآخرروزآن كلمات را بخواند تا بامدادان مصيبتي به  مصيبتي به وي نمي

اللهم أنت ربي، ال إله إال أنت، عليك توكلت وأنت رب « : كلمات اينست رسد وآن وي نمي
عظيم، ما شاء اهللا كان، وما لم يشأ لم يكن، ال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم، أعلم أن العرش ال

اهللا على كل شئ قدير، وأن اهللا قد أحاط بكل شئ علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، ومن 
خداوندا تنها تو پروردگار « »شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم

كه تو پروردگارعرش عظيم  كه بجز تو هيچ معبود بحقي نيست وتنها برتو توكل دارم مني
شود. هر تالش و  كه خدا نخواهد نمي شود وهرچيزي كه خدا بخواهد مي ، هرچيزي هستي

كه خداوند بر هر چيزي توانا  دانم . و مي كوششي تنها بدست خداوند بزرگوار و برتر است
، خداوندا از شر و بدي نفس خود و ازشر  يزي محيط استاست و علم خداوند بر هر چ

، بيگمان راه پروردگارمن  برم ، بتو پناه مي كه زمامش بدست تو است اي و بدي هر جنبنده
  . » راه راست و صراط مستقيم است
، او برخاست و ديگران  : بفرمائيد برويم گفت كه ابودرداء در بعضي روايات آمده است

كه پيرامون آن سوخته بود ولي آسيبي به  ند و به طرف خانه او رفتند،هم با وي برخاست
  خانه او نرسيده بود.

 م خوابيدن اذكار و نيايشهاي هنگا
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 صهرگاه پيامبر “بخاري از حذيفه و ابوذر روايت كرده است كه گفتند:   -1 
ده هستم و بنام تو خداوندا زن « »باسمك اللهم أحياء وأموت« : گفت رفت مي برختخواب مي

. و هرگاه از خواب بيدار شد،  » ، مرگ و زندگيم بنام تو و در اختيار تو است ميرم مي
ما را  كه سزاست ستايش خدا را« »الحمدهللا الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور« : گفت مي

گ زنده دوباره زنده نمود، بعد از اينكه ما را ميرانده بود و پس از اينكه دوباره پس از مر
. و رهنمود او چنان بودكه دست راست خود را  » ، بازگشتمان به سوي او است شديم

اللهم رب ثالثا، ويقول:  اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك« : گفت نهاد ومي اش مي بزيرگونه
السموات ورب االرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شئ، فالق الحب والنوى، منزل التوراة 

ل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت االول فليس قبلك شئ، واالنجي
وأنت االخر فليس بعدك شئ، وأنت الظاهر فليس فوقك شئ، وأنت الباطن فليس دونك شئ، 

، مرا  كني كه بندگانت را زنده مي خداوندا بدان هنگام« »اقض عنا الدين وأغننا من الفقر
خداوندا اي  :  گفت . و همچنين مي گفت ه بارآن را ميازعذاب خود مصون دار س

، اي پروردگار ما و همه چيزها، اي شكافنده دانه و  پروردگارآسمان و زمين و عرش عظيم
برم ازبدي هر  ، بتو پناه مي كننده تورات و انجيل و قرآن هسته و روياننده گياهان و اي نازل

، تو اول هستي پس هيچ چيزپيش از تو  كه بد باشدكه زمام آن بدست تو است ، چيزي
نبوده است وتوآخرهستي پس هيچ چيزبعد ازتونخواهد بود وتوآشكاري پس هيچ چيزي 

تر نيست و  كه هيچ چيزازآن نهان آشكارترازتونيست و انت الباطن وتوآنچنان نهاني هستي
 صزهم پيامبر. و با »نيازكن از فقر ما را ببازپرداخت وام خود موفق بگردان و ما را بي

ستايش  « »الحمدهللا الذي أطعمنا وسقانا وكفانا، وآوانا، فكم ممن ال كافي وال مؤوي«: گفت مي
كه بما خوراك و نوشيدني داد و ما راكفايت كرد و پناه داد و چه بسا  خداي را،

  .  »كند و پناهشان بدهد كه آنان راكفايت كسي ندارند، كه بسيارندكساني
كرد و درآنها  كف دستان خود را جمع مي رفت ختخواب ميها بر هرگاه شب و 

خواند سپس تا آنجا كه امكان داشت  را مي »ناس «و  »فلق«و  »اخالص «دميد و سوره  مي
كرد و  ماليد كه از سر و صورت و اندامهاي پيشين آغاز مي دست بر اندامهاي خويش مي

رود و بر  هركس برختخواب ميدادكه  نمود. و دستور مي اين عمل را سه بار تكرار مي
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باسمك ربي وضعت جنبي، وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن « خوابد بگويد: پهلو مي
بنام تو اي پروردگارا پهلو بر خاك نهادم و « »أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين

،  چنان آزادگذاشتيكن و اگرآن را هم ، اگر در خواب جانم راگرفتي به من رحم دارم برمي
به  ص. پيامبر » كن ، حفظ كني كه بندگان درستكارت را، حفظ مي آن را بهمان چيزي

اللهم « : بار تكبير بگو و بخواندن 34و  بار تحميد 33تسبيح و بار33 : گفت  حضرت فاطمه
فرمود. و خبر داد  تا آخر و خواندن آيه الكرسي توصيه مي »فاطر السموات واالرض...ألخ

هرگاه  : “ گفت دينكه هركس آن را بخواند همواره در پناه خداوند خواهد بود. و به براءب
، سپس بر پهلوي  گيري كه براي نماز وضو مي ، وضو بگير همانگونه برختخواب رفتي

اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، «: راست بخواب و بگو
ة إليك. ال ملجأ وال منجا منك إال إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وألجأت ظهري إليك رغبة ورهب

خداوندا من « »ونبيك الذي أرسلت ثم قال: فإن مت، مت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تقول
كردم وبتو روي آوردم وكارخود را بتوواگذاشتم ودر شوق  نفس و جان خود را بتو تسليم

، دربرابرتوهيچ پناهگاه و محل نجاتي نيست  بندم ، بتو پشت مي ورغبت و ترس ووحشت
كردي و به  ، نازل كه آن را برپيامبرت مگر به سوي تو. بكتاب آسماني تو ايمان آوردم

. اگر در آن شب بميري با فطرت پاك خواهي مرد و اين سخنان  پيامبرت نيز ايمان آوردم
  .»كالمت باشد آخرين

 م بيداري از خواب ي هنگا دعا

الحمد هللا الذي رد علي « شود بگويد: كه ازخواب بيدار مي مركرد بكسي ا صپيامبر 
ستايش خداي راكه روحم را به من برگردانيد « »روحي. وعافاني في جسدي، وأذن لي بذكره
شود  . و چون از خواب بيدار مي » كه از او يادكنم و به تنم سالمتي داد و ازاو اجازه يافتم

انك، اللهم أستغفرك لذنبي، وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما، وال ال إله إال أنت سبح«بگويد: 
هيچ معبود بحقي نيست  « »تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب

كنم و رحمتت  گناهانم استغفار مي  . خداوندا، از تو براي كنم بجزتو، ترا به پاكي وصف مي
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، دلم را منحرف  كردي را بيفزاي و بعد از اينكه مرا هدايت . خداوندا دانشم را مسئلت دارم
  . » اي ، و رحمت خود را به من ارزاني دار، براستي تو بسيار بخشاينده مگردان

ال « كه هركس شب بيدار شود و نتوانست بخوابد، بگويد: در حديث صحيح آمده است
لى كل شئ قدير، الحمد هللا، وسبحان إله إال اهللا وحده ال شريك له، له الملك، وله الحمد وهو ع
يا  »اللهم اغفر لي« ، سپس بگويد:»اهللا، وال إله إال اهللا، واهللا أكبر، وال حول وال قوة إال باهللا

كرد دعا  گيرد. اگروضوگرفت و نماز خواند و نيايش دعاكرد، دعايش مورد اجابت قرارمي
  شود.  و نمازش قبول مي

 حشتم ترس و بيخوابي و و ذكر بهنگا

إذا فزع أحدكم «:  گفت صكه پيامبر از عمر بن شعيب از پدرش از جدش نقل است
في النوم فليقل: أعوذ بكلمات اهللا التامات من غضبه وعقابه وشر عباده، ومن همزات الشياطين، 

كسي در خواب ترس بر وي عارض شد، بگويد:  هرگاه « »وأن يحضرون، فإنها لن تضره
ه كلمات تمام وكمال خدا، از اينكه از خشم و غضب و مكافات او و برم ب اعوذ... پناه مي 

هاي شياطين و ددان در امان باشم و از اينكه شياطين به نزد من  شر بندگانش و از وسوسه
: ابن  . اوگفت »رسانند . آنوقت شياطين به وي زياني نمي حاضر شوند، نيز در امان باشم

اي چك مانندي نوشته  آن را در صحيفه ، آموخت خود ميعمرآن را به فرزندان بالغ و نابالغ 
  . و بگردن خود آويخته بود. اسناد آن حسن است

: دلت  گفت صگرفتارآمد. پيامبر خوابي  كه يك شب به بي از خالد بن وليد نقل است  
اللهم رب «ببرد؟ بگو: كه چون آنها را خواندي خوابت   خواهدكلماتي بتو ياد دهم مي

بع وما أظلت ورب االرضين وما أقلت. ورب الشياطين وما أضلت، كن لي جارا من السموات الس
شر خلقك كلهم جميعا.أن يفرط علي أحد منهم أو أن يبغي علي عز جارك، وجل ثناؤك، وال إله 

كه برآن سايه  خداوندا اي پروردگارآسمانهاي هفتگانه وآنچه« »غيرك. أو ال إله إال أنت
كه بر پشت آنها است و اي  گار طبقات زمين و آنچهاندازند و اي پرورد مي

،  سازند، مرا از شرو بدي همه آفريدگانت گمراهش مي كه پروردگارشياطين و ددان وآنچه
، يا برمن  كند به عقوبت درپناه خويش دار، بدون اينكه يكي ازآنها بتواند برمن شتاب
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بغير از تو، معبود بحقي  طغيان و تجاوزكند. پناه تو عزيزاست و ثناي تو باشكوه و
  . » نيست

، جز آنكه  خويش با اسناد جيد آورده است »االوسط «و  »الكبير «طبراني آن را در 
.  ، اين مطلب را حافظ منذري تذكر داده است عبدالرحمن بن سابط از خالد نشنيده است

از وحشت و  صاندكه مردي به نزد پيامبر كرده طبراني و ابن السني ازبراء بن عازب نقل
سبحان اهللا الملك القدوس رب المالئكة « : بگو: گفت به وي ص، شكوه نمود. پيامبر ترس

آن مرد آن دعا را گفت و خداوند  )1(»والروح، جللت السموات واالرض بالعزة و الجبروت
  كرد. ترس و وحشت را از او زايل

ي خشنود است، چه چيز اگر كسي در خواب چيزي را ديد كه از آن نا 

 كار كند؟ بگويد و چه 

إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثالثا، « : گفت صجابرگويد پيامبر  -1 
هركس خواب ناخوشي  « »وليستعذ باهللا من الشيطان الرجيم، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه

اهللا من اعوذ ب -ديد و ازآن ناخشنود بود، سه باربطرف چپ تف بيندازد و استعاذه كند
يعني اگربرپهلوي راست  -و پهلوئي را كه بر آن خوابيده است تغييردهد  - الشيطان الرجيم

. بروايت مسلم و ابوداود و ابن ماجه و  » - خوابيده بود به پهلوي چپ يا برعكس برگردد 
  . نسائي
ا إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبه« : گفت كه مي شنيدم صگويد از پيامبر ابوسعيد خدري  -2

فإنما هي من اهللا، فليحمد اهللا عليها، وليحدث بما رأى، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من 
هرگاه يكي از شما خوابي « »الشيطان، فليستعذ باهللا من شرها وال يذكرها الحد فإنها ال تضره

، پس خدا را حمد و  كه ازآن خوشحال شده است بداندكه آن از طرف خدا است ديد،
خواهد ذكر كند، و هرگاه خواب ناخوشي ديد،  كه مي گويد، و آن را براي هر كس  ستايش

                                         
، خداوندا با عزت  پاك و منزه است خداوند مقدس و مالك همه چيز و پروردگار فرشتگان و جبريل - 1

  . اي كرده و جبروت خود آسمانها و زمين را باشكوه
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كسي نگويد. بتحقيق شيطان وي  از شيطان است پس ازشر او بخدا پناه ببرد، وآن را براي 
دانسته  »يححديث حسن صح «كه آن را  . بروايت ترمذي »را زيان ندارد و زيان نرساند

  .  است

 لباسم پوشيدن  ذكر بهنگا

بهنگام پوشيدن جامه يا پيراهن يا عبا يا  صكه پيامبر  كرده  ابن السني روايت  -1 
 »اللهم إني أسألك من خيره وخير ما هو له، وأعوذ بك من شره وشر ما هو له« : گفت عمامه مي

  كنم و از شر آن و شري كه دارد، از تو مسئلت مي خداوندا من خير آن، را و خير چيزي«
  . » برم بتو پناه مي كه دارد،

من لبس ثوبا جديدا فقال: الحمد « : گفت صكه پيامبر معاذ بن انس روايت است از  -2
هركس « »هللا الذي كساني هذا، ورزقنيه من غير حول مني وال قوة، غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه

،  اخت: ستايش خدائي راكه آن را به من پوشانيد و روزي من س لباس تازه پوشيد وگفت
.  »شود بدون اينكه تالشي و نيروئي از من سر زده باشد.گناهان پيشين او آمرزيده مي

كه بدون نام خدا آغاز شود،   نيزمستحب است زيرا هر چيزي اهللا الرحمن الرحم  بسم وگفتن
  . ناقص است

 س جديد پوشيدن لبا م ذكر بهنگا

 - عمامه يا پيراهن يا عباء  -لباس نوي  رگاهه ص: پيامبر گفت خدري ابوسعيد  -1 
اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك « : گفت پوشيد مي مي

، خير  اي كه اين لباس را به من پوشانيده خداوندا ستايش ترا است« »من شره وشر ما صنع له
از شر و بدي آن  ، از تو مسئلت دارم و كه برايش ساخته شده است آن را و خيري نيكيو 

كه آن را  . بروايت ابوداود و ترمذي » برم ، بتو پناه مي كه برايش ساخته شده است و بدي
  . حسن دانسته است

من «:  گفت ، كه مي شنيدم صاز پيامبر : گفت كه است كرده  روايت از عمر ترمذي  -2
، وأتجمل به في حياتي. ثم ) به عورتي١لبس ثوبا جديدا فقال: الحمد هللا الذي كساني ما أواري (

عمد إلى الثوب الذي أخلق فتصدق به كان في حفظ اهللا وفي كنف اهللا عزوجل، وفي سبيل اهللا حيا 
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اي به من  : ستايش خداي راكه جامه جديدي پوشيد وگفت امههركس ج« »و ميتا
ه را كهن ، سپس لباس آرايم كنم و زندگي خود را بدان مي كه بدان ستر عورت مي پوشانيد،

درراه خدا بديگران ببخشد، او در حال مرگ و زندگي درحفظ و پناه و در راه خداوند 
  . »خواهد بود
  : گفت لباس جديد پوشيد نيكو است به وي چنين كه كسي  بهنگامي

داري  بعد از اينكه به ام خالد جامه نقش صكه پيامبر است حديث صحيح آمده در  -1
كنيد و  را كهنه آنگفتند:  . و اصحاب مي كنيد]  آن راكهنه [ »أبلي وأخلفي« : پوشانيدگفت

  . -تبلي ويخلف اهللا   - خداوند لباس تازه بجاي آن بتو بدهد. 
البس جديدا وعش حميدا، «:  گفت عمر را ديدكه جامه تازه پوشيده است صپيامبر  -2

.  » بميريو خوشبخت  شهيدكني و  لباس تازه بپوشي و ستوده زندگي« »ومت شهيدا سعيدا
  . بروايت ابن ماجه و ابن السني

 مه م در آوردن جا بهنگا ذكر
ستر ما بين أعين الجن « : گفت صكه پيامبر است كرده  روايت السني از انس ابن 

 »وعورات بني آدم، أن يقول الرجل المسلم إذا أراد أن يطرح ثيابه: بسم اهللا الذي ال إله إال هو
كندن و درآوردن  كه مسلمان بهنگام رت انسان آنستپوشش چشمان جن در برابر عو«

  . » كه بجز او هيچ معبود بحقي نيست جامه خويش بگويد: بنام خدائي

 از منزل  م خروج بهنگا ر اذكا

يعني إذا خرج من بيته  -من قال « : گفت صپيامبر كه استكرده  از انس نقل ابوداود  -1
قوة إال باهللا يقال له كفيت ووقيت وهديت، وتنحى عنه  : بسم اهللا توكلت على اهللا، وال حول وال-

  .»الشيطان فيقول لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي
گويد: بنام خدا و توكل بر خدا هيچ تالش  خانه ازكه بهنگام بيرون رفتن  هركسي« 

.  ستشود: ترا بسنده ا گفته مي رسد، مگر بوسيله خداوند. به وي وكوشش به نتيجه نمي
گويد: تو  شود و به شيطان ديگر مي حفظ شدي و هدايت يافتي و شيطان از او دور مي

  .» و وقايت و هدايت يافته است كفايت كه ، رديچكار داري با م
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بسم اهللا آمنت باهللا، اعتصمت باهللا، توكلت على « : مسند احمد از انس آمده است در  -2
كه  ، كه به وي ايمان دارم و تمسك و توكلم بدوست اهللا بنام« »اهللا، ال حول وال قوة إال باهللا

  باشد. مي »حسن«. اين حديث  »رسد بدون توفيق او به نتيجه نمي ششهيچ تالش وكو
از منزل ما خارج  ص: هرگاه پيامبر گفت اندكه كرده  روايت سنن ازام سلمه صاحبان  -3

أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو اللهم إني : « گفت نمود و مي شد، روي بطرف آسمان مي مي
خدارندا پناه بر تر ازاينكه كسي « »أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل، أو يجهل علي

، بركسي  ، يا خود دچارلغزش شوم كنم يا خودگمراه شوم و باكسي را بلغزانم راگمراه
.  » ومش كشانده نادانيكسي را بناداني بكشم يا ب ، كنم يا مورد ستم واقع شوم ستم

  . است »حسن صحيح «: اين حديث  گفته ترمذي

 دخول بمنزل ر اذكا

إذا « : گفت كه مي شنيدم ص: از پيامبر گفت كه صحيح مسلم از جابر نقل است در  -1 
دخل الرجل بيته فذكر اهللا تعالى عند دخوله، وعند طعامه قال الشيطان: ال مبيت لكم وال عشاء. 

لى عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت، فإذا لم يذكر اهللا تعالى وإذا دخل فلم يذكر اهللا تعا
اش شد و بهنگام ورود  كسي وارد خانه هرگاه « .»عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء

گويد:  شيطان خطاب به ديگر شياطين مي ردك وبهنگام صرف غذا نام خدا برد وذكراهللا
كسي در وقت ورود ذكر خدا نكرد،  ريد. و هرگاهامشب در اينجا جاي ماندن و شام ندا

توانيد اينجا بمانيد و اگر بهنگام صرف غذا ذكر خدا نكرد  گويد: امشب مي شيطان مي
  . »هم داريد شامگويد: جاي ماندن شب و  مي

إذا ولج الرجل بيته «:  گفت صكه پيامبر ز مالك اشعري آمده استسنن ابوداود ا در  -2
وخير المخرج، بسم اهللا ولجنا وبسم اهللا خرجنا، وعلى اهللا ربنا سألك خير المولج فليقل اللهم إني أ

موعد  بهتريناش شد بگويد: خداوندا  وارد خانه كسي اههرگ « »توكلنا، ثم ليسلم على أهله
. بنام خدا داخل شديم و بنام خدا بيرون  ورود و بهترين موعد خروج را ازتو مسئلت دارم

  . »كند . سپس بر اهل خانه خود سالم  ار خويش توكل نموديمآمديم و بر پروردگ
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يا بني إذا «:  گفت به من ص: پيامبر گفت كه از انس آمده است رمذيسنن ت در  -3
اي پسركم هرگاه براهل خويش « »دخلت على أهلك فسلم تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك

 گفته مذي. تر »آرد و فزوني ميات بركت  .كه برايت و براي خانواده كن ، سالم وارد شدي
  . است »حسن و صحيح«كه اين حديث  است

 آيد ن از چيزي از دارائي خودش خوشش مي موقعي كه انسا ذكر

انسان از خانواده و اموال خود، چيزي را ديد كه موجب خوشحالي او شود  هرگاه 
خواهد ديد. و اگر از آنها آنوقت ازآن بدي ن »االباهللا ، القوه اهللا ماشاء«: كه بگويد الزم است

  ».الحمد هللا على كل حال«كند بگويد:  چيزي ديد كه او را خوشحال نمي

Iω+ فرمايد: مي خداوند öθ s9uρ øŒÎ) |Mù=yzyŠ y7tF̈Ζy_ |Mù=è% $ tΒ u !$ x© ª!$# Ÿω nο §θ è% āωÎ) 

«! $$ Î/...∩⊂∪_  :ابن السني  "..] : ماشاء اهللا ، نگفتي [چرا بهنگام ورود در باغت ].39[الكهف .
ما أنعم اهللا على عبد نعمة في أهل ومال وولد « : گفت صاز انس نقل كرده است كه پيامبر

نعمتي ازاهل  وندهركس خدا « »فقال: ما شاء اهللا ال قوة إال باهللا فيرى فيها آفة دون الموت
ي ن آفت.. بجز مرگ درآ ومال وفرزند بوي داده باشد و در برخورد با آن بگويد: ماشاء اهللا

ديد و از آن خوشش  كه هرگاه او چيزي را مي روايت است ص. باز هم از پيامبر »بيند نمي
خدائي راكه با نعمت او  ستايش « »الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات«:  گفت آمد مي مي

 : گفت آمد مي ديد كه از آن خوشش نمي . و اگر چيزي مي»پذيرند شايستگيها اتمام مي
: اين حديث صحيح االسناد  گفته است . حاكم بروايت ابن ماجه ». على كل حالالحمد هللا«

  .  است

 م نگاه در آيينه هنگا ذكر

نگريست  هرگاه به آيينه مي صكه پيامبر كرده است   السني از علي روايت ابن  -1 
. خداوندا  ستايش خداي راست « .»اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي«:  گفت مي

كه  همانگونه -سيرت نيكو نيز ببخش  ، اي كه به من صورت نيكو بخشيده همانگونه
 ص. انس گويد: پيامبر » ، سيرتم و اخالقم را نيز نيكوگردان اي صورتم را نيكو آفريده
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الحمد هللا الذي سوى خلقي فعدله، وكرم « : گفت ديد، مي هرگاه چهره خويش را در آيينه مي
ستايش خداي راكه آفريد صورت ظاهريم را « »لمسلمينصورة وجهي فحسنها، وجعلني من ا

گردانيد و مرا از جمله تسليم  ام احترام بخشيد و نيكويش و آن را نيكوگردانيد، و بچهره
 .»شدگان در برابر خودش قرار داد

 

 شود ن گفته مي ن و بالزدگا م ديدن مبتاليا بهنگا كه آنچه 

من رأى مبتلى «:  گفت صكه پيامبر است كرده  روايت بطريق حسن از ابوهريره ترمذي
فقال الحمد هللا الذي عافاني مما ابتالك به، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيال، لم يصبه ذلك 

: ستايش خدائي راكه به من عافيت و  مبتال به آفتي را، ديد وگفت ركسه« »البالء
و مرا بر بسياري از  كه تو بدان مبتال هستي مرا سالم نگاه داشت سالمتي داد و ازآنچه

ذكررا بايد  اين:  گفته است . نووي »رسد مخلوقات برتري بخشيد. آن آفت و بال به وي نمي
گردد. مگر اينكه  كه شخص مبتال نشنود، مبادا شخص مبتال رنجيده اي آهسته بگويد، بگونه

 كه در آن صورت شنيدن وي اشكالي ندارد، مگر آفت شخص مبتال، عصيان وگناه باشد،
  اي دركار باشد. گمان مفسده اينكه

 نگ خروس شنيدن با م ذكر بهنگا

إذا سمعتم نهيق « : گفت صاند كه پيامبر و مسلم از ابوهريره روايت كرده بخاري 
الحمير فتعوذوا باهللا من الشيطان، فإنها رأت شيطانا، وإذا سمعتم صياح الديكة فسلوا اهللا من 

اعوذباهللا من الشيطان  -  كنيد ستعاذهرخر را شنيديد اهرگاه عرع« »فضله، فإنها رأت ملكا
. و هرگاه بانگ خروس شنيديد، از خداوند طلب  زيرا خر شيطان را ديده است - الرجيم
إذا سمعتم « : . در متن حديث از ابوداود آمده است » كنيد. زيرا او فرشته را ديده است فضل

هرگاه درشب « » منهن، فإنهن يرين ماال تروننباح الكالب ونهيق الحمير بالليل فتعوذوا باهللا
صداي عوعو سگ و عرعر خر را شنيديد، ازآنها استعاذه كنيد. زيرا آنها چيزي را 

  .:بينيد بينندكه شما آن را نمي مي
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 د  وزش با م ذكر بهنگا
 ص: از پيامبر با اسناد حسن از ابوهريره روايت كرده است كه گفت ابوداود 
اهللا تعالى تأتي بالرحمة وتأتي بالعذب، فإذا رأيتموها فال الريح من روح « : گفت كه مي شنيدم

گاهي رحمت  باد از جانب خدا است« »تسبوها، وسلوا اهللا خيرها، واستعيذوا باهللا من شرها
گرفت بدان ناسزا و دشنام دهيد، و خيرآن را از  . هرگاه باد وزيدن عذاب گاهيآورد و مي

. در صحيح مسلم از عايشه آمده  »بخداوند پناه ببريدخدا بخواهيد و از شرآن 
اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها « : گفت مي صوزيد پيامبر : هرگاه باد مي گفت كه است

كه  خداوندا من خيرآن وخيري« »وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به
. و ازشرآن و  خواهم را از تو مي كه به وي سپرده شده است درآن هست و خيرماموريتي

  . »رمب كه به وي سپرده شده است بتو پناه مي شرماموريتي

 شنيدن رعد و برق  م ذكر بهنگا

هرگاه صداي رعد و صاعقه را  صكه پيامبر است كرده  روايت ازابن عمر ترمذي
خداوندا ما « »كاللهم ال تقتلنا بغضبك، وال تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذل« : گفت شنيد مي مي

وما را با عذاب خودت هالك مگردان و پيش ازآن ما را به  مكشرا با خشم وغضب خود 
  . . با سند ضعيف »سالمت دار

 رويت هالل  م ذكر بهنگا

هر وقت هالل را مشاهده  صكه پيامبر كرده است از عبداهللا بن عمر نقل طبراني  -1 
له علينا باالمن وااليمان، والسالمة واالسالم، والتوفيق اهللا أكبر، اللهم أه« : گفت مي فرمودند مي

اهللا اكبر خداوندا اين هالل ماه را با امن و امان و سالمتي  « »لما تحب وترضى، ربنا وربك اهللا
. اي  گردان ، بر ما تازه پسندي و بدان راضي هستي كه مي و اسالم و توفيق براي چيزي

  . » ، پروردگار ما و تو اهللا است هالل
ديد  هرگاه هالل را مي صكه پيامبر بطور مرسل از قتاده آورده است ابوداود  -2

 الذي خلقك ثالث مرات، ثم يقول:هالل خير ورشد، هالل خير ورشد، آمنت باهللا «:  گفت مي
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، هالل خير و هدايت  خداوندا اين هالل« »الحمد هللا الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا
. سه بار آن را تكراركند و بعد  . دارم آفريده است ايمان - اي هالل  -ترا كه  باشد، به خدايي

  .  »وردرا آ بگويد: ستايش خداي راكه فالن ماه را برد و فالن ماه

 و الحزن  ر الكرب اذكا

بهنگام مصيبت و  صاند كه پيامبر كرده  روايت و مسلم از ابن عباس بخاري  -1 
 العظيم الحليم، ال إله إال اهللا رب العرش العظيم، ال إله إال اهللا رب ال إله إال اهللا« : اندوه مي گفت

كه   هيچ معبود بحقي نيست مگرذات اهللا« »السموات ورب االرض، ورب العرش الكريم
  . » كريم است پروردگار آسمانها و زمين و پروردگار عرش عظيم و عرش 

داد  امدي برايش روي ميهرگاه پيش صكه پيامبر ترمذي از انس آمده است در  -2
كه هميشه  ، اي كسي اي كه هميشه زنده كسي اي« »يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث« : گفت مي

  . » طلبم ، رحمت ترا بفرياد مي كه قوام همه چيز بتواست ، پابرجائي
هرگاه چيز مهمي برايش پيش  صكه پيامبر هم ترمذي ازابوهريره آورده است باز  -3

كرد در  و هر وقت فراوان تالش مي »سبحان اهللا العظيم« : گفت آسمان مي رو به آمد، يم
  . »يا حي يا قيوم« : گفت دعا، مي

دعوات المكروب: اللهم « : گفت صسنن ابوداود از ابوبكره آمده است كه پيامبر در  -4
ايش ني« »رحمتك أرجو، فال تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، ال إله إال أنت

، مرا يك لحظه به نفس  ... خداوندا رحمت ترا اميد دارم : اللهم مصيبت زده چنين است
  . » ، بجز تو معبود بحقي نيست كن خويش وامگذار، همه احوال مرا اصالح

أال « : گفت به من ص: پيامبر گفت كه است كرده  روايت او از اسماء بنت عميس باز -5
دلت « »ب أو في الكرب: اهللا اهللا ربي ال أشرك به شيئاأعلمك كلمات تقولينهن عند الكر 

است  ارمن؟اهللا اهللا پروردگ خواهد كلماتي را بتو بياموزم كه بهنگام مصيبت آنرا بگوئي مي
كلمات هفت بارگفته  كه اين . درروايتي آمده است » گيرم وهيچ چيزرا به وي شريك نمي

  گردند. شوند و تكرار مي مي
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دعوة ذي «فرمود:  ص: پيامبر گفت كه كرده  روايت ن ابي وقاصاز سعد ب ترمذي -6
دعاي  (» ال إله إال أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين النون إذ دعا وهو في بطن الحوت

» ال إله إال أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين« حضرت يونس در شكم ماهي اين بود:
. و در روايت ديگري از او آمده  گردد) كند نيايش او پذيرفته مي هركس بدان دعا نيايش

من  « »إني العلم كلمة ال يقولها مكروب إال فرج اهللا عنه، كلمة أخي يونس عليه السالم« : كه است
اي اگرآن را بگويد: خداوند او راگشايش دهد وآن  كه هر مصيبت زده دانم سخني را مي

  . »... باشد: ال اله سخن برادرم يونس مي
ما أصاب عبدا هم « : گفت صاندكه پيامبر ن حبان از ابن مسعود نقل كردهاب و احمد -7

وال حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن امتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في 
قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من 

ب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجالء خلقك، أو استأثرت به في علم الغي
هركس دچار غم و  «» حزني، وذهاب همي، إال أذهب اهللا همه وحزنه، وأبدله مكانه فرحا
، سرنوشتم در دست تو  اندوهي شد، بگويد: خداوند من بنده تو و فرزندكنيز تو هستم

كه  . ترا بهر نامي عدالت است ام حكم تو درباره من نافذ است و قضاي تو درباره ، است
، يا نزد  اي اي يا آن نام را در قرآن ذكركرده يا بكسي آموخته داري و خود را بدان ناميده
ام و مايه زدودن غم و  سينه نور، قرآن را بهار دلم و  اي خود، خود را بدان ناميده

  .»كند يل مي، خداوند ببركت اين نيايش غم و اندوه او را بشادي تبد گردان اندوهم

 از حاكم و فرمانروا  م ترس برخورد با دشمن و بهنگا م ذكر بهنگا

،  هرگاه از قومي خوف داشت صاندكه پيامبر كرده و نسائي از ابوموسي نقل ابوداود
خداوندا خوف ترا در  «» اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم«:  گفت مي

  . » يم آور ن بتو پناه ميو از شرشا اندازيم  شان مي سينه
يا مالك يوم الدين « : در يكي ازجنگهاگفت صكه پيامبر است كرده  روايت السني ابن

پرستم و تنها از تو استعانت و  اي مالك روز جزا، تنها ترا مي«  »إياك أعبد وإياك أستعين
 انمردپيش   كه فرشتگان از پس و از گويد: بدرستي من ديدم نس . ا » جويم ياري مي
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إذا خفت «:  گفت صكه پيامبر زدند. از ابن عمرروايت شده است را به زمين مي  - ندشم 
سلطانا أو غيره فقل ال إله إال اهللا الحكيم الكريم سبحان اهللا ربي، سبحان اهللا رب السموات السبع 

هرگاه از پادشاهي يا ديگري «» ورب العرش العظيم، ال إله إال أنت عز جارك، وجل ثناؤك
. پروردگارخود را به  ، بگو: بجز خداي حليم وكريم هيچ معبود بحقي نيست ف داشتيخو

. وپروردگار آسمانهاي هفتگانه را و پروردگار عرش عظيم را  كنم پاكي ومنزهي وصف مي
خدايا بجز تو خدائي نيست و هركس به تو پناه بياورد  . كنم به پاكي ومنزهي وصف مي

 صز ابن عباس روايت كرده كه پيامبر. بخاري ا »توعزيزاست و باشكوه است ثناي 
. »دباش خداوند ما راكافي وبس است و بهترين ضامن مي« »حسبنا اهللا ونعم الوكيل« : گفت

كلمات را بر زبان آورد و حضرت  كه در آتش انداخته شدآن حضرت ابراهيم بدانوقت
.  كلمات راگفت اند، همين هگفتند: مردم در برابرتو جمع شد كه مردم به وي محمد هم وقتي

كه وام  كسي ، دين دو نفررا بازپرداخت ووام  صكه پيامبر از عوف بن مالك آمده است
إن :  گفت صپيامبر حسبنا اهللا ونعم الوكيل« : براي وي پرداخته شده بود، برگشت وگفت

بيگمان «» وكيلفإذا غلبك أمر فقل: حسبي اهللا ونعم الاهللا يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس 
كار. هرگاه چيزي بر  كند. بروكاركن نگو چيست و بيكاري را نكوهش مي ناتوانيخداوند 
  .  » ، بگو: حسبي اهللا اش برنيامدي كرد و از عهده تو غلبه

 شود ر دشوار گفته مي كا م  بهنگا چيزيكه

علته اللهم ال سهل إال ما ج« : گفت صكه پيامبر كرده  روايت السني از انس ابن 
كارآساني نيست مگر اينكه تو آن را آسان  خداوندا هيچ«» سهالسهال.وانت تجعل الحزن 

  .» كني كه بلنديها و بديها و ناهمواريها را پست مي اي و تنها تو هستي كرده

 شود مي هگفت  م تنگي و سختي و معيشت بهنگا چيزيكه

يمنع أحدكم إذا عسر عليه  ما« :گفت صكه پيامبر كرده است السني از ابن عمر نقل ابن
أمر معيشته أن يقول إذا خرج من بيته: بسم اهللا على نفسي ومالي وديني، اللهم رضني بقضائك، 

شود  چه چيز مانع مي« »وبارك لي فيما قدر حتى ال أحب تعجيل ما أخرت، وال تأخير ما عجلت
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بنام اهللا بر روح و :  كه بهنگام سختي و تنگي معيشت بوقت خروج از منزل بگوئي شما را،
، بركت  كن و درآنچه برايم مقدر شده است . خداوندا مرا بقضاي خود راضي مال ودينم

كه اكنون  اي شتاب نكنم و براي چيزي برايم بتاخير انداخته كه ، تا براي چيزي وافزوني ده
  . » اي تاخير و سستي نكنم داده

 ري  م بدهكا هنگا ذكر

مكاتبي =  «كه بنده  است كرده  بن ابيطالب روايتي بطريق حسن از عل ترمذي  -1
اوآمد وگفت اي علي من از عهده عقد  پيش »كتابت شده بود كه با وي عقد به اي برده

خواهدكلماتي را  : دلت مي گفت . علي به وي كن آيم مراكمك و ياري كتابت خود، برنمي به
” صبر “كوه  را بگوئي و باندازه . اگرآنها آنها را به من آموخت صكه پيامبر بتوبياموزم

اللهم اكفني بحاللك عن «دهد؟ بگو:  ، توفيق مي باشي خداوند ترا ببازپرداخت آن دهكارب
نيازگردان و  خداوندا مرا با روزي حالل از حرام بي« »حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك
  . » نيازكن بي ودت. و بفضل و بزرگي خودت مرا از غير خ بجاي حرام به من حالل عطاكن

ر بنام داخل مسجد شدكه آنجا با يك نفراز انصا صروزي پيامبر ابوسعيدگويد: -2
 »يا أبا أمامة مالي أراك جالسا في المسجد في غير وقت صالة؟« : ابوامامه روبرو شد وگفت

: اي رسول خدا اندوهها و  اوگفت».  ؟ هستي دكه درغيروقت نمازدرمسج بينم چرا ترا مي«
أفال أعلمك كالما إذا قلته أذهب اهللا همك « كنند. او فرمود: كه دارم مرا رها نمي يبدهيهائ

قل إذا أصبحت وأذا أمسيت: اللهم إني أعوذ  قال: :بلى يا رسول اهللا. قلت وقضى عنك دينك؟
بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ بك من الجبن والبخل، واعوذ بك من 

كه هرگاه آن راگفتي خداوند  خواهد سخني را بتو بياموزم دلت مي« »وقهر الرجالغلبة الدين 
: آري اي رسول خدا.  گفتم كند و ترا به بازپرداخت وام موفق دارد؟ غم و اندوه ترا برطرف

، و از ناتواني و  برم : بامدادان و شامگاهان بگو: خداوندا از غم و اندوه بتو پناه مي گفت
. و ازترس و بخل و غلبه بدهكاري و قهر مردان بتو  برم كار بتو پناه مي ي بهميل تنبلي و بي

كرد و مرا به  و اندوه مرا برطرف اوند غم. ابو امامه گويد: چنين كردم و خد » برم پناه مي
  پرداخت وام موفق نمود.
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 شود گفته مي يندي يا غلبه چيزي خوشا آمد نا م پيش بهنگا چيزيكه

ليسترجع احدكم في كل شئ حتى في « فرمود: ص: پيامبر گفت ابوهريرهالسني گويد  ابن 
، حتي اگراز دست دادن  هريك ازشما براي هر پيشامد بدي« »شسع نعله فانها من المصائب
» انا هللا...«گفتن  . استرجاع بمعني »كند - ن  ليه راجعو اناهللا وانا ا -بندكفش باشد، استرجاع 

حتي اگر بند  ندك ، كه استرجاع آمد ناخوشايندي هرنوع پيشباشد وآن الزم است براي  مي
المؤمن القوي خير « : گفت صكه پيامبر است كرده  روايت كفشش باشد. مسلم از ابوهريره

وأحب إلى اهللا من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن باهللا وال تعجز، 
ذا كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر اهللا، وما شاء فعل، فإن وإذا أصابك شئ، فال تقل: لو أني فعلت ك

تر  بهتر و پسنديده - با اراده و با عمل  -مومن قوي و نيرومند  « »لو تفتح عمل الشيطان
كه براي تو سودمند باشد،  . برهركار خيري ، بنزد خدا از مومن ضعيف و سست اراده است

ست راي و ناتوان مشو. هرگاه پيشامد تنها ازخدا بخواه و س راحريص باش و استعانت 
شد، بلكه بگو:  كردم چنين وچنان مي ناگواري شد، نگو: اگر من چنين و چنان مي

راه را براي  -اگر  -گفتن لو  شود. بيگمان تقديرخدا بود و هرچه خدا بخواهد آن مي
  . »كند باز مي طانوسوسه شي

 گيرد چه چيز بگويد؟ در معرض شك قرار مي كه كسي 

يأتي الشيطان «:  گفت صاند كه پيامبر و مسلم از ابوهريره روايت كرده بخاري  -1 
أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك، فإذا بلغ ذلك فليستعذ باهللا 

گويد: فالن  كند و مي آيد، واورا وسوسه مي گاهي شيطان نزد يكي ازشما مي« »ولينته
؟ تا اينكه بدانحد پيش  كسي آفريده است ، و فالن چيزرا چه ه استكسي آفريد چيزرا چه

كرد، او  او را وسوسه نحد؟ وقتي بدا كسي آفريده است گويد: خداي ترا چه رودكه مي مي
  .»گويد و بس كند - اعوذباهللا من الشيطان الرجيم -كند  استعاذه

،  ردم در بين خويش، م همواره :  گفت صكه پيامبر در حديث صحيح آمده است و  -2
را آفريده است پس خداوند را  مخلوقاتشود: خداوند  گفته مي كنند تا اينكه  سئوال مي

  .  ؟ هركس بدينمرحله رسيد بگويد: بخدا و رسولش ايمان دارم كسي آفريده است چه
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و مسلم از سليمان بن صرد  بخاري شود گفته مي و غضب   م خشم بهنگا كه چيزي 
كه دو نفر بهم فحش و ناسزا و دشنام  ، نشسته بودم صبا پيامبر : گفت ند كه ا كرده  روايت 

إني العلم كلمة «:  گفت صاش سرخ و برافروخته شد، پيامبر كه يكي ازآن دو، چهره دادند،
كلماتي را  من« ،»لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال: أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم، ذهب عنه

: اعوذ... خشم او  گفت شد. اگر مي گفت خشم او برطرف مي ا را ميكه اگرآنه دانم مي
  . »شد برطرف مي

 شود مي گفته و غضب   خشم م بهنگا كه چيزي 

: با پيامبر صلي اهللا عليه  گفت اند كه  كرده  بخاري و مسلم از سليمان بن صرد روايت  
كه يكي ازآن دو،  ،كه دو نفر بهم فحش و ناسزا و دشنام دادند ، نشسته بودم و سلم
إني العلم كلمة لو «:  گفت پيامبر صلي اهللا عليه و سلم شد، برافروخته و  اش سرخ چهره

 كلماتي من« »قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال: أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم، ذهب عنه

 او خشم اعوذ... : گفت مي اگر شد. مي برطرف او خشم گفت مي را اگرآنها كه دانم مي

  . »شد مي رطرفب

 يش در نيا صصصصمبر ر پيا ت قصا از كلما برخي

در دعا و نيايش از سخنان جامع وكلمات قصار خوشش  صپيامبر : گفت عايشه  -1 
: از انس روايت  كنيم . اينك ما دعاهاي الزم را ازاو ذكر مي گفت آمد و غيرآن را نمي مي

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي االخرة  اللهم،« ود:اين دعا ب صكه بيشترين دعاي پيامبر است
خداوندا پروردگارا در دنيا و آخرت بما نيكي عطاكن و ما را از  « »حسنة وقنا عذا ب النار

  . »عذاب آتش دوزخ مصون دار
كردكه بسيار  مي عيادتاز يكي از مسلمين  صكه پيامبر كرده است مسلم روايت  -2 

هل كنت تدعو بشئ أو تسأله إياه؟ " قال « : گفت صضعيف و ناتوان شده بود. پيامبر
: صفقال رسول اهللاه في االخرة فعجله لي في الدنيا.نعم.كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي ب

سبحان اهللا، ال تطيقه أو ال تستطيعه، أفال قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي االخرة حسنة وقنا 
: خداوندا عقابي و عذابي راكه  گفتم . مي آري:  گفت ؟ كردي آيا دعائي مي « »عذاب النار
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اهللا تو طاقت  بحان: س گفت ص. پيامبر ، اكنون دردنيا به من ده دهي ، مي درآخرت به من
  . »: آللهم ربنا آتنا... ، چرا نگفتي آن را نداري

:  گفت اندكه سعد از يكي از پسرانش شنيدكه مي كرده و نسائي روايت احمد  -3
خواهم و ازآتش  هاي آن و فالن چيز و فالن چيز را مي بهشت و غرفه خداوندا از تو

كردي  : از خداوند خيركثيري طلب . سعد گفت برم ، بتو پناه مي اغالل و سالسل آن ودوزخ 
: گروهي خواهند  گفت كه مي ام شنيده صو از شركثيري به او پناه بردي و من از پيامبر

اللهم إني أسألك من الخير  «:  كه بگوئي است يبراي توكافكنند و  روي مي بودكه در دعا زياده
خداوندا من « »كله ما علمت منه وما لم اعلم، واعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم

خواهم و از تمام بديها و  ، از تو مي دانم كه نمي دانم و آنچه كه مي ها را آنچه همه خيرونيكي
  . » برم ، بتو پناه مي دانم كه نمي دانم و آنچه شرها آنچه كه مي

رب اعني « : خوانده است اين دعا را مي صاندكه پيامبر كرده از ابن عباس روايت آنان
وال تعن علي، وانصرني وال تنصر علي، وامكر لي وال تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي وانصري 

مطواعا، لك ، مخبتا أواها  لكعلى من بغى علي، رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا 
إليك منيبا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، ، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، وسدد لساني واهد 

من اعانت  عليهكن وكسي را بر  خداوندا مرا اعانت و ياري « »قلبي، واسلل سخيمة صدري
بثمر برسان و  ، مرا جوئي ،مكر و چاره ، و مرا پيروزگردان وكسي را برمن پيروزمگردان مكن

، خداوندا مرا براي خود بسيار سپاسگزار و ياد  ، بر عليه مرا بثمر مرسان جوئي مكر و چاره
ام  ، پروردگارا توبه گردان و پشيمان بسويت ن بدرگاهتبردار و ناال كننده و ترسان و فرمان

استوار كن و حجت و دليلم را ثابت و  را پذيرا باش وگناهم را ببخش و دعايم را اجابت
گردان وكينه و حقد را از دلم  دار، و زبانم را راست وگويا و قلبم را هدايت يافته

  . » كن بيرون
گويم مگر چيزي كه  : من بشما نمي گفت كه كرده است اززيد بن ارقم روايت مسلم

اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل والهرم، «:  گفت آن را مي صپيامبر
القبر، اللهم آت نفسي تقواها، زكها انت خير من زكاها، إنك وليها وموالها، اللهم إني أعوذ وعذاب 

 »بك من علم ال ينفع، ومن قلب ال يخشع، ومن نفس ال تشبع ومن دعوة ال يستجاب لها
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. خداوندا  برم خداوندا ازناتواني و تنبلي و ترس و بخل و پيري و عذاب قبر، بتو پناه مي«
تو بهترين تزكيه دهنده نفس و سرپرست و  هك ، گردان وي عطاكن و آن را پاكبه نفسم تق

سود و از قلب بدون خشوع و نفس سيري ناپذير و  . خداوندا از دانش بي موالي آن هستي
  . » برم دعاي نامستجاب بتو پناه مي

أتحبون أيها الناس أن تجتهدوا في « : گفت صكه پيامبر ، صحيح حاكم آمده است در
اي « »قولوا: اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قالوا: نعم يا رسول اهللا قال: لدعاء؟ا

گفتند: آري اي پيامبر. فرمود بگوئيد:  مردم آيا دوست دايد كه در دعا فراوان بكوشيد؟
  .»و حسن پرستش و عبادت خود ياري كنخداوندا ما را برذكرو شكر

برگفتن يا ذا... مداومت « ،»بيا ذا الجالل واالكراملظوا أ«:  روايت امام احمد آمده است در
  . »كنيد

والميزان بيد  يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك« : گفت مي صاوگويد: پيامبر باز
، قلبم  كه دلها همه در دست تو است اي خدائي« »الرحمن عزوجل، يرفع أقواما ويضع آخرين

برد  . گروهي را باالمي دست خداوند مهربان استرا بر دين خود ثابت نگه دار. ترازو در 
  .»«بخشد آورد و خواري و ذلت مي بخشد وگروهي را پائين مي واحترام وعزت مي

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، « : گفت مي صابن عمر روايت است كه پيامبر از
ل عافيت خداوندا اززوال نعمت تو و تحو« »وتحول عافيتك، وفجأة نقمتك وجميع سخطك

. ترمذي گويد:  » برم ميتو و عذاب ناگهاني تو و فراهم شدن ناخشنودي تو، بتو پناه 
اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما، والحمد هللا على كل «:  گفت صپيامبر

سود و ، مرا  اي كه به من آموخته خداوندا وسيله دانشي « »حال، واعوذ باهللا من حال أهل النار
، در هر  ، به من بياموز، و دانشم را بيفزاي راكه برايم سودمند است ينفع برسان و چيز

  .» حال و احوالي ستايش خداي را است و پناه بر خدا از حال اهل دوزخ
 . خواست آمد و از او خادمي مي صكرده كه فاطمه به پيشگاه پيامبر روايت مسلم

ب السموات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل اللهم ر « : بگو: گفت به وي صپيامبر
شي، منزل التوراة واالنجيل والقرآن، فالق الحب والنوى، أعوذ بك من شر كل شئ أنت آخذ 
بناصيته، أنت االول فليس قبلك شئ وأنت االخر فليس بعدك شئ، وأنت الظاهر فليس فوقك شئ، 
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خداوندا اي پروردگار «» من الفقروأنت الباطن فليس دونك شئ اقض عني الدين وأغنني 
كننده  آسمانهاي هفتگانه و اي پروردگارعرش عظيم واي پروردگارما وهمه چيز، اي نازل

كه  و از شر و بدي هر چيزي نه، اي شكافنده و روياننده هسته و دا تورات وانجيل و قرآن
چيزبيش ازتو كه هيچ  . تونخستين موجودي هستي برم ، بتوپناه مي زمام آن بدست تواست

. توآنچنان ظاهرو  كه هيچ چيز پس ازتو نيست . و توآخرين موجودي هستي نبوده است
كه هيچ چيزاز تو ناپيداتر  ناپيدائي توآنچنانكه هيچ چيزاز تو پديدارترنيست و  پيدائي

  . » نيازگردان كن و مرا از فقر بي نيست مرا ببازپرداخت دينم موفق
اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف «:  گفت مي صيامبركه پ هم روايت شده است باز
. ترمذي با روايت  » طلبم نيازي مي و تقوي و پاكدامني و بي هدايتخداوندا از تو « »والغنى

ما، از  صآمدكه پيامبر كمتر پيش مي : گفت اندكه كرده حسن و حاكم از ابن عمر روايت
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما : «دعا نكند كلمات براي يارانش مجلسي برخيزد و با اين

تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب 
الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا، وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل تأرنا على من ظلمنا، 

عل مصيبتنا في ديننا، وال تجعل الدنيا أكبر همنا، وال مبلغ علمنا، وانصرنا على من عادانا، وال تج
كه  ، خداوندا خشيت و ترس ازخود را، آن اندازه بما عطاكن« »وال تسلط علينا من ال يرحمنا

كه ما را به  ، آن مقدار، بما عطاكن مانع عصيان ما شود و ازطاعت و فرمانبرداري خودت
كند. و تا  كه مصائب دنيا را برما آسان ، بما ده ين وباورييق اندازهبهشت تو برساند وآن 

، ما را ازنيروي شنوائي و بينائي و توان جسمي برخوردار و  داري كه ما را زنده مي آنگاه
گردان و  ومقدور، ن، ممك مند ساز، وآن را به وارث ما نيزعطاكن وانتقام ما را ازدشمن بهره

كه مبادا بزرگترين  ، گرفتار مكن ا در دين بمصيبتما را بر دشمنان ياري رسان و ما ر
كه به ما رحم و  ، ، دنيا باشد و بر ماكساني را مسلط مگردان آرزويمان و هدف از دانشمان

  . »كنند شفقت نمي

  صصصصمبر و سالم بر پيا صالة
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موا إن اهللا ومالئكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسل« فرمايد: خداوند 
گويد و هرفرشته خدا نيز او را دعا  بيگمان خداي تعالي برپيامبردعا وثنا مي « »تسليما

  ».گوئيد، و بر او درود فرستيد سالم ومومنان شما نيز بر وي صلوات  گويد. اي مي

  صصصصبر رسول خدا صالة معني 
يش خدا بمعني ثنا گفتن و ستا صگويد: صالة خدا بر پيامبر  از قول ابوالعاليه بخاري

بمعني دعا است براي  صو صالة مالئكه بر پيامبر رشتگاندر نزد ف صاست از پيامبر
  او. 

گويند: صالة خدا به معني رحمت  بروايت ازسفيان ثوري وگروهي از اهل علم ترمذي
 خدايكه   كثيرگويد مقصود ازاين آيه آنست . ابن وصالة مالئكه بمعني طلب استغفاراست

د، از مقام و منزلت بنده و پيامبر خود، در نزد خودش درمالء اعلي تعالي به بندگان خو
گويد و فرشتگان نيزاورا  ، او را ثنا مي كه او درنزد فرشتگان مقرب گويد: دهد، و مي خبرمي
   نيزگويند، سپس خداوند به ساكنان عالم سفلي  دعا مي

وي با صالة و سالم اورا صالة وسالم بفرستند تا صالة وسالم عالم عل دهدكه دستورمي
كه برخي  ، هماهنگ و جمع شود. و اين معني در احاديث فراواني آمده است عالم سفلي

  : كنيم ازآنها را ذكر مي
شنيدكه  صكه او از پيامبر است كرده  روايت از عبداهللا بن عمرو عاص مسلم  -1

ن صالة فرستد، هركس يكبار بر م« »من صلى علي صالة صلى اهللا عليه بها عشرا« : گفت مي
  . »فرستد خداوند ده بار بر وي صالة مي

أولى الناس بي يوم القيامة « : گفت صكه پيامبر كرده  روايت از ابن مسعود ترمذي  -2
كساني هستندكه بيشترين درود  ، ، در روز قيامت نزديكترين مردم به من«» أكثرهم علي صالة

  ترين دانسته و گفته يعني شايسته» حسن «را . ترمذي آن  »و صالة را، بر من فرستاده باشند
است كه بيشتر بر من درود و  كسي  ، از مجلس من كس  نزديكترينكس به شفاعت من و 

  صالة فرستاده باشد. 
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ال « : گفت صكه پيامبر با اسناد صحيح از ابوهريره روايت كرده است ابوداود  -3
گور مرا ميعادگاه نسازيد. بر « »حيث كنتم تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فان صالتكم تبلغني

رسد، هرجاكه  من صالة و سالم بفرستيد، بيگمان درود و صالة و دعاي شما به من مي
، زيرا درهرجا  بمنزله زيارت اواست صكه صالة و سالم برپيامبر باشيد. مقصود آنست
حضور بر مزار شنود و براي شنيدن درود بر وي  آن را مي ود،گفته ش صالة و سالم بروي

  . » شريف او، چندان الزم نيست
إن أفضل أيامكم يوم الجمعة، « : گفت صاند كه پيامبر از اوس روايت كرده ابوداود  -4

فقالوا يارسول اهللا وكيف تعرض صالتنا  فأكثروا علي من الصالة فيه، فان صالتكم معروضة علي.
همانا « »رض أن تأكل أجساد االنبياءعليك، وقد أرمت: أي: بليت؟.قال: إن اهللا حرم على اال

گوئيد،  ، درود و صالة  ، پس درآن روز برمن فراوان بهترين روز شما، روز جمعه است
شود.گفتند: اي رسول خدا، چگونه صالة ودرود  مي هچون صالة و درود شما، بر من عرض

: خداوند  ؟ اوگفت اي شود وحال آنكه تودرخاك فرسوده و متالشي شده ما برتو عرضه مي
بر زمين حرام كرده است كه تن پيامبران را بخورد، يعني اجساد انبياء در خاك فرسوده و 

  .»ودش پوسيده نمي
مامن «فرمود:  صكه پيامبر سنن ابوداود با اسناد صحيح از ابوهريره آمده است در -5

و درودگويد، هركس برمن سالم «» أحد يسلم علي إال رد اهللا علي روحي حتى أرد عليه السالم
  . » او راگويم سالمخداوند روح را به تن من باز آرد، تا جواب 

 ص: روزي صبح پيامبر گفت احمد از ابوطلحه انصاري روايت كرده است كه امام -6
كه خوشحال و شاد بود و شادي بر چهره او نمايان بود به وي عرض شدكه  ، را ديدم

أجل: أتاني آت من ربي عزوجل « : گفت جواب در اوبينيم  امروز ترا خوشحال و شادان مي
فقال: من صلى عليك من أمتك صالة كتب اهللا له بها عشر حسنات، ومحا عنه عشر سيئات، ورفع 

:  پيكي ازجانب خداوند به نزد من آمد وگفت ، آري « »له عشر درجات، ورد عليه مثلها
ه و نيكي به حساب او خداوند ده حسن گويد، ئيهركس ازامت توترا صالة وسالم و دعا

بخشد و بر  كند و به وي ده منزلت مي نويسد و ده سيئه و بدي را از حساب او پاك مي مي
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: اسناد  كثير گفته است . ابن»نمايد فرستد و او را قرين رحمت خود مي وي همان صالة مي
  .  نيكو است ثاين حدي

 - يكال له بالمكيال االوفى من سره أن «:  گفت صكه پيامبر ابوهريره روايت است از  -7
فليقل: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته  - إذا صلى علينا أهل البيت 

خواهد كه در صلوات بر  هركس مي« »وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد
دران مسلمين كه ما من فرستادن سنگ تمام بگذارد، بگويد: خداوندا بر محمد و زنانش

كه برآل ابراهيم  ، همانگونه باشند و بر فرزندانش و اهل بيتش درود و صلوه بفرست مي
. بروايت ابوداود و  » باشي و رحمت فرستادي خدايا بيگمان تو ستوده و بزرگوار مي ةصال

  . نسائي
گذشت  شب ميهرگاه دو سوم  صكه پيامبر كعب روايت است از ابي بن -8
تتبعها الرادفة جاء يا ايها الناس اذكروا اهللا.اذكروا اهللا.جاءت الراجفة «:  گفت خاست و مي برمي

اي مردم ياد خدا كنيد، ياد خدا كنيد، نفخه اولي آمد و «» الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه
كه با  كه با خود دارد، مرگ آمد با همه آنچه ، مرگ آمد با همه آنچه بدنبال آن نفخه دوم

، چقدر صالة و  فرستم اي رسول خدا من فراوان صالة و سالم بر تو مي : گفتم.»خود دارد
:  ؟ گفت : يك چهارم . گفتم خواهي ؟ فرمود: هر اندازه كه مي درود خود را براي تو قراردهم

فرمود هرچه  ؟ نصف:  .گفتم ، اگر بيشتر باشد براي تو بهتراست خواهي كه مي هر اندازه
: هرچه بخواهي اگر بيشتر  ؟ گفت : دو سوم . گفتم شد برايت بهتر است، اگربيشتربا بخواهي

گفتن صالة و سالم بر تو  : همه اوقات خويش را در مجالس به . گفتم باشد براي بهتر است
  دهم . اختصاص مي

كند و گناهانت  بنابراين براي توكفايت مي« »إذن تكفي همك ويغفر لك ذنبك«فرمود: 
  . وايت ترمذي. بر»شود آمرزيده مي

برده شد گفتن صالة و سالم بر وي واجب  صصصصمبر م پيا هر وقت نا آيا

 است؟
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ذكرشدگفتن صالة و سالم بروي واجب  صازعلماگويند هروقت نام پيامبر گروهي
  روايت كه ترمذي باشند كه با حديث حسني  است از جمله آنان طحاوي و حليمي مي

رغم أنف رجل « : گفت صكه پيامبر يره روايت استاندكه از ابوهر كرده است استدالل كرده
ذكرت عنده فلم يصل علي، ورغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان ثم انسلخ قبل ان يغفر له، 

كه درنزد او نام من  خواربادكسي«» ورغم أنف رجل ادرك عنده أبواه الكبر فلم يدخاله الجنة
كه درماه رمضان بطاعت خدا  ادكسيفرستد. خوارب شود و اوبرمن صالة وسالم نمي برده مي

كه پدر  آمرزيده شود، يعني از اين فرصت استفاده نكند. خوار بادكسي نشنپردازد تاگناها
رود يعني از اين  اند ولي او بوسيله آنان به بهشت نمي رسيده و مادرش نزد او به پيري

تن او كند كه بدانان خدمت نمايد و اين خدمت سبب بهشت رف فرصت استفاده نمي
إن أبخل « فرمود: ص: پيامبر گفت اند كه  كرده . و همچنين به حديث ابوذر استدالل  »باشد

كه پيش او نام من برده  ، آنست كس ترين براستي بخيل« »الناس من ذكرت عنده فلم يصل علي
  . »شود، و او بر من صالة نفرستد

برده  صنام پيامبر كه اگر در يك مجلس فقط يك بار واجب است اندكه گفته گروهي
، بلكه  شد بروي صالة وسالم فرستاد و دفعات ديگردرهمان مجلس واجب نيست

ما جلس قوم مجلسا لم « فرموذ: ص: پيامبر گفت . زيرا ابوهريره مستحب و پسنديده است
 يوم القيامة، فان شاء عذبهم، وان شاء غفريذكروا اهللا فيه ولم يصلوا على نبيهم إال كان عليهم ترة 

، ياد خدا نكنند و بر پيامبرشان  هر قومي اگر در مجلسي بنشينند ودرآن مجلس« »لهم
،  كه اگر خدا خواست  در روز قيامت استصالة نفرستند و درود نگويند، برايشان نقصي 

توجهي آنان  بخشد يعني ممكن است خداوند اين بي ، نمي بخشد و اگرنخواست آنان را مي
  .  . بروايت ترمذي كه آن را حسن دانسته است »نبخشد كه را ببخشد و ممكن است

ذكر شد، كه صالة و  صمبر م پيا ه نا هرگا ، نوشتن كه در حين و پسنديده است مستحب
  سالم را بر او نوشت

نوشته شد، صالة وسالم براو نيز  صدانندكه هروقت نام پيامبر مستحب مي علما
.  كرد، نيامده است استدالل دانبتوان ب كه نوشته شود، ولي در اين باره حديث صحيحي

ها،  ، كه در بسياري ازنوشته ام : من بخط امام احمد بن حنبل ديده گفت خطيب بغدادي
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اندكه هروقت درنوشتن بنام  صالة و سالم را ننوشته است وگفته صمحمد  پهلوي نام
  د.كه آن را بنويس گفت بدون اين رسيد شفاهاً صالة و سالم را مي مي صمحمد

 صالة و سالم 

بفرستد، بين صالة و سالم  صكه صالة بر پيامبر  : هركس خواست است گفته  نووي
بلكه » عليه السالم« يا» صلى اهللا عليه«نگويد:كند و بر يكي از آنها اقتصار ننمايد و  جمع

  . صبگويد:

 ء  بر انبيا صلوات
راي غير انبياء . ب صلوات بر انبياء و فرشتگان مستقال مستحب است فرستادن 

:  سابق ذكر كرديم يثكه در حد ، همانگونه تبعيت انبياء گفتن صالة و سالم جايز است  به
صالة و سالم بر غير انبياء مستقال مكروه  گفتن »اللهم صل على محمد النبي وازواجه ...«

   ص: عمر يا... است مثال مكروه است بگوئي

 صالة و سالم بدان ادا مي شود ني كه واژگا

: اي رسول خدا،  كه بشير بن سعدگفت است كرده  روايت از ابومسعود انصاري مسلم 
؟  ، چگونه ترا درود فرستيم كه بر تو صالة و درود بفرستيم خداوند ما را امركرده است

كرد سپس  كاش سئوال نمي : اي كرد، تا جائيكه پيش خودگفتيم مدتي سكوت صپيامبر
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، قولوا: اللهم «:  گفت صامبرپي

وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد 
  .  دانيد) ... و سالم را همه مي بگوئيد اللهم ( »مجيد.والسالم كما قد علمتم

ر محمد صالة گفتيد، آن هرگاه ب : “ گفت كه كرده  روايت ماجه از عبداهللا بن مسعود ابن
كنند. به وي گفتند: آن را به ما  دانيد شايد آن را بروي عرضه را نكوگوئيد، زيرا شما چه مي

اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين، وإمام « بياموزيد.گفت: بگوئيد:
رسول الرحمة.اللهم ابعثه المتقدمين، وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير، وقائد الخير، و 

مقاما يغبطه به االولون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل 
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وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل  إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد
رپيشواي خداوندا، درودها و رحمتها و بركتهاي خودت را ب« .»إبراهيم، إنك حميد مجيد

، پيشواي خيرونيكي و  پيامبران وپيشواي متقيان و خاتم پيامبران محمد بنده ورسولت
. خداوندا او را به آنچنان مقام و منزلتي  ، بفرست رهبرخيرونيكي ورسول مهرو رحمت

  . »... كه پيشينيان به وي غبطه خورند. اللهم صل برسان

 سفر   ادعيه

    ست ره سفر آمده ا دربا كه  آنچه
به مسافرت پردازيد « »سافروا تصحوا، واغزوا تستغنوا«فرمود:  صپيامبر : گفت  ابوهريره

. بروايت احمد و  »نياز شويد نعمت تندرستي برخوردارگرديد و بجهاد برويد تا بي زتا ا
  .  تصحيح طحاوي

 بقصد چيزي كه خداوند دوست دارد  رفتن بيرون

ن خارج يخرج من بيته إال ببابه رايتان: راية بيد ما م« فرمود: صپيامبر : گفت  ابوهريره
ملك، وراية بيد شيطان، فإن خرج لما يحب اهللا عزوجل اتبعه الملك برايته، فلم يزل تحت راية 
الملك، حتى يرجع إلى بيته، وإن خرج لما يسخط اهللا، اتبعه الشيطان برايته، فلم يزل تحت راية 

:  دو پرچم هست واش بيرون آيد، بر دروازه ا ز خانههركس ا« »الشيطان، حتى يرجع إلى بيته
. اگر بقصد كاري بيرون آيد، كه مورد رضاي  يكي بدست فرشته و يكي بدست شيطان

اش برگردد درزير سايه  كند و او تا اينكه به خانه خدا است فرشته با پرچمش اورا دنبال
ا خوش نيايد، شيطان با خدا ر كه پرچم و چتر فرشته است و اگر بقصد كاري بيرون آيد

اش برگردد، در پر سايه و چتر شيطان  كند، و تا اينكه به خانه پرچم خويش او را دنبال
  .  كه سند او نيكو است . بروايت احمد و طبراني » است

 آمدن براي سفر از بيرون  ره پيش و استخا مشورت
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كند زيرا  ورت مسافر پيش از خروج ازخانه با اهل خيرو صالح مش كه است  الزم 

$öΝèδö‘Íρ...+ : خدا فرموده است x©uρ ’ Îû Í÷ö∆ F{ $#...∩⊇∈∪_  :ياران خود  با« ].159[آل عمران

�öΝèδã...+ فرمايد: . و در وصف مومنان مي » كن دركارها مشورت øΒr& uρ 3“u‘θ ä© 

öΝæη uΖ÷� t/...∩⊂∇∪_  :نندك كارشان در بين خود را به شوري برگزار مي مومنان« ].38[الشوري«  .
كه در راه رضاي خدا به مشورت پرداخته باشند، و هدفشان  گفته است هر قومي  قتاده

  شوند .  كارشان هدايت مي رضاي خدا باشد، بدون شك به بهترين
كه با خداوند نيزاستخاره كند.  بر مشورت باهل خيروصالح نيكو است مسافر عالوه

من سعادة ابن آدم « : گفت صپيامبركه  كرده  روايت وقاص احمد ازسعد بن ابي ماما
استخارة اهللا، ومن سعادة ابن آدم رضاه بما قضى اهللا، ومن شقوة ابن آدم تركه استخارة اهللا، ومن 

خداوند استخاره كند و  -، كه با  از سعادت انسان است« »شقوة ابن آدم سخطه بما قضى اهللا
كند و به  اره با خدا را تركبه قضاي او راضي باشد و از بدبختي انسان است كه استخ

كرده است و با  كسي كه با آفريدگار استخاره : گفته است . ابن تيميه »قضاي او راضي نباشد
  .  است پشيمان نشده، هرگز  مردم بمشورت نشسته است

 با خداوند  ره استخا چگونگي 

ير از غ كند، درهر وقت از شب يا روزباشد، دوركعت نماز خواهد استخاره مي كه كسي
فرض بخواند، خواه سنن راتبه يا تحيه المسجد باشد.كه بعد از فاتحه هرچه دلش 

 صازآيات قرآن بخواند. پس ازآن دوركعت حمد خدا وصالة وسالم بر پيامبر خواهد مي
:  كه جابرگفت است بخواند: كرده  روايت را بگويد و بعد ازآن دعائي راكه بخاري

كه  آموخت همانگونه را به ما مي استخاره - بزرگ  كوچك و -كارهاي  درهمه صپيامبر
إذا هم أحدكم باالمر، فليركع ركعتين من غير «فرمود:  داد، مي سوره قرآن را به ما ياد مي

بعلمك، وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك الفريضة ثم ليقل: اللهم إني استخيرك 
خير لي في الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا االمر  أنت عالمتقدر وال أقدر، وتعلم وال أعلم، و 

ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي، ويسره لي، ثم بارك لي فيه، 
عاجل أمري وآجله  - وإن كنت تعلم أن هذا االمر شر لي، في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال 
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هرگاه يكي از شما « »ي الخير حيث كان، ثم أرضني بهنه، واقدر لفاصرفه عني واصرفني ع -
كند نخست دو ركعت نماز غيرفرض بخواند، سپس بگويد:  خواست به كاري اقدام

. و از قدرت تو قدرت و توانائي  طلبم كنم و خير را مي خداوندا از دانش تو كسب خير مي
ا هستي ومن نيستم و . زيرا توقادرو توان كنم بزرگ تو طلب فضل مي فضلطلبم و از  مي

كه  داني . خداوندا اگر مي باشي تو عالم وآگاه هستي و من نيستم و تو دانا به همه نهانيها مي
برايم مقدوروآسان و  رابراي دين ودنيايم سودمند است آن  -گويد  نيازخود را مي - كار  اين

ن و دنيايم شر كار براي دي . و اگر آن ، سپس بركت خود را درآن قرار بده ميسورگردان
كن و خير و صالحم  است و زيانمند، آن را از من بگردان و مرا نيز ازآن بگردان و پشيمان

. البته بايد بوقت  » و مرا بدان راضي و خرسندگردان ركنرا در هر جا باشد، برايم مقدو
تخاره و نياز خود را نام ببرد. براي قرائت در نماز اس ...»أللهم ان كان هذا االمر «خواندن 

گفته است بعد از استخاره  . نووي تكرارآن چيز بخصوص در حديث صحيح نيامده است
كند، انجام دهد و تمايل  دهد، و بدان تمايل پيدا مي راكه دلش بدان رضايت مي اريبايدك

قلبي پيش از استخاره را مالك عمل قرار ندهد، بلكه اختيار خويش را رهاكند و بدانچه 
واال استخاره معني ندارد  يدكند، عمل نما با خدا، قلبش بدان تمايل پيدا ميبعد از استخاره 

  و او در دعايش صادق نخواهد بود. 

 ز كرد كه سفر را از روز پنجشنبه آغا است  مستحب

ها  كرد هميشه پنجشنبه اراده سفر مي صكه هر وقت پيامبر است كرده  روايت بخاري 
   . گزيد مگر بندرت را برمي

 ز خواند ازخروج از خانه بقصد سفردو ركعت نما  است پيش مستحب

ما خلف أحد عند أهله أفضل من ركعتين يركعهما « : گفت صگويد: پيامبر بن مقدام مطعم 
در خانه  كه كه قصد سفر دارد هيچ چيزي رابهتراز دو ركعتي كسي« »عندهم حين يريد سفرا

آن دو ركعت كه بهنگام خروج ازخانه گذارد يعني  اش بجاي نمي خواند براي خانواده مي
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. به روايت  »گذارد كه از خود به جاي مي اش بهترين چيزي است گذارد، براي خانواده مي
  . طبراني و ابن عساكركه سند آن مفصل يا مرسل است

 يش بگزينند ن سفر و رفقا را براي خو ها كه همرا است  مستحب

از تنها به سفررفتن نهي  صكه پيامبر است كرده  روايت احمد ازابن عمر امام  -1
  .  فرموده است

: يك  گفت صپيامبركه  ازعمر بن شعيب از پدرش و از جدش آمده است بروايت  -2
  اند .  كه تنها به سفر رود شيطان است و دو سوار دو شيطانند، و سه سوار قا فله سواره

ظي كند و از ف وندانش خداحا نواده و خويشا فر از خا كه مسا  است مستحب

 يد. ي خير نما ن دعا ن طلب دعاي خيركند و برايشا آنا

: هركس  گفت صابن السني و امام احمد از ابوهريره آمده است كه پيامبر بروايت  -1
گذارد بگويد: شما را به  كه ازخود بجاي مي خواست به سفربرود به خانواده وكساني

  داند.گر يها را ضايع نم كه وديعه سپارم خداوند مي
كه بعنوان  : بيگمان هر چيزي گفت صكه پيامبر امام احمد ازعمرآمده است بروايت  -2

  كند.  وديعه به خداوند سپرده شود، آن را حفظ مي
از شما قصد  ي: هرگاه يك گفت صكه پيامبر از ابوهريره آمده است بروايت  -3

اي آنان خير قرار داده كند، زيرا خداوند بيگمان در دع سفركرد از برادرانش خداحافظي
  . است
كنندگان با اين دعاي ماثور،  سنت آنست كه خانواده و دوستان و ياران و توديع  -4 

: به من  گفت كرد مي كه اراده سفر مي : ابن عمر به هركس گفت براي مسافر دعاكنند، سالم
:  گفت مي كردكه با ما توديع مي صكه پيامبر  كنم همانگونه  نزديك شو، تا ترا توديع

سپارم و  به خداي مي سفر حفظ دين ترا در« »استودع اهللا دينك، وأمانتك وخواتيم عملك«
سپارم و همچنان فرجام اعمالت را نيز  و مالت را نيز به خداوند مي ادهامانت خانو
كه  . و در روايت ديگري آمده است » كه دچار مشقت و اهمال نشوي سپارم بخداوند مي
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را  صپيامبر ودستگرفت وتا ا كرد، دستش را مي كسي را توديع مي صهرگاه پيامبر
كرد، و بعد ازآن همان دعاي فوق را  دست اورا رها نمي صكرد، پيامبر رها نمي

  دانسته است .  »حسن صحيح «خواند. ترمذي آن را  مي
: اي رسول  آمد وگفت صكه مردي به حضور پيامبر ازانس آمده است بروايت -5

: خداوند توشه تقوي را به  گفت صاي ارزاني دار، پيامبر ، مرا توشه ردارمخدا، قصد سف
: بيشتر  گفت : خداوند گناهت را بيامرزد، . گفت خواهم : بيشتر مي تو ارزاني دارد، گفت

!!. ترمذي آن را  كند هر جاكه باشي خداوند خير و نيكي را براي تو آسان : گفت ، خواهم مي
  . دانسته است »حسن«

،  ، مرا توصيه كن : اي رسول خدا، قصد سفر دارم گفت ، مردي از ابوهريره بروايتو 
كني و به هرمحل بلندي رسيدي اهللا اكبر  تقواي خدا، پيشه ه: بر تو بادي گفت صپيامبر
: خداوندا مسافتهاي دور را بر  گفت صكه برود، پيامبر ، و چون آن مرد برگشت بگوي

   . تدانسته اس »حسن «. ترمذي آن را  كن وي آسانگردان و سفر را بر وي نزديك

نيكو و متبركه برايشان دعاي  كن  فر بخواهند كه در اما از مسا كه  نيكو است

 خير كند

، او به من  بروم »عمره «كه به  كردم طلب اجازه صكه از پيامبر است گفته عمرخطاب 
: براستي از  . عمرگفت » وش مكنفرام ، خيرتاي برادر ما را از دعاي  «:  اجازه داد وگفت
.  كه برايم بيش از همه دنيا ارزشمند است آن قدر خوشحال شدم صاين سخن پيامبر

  .  دانسته است“  حسن صحيح “كه آن را  بروايت ابوداود و ترمذي

 سفر ي ها دعا

بسم اهللا، توكلت على « كه هرگاه بقصد سفراز منزل بيرون آمد است مسافرمستحب براي
وال حول وال قوز إال باهللا، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو  اهللا،

 ردستكه هيچ حول و قوتي جز د بنام خدا، توكل بر خدا،« »أظلم، أو أجهل أو يجهل علي
كسي را  كه گمراه گردانم برم از اين ، پروردگارا، من به تو پناه مي خدا نيست
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كنم ويا  كنم و يا مرا بلغزانند، و يا بركسي ستم و باكسي را دچار لغزشگردانند،  ياگمراهم
.  »جهل و ناداني سازند اربرمن ستم شود وياكسي را دچارجهل وناداني سازم ويا مرا دچ

سپس هر دعاي ماثور و منقولي راكه دلش بخواهد، بخواند و اينك بعضي از اين دعاهاي 
  ماثور: 

خواست به سفري برود،  هرگاه مي صكه پيامبر ده استاز ابن عباس آم بروايت  -1
، خداوندا، از همسفران  ام هستي تو همسفر و جانشين در خانواده ا،پروردگار «:  گفت مي
، خداوندا راه را بر  آورم ، و از رنج بازگشت به تو پناه مي كفايت و مصاحبت آنان بي

 : فتگ كه برگردد مي خواست گاه مي. و هر »گردان ، و سفر را براي ما آسان كن ماكوتاه
گويان  كنان و ستايش كنان و عبادت خداوندا، توبه « »آيبون تائبون عابدون، لربنا حامدون«

:  گفت شد مي . و چون به نزد خانواده وارد مي »گرديم يش برميبراي پروردگار خو
كه بر ما گناهي  زگشتي، توبه و با گرديم ، به سوي پروردگار خود برمي ، توبه خداوندا توبه «

  . . بروايت امام احمد و طبراني و بزار با سند رجال صحيح »باقي نگذارد
رفت  هرگاه بقصد سفر بيرون مي ص، پيامبر جس از عبداهللا بن سر بروايت  -2

و فسادبعد از اصالح و دعاي مظلوم بر  شتخداوندا از رنج سفر و اندوه بازگ « : گفت مي
. و چون  » آورم ، به تو پناه مي و سوء منظر در مال و خانواده عليه خود و فرجام بد

تقديم  مالكه سوء منظردرخانواده را بر  گفت با اين تفاوت ، همان دعا را مي گشت برمي
  .  . بروايت احمد و مسلم داشت مي

 مسافر بوقت سوار شدن دعاي

كه مركوبي برايش   : علي بن ابيطالب را ديدم گفت كه علي بن ربيعه روايت است از 
: بسم اهللا و چون بر پشت آن  گفت  آوردند تا برآن سوار شود، چون پاي در ركاب نهاد،

پاك و منزه است  « »سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقربينالحمد هللا «:  گفت ،  قرارگرفت
و ما به سوي ،  كرده است در حاليكه ما قدرت بر آن نداشتيم كه آن را برايمان رام آن خداي

:  گفت سپس ، فت. سپس سه بارالحمد هللا و سه بار اهللا اكبرگ » گرديم پروردگارخويش برمي
سپس  ،»سبحانك ال إله إال أنت، قد ظلمت نفسي فاغفر لي، إنه ال يغفر الذنوب إال أنت«
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را  ص: پيامبر ، گفت ات گرفت : اي امير مومنان از چه چيزي خنده گفتم خنديد، من به وي
كه چرا  و سپس خنديد، و من نيز ازاو پرسيدم ادام كه همين كارها را انجام د يدهد

غفرلي خداوند ازوي تعجب  گويد: رب ا : وقتي كه بنده مي گفت خندي اي رسول خدا؟ مي
تواندگناهان را بيامرزد. بروايت  كسي نمي داند كه غيرازمن گويد: بنده مي كند و مي مي

  داند. كه برآن را برابر شرط مسلم صحيح مي احمد و ابن حبان و حاكم
هرگاه  ص كه رسول اهللا كه ابن عمر به وي آموخته است آمده است زديأبروايت از  و

، سپس اين دعا را  گفت كبرمي ، سه باراهللا ا نشست بقصد سفر بر پشت شترش مي
لبون: اللهم إنا نسألك سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنق« خواند: مي

في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى: اللهم هون علينا سفرنا هذا واطولنا بعده: اللهم 
) وكآبة ٢أنت الصاحب في السفر، والخليفة في االهل: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر (

كرد  ن دعا را تكرار ميگشت هما چون برمي ».)، وسوء المنظر في االهل والمال٣المنقلب (
.   ] گذشت [ترجمه آن در ضمن دعاهاي پيش »آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون« به اضافه

  اند.  كرده احمد و مسلم اين روايت را تخريج

  خواند ميمسافر در شب  كه  دعايي
رفت و شب  چون به جنگ يا به سفر مي صكه پيامبر ازابن عمر آمده است بروايت

يا أرض ربي وربك اهللا، أعوذ باهللا من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق « : گفت سيد، مير فرا مي
وحية وعقرب، ومن شر ساكن البلد،  ،فيك وشر ما دب عليك، أعوذ باهللا من شر كل أسد وأسود 

برم از شر تو  ، به اهللا پناه مي ، پروردگار من و تو اهللا است اي زمين« »ومن شر والد وما ولد
كه در تو آفريده شده و از شرآنچه كه برپشت تو   كه در تو است و ازشر آنچه  و آنچه

برم از شر هر درنده و گزنده و خزنده و مار و كژدم و از شر  مي هجنبد، و به اهللا پنا مي
. بروايت احمد  » كه در اين سرزمين ساكن است و از شر هر والد و پدر و فرزندي هرچه

  و ابوداود.

 آيد كه در منزلي فرود مي  مسافري دعاي
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: هركس درمنزلي فرود آيد و  گفت صپيامبر ، يله دختر حكيم سلم ازخو بروايت 
برم به سخنان كامل خداوند  پناه مي« »أعوذ بكلمات اهللا التامات كلها من شر ما خلق«بگويد: 
، چيزي به بندد كه ازآن منزل رخت سفر مي . تا وقتي » كه آفريده است  ، از شرآنچه در قرآن

  رساند، بروايت جماعت محدثين جز بخاري و ابوداود.  وي زيان نمي

مسافر وقتي كه مشرف بر شهر و يا مكاني شد و خواست درآن فرود  دعاي

 آيد 

كه دريا را براي  كعب به خدائي كه از عطاء بن ابي مروان از پدرش آمده است بروايت
هرگاه شهري و  صكه پيامبر : ته استگف كه صهيب به وي سوگند خورد، ، شكافتموسي 

اللهم رب السموات السبع وما «:  گفت خواستيدوآن فرود آيد، مي ديد و مي روستائي را مي
أظللن، ورب االرضين السبع وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما ذرين، أسألك 

خداوندا، « »ا وشر أهلها وشر ما فيهاخير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شره
اندازند، و اي پروردگار طبقات  كه برآن سايه مي اي پروردگارآسمانهاي هفتگانه و آنچه

گمراه  كه ، و اي پروردگار شياطين و آنچه كه بر پشت آنها است هفتگانه زمين و آنچه
و نيكي اين شهر وآبادي انگيزند، از تو خير  كه برمي سازند، و اي پروردگار يادها وآنچه مي

نمايم و ازشرآن و  طلبم و مسئلت مي ، مي كه درآن است و خيرو نيكي اهل آنجا و خيرآنچه
. بروايت نسائي و ابن حبان و  » آورم ، به تو پناه مي درآن است رآنچهازشراهل آن وازش

  اند. حاكم كه آن را صحيح دانسته
،  رفتيم به مسافرت مي صهمراه پيامبر: ما  گفت كه بروايت از ابن عمر آمده است و

اللهم بارك لنا فيها « : گفت قصد ورود بدان را داشت مي يدكهد هرگاه شهر و آبادي را مي
:  گفت سه بار مي« »(ثالث مرات): اللهم ارزقنا جناها، وحببنا إلى أهلها وحبب صالحي أهلها إلينا

هاي آن ما را  مرات و ميوهخداوندا ما را درآنجا بركت عطا فرما، خداوندا از ث
گردان و مردمان درستكارآنجا را نيز نزد ما  و ما را نزد اهل آنجا محبوب ، انگرد روزي

با سند جيد. و بروايت از حضرت عائشه  »االوسط «. بروايت طبراني در  » گردان محبوب
خواست بدان  شدكه مي مي يمشرف بر سرزمين ص: هر وقت پيامبر گفت كه آمده است



  1079     ذكر و ياد خدا
  

  

اللهم إني أسألك من خير هذه وخير ما جمعت فيها، اللهم ارزقنا جناها « : گفت ارد شود، ميو
[معني آن در ضمن دعاهاي پيش  »وأعذنا من وباها، وحببنا إلى أهلها، وحبب صالحي أهلها إلينا

  . بروايت ابن السني. ]  گذشت 

 خواند در وقت سحر مي رمساف دعايي كه

در سفر در وقت سحر در آخر شب  صكه پيامبر ه استاز ابوهريره آمد بروايت
بحمد اهللا وحسن بالئه علينا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا، عائذا باهللا من وسمع سامع « : گفت مي
ما ازنعمتهاي او، و فضيلت نيكوي او بر ما را و  ستايشستايش ما براي اهللا و « »النار

كن و ما را ازآتش  وردگارا ما را همراهيگواهي پر  داد، گواهينعمت نيكوي وي را به ما 
  . »، مصون دار دوزخ و اسباب آن

اي و  به دره آمدنباال رفتن از بلندي و يا فرود  هنگام  دعايي كه مسافر به

 ، مي گويد: يا برگشتن

كبر  رفتيم اهللا ا : هرگاه از بلنديي باال مي گفت كه بخاري از جابر آمده است بروايت  -1 
  . گفتيم آمديم سبحان اهللا مي هرگاه فرود ميگفتيم و  مي

هرگاه ازحج يا عمره و يا جنگ  صكه پيامبر بخاري ازابن عمرآمده است بروايت  -2
كبر  گشت سه باراهللا ا اي يا راه سختي و دشواري مشرف مي كه برگردنه ، وقتي گشت برمي

ملك وله الحمد وهو على كل ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له ال«:  گفت ، سپس مي گفت مي
شئ قدير، آيبون تائبون، عابدون ساجدون، لربنا حامدون، صدق اهللا وعده، ونصر عبده، و هزم 

  ».االحزاب وحده

 شودمسافر وقتي كه سوار بركشتي مي دعاي

 :گفت صپيامبر :گفتكهآمده است �ابن السني از حسين بن علي بروايت -1  
 شوند،وقتي سوار كشتي مي كهآن است  ،از غرق شدن حفظ و امنيت امت من موجب

وما قدروا اهللا حق قدره،  .بسم اهللا مجريها و مرساها إن ربي لغفور رحيم« اين آيات را بخوانند:
   .»واالرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون
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 ب و طوفاني درياسوارشدن بركشتي به هنگام اضطرا دعاي 

، چون ابوعمران جوني گفته  يا جايز نيست شدن بركشتي به هنگام طوفاني در سوار
كه جان  خوابداند كه هركس بر پشت بامي ب گفته برايم  صكه بعضي از ياران پيامبر است 

چون  -كند و ذمه از او بري است  پناه ندارد، و از روي بام بيفتد، خداوند او را حفظ نمي
 . امام احمد آن را با سند صحيح ، رفتار نموده است الف توكل و استفاده ازوسايلبرخ

  .  است كرده  روايت



 

  )كردن ازدواج (الزواج 

 : نظام خانواده

+...!$ tΒuρ ãΝä39s?# u ãΑθ ß™§�9 $# çνρ ä‹ ã‚ sù $tΒuρ öΝä39pκ tΞ çµ÷Ψ tã (#θßγtFΡ $$ sù...∩∠∪_  :7[الحشر .[  

، در  ، جزو راهها و روشها و سنتهاي خداوندي الفازدواج و پيوند دو جنس مخ
ها و حيوانها وگياهان را دربر  كه بطوركلي دنياي انسان  ، آفرينش و ايجاد نسلهاست

ÏΒuρ Èe≅à2 >+ . خداوندگويد: گيرد و بر همه آنها جاري است مي ó x« $ oΨ ø) n=yz È ÷ỳ ÷ρ y— 

÷/ä3 ª=yè s9 tβρ ã� ©. x‹ s? ∩⊆∪_  :تا شما پندگيريد  ، آفريديم ، نرو ماده ازهر چيزي «]. 49[الذريات ،

z≈ys+. و  » بدان ö6ß™ “Ï% ©! $# t,n=y{ yl≡uρ ø—F{ $# $yγ‾=à2 $ £ϑ ÏΒ àMÎ7/Ψ è? ÞÚö‘F{ $# ô ÏΒuρ óΟ ÎγÅ¡ àΡ r& 

$ £ϑÏΒuρ Ÿω tβθ ßϑn=ôè tƒ ∩⊂∉∪_  :كه بيافريد همه جفتها  پاك و منزه است آن خدائي  «]. 36[يس
و همه انواع را ازآنچه زمينها بروياند و از تنهاي ايشان و از ديگر ،  و زوجهاي نرو ماده

كه  ، اي است ، اسلوب و شيوه . طريق جفتگيري و ازدواج »كه ايشان ندانند ، آفريدگان
پروردگار بزرگ آن را براي توالد و تكاثر و ادامه نسل و استمرار زندگي برگزيده است و 

،  براي پذيرش اين راه و شيوه توالد و تكاثرهردو جفت نر و ماده هرموجودي را، 
،  كه هركدام بنوبه خود، براي تحقق اين هدف و غايت اي آماده و مهيا ساخته است بگونه

رسانند و شايستگي آن را دارد. خداوند  نقش مثبت و فعال خويش را، بانجام مي

$+ فرمايد: مي pκš‰ r'‾≈tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# $ ‾Ρ Î) /ä3≈oΨ ø) n=yz ÏiΒ 9�x. sŒ 4 s\Ρé& uρ...∩⊇⊂∪_  :اي  «]. 13[الحجرات

‰pκš$+ .»اي آفريديم مردم همانا ما شما را از نر و ماده r' ‾≈tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# (#θà)®? $# ãΝä3−/ u‘ “Ï% ©!$# 

/ä3s) n=s{ ÏiΒ <§ø ‾Ρ ;ο y‰ Ïn≡uρ t, n=yzuρ $pκ÷] ÏΒ $yγy_ ÷ρy— £]t/ uρ $ uΚåκ÷] ÏΒ Zω%ỳ Í‘ # Z�� ÏWx. 

[ !$ |¡ÎΣuρ...∩⊇∪_  :كه شما  كنيد و پرواكنيد ازنافرماني خدائي اي مردم تقوي پيشه« ].1[النساء
از نوع آن همسر و جفتش را بيافريد و از آن دو تا مردان و زنان را ازيك نفس بيافريد و 

. خداوند آفريدگار انسان نخواست كه انسان چون ديگر مخلوقات باشد و  »فراوان بيافريد
، بدون  كند و پيوند نر و ماده آن ، استفاده كامل ريخويش بدون آگاهي و هوشيا از غرايز

اي باشد و درآن هرج ومرج پيش آيد، بلكه درخور  ضابطه و قانون و مقررات ويژه
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كردكه شرافت  اي نظام و مقررات وضع ، براي آن بگونه سيادت و بزرگواري انساني
متقابل و رضايت وكرامت آن را مصون دارد. لذا پيوند مرد با زن را براساس احترام 

كننده اين رضايت خاطر هر دو  كه بيان ، اي كلمات ويژه شرعي طرفين وگفتن و اداكردن
، و  ، حضورگواهان قرارداده است باشد و براي اين پيوند زناشوئي -ايجاب و قبول  - طرف 

خطر را پيش  ، راه درست و صحيح و بي بدينگونه براي مهار غريزه جنسي و ارضاي آن
كرده است و  ان نهاده است و نسل انسان را از تباهي نجات داده و ازآن حمايتپاي انس

،  اي باشد و هركس لجام گسيخته كه چراگاه هر چرنده ، مقام زن را برتر از آن دانسته است
كه غريزه  از آن برخوردارگردد. و اساس خانواده را بر چهارچوبي و زيربنائي نهاده است

كه در نتيجه  داند، گيرد وآن را هدف خود مي ن را دربرر مي، آ مادري و عاطفه پدري
كه خداوند براي  آورد. اينست نظامي هاي تازه و پسنديده ببارمي محصول نيكو و ميوه

جامعه بشري در نظرگرفته و بدان خشنود است و اسالم آنرا پذيرفته و غيرآن را نامقبول 
  ند. دا و مردود مي

 كرده است طل  داند و با را مردود ميآنها  كه اسالم  ازدواجهايي

گفتند اگر پيوند زن و مرد پنهاني باشد، اشكالي  كه مي ازدواج نهاني  : دننكاح َخ  -1
و «كريم تحت عنوان  ندارد و اگر اين پيوند آشكارگردد، پستي و دنائت است كه در قرآن

  . استقرارگرفته و مردود شناخته شده   مورد نكوهش،  »خدان المتخذات ا
: توزنت را به من بده ومن هم زنم را به  گفت كه يكي به ديگري مي : البدل نكاح   -2

  دهم و چيزي اضافه برآن نيز بتو خواهم داد.  شما مي
، دو  . حضرت عايشه غيراز اين كرده است دارقطني آن را با سندي بسيار ضعيف روايت

  ي چهارگونه بود:، نكاح در دوره جاهل نوع را ذكر كرده و گفته است
كسي از كسي ديگر، دخترش يا يكي از  كه  نكاح و ازدواج كنوني مردم   -1

دهد و با او ازدواج  كند و مهريه وكابين به وي مي وابستگانش را، خواستگاري مي
  نمايد . مي
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،  : هرگاه از قاعدگي پاك شدي گفت گاهي يكي به زنش مي كه   ازدواج ديگري  -2
خواهي از او بهره جنسي بگيري و شوهرش از  كه تو مي كس بفرست   كسي را نزد فالن

گرديد، آنگاه اگر دلش  گرفت تا اينكه حاملگي همسرش با آن مرد معلوم مي او كناره مي
كرد. و اينكار را براي بدست آوردن  خواست مجدداً پيوند زناشويي را با او برقرار مي مي

لقب  نكاح االستبضاعجوئي يا   ه ازدواج لذتشدند ك فرزندان نجيب و اصيل مرتكب مي
  گرفته بود. 

شدند و بنوبت با او همخوابه  كمتر از ده نفر، بر يك زن جمع مي گروهي مرد،   -3
نمود،  شد و وضع حمل مي گرديدند، چون آن زن آبستن مي شدند و از او برخوردار مي مي

اد و هيچ يك از آنان از حضور فرست پس ازگذشت چند روز از زايمان بدنبال آن مردان مي
: همه شما از كاري كه با من  گفت خطاب بدانان مي   كردند. آنوقت زن نزد وي امتناع نمي

برد و  ، سپس بدلخواه يكي را نام مي ام اي بدنيا آورده ايد، خبر داريد، اينك من بچه كرده
  شد و كسي حق نداشت از قبول آن امتناع ورزد.  بچه بدو ملحق مي

شدند و عالمت  ، در محل مخصوصي جمع مي گروهي از زنان بدكاره و زنا پيشه  -4
كردند، تا مردم آنان را بشناسند و گروهي از مردان با هم  ، بر در خود نصب مي اي ويژه

گرفتند. هرگاه زني  شدند و از او بهره مي ، داخل مي كردند و بر يكي از آن زنان اتفاق مي
نمود، آن مردان در نزد او فراهم  شد و وضع حمل مي ستن مي، آب ازآن زنان بدكاره

كردند كه  خواندند و بچه را در ميان آنان به كسي ملحق مي آمدند و قيافه شناسان را مي مي
  كرد. شد و او از آن كار امتناع نمي ، شباهت داشت و فرزند او خوانده مي با وي

هاي دوره  مه ازدواجها و نكاحگرديد، ه پس چون محمد بحق برگزيده شد و مبعوث 
كه  . مگر اين نكاح و ازدواج متعارف امروز،  جاهليت را نابود ساخت و مردود دانست
و » ايجاب «،  پذيرد مگر اينكه اركان اصلي آن اسالم آن را پذيرفت وآن هم تحقق نمي

ن ، تحقق يابد. آنگاه عقد ازدواجي كه موجب حالل بود و شرط حضور گواهان» قبول «
رسد و صورت شرعي بخود  ، بكمال مي گيري جنسي طرفين از همديگر است بهره
  گردد.  گيرد، وحقوق و تكاليف ديني هر دو مشخص مي مي
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 ازدواج تشويق و ترغيب براي 

كرده  ، مردم را بازدواج و همسرگزيني تشويق اسالم بصورتهاي متعدد وگوناگون
.  و راه و روش انبياء ورهنمود پيامبران است گويدكه ازدواج ازجمله سنن .گاهي مي است

گيري از  كه پيامبران خدا، پيشواياني هستندكه اقتدا بدانان و بهره بديهي است

‰ô+ باشد. خداوند گويد: ، بر ما واجب مي رهنمودهايشان s) s9 uρ $uΖù=y™ö‘r& Wξ ß™â‘ ÏiΒ y7Î=ö6s% 

$ uΖù=yè y_ uρ öΝçλm; %[`≡uρ ø—r& Zπ −ƒÍh‘èŒuρ...∩⊂∇∪_  :اي محمد ما پيش از تو پيامبراني « ].38[الرعد
  . » ايم ايم و بدانان زن و فرزند بخشيده ايم و برايشان زنان و فرزندان قرار داده فرستاده

أربع من سنن « : گفت صكه پيامبر در حديث ترمذي بروايت از ابوايوب آمده است
كه ازجمله سنن و آداب  يز استچهار چ« »المرسلين: الحناء ، والتعطر، والسواك، والنكاح

، و ازدواج و  ، مسواك وسواك زدن ، خود را خوشبوكردن : حنا بستن پيامبران خدا است
 + كند: كردن را بعنوان منت نهادن بر مردم ذكرمي . وگاهي اسالم ازدواج» همسرگزيني

ª! $#uρ Ÿ≅ yèy_ Νä3 s9 ôÏiΒ ö/ä3 Å¡àΡr& %[`≡uρø—r& Ÿ≅yè y_ uρ Νä3s9 ôÏiΒ Νà6 Å_≡uρø—r& t ÏΖt/ Zοy‰ x ym uρ 

Νä3s% y—u‘uρ zÏiΒ ÏM≈t6Íh‹©Ü9 خداوند برايتان از جنس خودتان همسران « ].72[النحل:  _∪⊅∠∩...#$
. وگاهي از  » كرده است ها قرار داده است و روزي پاكيزه و حالل روزيتان و فرزندان و نوه

ô + گويد: باشد سخن مي ازدواج بعنوان اينكه يكي ازآيات خداوند مي ÏΒuρ ÿÏµ ÏG≈tƒ# u ÷βr& 

t,n=y{ /ä3s9 ôÏiΒ öΝä3Å¡ àΡ r& %[`≡uρø— r& (# þθãΖä3ó¡ tFÏj9 $yγøŠs9 Î) Ÿ≅ yè y_uρ Νà6 uΖ÷� t/ Zο ¨Šuθ ¨Β ºπyϑôm u‘uρ 4 ¨βÎ) 

’ Îû y7Ï9≡sŒ ;M≈tƒUψ 5Θ öθ s)Ïj9 tβρ ã� ©3xtG tƒ ∩⊄⊇∪_  :كه  از جمله آيات خداوند آنست  « ].21[الروم
گيريد و در بين   را از جنس خودتان برايتان آفريده است تا بدانان آرامزنان و همسران 

ها و محبتها  كار نشانه  شما مهر و محبت و رحم و شفقت قرار داده است همانا در اين
. گاهي انسان در پذيرش همسر و ازدواج »كه تفكر كنند و بينديشند  كساني  است براي

، و تحمل  كشيدن بار تكاليف ازدواج از بدوش شود و براي فرار دچار شك و ترديد مي
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كند، اسالم به وي  گردد و ازبارمسئوليت شانه خالي مي ، از آن منصرف مي سختيهاي آن
نيازي و غنا قرا داده است و خداوند اين  گويدكه خداوند ازدواج را وسيله بي مي

اخت وبه وي آن دارد واو را قادرو توانا خواهد س بارسنگين را از روي دوش او برمي
 فرمايد: ، چيره شود كه مي بخشد، كه بر اسباب و وسايل فقر و تنگدستي چنان نيروئي مي

+(#θßs Å3Ρ r&uρ 4‘ yϑ≈ tƒF{ $# óΟä3ΖÏΒ tÅs Î=≈¢Á9 $# uρ ô ÏΒ ö/ä. ÏŠ$ t6 Ïã öΝà6Í←!$ tΒ Î)uρ 4 βÎ) (#θçΡθ ä3tƒ u !# t� s)èù 

ãΝÎγÏΨ øó ãƒ ª!$# ÏΒ  Ï&Î# ôÒsù 3 ª! $# uρ ììÅ™≡uρ ÒΟŠÎ=tæ ∩⊂⊄∪_  :و بشوي دهيد، بيوگان «]. 32[النور
خويش را يعني براي زنان بيوه و مردان بيوه خويش همسر اختياركنيد و همچنين براي 
بندگان وكنيزان پارسا و پاكدامن خود نيز، جفت بگيريد، اگرفقير و درويش و 

ز نيا چيزباشند، خداي تعالي از روي فضل و بخشش خويش آنان را غني و بي بي
  .» گرداند. بخشش و فضل خداوند فراوان است و او از حال بندگان خود آگاه است مي

ثالثة حق على « : گفت صكه پيامبر در حديث ترمذي بروايت از ابوهريره آمده است
  سه« »اهللا عونهم، المجاهد في سبيل اهللا، والمكاتب الذي يريد االداء، والناكح الذي يريد العفاف

كه با وي عقد   كند: مجاهد في سبيل اهللا و كسي را سزد كه ياريشان  كس هستندكه خدا
كه بقصد عفاف و پاكدامني  خواهد تعهد خود را انجام دهد وكسي كتابت شده و مي به

انداز و پشتوانه مرد  كه به پس گنجي است   . براستي زن بهترين »كند و همسرگيرد ازدواج
 گويند: چون اين آيه نازل شد: يت از ثوبانشود. ترمذي و ابن ماجه بروا افزوده مي

+...š Ï% ©!$# uρ šχρã” É∴ õ3tƒ |=yδ©%!$# sπ āÒ Ï ø9$# uρ Ÿω uρ $pκtΞθ à)ÏΖãƒ ’ Îû È≅‹Î6y™ «!$# Νèδ ÷�Åe³ t7sù 

A># x‹ yè Î/ 5ΟŠÏ9 r& ∩⊂⊆∪_ ]:اندوزند و آن را در راه خدا  كه طال و نقره مي كساني« ].34 التوبة
  . »اوند را بدهيد نان مژده عذاب دردناك خدكنند، بدا انفاق و هزينه نمي

: اين  گفت ، يكي از يارانش بوي بوديم ص: ما در يكي از سفرها همراه پيامبر گفت او
دانستيم كه چه مالي نيكو است تا آنرا  ، اي كاش مي آيه درباره طال و نقره نازل شده است

كر، وقلب شاكر، وزوجة مؤمنة تعينه لسان ذا «:  گفت ص؟ پيامبر يم اندازكنيم و بدان بپرداز پس
زبان ذكرگوي و قلب شكرگزار وزن وهمسرمومني كه شوي خود را برايمان « »على إيمانه

  . »كند و فراغت خاطررا برايش فراهم آورد ياري
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أربع من « : گفت  ،صكه پيامبر كرده است طبري با سندي نيكو از ابن عباس روايت
خرة: قلبا شاكرا، ولسانا ذاكرا، وبدنا على البالء صابرا، وزوجة ال أصابهن فقد أعطي خير الدنيا واال

شك خير دنيا و آخرت بوي  هركس به چهار چيزدست يابد بي « »تبغيه حوبا في نفسها وماله
: دل شكرگزار و زبان ذكرگوي و بدن و تن صابر و بردبار بر باليا و  داده شده است

. مسلم بروايت  »شود ل شوي مرتكب خيانت نميكه در ناموس و ما محنتها، و زن مومني
ا متاع، وخير متاعها المرأة يالدن« : گفت صاز عبداهللا بن عمرو عاص گويدكه پيامبر

  .»باشد كاالي زندگي است و بهترين كاالي اين دنيا زن درستكار مي دنيا يك« »الصالحة
آيد، كه  پيش مي، اين پندار براي انسان  اي از لحظات بيداري روحي گاهي و لحظه

، دست بكشد و بعبادت پردازد و شب  كارهاي دنيائي كند و از تمام عزلت و انزوا، پيشه
گيري اختياركند و شيوه و طريقه رهبانيت  كناره گيرد و از زنان كند و روزها را روزه بيداري

قه آموزدكه اين شيوه وطري كه با سرشت انسان منافات دارد. اسالم بدو مي را برگزيند،
، با سرشت وفطرت پاك انساني وبا دين اسالم منافات و مغايرت دارد و پيامبر  زندگي

، انسان  ترين ترين و پرهيزگارترين و خداترس اسالميه برترين پيامبران خداي است و متقي
خواند و بموقع از  كرد و نماز شب را هم مي گرفت و افطار هم مي باشد، روزه مي مي

كه هركس خارج از  كرد. بديهي است رفت و با زنان نيز ازدواج ميگ خواب نيز بهره مي
تواند شرف و افتخار انتساب به وي را داشته باشد. بخاري و  كند نمي رهنمودهاي او، عمل
جاء ثالثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى « گفت: صپيامبراند كه  كرده مسلم از انس روايت

فقالوا:  -كأنهم تقالوها   -نبي صلى اهللا عليه وسلم، فلما أخبروا اهللا عليه وسلم يسألون عن عبادة ال
قال أحدهم: أما أنا .وأين نحن من النبي صلى اهللا عليه وسلم، قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر

فإني أصلي الليل أبدا، وقال آخر: أنا أصوم الدهر وال أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فال أتزوج 
أما واهللا إني الخشاكم  ء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: (أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟فجا.أبدا

 »هللا، وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني
مراجعه كرده و درباره چگونگي وكميت  صپيامبرگروهي سه نفري به منزل همسران  «

كه آن مقدار  گوئي كافي داده شد، پرسش نمودند، چون بدانان پاسخ صمبرپياعبادت 
كجا؟  صپيامبردانستند، لذاگفتند: ماكجا و  را براي خود اندك مي صپيامبرعبادت 
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، يعني اين مقدار براي ما بسيار اندك  گذشته و آينده او را آمرزيده است خداوندگناهان
خوانم و  : من تمام شب را نماز مي گفت آنان . يكي از گناهان ما بسيار است است چون

كنم  گيرم و افطار نمي : من هميشه روزه مي ، يكي ديگرگفت دهم هميشه آن را ادامه مي
: من درطول  گفت . سومي گيرم يعني تمام روزهاي سال را بدون فاصله روزه مي

:  آمد وگفت صپيامبر. سپس  كنم گيرم و هرگزازدواج نمي كناره مي عمرخويش از زنان
ايد؟ هان آگاه باشيد و بدانيدكه به خداي سوگند، من  گفته شما هستيد كه چنين و چنان

تر و پرهيزگارترم ولي  ترسم و از شما خدا ترس بيش ازشما از خداوند و خشم وي مي
خوانم و به دنبال آن  كنم و نماز مي گيرم و افطار مي من يك روز در ميان روزه مي

، روي گرداند  كنم پس هركس ازسنت و راه وروش من نان نيز ازدواج ميخوابم و با ز مي
  . » او بر دين من نيست

براستي زن درستكار و مومن فيضي است از سعادت و سرچشمه جوشاني است از 
كند و اين شادي همه  ، كه خانه و خانواده را لبريز از شادي و خوشي و نور مي خوشبختي
بعد  -ما استفاد المؤمن « : گفت روايت كرده است كه صاز پيامبرگيرد، ابوامامه  را فرا مي

خيرا له من زوجة صالحة: إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم  - تقوى اهللا عزوجل 
بعد از پرهيزگاري و تقواي خدا، مرد « »عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله

، يعني براي مرد  صالح و درستكار، بدست نياورده است مومن هيچ چيزي را بهتر از زن
، يعني  ، زن صالح و شايسته مومن بعد از تقواي خدا هيچ چيزبهتر از زن صالح نيست

كند، و چون به وي بنگرد او را  : چون شوهر به وي دستور دهد فرمانبرداري كه زني
نجام دهد تا شوهرش كند، و چون شوهر بر چيزي سوگند يادكند آن چيز را ا خوشحال

كرده باشد، و هرگاه شوهرش غايب باشد، خيرخواه او باشد  بمقتضاي سوگندش عمل
  . . بروايت ابن ماجه »نسبت به ناموس و مال او و مرتكب خيانت نگردد

من سعادة ابن آدم ثالثة، ومن شقاوة ابن آدم « : گفت صگويد: پيامبر سعد ابن وقاص
مرأة الصالحة، والمسكن الصالح، والمركب الصالح، ومن شقاوة ابن ثالثة: من سعادة ابن آدم: ال

سه چيز مايه سعادت انسان است و  « »آدم: المرأة السوء، والمسكن السوء، والمركب السوء
. زن شايسته و منزل و ماوي شايسته و مركب  سه چيز مايه شقاوت و بدبختي انسان است
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سعادت انسانند و زن ناشايست و منزل و  و وسيله اياب و ذهاب شايسته موجب و مايه
، مايه و موجب شقاوت  ماوي ناشايست و مركب و وسيله اياب و ذهاب ناشايست

. طبراني و بزار و حاكم در  . احمد با سندي صحيح آن را روايت كرده است »انسانند
 : اندكه بروايت صحيح حاكم چنين است ، حديث ديگري را روايت كرده تفسير اين حديث

المرأة الصالحة، تراها تعجبك، وتغيب فتأمنها على نفسها ومالك، والدابة تكون  :ثالثة من السعادة«
وطيئة تلحقك بأصحابك، والدار تكون واسعة كثيرة المرافق، وثالث من الشقاء: المرأة تراها 

قطوفا  فتسوءك، وتحمل لسانها عليك، وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسها ومالك، والدابة تكون
سه  « »فان ضربتها أتعبتك، وإن تركتها لم تلحقك بأصحابك، والدار تكون ضيقة قليلة المرافق

كه چون اورا ببيني ترا مسرورسازد و چون از  : زن شايسته چيزموجب سعادت انسان است
كند و مركب  كه به ناموس و مال تو خيانت نمي وي غايب شوي بوي اطمينان خاطر داري

رساند و  كه رام وسريع السيراست وترا به ياران و رفقايت مي وآمدي و وسيله رفت
كه وسيع وگسترده و داراي وسايل رفاه زندگي باشد. و سه چيزموجب شقاوت  اي خانه

گشايد و ترا  بانش را بروي تو مي كه چون آن را ببيني ترا ناخوش آيد وز است زني
كه به ناموس و مال تو  اطر نداريناسزاگويد و چون ازوي غائب شوي ازوي اطمينان خ

كند و اگرآن  كه اگر بر وي تازيانه زني ترا خسته خيانت نكند و مركب چموش وكندروي
كه وسايل رفاه  اي تنگ ماني و خانه رساند و جا مي را تازيانه نزني ترا به يارانت نمي

  ».زندگي نداشته باشد
كند وموجب  تكميل مي كه انسان نصف دين خود را با آن ازدواج عبادتي است

كند. انس گويد:  ترين وضع خداي خود را مالقات شودكه انسان با نيكوترين حال وپاك مي
من رزقه اهللا امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق اهللا في الشطر «:  گفت صپيامبر
كرده  ريكند، او را برنيمه دينش اعانت و يا هركس را خداوند زن شايسته روزي « »الباقي
. بروايت  »كند، تا نيمه ديگرش را نگه دارد ، پس او خود بكوشد وتقواي خدا پيشه است

 فرمود: ص. بازهم اوگويد كه پيامبر كه آن را صحيح االسناد دانسته است طبراني و حاكم
هركس اراده كندكه پاك و پاكيزه خداي « »من أراد أن يلقى اهللا طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر«
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كه آن  . بروايت ابن ماجه »كند كه با زنان آزاده ازدواج كند، شايسته است يش را مالقاتخو
  . را ضعيف دانسته است

كه در آخر آن ده   ابن مسعود گويد: اگر فقط ده روز از عمرم باقي مانده باشد، و بدانم
ازدواج ، از ترس فتنه و آشوب تجرد،  ، چنانچه قدرت ازدواج داشته باشم ميرم روز، مي

  !!. كنم مي

 فلسفه ازدواج

كندكه برآن آثاري مترتب است كه  اسالم بدينجهت ازدواج را تشويق و ترغيب مي
  باشد: بسود فرد و جامعه و نوع انساني بطوركلي مي

كه همواره انسان را  ، ، نيرومندترين و شديدترين غريزه انساني است غريزه جنسي  -1
، راهي و فرصتي و جوالنگاهي پيدا كند. چنانچه راه  نكه براي ارضاي آ دارد، برآن مي

، براي اشباع و ارضاي آن يافته نشود، انسان را دچار نابسامانيها و  درست و صحيحي
  گرداند. پريشانيها و لغزشها و پرتگاهها و انحرافات بس دشوار مي

بهترين ترين و  ازدواج و انتخاب همسر ويژه نيكوترين راه طبيعي و سرشتي و مناسب
جوالنگاه سود مند و حيات بخش است ، براي سيراب نمودن و اشباع غريزه جنسي، در 
نتيجه تن انسان، آرامش مي يابد و كشمكش و نزاع دروني پايان مي گيرد، و آرام مي 

ôÏΒuρ ÿ+ شود، قرآن بدان اشاره دارد كه مي فرمايد: ÏµÏG≈tƒ# u ÷βr& t,n=y{ /ä3s9 ô ÏiΒ öΝä3 Å¡àΡ r& 

%[`≡uρ ø—r& (#þθ ãΖä3ó¡ tFÏj9 $ yγøŠ s9 Î) Ÿ≅ yèy_ uρ Νà6 uΖ÷� t/ Zο ¨Šuθ ¨Β ºπ yϑôm u‘uρ 4 ¨βÎ) ’ Îû y7Ï9≡sŒ ;M≈tƒUψ 5Θöθ s)Ïj9 

tβρ ã�©3 x tG tƒ ∩⊄⊇∪_  :و از نشانه هاي قدرت خداوندي است ، كه برايتان از « ].21[الروم
نها آرامش روحي جنس خودتان، همسران آفريد، تا بدان انس و الفت گيريد و به وسيله آ

  .»و داليل و نشانه هائي است براي كساني كه تفكر و تامل پيشه كنند
إن المرأة تقبل في صورة شيطان، وتدبر في صورة « گفت: صابو هريره گويد: پيامبر

بيگمان زنان « »شيطان، فإذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه فليأت أهله، فإن ذلك يرد ما في نفسه
كنند. در  ه گرند و مردان را بوسوسه مي اندازند چه روي كنند چه پشتبراي مردان وسوس
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فريبد، پس هرگاه يكي  اين معني براي مردان يكسان است و شيطان از اينراه مردان را مي
، به  كند و خوشش آيد، براي دفع اين وسوسه كه او را وسوسه ازشما، درزن چيزي ديد،

. بروايت مسلم  »د تا از اين وسوسه رهائي يابدكند و با وي همبسترشو همسرخود مراجعه
  . و ابوداود و ترمذي

ازدواج نيكوترين وسيله است براي صاحب فرزند شدن وكثرت زاد و ولد و   -2
دهد و حفظ آن را خواهان  كه اسالم بدان بسيار اهميت مي استمرار زندگي و حفظ نسب

ودود الولود، فإني مكاثر بكم االنبياء يوم تزوجوا ال« :فرمود صكه پيامبر . قبال نيزگفتيم است
كنيد كه مهربان و زاينده باشند، زيرا در روز قيامت من باكثرت و  با زناني ازدواج « »القيامة

  . » طلبم كنم و افزوني مي فراواني شما، بر پيامبران الهي مباهات مي
كه بجمعيت توده  ،دارد ها را بر آن مي كه ملت ، داراي مصالح و منافعي است كثرت نسل

كه  اي كه براي افرادي مردم خويش بسياراهميت بدهند و برآن حريص باشند، بگونه
العزة « : گيرند و در مثل آمده است هاي تشويقي درنظر مي فرزندانشان فراوان باشند، جايزه

. اين حقيقت »كه بيشترفرزند داشته باشد يا بيشتر دارد كسي است عزت ازآن« »للكاثر
  .  ن بقوت خود باقي است و برآن نقص وكاهشي عارض نشده استهمچنا

پسرش را، پيش روي خود نهاده و  »يزيد«احنف بن قيس نزد معاويه رفت و ديدكه او 
: اي ابابحر، درباره فرزند نظر تو  نگرد، خطاب به احنف گفت با خوشحالي به وي مي

، پشتيبان ما، و ستون  ن فرزندان: اي امير مومنا ؟ او مراد معاويه را فهميد وگفت چيست
فقرات و ميوه و ثمره دلهايمان و نور ديدگان ما هستند. بوسيله آنان بر دشمنان خود 

تازيم و جانشينان ما، براي آيندگانند، پس برايشان زمين هموار و رام وآسمان سايه  مي
رضاي توكردند،  ، اگر طلب ، اگر چيزي از تو خواستند بدانان بده گستر باش انداز و سايه

كه درغيرآن  ، رضايت خويش را بدانان ارزاني دار، آنان را از بخشش خود محروم نگردان
كنند و ازادامه زندگي  آورتلقي مي شوند و قرب ترا ماللت ، ازنزديكي تو، سيرمي صورت

كنند.  كنند و با شتاب آن را، آرزو مي آيد وبراي مردنت دقيقه شماري مي با تو بدشان مي
 ، تو توصيف : خدا خيرت دهات اي ابابحر، براستي آنان همانگونه هستندكه گفت عاويهم
  . كردي 
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يابد  ، رشد و تكامل مي ، در سايه وجود طفل وكودك بيگمان غريزه پدري و مادري  -3
كه انسانيت انسان بدون اين فضايل بكمال  ، و احساسات و مهر و شفقت و عاطفه انساني

  يابد. كند و پرورش مي ، رشد و نمو مي اهرسد، از اينر نمي
، انسان را  احساس مسئوليت در ازدواج و تحمل بارآن و مراعات حال فرزندان  -4

سازد، كه استعدادات خويش را بكار اندازد و  دازد و او را ناچار مي بكار وكوشش وامي
هاي  تهاي خود را نيرو بخشد و براي انجام وظايف و تكاليف و مسئولي شايستگي

، درآمد سرانه و توليد و  كه در نتيجه آن كند و به تالش و جد و جهد پردازد، ، قيام خويش
شوند، كه خيرات  شوند. و مردم وادار مي يابد و استعدادها بكارگرفته مي ثروت افزايش مي

كنند و از آن  ، استخراج ، خداوند در طبيعت بوديعت نهاده است هائي كه و منافع و بهره
  گيرند.  هبهر

كه كارهاي  اي تقسيم شود، ، بگونه گرددكه كارهاي خانه و خانواده ازدواج سبب مي -5
، دركارهاي مربوط  گيرد و مسئوليت مرد و زن ، نظام و سامان دروني وبيروني خانه

داري و تربيت و پرورش  گردد. پس زن بكارهاي خانه و خانه ، مشخص و معين بهركدام
كه  اي مناسب و شايسته براي استراحت و فراغت خاطر مرد، بگونه فرزندان و ايجاد جو

  كند و آرامش و شادي يابد،  خستگي مشاغل خويش را فراموش
پردازد و مايحتاج زندگي وخانه و خانواده و  پردازد. ومرد هم بنوبه خود بكارمي مي
ه هركدام بنوبه گرددك ، موجب مي كند. اين تقسيم عادالنه هاي روزمره را تامين مي هزينه

، بانجام برسانندكه خدا را خوش آيد  اي ، وظايف. طبيعي و سرشتي خود را بگونه خويش
  و پسنديده مردم باشد و بهترين ميوه و ثمره را ببارآورد.

ها و استحكام رابطه  ها وتقويت رشته مهر ومحبت بين خانواده خانواده پيوند -6
باشد. زيرا  د تاييد و تحسين و حمايت اسالم مي، مور كه از ثمرات ازدواج است اجتماعي

اي نيرومند و خوشبخت و  ، بر اساس محبت باشد، جامعه اي كه پيوند بين افراد آن جامعه
  .  سعادتيار است

گزارش سازمان ملل متحد را  1959/6/6) مورخه  مصري ( »الشعب «روزنامه   -7
كنند بيشتر از كساني كه  ازدواج مي كه  كساني انتشارداده بود و درضمن آن آمده بود: 
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كنند خواه بيوه باشند يا از  كه ازدواج نمي كساني  كنند، عمر طوالني دارند، ازدواج نمي
كه  كرده يا اصال عزب بوده باشند، خواه مرد يا زن باشند، كمتر از كساني  طالق استفاده 

ه بود: كه مردم در همه نقاط گزارش آمد كنند. در آن  كرده و همسر دارند، عمر مي  ازدواج
باشد.  تر مي اند و عمر ازدواج كنندگان طوالني جهان بازدواج در سن پائين روي آورده

كه درخالل سال  ، بر اساس بررسيها و تحقيقات وآمارهائي بود، گزارش سازمان ملل اين
:  هك درسراسرجهان بعمل آمده بود و با توجه بدين آمارها، درگزارش آمده است 1958

معدل و ميانگين مرگ و مير، در بين ازدواج كنندگان زن و مردكمتر بوده است از ميانگين 
اند و اين نسبت در سنين مختلف عمر  كه ازدواج نكرده مرگ و مير، در بين زنان و مرداني

توان گفت كه از نظر بهداشتي و  يابد: بنابراين مي محفوظ بود. وگزارش چنين ادامه مي
،  باشد تا جائيكه خطرات بارداري و زايمان زدواج براي زن و مرد، مفيد مي، ا تندرستي

نمايد.  كند و مشكلي ايجاد نمي بسيار ناچيز شده است و ديگر زندگي ملتها را تهديد نمي
، امروز بيست و  : ميانگين سن ازدواج در سراسر جهان كه سپس در گزارش آمده است

  كه  باشد. و چند سال است سال براي مردان ميچهار سال براي زنان و بيست و هفت 
  .  ، باالتر رفته و بيشتر شده است ، براي زنان و مردان متوسط سن ازدواج

 از نظر شرع اسالمي   حكم ازدواج

  :  ازدواج واجب -الف
، مبادا مرتكب  كه كه قدرت ازدواج و تمايل روحي بدان دارد و نگران آنست كسي براي

كسي  گناه و فسق و فجور و امور شاقه را دارد، براي چنين ارتكاب زنا شود و توانائي
كند، چون حفظ و صيانت نفس و پرهيز  ، بايد ازدواج كسي باشد و چنين ازدواج واجب مي

.  ، واجب است و اين پرهيز تنها از راه ازدواج ميسر است از حرام و ناشايست
و براي روح و دين خود نگران كه قدرت و استطاعت ازدواج دارد  گويد: كسي قرطبي

كند و ازدواج براي او در اين  شود، مگر اينكه ازدواج ، از وي رفع نمي باشد، اين نگراني مي
صورت واجب است وكسي در آن اختالف ندارد. اگركسي آرزومند ازدواج بود، ولي 

خدا ازپرداخت هزينه ازدواج و مخارج همسر گزيني خود ناتوان و عاجز بود، اين گفته 
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امني پيش كند، بايد طريق عفت و پاكد نياز مي فضل و رحمت و بخشش خود، آنان را بي

گروه محدثين از ابن مسعود  . اينگونه اشخاص بايد بسيار روزه بگيرند، چون »گيرند
يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه « : گفت صپيامبراندكه  كرده  روايت

،  اي طبقه جوانان « »وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء أغض للبصر.
كند،  كند، او بايد ازدواج تواند ازدواج كس ازشما قدرت و توانائي زناشوئي دارد و ميهر

دارد، و  زيرا ازدواج او را از چشم چراني حرام و ارتكاب فحشاء و ناشايست باز مي
كه روزه بگيرد و بوسيله  كند وازعهده مخارج آن برنيايد، بروي است هركس نتواند، ازدواج

هواني و نفساني خويش را فرونشاند، وروزه براي اوبهترين وسيله ، قدرت ش گيري روزه
  .»باشد است و بمنزله اخته شدن مي

  ازدواج مستحب   - ب  
اما اگركسي آرزومند ازدواج بود و توانائي و استطاعت آنرا نيز داشت ولي اين نگراني 

صورت ازدواج گناه وكارهاي ناشايست شود، در اين  را نداردكه اگر ازدواج نكند، مرتكب
براي او مستحب است نه واجب و ازدواج براي اوي بهتر است از اينكه انزواگزيند و 
بعبادت پردازد، چون رهبانيت و ترك دنيا و اعراض از لذايذ مشروع آن بهيچ وجه 

  دراسالم نيست و با طبيعت انساني مخالفت دارد.
ن اهللا أبدلنا إ«:  گفت صكه پيامبر است كرده  روايتطبراني از سعد بن ابي وقاص 

، كه با سرشت  لذايذ آن خداوند بجاي ترك دنيا و اعراض از« »بالرهبانية الحنيفية السمحة
، دين آسان و سهل و ساده و سازگار با سرشت انسان را، به  انسان سازگار نيست

  . » مابخشيده است
كاثر بكم االمم، وال تزوجوا فإني م« فرمود: صگويد: پيامبر بيهقي بروايت از ابي امامه

كنيد، چون من باكثرت شما، بر پيامبران و ملتهاي ديگر،  ازدواج « »تكونوا كرهبانية النصارى
، طريقه رهبانيت و ترك دنيا و اعراض  كنم و مانند نصرانيان طلبم و مباهات مي فزوني مي
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تواند مانع ازدواج  : تنها دو چيزمي . عمر به ابوالزوايدگفت »از لذايذ آن را، اختيار نكنيد
،  وقتي عبادت عبادت كننده «گويد:  . ابن عباس »عجزو ناتواني يا فسق وفجور «توگردد: 

  .»كامل است كه ازدواج كرده باشد
  ازدواج حرام  - ج  

كه در امر زناشوئي و همبستري و تحمل هزينه ازدواج ونفقه همسر، دچار  كسي 
باشد و عالقه و ميل شهواني در وي نباشد،  گردد وبرآن قدرت واستطاعت نداشته اختالل

  . ازدواج براي او حرام است
كسي بداندكه او از نفقه و هزينه زندگي همسرش يا از پرداخت  گويد: هرگاه  قرطبي

باشد، براي او حالل  ، عاجز و ناتوان مي ، يا انجام يكي ازحقوقات واجب آن مهريه وكابين
كند و توضيح دهد، يا اينكه  ه حال خود را براي او بيانكند، مگر اينك نيست با زني ازدواج

تواند حقوقات واجب او را بجاي آورد، و همچنين اگر  در خود اين قدرت را ببيندكه مي
كه  دارد بر او واجب است شوهر داراي نقصي باشدكه او را از لذت و تمتع جنسي باز مي

بادرت ورزد تا موجب فريب زن اين نقص را با زن در ميان بگذارد، آنگاه به نكاح م
 كه مرد زن را با ذكرنسب ادعائي و ثروت ومال و  نگردد، وزن فريفته نشود. و جايز نيست

 كند. و فريب دهد وبا اين دروغها، اورا بازدواج با خويش تشويق ، صنعت و حرفه دروغين
 ي مرد بيان، برا كه عيوب و نواقص خود را، پيش از ازدواج همچنين برزن نيز واجب است

تواند حقوق واجب بر خود را، انجام دهد يا او داراي عيب  كه او نمي كند و توضيح دهد، 
 ، پيسي و ، جذام : جنون شود، از قبيل كه مانع تمتع و لذت جنسي شوهر مي و نقصي است،

كه  ، براي زن نيز جايز نيست برص يا بيماري خاص زنانه مربوط به آلت تناسل وامثال آن
كاال نيز موظف است عيوب كاالي خويش را، به  كه فروشنده را بفريبد، همانگونهمرد 

تواند ازدواج را،  ، مي ، در همسر خود عيبي يافت خريدار بگويد. هرگاه يكي از زوجين
زند. و مهريه  كند و بهم بزند. اگر عيب در زن باشد شوهر ازدواج را بهم مي فسخ 

 »بياضهبني  «با زني از  صپيامبركه  روايت شده است  گيرد. چون پرداختي را باز پس مي
كه در پهلوي وي بيماري پيسي وجود دارد، لذا او را برگرداند  كرد، سپس دريافت   ازدواج
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شما تدليس و فريبكاري و عيب پوشي « »دلستم علي« : و ازدواج را بهم زد و گفت
  .»كرديد 

كرد و خود را   ازدواج -عمل جماع نيست  كه قادر به كسي - كه با مرد عنين  درباره زني 
به وي تسليم نمود، سپس بخاطر همين عيب از هم جدا شدند از امام مالك دوروايت 

كه همه مهريه و كابين را به وي   : يك بار گويد: مرد موظف است مختلف نقل شده است
دهد. و كه نصف مهريه و كابين را به وي ب : موظف است  بدهد و بار ديگر گفته است
گردد؟ تسليم شدن  كه چه چيزي موجب پرداخت مهريه مي مبناي اين اختالف اين است 

كه به تفصيل   ؟ در اين باره دو قول است به مرد، يا دخول آلت تناسل و انجام عمل جماع
  . ازآن سخن خواهد رفت

  ازدواج مكروه   -د  
ه و نفقه زن نتواند، از در صورتيكه مرد، در امر زناشويي و همبستري و پرداخت هزين

نياز و ثروتمند  كه ضرر و زياني بزن وارد نيايد، بعلت اينكه زن بي اي عهده آن برآيد، بگونه
باشد، دراين صورت ازدواج   ، به همبستري نداشته بوده باشد و چندان رغبتي و ميل قوي

ل به باشد و اگراين ازدواج موجب ترك اطاعت خدا و يا موجب ترك اشتغا مكروه مي
  .  يابد و بسيار ناپسند است كراهت آن شدت مي گردد، تحصيل دانش

  ازدواج مباح   -ه  
گردند و در ميان  ، برطرف  ، كه برشمرديم و موانع آن كه گفتيم هرگاه دواعي ازدواج

  .  باشد و انجام و عدم انجام آن مساوي است نباشند، آنگاه ازدواج مباح مي

كناره بگيرد و عزلت گزيند و  از آن  روا نيست  ازدواج دارد  كه قدرت كسي 

 دت پردازد بعبا

شكايت برد و  صگويد: مردي از رنج تجرد و عزب بودن به پيا مبر ابن عباس  -1
هركس  « »من خصى أو اختصى ليس لنا«:  گفت ص؟ پيامبر : آيا خود را اخته نكنم گفت

  . . بروايت طبراني » كند از ما نيست و بر شريعت ما نيست خود را اخته 
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از عثمان بن مظعون تبتل و ترك ازدواج و  صپيامبر «گويد:   سعد بن وقاص  -2
داد، ما خود را اخته  به وي اجازه مي ص، اگر پيامبر گزيني براي عبادت را نپذيرفت عزلت

به او اجازه ترك ازدواج و عزلت براي  ص. يعني اگر پيامبر . بروايت بخاري»كرديم مي
  .  كرديم كشيد كه ما همگي خود را اخته مي كار بجائي مي  داد، ا ميعبادت ر

، عبارت بود از ترك  خواست كه عثمان بن مظعون مي گزيني  گويد: عزلت طبري 
كه موجب لذت جسماني باشد، كه  ازدواج با زنان و ترك مواد خوشبو و ترك هر چيزي 

‰pκš$+ گرديد:  در حق او اين آيه نازل r' ‾≈tƒ t Ï%©!$# (#θãΖtΒ# u Ÿω (#θãΒÌh� pt éB ÏM≈t6Íh‹sÛ !$tΒ ¨≅ym r& ª! $# 

öΝä3s9 Ÿω uρ (# ÿρß‰ tG÷è s? 4 āχÎ) ©!$# Ÿω �=Ïtä† t Ï‰tF÷è ßϑø9$# ∩∇∠∪_ ]:اي مومنان  « ].87 املائدة
كرده است و از   هاي آنچه كه خداي تعالي بر شما حالل ، خوشي حرام مكنيد بر خويشتن

كنيد، چون خداي تعالي دوست ندارد متعديان و تجاوزكاران حد شرع تعدي و تجاوز م
  . »را

 ازدواج بر حج مقدم است

كه با ترك ازدواج مبادا دچار زنا  آن نگران بود اگركسي احتياج به ازدواج داشت و از
، حج  دارد و اگر نگراني آن را نداشت گردد، آن را بر حج واجب و مقدم مي  و ناشايست
كفائي مانند تحصيل دانش و جهاد، نيز حال   نسبت به همه فرضهاي دارد و را مقدم مي
كه اگر با ترك ازدواج نگراني ارتكاب زنا برايش پيش آيد، ازدواج را مقدم  چنين است

  كفائي مقدم هستند.   ، فرضهاي دارد، در غير آن صورت مي

 اعراض و انصراف از ازدواج و سبب آن

نياز  د كه ازدواج بسيار اهميت دارد و كسي از آن بيآي گفته شد برمي  از آنچه تاكنون
گردد بقول حضرت عمرخطاب عجز و   تواند مانع ازدواج كه مي  نيست و تنها چيزي

گرديد كه رهبانيت و ترك ازدواج و عزلت   باشد، و معلوم ناتواني و فسق و فجور مي
،  ازدواجيدن از گردان كه اعراض و روي ، در اسالم نيست و بديهي است گيري وگوشه

كه جماعت  كافي است گردد، و اين موجب از دست رفتن منافع و مزايائي بسيار مي
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كنند تا اسباب و وسايل آن را مهيا سازند و آن را براي  كه تالش مسلمانان را برآن دارد،
، از آن برخوردارگردند. ولي  كنند تا مردان و زنان بموازات هم مردم ميسر و سهل و ساده

هاي بسياري هستندكه از  شود و خانواده سفانه در جهت عكس آن عمل ميمتا
اند و در راه آن دشواريها و سختيها و  ، بيرون رفته گذشتهاي اسالمي و منش پاك آن اين

، تا مردان و  اند، كه سبب شده است هاي فراوان بوجود آورده قيد و بندها و موانع وگردنه
، قرارگيرند، و از آن در  رد وآتش سوزان مجرد بودن، در معرض رنج و د زنان بسياري

عذاب باشند و سرانجام به انحرافات و روابط پست و نامشروع كشانده شوند. پديده 
، در جوامع روستائي  ، است اشكال تراشي و عواقب بدي كه ناشي از مشكالت ازدواج

ز از اسراف و خورد، چون زندگي جامعه روستائي هنو كمتر از جوامع شهري بچشم مي
هاي بسيارمرفه  باستثناي بعضي از خانواده - تبذير و پيچيدگيهاي زندگي شهري بدور است 

يابد  درحاليكه زندگي جامعه شهرنشين روزبروزپيچيدگي بيشتري مي -و ثروتمند 
گردد. كه قسمت اكثر اين مشكالت و دشوايها، ناشي از مهريه و  ترو دشوارتر مي وسخت

فرساي مراسم عروسي  هاي كمرشكن و طاقت آور و سنگين و هزينه هاي سرسام كابين
كند. و از طرف ديگر شيوه لباس پوشيدن  كمر راست  تواند از زير بار آن كه مرد نمي است

،  ، درمردان جوان انگيز و سبك ، بدين صورت شهوت زنان و در انظار عموم ظاهر شدن
، براي زندگي  گونه زنان تگي و لياقت اين، شايس كند و ازنظرآنان ايجاد شك و ترديد مي

كنند. و چه بسا  گيرد و در انتخاب همسر احتياط بيشتري مي ، نيز سئوال قرار مي مشترك
و   كه اهليت شوند، چون بنظر خودشان زناني بعضي از مردم از ازدواج بكلي منصرف مي

بند. پس بايستي يا شايستگي تحمل بار مسئوليت زناشوئي و همسري داشته باشند، نمي
كه پاكدامن و آبرومند و محترم باشند، و درباره  اي ، بگونه براي تثبيت و پرورش زنان

، راه افراط و اسراف پيش نگيرند، پس بناچار بايد به  هاي ازدواج مهريه وكابين و هزينه
  . كنيم ، برگرديم و بدانها عمل تعاليم و آموزشهاي ارزشمند اسالمي
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 ب همسر  انتخا

همسر نيكو، موجب آرامش خاطر شوهر وكشتزار سودمند زندگي و شريك حيات 
وكدبانوي خانه و مادر فرزندان و پناهگاه قلب مرد و محرم اسرارو رازو نياز او و 

آورد و  ، كه فرزندان را بدنيا مي باشد. چون او است مهمترين پايه و ركن خانواده مي
برند و درآغوش او عواطف و احساسات  ميبيشترين مزايا و صفات را، ازاوبه ارث 

آيد و زبان وآداب ورسوم و دين و رفتار اجتماعي  گيرد و بوجود مي ، شكل مي فرزندان
آموزند. لذا اسالم انتخاب همسر شايسته را، بسيار مورد عنايت و توجه  خود را، از او مي

سان درباره آن دقت كند و كه بايد ان داند، كاالي زندگي مي قرار داده است و آن را بهترين
، عبارت است از دينداري و داشتن  بر آن حريص باشد. و شايستگي زن از نظر اسالم

، اينها است چيزهائيكه  فضائل اخالقي و مراعات حقوق شوهرداري و حمايت فرزندان
كه از خير و فضيلت و صالح  ، مادام مراعات آنها ضروري است و غيرازاينها از امور دنيوي

  .  ور باشد، مورد نهي و احتراز واقع شده استبد
گرو هوس انگيز يا مقام و  كه مردم به ثروت بسياريا زيبائي فتنه آيد، بسيارپيش مي

كمال اخالق و پرورش  دوزند، بدون اينكه به ، چشم مي منزلت يا نسب وشرف خانوادگي
خواهد شد و نتايج كنند، سرانجام ثمره چنين ازدواجي تلخ  ، توجه روحي و حسن تربيت

، مردم را  از اينگونه ازدواجها و ازدواج بدينگونه صآورد، لذا پيامبر زيانباري بكار مي
إياكم وخضراء الدمن، قيل: يا رسول اهللا وما خضراء الدمن؟ قال: «فرمايد:  دارد و مي برحذر مي

لهاي مزبله چه گ ازگلهاي مزبله پرهيزكنيد.گفتند:« )1(»المرأة الحسناء في المنبت السوء
اند  هاي بد و ناپاك تربيت يافته هستند اي رسول خدا؟ فرمود: زنان زيباكه در خانواده

. و  »اند ، كه زيبا هستند ولي پرورش نيافته يعني زيبائي صورت دارند نه زيبائي سيرت
ال تزوجوا النساء لحسنهن، فعسى حسنهن أن يرديهن، وال تزوجوهن « : گفته است جاي ديگر

                                         
گياهاني اند به گلها و هاي بدور از اخالق اسالمي پرورش يافته زنان زيبا راكه در خانواده صپيامبر - 1

شوند، اگرچه خود زيبا هستند ولي رستنگاهي پاك  ها سبز مي كه در مزبله و خرابه كرده است تشبيه
  ) مترجم ندارند. (
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با  « »موالهن، فعسى أموالهن أن تطغيهن، ولكن تزوجوهن على الدين والمة خرماء ذات دين أفضلال
شان موجب هالك  ، ازدواج نكنيد، چون ممكن است كه زيبائي شان زنان تنها بخاطر زيبائي

، ازدواج نكنيد، چون ممكن است  و انحراف آنهاگردد و با آنان تنها بخاطر ثروت و مالشان
گردد، وليكن با آنان بخاطر داشتن دين  ، موجب طغيان و سركشي و عصيان آنان ثروتشان
ولي داراي دين  -نازيبا باشد  - كه در بيني وگوش او شكاف باشد  كنيزي كنيد، ازدواج

  . » دين بهتر است باشد از زن زيباي آزاده بي
ي مربوط ، ايجاد خانواده و مراعات كارها گويد: كسي كه مقصودش از ازدواج و مي

من « فرمايد: بدان نباشد، حاصل او از اين ازدواج خالف مقصود و مراد او خواهد شد، مي
تزوج امرأة لمالها لم يزده اهللا إال فقرا، ومن تزوج امرأة لحسبها لم يزده إال دناءة، ومن تزوج امرأة 

اگركسي تنها  « »ليغض بها بصره، ويحصن فرجه، أو يصل رحمه، بارك اهللا له فيها وبارك لها فيه
افزايد. اگر كسي با زن  دستي او مي كند، خداوند بر فقر و تنگ بخاطر ثروت با زني ازدواج 

كند، خداوند پستي و دنائت را  زيبائي تنها بخاطر شرف و حيثيت خانوادگي ازدواج 
، چشم پوشي  كند و هدفش از اين ازدواج نصيب او خواهد كرد، اگر كسي با زني ازدواج 

ديگران و پرهيز از زنا و فحشاء يا برقراري پيوند صله رحم باشد، خداوند خير و از 
  .»دهد و موجب سعادت هر دو خواهد شد بركت هر دوي زن و شوي را، در آن قرار مي

كه هدف  . مقصود آنست ابن حبان آن را ازجمله احاديث ضعيف ذكركرده است
چ دنيائي نباشد، چون اينها موجب برتري ، اين هدفهاي پو نخستين و مقصد اول از ازدواج

شوند. واال توجه بدانها در مرتبه دوم اشكالي ندارد، چون دين هادي و راهنماي  انسان نمي
كه مورد توجه و ميل قلبي انسان  ، سپس در درجه دوم صفات ديگري عقل و قلب است

  گردد. است مراعات 
، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات تنكح المرأة الربع: لمالها« فرمايد: مي صپيامبر

، چهار صفت و حالت ممكن است مورد توجه مرد  در ازدواج با زن« »الدين تربت يداك
، و زيبائي و جمال  ، حيثيت خانوادگي وشهرت باشد و هدف قرارگيرد: ثروت و دارائي زن

ت انتخاب زن گيري نخستين هدف كسيكه زن مي ، و ديانت و خداپرستي او، اي ظاهري
،  متدين و خداپرست باشد، اگر داشتن دين نخستين هدفت نباشد و بدنبال آن نروي
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صفات زن صالح  ص. پيامبر . بروايت بخار ومسلم »كند خداوند ترا فقير و تنگ دست
وشايسته را زيبائي واطاعت ازخدا ونيكوئي و امانت دانسته است و بدينگونه فرموده 

إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا أقسمت عليها أبرتك، خير النساء من « : است
كه چون به وي نگريستي ترا  بهترين زن آنست« »وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك

چون به وي فرمان دهي فرمان برد، و چون بر وي قسم  - زيبا باشد  -كند   خوشحال
دهد و نگذارد قسمت بشكند، و چون از او اي انجام  كه بر آن قسم خورده  ، چيزي خوري
خيانت ناموسي و  -، ايمن باشي  بر ناموس و مال خويش -در غيبت تو  - گردي  غائب 

  اند. . نسائي و ديگران با سندي صحيح آن را آورده »مالي بتو نكند
، وجود داشته باشد، آنست كه  كه بايد در زن مورد خواستگاري از جمله مزاياي ديگري

روي و معتدل المزاج و داراي آرامش اعصاب و  خانواده محترم و معروف بميانه از يك
كه نسبت  ،  بدور از انحرافات جنسي باشد، زيرا چنين زني اين شايستگي را خواهد داشت

  كند. بفرزند مهربان باشد و حقوق شوهر را مراعات 
او فرزنداني دارد  : كرد واو پوزش خواست وگفت خواستگاري »هانيم  اُ «از  صپيامبر

خير نساء ركبن االبل صالح نساء قريش، « فرمود: صپيامبركه بايد از آنها نگاهداري نمايد. 
اند  كه بر شتر سوار شده بهترين زناني « »وأرعاه على زوج في ذات يده.أحناه على ولد في صغره

ود كه نسبت بفرزندكوچك خ زن شايسته و درستكار قريش است - بهترين زن عرب  -
مهربان است و بخاطر سرپرستي او حاضر بشوهركردن نيست و نسبت بمال شوهرش 

كه از چنين  . بديهي است »كند امين و نگهبان خوبي است و در آن اسراف و تبذير نمي
  ماند.  گردد كه بمادرش مي ، متولد مي زني فرزند شايسته و نجيب

ضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الناس معدن كمعادن الذهب والف« فرمايد: مي صپيامبر
كه در  ، مردماني كانهاي طال و نقره مردم معدنها وكانهائي هستند همچون« »االسالم إذا فقهوا

دوره جاهلي بهترين بودند، در دوره اسالم نيز بهترين هستند، مشروط برآنكه فقه دين را 
  .»فراگيرند

  »ه النخلوهل ينتج الحطي إال وشيجة ويغرس إال في منابت«
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شود؟ آيا درخت خرما، جز از  ، ساخته مي»خطي «جز نيزه  »وشيج«آيا از درخت  «
  . »آيد و برعكس نيز رويد؟ يعني از خطاكار خطاكاربار مي ريشه خود مي

رسيد، زن اين بيت را  كردكه در شرف و منزلت بپاي او نمي مردي از زني خواستگاري
  خواند:

  »من الحسب المنقوص أن يجمعا معا بكى الحسب الزاكي بعين غزيرة«
ريزد از اينكه باگوهر پست وكم ارج  ، اشك مي شرف و مفاخر اجدادي وگوهر نيك«

  .  »وصلت كند
باشد، الزم  ، از جمله هدفهاي نخستين و اوليه ازدواج مي چون صاحب فرزند شدن

يص آن سالمت كه فرزند بياورد وعقيم و نازا نباشد و راه تشخ كند، كسي را انتخاب است
،  . مردي از زن نازا و عقيمي هاي او است ها و خاله مزاج و مقايسه وي با خواهران و عمه

گوهري را  : زن زيبا و نيك درميان نهاد وگفت صكرده بود وآن را با پيامبر خواستگاري 
د كار نهي فرمو او را از آن صزايد. پيامبر ، ولي عقيم است و بچه نمي ام كرده خواستگاري

كنيدكه بچه  با زناني ازدواج « »جوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم االمم يوم القيامةتزو « : وگفت
طلبم و  زا و مهربان باشند، زيرا من در روز قيامت باكثرت شما بر پيامبران فزوني مي

كند  كه شوهر را دوست دارد و تالش مي زني است »ودود «. زن مهربان و  » كنم مباهات مي
برد. انسان  كسب رضاي او بكار مي . و توان خود را درراه كوشش گيرد و تمام ردل او جايد

، چنانچه  ، زيبائي را دوست دارد و زيباپسند است فطرتاً و ازروي سرشت انساني خويش
كندكه چيزي را از دست داده است و  همسرش زيبا نباشد، همواره از ته دل احساس مي

، احساس آرامش  هرگاه بر زيبائي دست يافت و همسر زيبا داشت كم دارد. چيزي را ذاتاً
لذا اسالم در داند،  ، خود را راضي و خرسند و سعادتيار مي كند و از نظر عاطفي خاطر مي

،  انتخاب همسر، صفت زيبائي و جمال را، از قلم نيانداخته و بدان نيز توجه نموده است
خداوند جمال مطلق « » جميل يحب الجمالإن اهللا« : كه چه در حديث صحيح آمده است

كرد و آن را به  . مغيره بن شعبه اززني خواستگاري»پسندد است و جمال و زيبائي را مي
 »إذهب فانظروا إليها، فانه أحرى أن يؤدم بينكما« : گفت ويبه  صيامبرخبر داد. پ صپيامبر

محبت و معاشرت بين  ، چون اگراو را ببيني ممكن است موجب دوام برو، او را ببين«
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. مردي زني از  »مبادا بعداً پشيمان شود و روابط سردي در بينشان پديد آيد -شما باشد 
انظر إليها فان في « : وگفتكرد  وي را نصيحت صپيامبرانصار را خواستگاري كرده بود، 

.  است، چيزي  ، زيرا زنان انصار را در چشمان كن در وي بنگر و دقت« »أعين االنصار شيئا
  . » يعني ممكن است چشمان وي بيمار باشد و بعداً پشيمان شوي

نشست تا او را  كند، لذا در كمين وي مي  خواست با زني ازدواج جابربن عبداهللا مي
 صكند كه بوصلت او انجامد. پيامبر بخوبي ببيند و بسنجد و چيزهائي از او رويت 

كنند و به وي  ن مورد نظرش را كشف فرستاد تا عيوب نهاني زنا بعضي از زنان را مي
دهانش و زبر بغلهايش را بو كن  « »شمي فمها، شمي إبطيها، انظري إلى عرقوبيها« : گفت مي

  .  »نيز ببين - پاشنه  -هاي پشت پايش را  مبادا بوي ناخوشايند داشته باشد و پي
ده است كرد، چون دوشيزه سا كه دوشيزه را براي همسري خويش انتخاب  نيكو است 

، بهتر است و بنيان ازدواج استحكام بيشتري  و آشنائي با مردان ديگر ندارد و ازدواج با آن
فما الحب إال للحبيب « اند: گفته  گيرد. چه يابد و محبت شوهر بهتر در دل او جاي مي مي

اي  . چون جابر بن عبداهللا با زن بيوه » محبت از آن معشوق نخستين است « »االول
اي  چرا با دوشيزه « ؟»هال بكرا تالعبها وتالعبك« : گفت  به وي صكرد، پيامبر ازدواج

:  . جابر گفت »كند كه با او بمداعبت و مالعبت پردازي و او نيز با تو چنين   ازدواج نكردي
كه نياز به مراعات و سرپرستي و  ، از خود بجاي گذاشته است پدرم فرزندان خردسال

كه زن بيوه دراين باره تجربه و توانائي   دارند و معلوم است رسيدگي بحال وكارهايشان
  داري آشناتر است. بيشتري دارد و با امور منزل و خانه

كه بايد بين زن و شوهرازحيث سن و موقعيت اجتماعي و سطح  شايان توجه است
، در  ، تناسب و تقارب وجود داشته باشد، زيرا اين تناسب و تقارب فرهنگي و اقتصادي

گردد. ابوبكر و  ين جهات موجب دوام معاشرت و آميزش و بقاي الفت و انس آنها ميا
: اوكوچك  گفت  در جوابشان صخواستگاري نمودند، پيامبر صعمر فاطمه را از پيامبر

كرد، فوراً جواب مثبت داد و او را به عقد نكاح او   . اما چون علي از او خواستگاري است
كه اسالم به داوطلبان ازدواج پيشنهاد   معاني و مالحظاتي زدرآورد، اينها بود بعضي ا

گام بردارند وآن را رهنمود و راهنماي خويش سازند. ما اگر در  كند تا براساس آن مي
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، بهشتي  توانيم از خانه خويش ، توجه كنيم مي انتخاب همسر بدين معاني و مالحظات
دتمند، و فرزندان شايسته و درستكار بسازيم كه فرزندان در آن در نعيمند و شوهران سعا

  مند وكامياب سازند.  تحويل جامعه خواهيم داد كه جامعه خويش را بوجود خود بهره

 ب شوهر  انتخا

كه براي او شوهرديندار و نيكو سيرت و نيك  ، بر ولي و سرپرست زن وظيفه است
شرت نيكوكند و كند، معا كه اگر خواست با آن معاشرت خوي و محترم و آرام برگزيند،

  خواهد ازآن جدا شود، مردانه و نيكو از او جدا شود. اگر مي
  گويد:  امام محمد غزالي در احياء العلوم

  ، او را در موقعيت ، چون عقد نكاح تر است ، در حق زن مهم رعايت جانب احتياط
، ولي شوهر بهرحال  دهد، و براي او خالص و رهائي دشوار است كنيزان قرار مي

. پس هركس دختر خود را به  دراست زن را طالق دهد و راه فرار براي او بازتر استقا
، درآورد، اودردين خود، مرتكب جنايت  عقد نكاح ظالم يا فاسق يا بدخوي يا مي خواره

، زيرا صله رحم راگسسته وانتخاب  شده و درمعرض خشم و غضب خدا قرارگرفته است
، بنظر تو اورا به  : من دختري دارم گفت بن علي . مردي به حسن بدي مرتكب شده است

كه تقواي خدا داشته باشد، چون او  ، : او را بكسي ده گفت ؟ كسي درآورم عقد چه
دارد و اگراز او خوشش نيامد، به وي ظلم  ، با احترام نگاهش مي اگردوستش داشت

آرد، پس  بندگي مي نكاح براي زن«:  استشود. عايشه نيزگفته  كند ونيكو ازاوجدا مي نمي
  . »دهيد كسي مي كنيدكه زن تحت سرپرستي خويش را به چه شما دقت
هركس موليه وزن زير « »من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها« : گفت صپيامبر

.  » كار، درآورد، صله رحم اوراگسسته است سرپرستي خويش را به عقد نكاح فاسق وتبه
جمله احاديث ضعيف و از قول شعبي با اسناد صحيح از  ابن حبان بروايت از انس آنرا از

: اگركسي برفسق و  گفته است . ابن تيميه جمله احاديث مورد اطمينان ذكركرده است
  ، نبايد زن را به عقد نكاح وي درآورد.  فجوراصرار و ادامه داشت

 خواستگاري
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طلب  معني، به  ، بروزن قعده وجلسه خطبه = بمعني خواستگاري مصدرنوعي است 
. رجل خطاب يعني مردي كه بسيار  كه متعارف بين مردم است اي  ازدواج ازكسي به وسيله

باشد. خداوند آن را بدان جهت  كند. خواستگاري از مقدمات ازدواج مي خواستگاري مي
، زوجين همديگررا بشناسند و درباره  مطلوب و مشروع گردانيده است تا پيش از ازدواج

  گيرد. ، صورت نند، و ازدواج ازروي آگاهي و شناخت و رهنمود درستك همديگر تحقيق

 است ح  كسي مبا  آيد و خواستگاري از چه ري بعمل مي كسي خواستگا  از چه

  كه دو شرط در وي تحقق يافته باشد:  ، مباح است وقتي خواستگاري از زني
  ، خالي باشد.  نيستكه با وجود آنها ازدواج و عقد نكاح درست   از موانع شرعي  - الف
، از  كسي پيش از او، ازآن زن خواستگاري نكرده باشد. اگر موانع شرعي  شرعاً  -ب
، در او موجود باشد، از قبيل اينكه حرمت ابدي يا موقتي داشته باشد، يا اينكه  ازدواج

كرده باشد و هنوز جواب رد نشنيده باشد،  ، خواستگاري  كسي پيش از او، ازآن زن 
  . گاري از چنين زني مباح نيستخواست

 خواستگاري از زني در حال گذراندن عده

اگر زني در دوران عده باشد، خواه شوهرش مرده يا طالق داده شده باشد، به طالق 
باشد. زيرا اگر  ، در هر صورت خواستگاري از چنين زني حرام مي ، يا طالق بائنه رجعي

، هر  وگسسته نشده و شوهرش تا پايان عدهزن مطلق رجعي باشد، هنوز پيوند ازدواج ا
كند و پيوند زناشوئي را برقرارسازد. و اگر مطق به  تواند بدان مراجعه وقت بخواهد، مي

طالق بائنه و قطعي باشد، بطور صريح و آشكارخواستگاري ازآن حرام است چون پيوند 
اح جديدي او را بكلي بريده نشده و او حق دارد پس ازاتمام عده با نك  او با شوهرش

كند، برحق شوهرش تجاوزكرده  مجدداً بعقد خويش درآورد. اگر كسي خواستگاري ازآن
. درباره خواستگاري ازآن بطريق تعريض وكنايه بين علما اختالف است و صحيح  است

، خواستگاري  كه جايزباشد. اگر زن در عده وفات شوهرش باشد در هنگام عده آنست
، چون پيوند او با شوهرش به وسيله مرگ او قطع شده  جايز است باكنايه و تعريض ازاو

و ديگر شوهر حقي و پيوندي با او ندارد. از اينجهت با صراحت و آشكارا خواستگاري 
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، چون ازيك طرف اندوهگين ودرسوك او است و از طرف ديگر،  از او جايزنيست
باشد. خداوند  زم ميمراعات احساس و عواطف خانواده و اهل ميت و ورثه او نيز ال
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برند)  اند و درعده به سر مي كرده كه شوهرانشان فوت زناني (كه بطوركنايه از  نيست

بدون اينكه آن را اظهار  كار را بگيريد ( كنيد و يا در دل خود تصميم بر اين خواستگاري
گرايش فطري مردان نسبت  و اين دانست شما آنان را ياد خواهيدكرد ( ، خداوند مي نمائيد)

) ولي به آنان پنهاني  ل معقول مخالف نيستبه زنان است با خواسته طبيعي شما بشك
)  اما بهرحال ) اظهاركنيد ( و بطوركنايه اي ( وعده ازدواج ندهيد، مگر اينكه به طرز پسنديده

اقدام به ازدواج ننمائيد تا عده آنان بسرآيد و بدانيدكه خداوند آنچه راكه دردل داريد، 
رحذر دانند و بدانيد كه بيگمان خداوند مخالفت فرمان او) خويشتن را ب داند، پس از ( مي

. خواستگاري با كنايه » كند) و در مجازات بندگان شتاب نمي بس آمرزنده و شكيبا است (
خيلي دوست دارم  «يا بگويد » كنم خواهم ازدواج من مي «و تعريض بدينگونه كه بگويد: 
ند خيري را براي تو خداو«. يا بگويد  »كند اي را نصيبم كه خداوند زن صالح و شايسته

، جايز  كه در عده است . تقديم هدايا به زني » ميسر خواهدكرد و خيري در پيش داري
كه شخص در نزد  شود، و جايز است است و تعريض وكنايه به خواستگاري تلقي مي

اي  ، از خويش ستايش كند و اوصاف خويش را بگونه كه در عده وفات شوهر است زني
محمد بن علي بن حسين  وكنايه به ازدواج باشد. چون ابوجعفر برشمارد، كه تعريض

: علي پسر محمد پسر علي اجازه  گفت  . سكينه دختر حنظله كاري راكرده است چنين
: اي فالني  اوگفت عده وفات شوهرم منقضي نشده بود و ، درحاليكه هنوز دخول خواست

باشد و در ميان  ا چه حد ميو علي ت صپيامبركه خويشاوندي من نسبت به  داني تو مي
كه  مردي هستي : خدا ترا بيامرزد اي ابوجعفر، تو گفتم . من به وي عربها چه منزلتي دارم
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گيرند، چگونه در عده ازمن  باشي و مردم از تو فرا مي براي ديگران سرمشق مي
 و علي با تو صامبرقرابت خود نسبت به پي : من از گفت ؟ ابوجعفر كني خواستگاري مي

نزد ام سلمه رفت در حاليكه او در سوگ و عده وفات  صپيامبر، و  گفتم  سخن
كه من پيامبر خدا و برگزيده اويم و  داني : تو مي گفت  شوهرش ابوسلمه بود، به وي

كه   كنائي از او بود،  خواستگاري صپيامبر. اين سخن » درميان قوم خود چه منزلتي دارم
  . كرده است دارقطني آن را نقل

خالصه سخن آنكه زن بهرشكلي در عده باشد، خواستگاري بطور صريح و آشكارو 
كه  ، نسبت به زني كنايه و تعريض ، ازاوحرام است و خواستگاري بدون بدون پرده

كه بطورقطعي طالق داده شده و هنوز  اش پايان نيافته ونسبت بزني شوهرش مرده و عده
كه بطورطالق رجعي طالق داده شده  نسبت بزنيباشد. و ، مباح مي اش پايان نيافته عده

  ، مادام كه عده او پايان نيافته باشد.  خواستگاري از او بهر شكلي حرام است
، بطورصريح خواستگاري نمود، ولي بعد از  كه درعده است اگركسي نسبت بزني

ويد: بايد انقضاي عده او را بعقد نكاح درآورد، علما درباره آن اختالف دارند، امام مالك گ
  كرده باشد يا همبستر نشده باشد.  ازاو جدا شود، خواه با وي وصلت و همبستري 

كه  گرديده است  ، اگرچه چيزي را مرتكب گويد: عقد نكاح صحيح است امام شافعي
  صراحتاً ازآن نهي شده ولي جهت آنها با هم اختالف دارد.
د، بايد از همديگر جدا شوند، باتفاق علما اگر عقد نكاح هم در دوران عده واقع شو
تواند بعداً با وي ازدواج كند،  حتي اگربا وي همبسترهم شده باشد. درباره اينكه آيا مي

كند،  گويند: بعداً براي او، حالل نيست كه با چنين زني ازدواج امام مالك و ليث و اوزاعي
  كند. باآن ازدواج تواند پس از انقضاي عده هر وقت بخواهد ولي جمهورعلماگويند: او مي

  

 ده است ري از زني كه از وي ديگري خواستگاري كر خواستگا

كه بر خواستگاري وي  ،  كرد، براي ديگري حرام است اگركسي از زني خواستگاري
كند و بر دست او بزند، چون اينكار تجاوز به حق خواستگار اول و بدي   خواستگاري
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ها وبهم زدن امنيت و  اختالف بين خانواده كار موجب باشد، چه بسا اين  نسبت بوي مي
المؤمن أخو المؤمن، فال يحل «فرمود:  صگردد. عقبه بن عامرگويد: پيامبر آسايش ديگران 

،  با مومن برادر است مومن« »له أن يبتاع على بيع أخيه، وال يخطب على خطبة أخيه حتى يذر
و مشتري را، سوي خود كه در معامله روي دست او بزند   پس براي او حالل نيست

، خواستگاري نمايد، مگر اينكه  كرده است خواند و نبايد ازكسي كه او خواستگاري 
  .  . بروايت احمد و مسلم»كشيده باشد جواب رد را شنيده يا از آن دست

كه   كه زن خواستگاري شده جواب مثبت داده و سرپرستي زن اين حرمت وقتي است
  .  كه حرام است كرده باشد. در اين صورت است  تصريح، بدان  اش معتبر است اجازه

اما اگربه صراحت جواب رد به خواستگاراولي داده يا با تعريض وكنايه به وي جواب 
. يا اينكه خواستگار دوم  گفته باشند: نتوان از توگذشت مثبت داده باشند، مثل اينكه به وي

، مورد اجابت و  كه خواستگاري اولياز خواستگار اول خبر و اطالع نداشته باشد يا اين
كرده باشد، يا اينكه خواستگار اول به خواستگار دوم  قبول زن واقع نشده و از آن امتناع
  .  ، خواستگاري جايز است اجازه داده باشد، در همه اين احوال

كسي از زني  : هرگاه گفته است ترمذي به نقل ازقول شافعي درمعني آن حديث
، هيچكس حق ندارد از  و زن راضي شد و به ازدواج با وي تمايل داشتكرد   خواستگاري

اين زن خواستگاري كند. اگركسي از رضايت و تمايل آن زن نسبت به خواستگار اول 
، خواستگاري او اشكالي ندارد. و اگر خواستگار دوم پس از جواب مثبت به  اطالع نداشت

،  دواج نمود، عقد نكاح صحيح استكرد و با آن زن از ، خواستگاري خواستگار اول
، نهي شده است و خواستگاري شرط  شود. چون از چنين خواستگاري گناهكار مي ولي

، تا اگر خواستگاري صحيح نباشد، نكاح فسخ گردد، ولي  صحت ازدواج و نكاح نيست
گردد، چه با آن  ، نكاحش فسخ مي داود گويد: اگر خواستگار دوم عقد نكاح بست

  ه باشد يا نشده باشد.همبستر شد

 شود ري مي ز آن خواستگا كه ا  ه و نظر بزني نگا
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، موجب شيرينتر شدن زندگي زناشوئي و سعادت و  ديدن زن پيش از خواستگاري
گردد و يا زشتي و زيبائي او  ئي او موجب و انگيزه وصلت گردد، تا زيبا آرامش خاطر مي

كه دورانديش و دوربين  ويد. كسيگردد و ديگري را بج موجب انصراف ازآن وصلت 
كند. اعمش گفته  سنجد، آنگاه اقدام مي ، خير و شر آن را، مي ، پيش از ورود به محلي است
گيرد، به غم واندوه   ، كه پيش از ديدار زوجين صورت : هر ازدواج و وصلتي است

ي واقع ، مورد تشويق و ترغيب شريعت اسالم ، پيش ازازدواج انجامد. ديدار زوجين مي
  . شده است

إذا خطب أحدكم المرأة، فان استطاع أن «فرمود:  صجابر بن عبداهللا گويد: پيامبر  -1
كرد،  هرگاه يكي از شما از زني خواستگاري « »ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها، فليفعل

د و آن كار غافل نشو كه بازدواج با او منجر شود، ازآن اگر توانست بچيزهائي از او بنگرد،
، تا  نشستم ، دركمين آن مي زني از بني سلمه را خواستگاري كردم «. جابرگويد: »را بكند

  . بروايت ابوداود.»كه بازدواج با وي منتهي شد ، كردم اينكه چيزهائي از او ديدم و مشاهده
أنظر ت « : گفت من، پيامبري به  گويد: از زني خواستگاري كردم مغيره بن شعبه  -2
او را « »أنظر إليها، فانه أحرى أن يؤدم بينكما«:  : خير.گفت گفتم"[او را ديده اي ؟]  »؟إليها،

شودكه پيوند بين شما دوام بيشتري داشته  كارموجب مي ببين و به وي بنگر، چون اين
. بروايت ابن ماجه و نسائي و » باشد و انفاق و سازگاري بيشتري خواهيد داشت

  . ه استكه آن را حسن دانست ترمذي
:  به وي گفت صابوهريره گويد: مردي زني از انصار را خواستگاري كرد. پيامبر  -3

: برو او را بنگر، زيرا در چشم زنان  : خيرگفت گفت »  ؟ آيا او را ديدي« »أنظر ت إليها،؟«
  .-گاهي معيوب است-شود  انصارگاهي چيزهائي مشاهده مي

  
  

 مزد تا چه حد مجاز است؟ نگاه به نا
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تواند به چهره و كف دستان زن مورد نظرش  مهور علما گويند، خواستگار تنها ميج
شود و از نگاه بر كف دستان  كند، چون ازنگاه بر چهره زيبائي و زشتي او پديدارمي  نگاه

  گردد. نرمي و خشونت اندام او معلوم مي
گويد: تنها  اعيكند. اوز كه بتمام اندام او نگاه ، او مجاز است گفته است داود ظاهري

كه بكدام   گوشتين او بنگرد. دراحاديث مشخص نشده است ، به اندامهاي مجاز است
كه   اي به وي بنگرد، اندامها بنگرد، بلكه بطور مطلق از آن سخن رفته تا شخص بگونه

كند و نتيجه مطلوب بگيرد. بدليل اينكه عبدالرزاق و سعيد بن  مقصود خويش را حاصل 
  كلثوم را از علي ابن ابيطالب خواستگاري نمود و علي د: عمر بن خطاب امان گفته منصور

، او زن تو باشد،  فرستم اگر بدان راضي شدي ، من او را پيش تو مي گفت او كوچك است
كلثوم را پيش او فرستاد و عمر به ساق پاي او نگاه كرد، و دامن او را باال زد،  سپس ام

  كه چشمانت   نواختم ات سيلي مي نان نبودي آنچنان بر چهره: اگر امير موم گفت كلثوم  ام
  كور شود.

  كرد و او را نپسنديد بايد خاموش شود و سكوت پيشه هرگاه خواستگار بزني نگاه 
كه مورد پسند او  كند و چيزي نگويد تا زن را نيازارد و او را نرنجاند، چون شايد اين زن 

  ، ديگران او را بپسندند. نيست

 كردن به مرد  ه  نگا

پسندد يا  كه بخواستگار خويش بنگرد و ببيند كه او را مي زن نيز مجاز است 
: دختران خويش را، بعقد نكاح مردان زشت چهره در  گفت  پسندد. چون عمر خطاب نمي

  پسندند.  پسندند و چيزهائي را نمي نياوريد، زيرا زنان نيز از مردان چيزهائي را مي

 ف  ن اوصا بيا

، ولي صفات اخالقي و  كردن براي جمال ظاهري و عدم جمال ظاهري است اه نگ
شود، شايسته است دراين باره اخالق و صفات  سيرت نيكو، از طريق توصيف شناخته مي

و رفتار و كردار و خوي و خلق زوجين از كساني مورد پرسش و تحقيق قرار گيرد كه با 
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د فاميل مورد اطمينان مانند مادر و خواهر آنان همسايگي و معاشرت دارند يا از افرا
  پرسش بعمل آيد.

به « »انظري إلى عرقوبها و شمي معاطفها«:  ام سليم را پيش زني فرستاد وگفت صپيامبر
. احمد و حاكم  » كن كن و دهان و گردن و زير بغل او را بوي   هاي او نگاه ساق پا و پاشنه

  د.ان كرده  روايتو طبراني و بيهقي آن را 
: بايد درباره اوصاف زن يا مرد، تنها از افراد آگاه و راستگو  گفته است  غزالي در احياء

روي و  ، زياده حب و بغض و حسادت  كه از روي و مطلع بر ظاهر و باطن سوال شود،
، به افراط و  اهمال و تقصير نكنند، چون سرشت اشخاص آنست كه در وصف زوجين

گويند وميانه رو باشند، بلكه  آيد كه دراين باره راست ش ميگرايند و كمتر پي تفريط مي
گيرند. احتياط در اين باره بسيار مهم است تا  بيشترراه فريب ونيرنگ و ترغيب را پيش مي

  انسان به همسر دلخواه خويش برسد و چشمش بدنبال ديگران نباشد. 

 مزد ممنوع است خلوت با نا

، براي  كه عقد نكاح بسته نشده است زماني ، زيرا تا خلوت با نامزد، حرام است
كردن مجاز است واال همچنان بر او حرام  باشد. و در شرع تنها نگاه خواستگار، حرام مي

كار حرام شوند و فريب شيطان بخورند. اگر  كه مرتكب است و در خلوت امكان دارد،
وكار  محرمي باشد با حضور او خلوت اشكال ندارد، چون امكان ارتكاب معصيت

  رود. ناشايست نمي
من كان يؤمن باهللا واليوم االخر فال يخلون بامرأة ليس معها « : گفت صگويد: پيامبر جابر

هركس بخداوند و روز رستاخيز ايمان داشته  « »ذو محرم منها، فان ثالثهما الشيطان ...
با هم كند، چون اگر زن و مرد نامحرم  ، خلوت باشد، نبايد با زني بدون حضور محرم

كند و عامر بن ربيعه گويد:  آنان شيطان است وآنان را وسوسه مي كنند، سومين خلوت
نبايد مرد « »ال يخلون رجل بامرأة ال تحل له، فان ثالثهما الشيطان إال محرم« : گفت صپيامبر

. بروايت  »كند چون سوم آنان شيطان است مگر اينكه محرمي باشد با زن نامحرم خلوت
  احمد.
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   : زيان اهمالكاري در خلوت نشستن با زن خطر و

كنند و به دختر و خويشاوندان خود،  ، اهمال مي ، درباره خلوت با زن بسياري از مردم
دهند كه با نامزد و خواستگار، خلوت كنند، بدون اينكه كسي حضور داشته  اجازه مي

شرف و عفت  گرددكه كارسبب مي روند. اين باشد، و با نامزد بهر جاگه بخواهند مي
گيرد، و عالوه  گاهي ازدواج صورت نمي وكرامت زن در معرض فساد و تباهي واقع شود،

، ازدواج را هم از  دارگرديده است دار و خدشه بر اينكه شرف وكرامت زن و آبروي او لكه
كه  گروهي ديگر وجود دارند، بند و بار، انگار و بي دهد. در برابر اين گروه سهل دست مي

دهندكه خواستگار  گيرند و اجازه نمي گيري و جمود مطلق درپيش مي راط و سختراه اف
دخترانشان را ببيند و اصراردارندكه نديده بدان راضي شود او را بعقد نكاح درآورد و تنها 

  شب زفاف او را ببيند. 
ر ، كه منج ، بسيارغيرمترقبه و غيرقابل انتظاراست آيدكه اين ديدارناگهاني گاهي پيش مي

گردد. و بعضي تنها به نشان دادن عكس و تصوير  به جدائي وگسستن پيوند ازدواج مي
تواند گوياي حقيقت باشد و  كار، نمي كه اين كنند، بديهي است زن به خواستگار، اكتفا مي

كه اسالم پيشنهاد  گردد. بنابراين بهترين كار، در اين باره آنچيزي است موجب شناخت
كه هر  ايت حال زوجين شده و حقوق هر دو مراعات گرديده استكه بخوبي رع كند، مي

بينند و از خلوت نشستن با هم پرهيزشده وشرف وآبروي زن ومرد،  دو همديگر را مي
  .  مورد حمايت قرارگرفته است

 آن ثير و عواقب  ر و تا ني خواستگا پشيما

خت تمام مهريه يا خواستگاري مقدمه و پيش درآمد عقد ازدواج است و اكثراً به پردا
گردد و ازاينراه در جهت تقويت  كردن هدايا و بخششها، منجرمي كش بعضي ازآن و پيش

شود. وگاهي پيش  ، اقدام مي پيوند خويشاوندي و استواري و استحكام بخشيدن آن
دهند يا هردومنصرف  شود يا زن و فاميل او رضايت نمي كه خواستگار پشيمان مي آيد، مي
،  ، درست است گيرد، آيا اين مسئله پس از خواستگاري قد نكاح صورت نميگردند و ع مي

  شود؟ گرفته مي ، پس  ، بخشيده شده كه به زن مورد خواستگاري  و آيا آنچه
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كه براي طرفين الزام آور باشد،  ، عقدي نيست  خواستگاري تنها وعده ازدواج است
، براي خلف وعده  و شارع مقدس ، حق طرفين است انصراف ازآن و انجام ندادن ازدواج
خلف وعده شده  كه مرتكب كسي ، ، تا بمقتضاي آن مجازات مادي تعيين نكرده است

است مجازات شود، اگرچه خلف وعده را، از جمله اخالق نكوهيده شمرده است وآن را 
، مگر اينكه ضرورتي پيش آيدكه بناچاري خلف وعده را  از صفات منافقين دانسته است

آية المنافق ثالث: إذا حدث  «:  گفت صكه پيامبر آوركند. در حديث صحيح آمده است الزام
گويد،  : هرگاه سخن نشانه منافق سه چيز است « »كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان

كند و هرگاه برچيزي امين دانسته شود  دروغ گويد. و هرگاه وعده دهد، خلف وعده
. چون عبداهللا بن عمر، در آستانه احتضار  »كند يانتوامانتي به وي بسپارند، درآن خ

گفته  كه من درباره دخترم به وي چيزي : به فالنكس از قريش بگوئيد، ، گفت قرارگرفت
خلف  -، يك سوم نفاق  پيوندم كه بلقاء اهللا مي خواهم وقتي كه شبيه بوعده بود، ونمي ، بودم

  . ترم را بعقد نكاح او درآوردم، شما گواه باشيد كه من دخ داشته باشم - وعده 
اي پرداخته باشد، حق دارد، كه آن را پس بگيرد، چون مهريه در  اگر خواستگار مهريه

كه ازدواج  . مادام شود، و عوض و تعهد مالي آنست برابرازدواج و عقد نكاح پرداخت مي
د و ، زن استحقاق مهريه را ندارد و واجب است كه آن را پس بده صورت نگرفته است

  . بصاحبش برگرداند، چون حق خالص او است
تنها بمنظور تبرع محض و  ، كه هبه ، وقتي هدايا، حكم هبه رادارد و صحيح آنست اما

چون همينكه  ، در راه خدا و بدون عوض باشد، پشيمان شدن ازآن جايز و روا نيست
وي  اند دريافت نمود، بملكيت شخص چيزي راكه به وي هبه شده است و بخشيده

، موجب بهم زدن  كننده و هبه ندهكند، پشيمان شدن بخش تواند درآن تصرف آيد ومي درمي
كار جايز نيست و  شود، بدون اينكه رضايت داشته باشد و شرعا و عقال اين ملكيت او مي

  باشد. باطل مي
، اگردربرابرعوض و پاداش باشد و طرف حاضرنشد، عوض  هبه و بخشش چيزي ولي

پشيمان شود و هديه خويش را مسترد دارد، پس در  تواند، اونيزميا بپردازد، و پاداش آن ر
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تواند پشيمان شود و هداياي  اين صورت اگر زوج هديه را در برابر ازدواج داده باشد، مي
  خويش را پس بگيرد، بداليل زير:

ال يحل لرجل أن « : گفت صراندكه پيامب كرده  روايتسنن از ابن عباس  صاحبان  -1
كه از  كسي حالل نيست براي« »يعطي عطية، أو يهب هبة فيرجع فيها، إال الوالد فيما يعطي ولده

كه  تواند از عطيه و چيزي گردد مگر پدركه مي هديه و عطيه و هبه خويش پشيمان
  . »ددگر بفرزندش بخشيده است پشيمان

 »ته كالعائد في قيئهالعائد في هب«:  گفت صكه پيامبر اند: هم از او روايت كرده باز  -2
كرده خويش را،  كه قي كه هبه و هديه بخشيده خود را پس بگيرد، مانندكسي است كسي«

  . »بخورد
من وهب هبة فهو أحق بها «كه  است كرده  روايت صاز پدرش و او از پيامبر سالم  -3

 كه چيزي را دربرابر آن هركس چيزي را بكسي بخشيده باشد مادام « »ما لم يثب منها
  . » تر است نگرفته است و او خود بدان شايسته

بودكه فوقا بدان اشاره شد واز كتاب  نجمع بين معاني و مفهوم اين احاديث آ طريقه
گويد: هركس بدون چشم داشت پاداش و  گرديده است كه مي ، نقل" لموقعين عالم ا ا"

در برابر  ، چيزي را بكسي بخشيده باشد، حق پشيمان شدن را ندارد و هركس عوض
حاضر به تعهد خود  مقابل، چيزي بكسي بخشيد، اگر طرف  پاداش و چشم داشت عوض

تواند پشيمان شود و بخشيده  كرد، بخشنده مي نشد و از دادن پاداش و عوض خودداري
  . گيرد. بنابراين در بين مفاهيم احاديث فوق هيچگونه تضادي نيست خويش را، بازپس

  ره  فقها دراين با راي 
كه  شود، برابر مذهب حنفي است  امروز در محاكم قضائي بدان عمل مي كه نچه آ
گويد، خواستگار حق دارد هداياي خويش را مسترد دارد، مشروط بر آنكه آن هدايا،  مي

بحالت اوليه خود مانده باشند و تغييري در آنها روي نداده باشد، بنابراين النگو، 
گردد، در صورتيكه وجود داشته باشند.  آن مسترد مي گردنبند و ساعت و امثال ، انگشتري

گم شده يا فروخته شده يا چيزي بدانها  ولي اگر بحالت اوليه نمانده باشند، بدينگونه كه
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، خواستگار حق  و دوخته شده هاي بود ، يا پارچه افزوده شده يا طعامي بوده و خورده شده
  استرداد يا پرداخت بهاي آنها را ندارد.

يك حكم قطعي را  1933محاكمه شرعي طنطا درمصردرمحاكمه بدوي درسال  دادگاه
  : در اين باره صادركرده بود و قواعد زير را مقرر داشت

كه داخل درعقد نكاح نباشد و شرايط  مادام بدهد،هر چيزي را بنامزد  خواستگار  -1
  شود. عقد بحساب نيايد، هديه شمرده مي

  . عي استدر حكم و معني هبه شر هديه  -2
شود وكسي كه آن را  ، تمام مي كه بمجرد قبض و دريافت ، هبه عقدي است تمليكي -3

  . وخريد وفروش نمايد وتصرف او نافذ و رواست كند تصرفتواند درآن  كند، مي دريافت
، مانع پشيمان شدن و  ، يا مستهلك شدن آن كه بخشيده شده رفتن اصل چيزي ازبين  -4

  .گردد استرداد آن مي
كند يعني اگر عين مال  حق نداردكه غيرازعين مال خود چيزي را مطالبه  خشنده -5

  كند.  خودش مانده باشد، تنها آن را مطالبه مي
گويند اگرانصراف از  گذارند ومي دراين باره بين انصراف زن يا مرد فرق مي مالكيه

ف از ازدواج از طرف ازدواج از طرف مرد باشد، حق استرداد هدايا را ندارد، اگر انصرا
، مسترد دارد، خواه بحال  كه به وي بخشيده است تمام چيزهائي داردكهزن باشد، مرد حق 

دارد، مگر اينكه  كه در اينصورت اخير، بدل آن را مسترد مي اوليه مانده يا از بين رفته باشد،
واجب  كه عمل بمقتضاي شرط يا عرف كار نشود يا اينكه شرط كرده باشند، عرفاً اين

  باشد.  مي
در اينصورت هديه بايد استرداد گردد، خودش مانده باشد يا از بين  گويند:  شافعيه

دارد، در غيرآن  رفته باشد، اگرذات واصل آن چيزموجود باشد، خود آن را مسترد مي
اند، راضي هستيم چون  گفته شافعيه، بايد قيمت آن را بپردازد. ما نيز بدانچه  صورت

  . ما استنزديك براي 

  ح و ازدواج نكا عقد



  1115     الزواج ازدواج كردن
  

  

باشد. اما رضايت خاطر  ، ركن حقيقي ازدواج مي طرفين و توافق اراده طرفين رضايت
پس  ارد،، چون از تمايالت نفساني و دروني است وكسي بر آن اطالع ند و توافق اراده

درميان ، برايجاد پيوند زناشوئي در بين آنان  بايدكلمات و عباراتي دال بر تصميم طرفين
كند وعبارات و جمالتي بين دوطرف ازدواج  باشد تا اين رضايت و تمايل دروني را بيان

شود و  و طرفين ازدواج ادا مي ينكه نخست به وسيله يكي ازمتعاقد گردد. آنچه رد و بدل
انه «گويند:  نام داردكه مي »ايجاب «آيد و بيانگر ايجاد پيوند زناشوئي است  بر زبان مي

شود  گفته مي كه بدنبال آن به وسيله طرف دوم ازدواج . و آنچه »كرد و ايجابا«» اوجب
،  نام دارد. بنابراين »قبول «و موافقت و پذيرش اوست  ضايابد و بيانگر ر وصدور مي

  .  است »قبول «و  »ايجاب «گويند: اركان تشكيل دهنده ازدواج  فقيهان مي

 د ازدواج ب و قبول و انعقا ايجا شرايط

برآن مترتب  ، پذيرد وآثار مطلوب و نتاج شرعي ازدواج عقد نكاح تحقق مي تيوق
  كه شرايط زير را داشته باشد: گردد، مي

، بايد اهل تمييز باشند، اگر يكي ازآنها ديوانه يا صغيري باشد كه  ازدواج طرفين  -1
  . گردد ودرست نيست ، عقد نكاح منعقد نمي اهل تمييزنيست

كه سخن  اي باشند، بايد در يك مجلس واقع شوند، نبايد بگونه »قبول «و  »ايجاب « -2
كه عادتاً و عرفاً اعراض  اي بين آنها واقع شود، خارج ازموضوع در بين آنها بيايد، يا فاصله

كه قبول بالفاصله بعد از ايجاب  و انصراف از عقد نكاح بحساب آيد. البته شرط نيست
ه افتاد، بين قبول و ايجاب و در اين اثنا چيزي پيش كشيد و فاصل طول جلسباشد. اگر م

و انصراف از ازدواج تلقي گردد، اشكالي ندارد و يك مجلس محسوب  نيامدكه اعراض
  .  ها نيز چنين است ها و حنبلي شود. راي حنفي مي

، عقد صحيح است مادام كه  بين قبول وايجاب اد: اگرفاصله افت آمده است درمغني
ه باشد و طرفين در مجلس باشند و از آن انصراف حاصل نشده باشد، مجلس بهم نخورد

، جاي  چون مجلس حكم حالت عقد را دارد. بدليل اينكه درعقود معاوضات و معامالت
، طرفين  . اگر پيش از اداي عبارات دال بر قبول عقد است وقوعغبن و خيار، همان مجلس 



   

  هفقه السن      1116 

 

 

پس از آن مجلس قبول تاثيري ندارد. چون گردد ديگر  باطل مي »ايجاب «ازهم جدا شدند، 
آيد. و همچنين اگر در مجلس  بحساب مي »قبول«از هم جدا شدن آنها، انصراف طرف 

كند و  ، بين آنها به وسيله چيزهائي فاصله افتادكه مجلس را قطع مي و قبول ايجاب
گروهي نزد  :شود، ديگر قبول تاثير ندارد. از امام احمد سوال شد اعراض از قبول تلقي مي

او را بعقد فالني  : تمردي رفتند به وي گفتند: فالني را بنكاح فالني دربياور، اوگف
گفتندكه  گروه به نزد آن مرد برگشتند و بوي اش يكهزارباشد، آن درآوردم بر اينكه مهريه

ا كردم آي : قبول ديناريا درهم اوگفت - فالني آن زن را بعقد تو، درآورد بر مهريه يكهزار، 
گويند: نبايد بهيچ وجه بين ايجاب و  . شافعيه آري : ؟ امام احمدگفت اين عقد صحيح است

كوتاه فاصله افتاد  اي گويند: اگر بين ايجاب و قبول خطبه اي ايجاد شود. آنان قبول فاصله
: بسم اهللا  گفت زوجتك و زوج -كه ولي زن بگويد: او را بعقد تو درآوردم  بدينگونه

قبلت  -، نكاح وعقد ازدواج اورا پذيرفتم  الصالة والسالم علي رسول اهللا و والحمد هللا
گويد: عقد صحيح است چون خطبه  اختالف است شيخ ابوحامد اسفرايني مي -نكاحها 

 ح، و مانع صحت عقد نكا براي عقد شرعاً مجاز است و بدان دستور داده شده است
  كند. دو نماز جمع، ايجاد اشكال نميكه تجديد تيمم در فاصله بين  ، همانگونه نيست

ديگرگويند: عقد صحيح نيست چون بين ايجاب و قبول فاصله افتاده است  گروهي
. و قياس اين مسئله برمسئله  كه اگر با غيرخطبه هم فاصله افتد، صحيح نيست همانگونه

ولي  ، ، چون درفاصله بين دونماز، به تيمم امرشده است تيمم دربين دو نمازصحيح نيست
خطبه پيش از عقد است و پيش از عقد بدان دستورداده شده است نه درميان ايجاب و 

  اشكال ندارد.  قبولگويد: فاصله اندك بين ايجاب و  . امام مالك مي قبول
، قبول و پذيرش طرفين عقد، در يك زمان شرط  شودكه از اين جا ناشي مي اختالف

  .؟ تانعقاد و صحت عقد است يا اينكه شرط نيس
قبول با ايجاب مخالف باشد، مگر اينكه مخالفت قبول با ايجاب بسود ادا  نبايد  -3

كند، اگرگوينده  كه در اين صورت بيشتر داللت بر قبول مي باشد، بكننده ايجا
 - ، برمبلغ مهريه يكصد ليره  : دخترخود فالني را به عقد ازدواج تو درآوردم گفت ايجاب

 ح: عقد ازدواج و نكا گفت  كننده  و قبول  -» مهر قدره مائة جنيه زوجتك ابنتي فالنة، على«
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، اين عقد صحيح است چون در قبول چيزي  وي را پذيرفتم بر مبلغ مهريه دويست ليره
  . كه بيشتربصالح طرف ايجاب يعني زن است آمده است

از  -بايد سخناني را ازيك ديگربشنوندكه مقصود   - متعاقدين   -عقد  هردوطرف  -4
شوند،  آن ايجاد پيوند زناشوئي باشد و بدانند كه اين كلمات و سخنان بدينمنظور ادا مي

كلمات والفاظ را جداگانه هم درنيابند و نفهمند، اشكال  حتي اگرمعني مفردات و تك تك
، ايجاد پيوند  كلمات و الفاظ دانند، مقصود و نيت ازگفتن اين ندارد، چون هر دو مي

  .  باشد، قصد و نيت است كه معتبر مي اي دين است و آنچهبر مبن زناشوئي

 شود: ها منعقد مي و قبول بدان الفاظي كه ايجاب

گيردكه به وسيله  يابد وصورت صحيح به خود مي ازدواج وقتي انعقاد وتحقق مي عقد 
كه طرفين عقد بدون ابهام و پوشيدگي و  شود، بيان، ادا و  الفاظ وكلماتي و بزباني

االسالم  ، ازآنها، معني پيوند زناشويي و ايجاد ازدواج را، بفهمند و دريابند. شيخ بصراحت
كنند، بهرزباني  را وسيله ايجاد نكاح وازدواج تلقي آنكه مردم  هر چيزي : )1(گويد ابن تيميه

گردد و اين پيوند  وهر لفظي و هر عملي و قول وفعلي باشد، نكاح و ازدواج منعقد مي
االسالم  . فقهاء نيزدراين باره با شيخ و همه عقود ديگر نيز چنين است پذيرد تحقق مي

گويند بكاربردن لفظ خاصي  پذيرند ومي آن را مي »قبول «ولي تنها درباره  ستندموافق ه
 كه موافقت و رضايت را برساند براي تحقق گفتن هر لفظي شرط نيست بلكه »قبول«براي 

= آن را  امضيت ، و كردم ، و وافقت = موافقت پذيرفتمكافي است مانند: قبلت =  » قبول «
ت = آن را تنفيذ و جاري ساختم و... و... اما درباره  ، و تفذ روا ديدم و امضا نمودم

كه با لفظ نكاح و تزويج و مشتقات مانند آنها مانند:  اند: علما باتفاق گفته »ايجاب«
يابد، چون اين دو لفظ و  ق ميتحق »بايجا «، صحيح است و  نكحتك ... يا ا زوجتك

گفتن الفاظ ديگر از  رسانند. ولي درباره مشتقات آنها بصراحت و آشكارا، مقصود را مي

                                         
  .119العلميه ص  االختيارات - 1
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و  »ثوري « و ]2[ )1(ها كه حنفي اختالف است »صدقه «يا  »تمليك «يا  »بيع «يا  »هبه «:  قبيل
گويند: ايجاب عقد است و در  دانند و مي آن را جايز مي »ابوداود «و  »ابوعبيد«و  »ابوثور «

  معتبراست و براي صحت آنها اعتبارالفاظ مخصوص و ويژه شرط  »نيت و قصد «عقود 
كه مورد اتفاق طرفين قرارگيرد و مفيد معني مطلوب  باشد، بلكه هر لفظي نمي صحت

، و معني شرعي مورد نظر، اشتراكي وجود  لفظ مورد اتفاق شرعي باشد يعني بين معني
 : وگفتزني را بعقد نكاح مردي درآورد  ص. زيرا پيامبر داشته باشد عقد صحيح است

كه  اش آنچه كه مهريه آن را بملكيت تو درآوردم و بر اين « »قد ملكتكها بما معك من القرآن«
  .  . بروايت بخاري »، باشد ، به وي بياموزي از قرآن همراه داري

نيز  صورت تحقق يافته است پس براي ازدواج امتش »هبه «با لفظ  صپيامبر ازدواج

$+ : باشد خداوند گفت صحيح مي yγ•ƒr' ‾≈tƒ ÷É<̈Ζ9 $# !$‾Ρ Î) $ oΨ ù=n=ôm r& y7s9 y7y_≡uρ ø—r& û ÉL≈©9 $# |MøŠ s?# u 

�∅èδu‘θ ã_ é&...∩∈⊃∪_  :شان را  ه مهريه وكابيناي پيامبر ما زناني راك « ].50[األحزاب

Zο...+ : رسد به . تا مي» پردازي بر تو حالل كرديم مي r& z÷ö∆ $# uρ ºπ oΨ ÏΒ÷σ •Β βÎ) ôMt7yδuρ $ pκ|¦ ø tΡ Äc É<̈Ζ=Ï9 ÷βÎ) 

yŠ# u‘r& ÷ É<̈Ζ9 $# βr& $uη ys Å3ΖtFó¡ o„ Zπ |Á Ï9%s{ y7©9 ÏΒ Èβρ ßŠ tÏΖÏΒ÷σ ßϑø9 و  « ].50[األحزاب:  _∪⊂∋∩ ... #$
كرد، و خود را بتوبخشيد،  ، خويشتن را بتوهبه اي اگر زن مومن آزادههمچنين اي محمد 

 ازآنكه  ، و اين شيوه ازدواج كرديم ، او را نيزبرتو حالل كني اگرتوبخواهي با وي ازدواج
، تنها خاص تواست و براي مومنان امت تو نيست براي آنان در اين باره  سخن رفت

مجازاً معني ازدواج اراده كرد،  »هبه «توان از  آن مي . عالوه بر»... اي هست احكام جداگانه
كه طالق نيزبا  باشد، همانگونه درستنيزازدواج صحيح و  »هبه «پس بناچار بايد با كلمه 

  . شود و صحيح است ، واقع مي كنائي الفاظ
                                         

تمليك ذات چيزي و اصل آن را  يكه فوراً معن عقد ازدواج به وسيله هر لفظي گويند: ها حنفي - 1
شود چون  منعقد نمي» اباحه «و » احالل «پس با لفظ  گردد،  منعقد مي بصورت تمليك دائمي برساند،

نيز صحيح نيست چون بر تمليك منفعت داللت » اعاره «، و »اجاره «كند و با لفظ  داللت بر تمليك نمي
كه براي افاده ملكيت بعد از مرگ  نيز درست نيست» وصيت «نه بر تمليك اصل آنچيز. و با لفظ  ارندد

  .  است
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گويند، صيغه ايجاب تنها با الفاظ  شافعي و احمد وسعيد بن المسيب و عطاء مي امام
دوتا، مانند  اين، چون الفاظ ديگر غير از  و مشتقات آنها صحيح است »انكاح «و  »تزويج«
، شهادت و  روند. و چون در نزد آنان در معني ازدواج بكار نمي »هبه «و  »تمليك «

كند و  باشد، هرگاه غير از تمليك نمي ، شرط صحت ازدواج و انعقاد آن مي حضورگواهان
بر تمليك منفعت داللت دارند نه بر  چوننيز صحيح نيست  »اعاره «، و »اجاره «با لفظ 

كه براي افاده ملكيت بعد از مرگ  نيز درست نيست »وصيت «تمليك اصل آنچيز و با لفظ 
  .  است
كنند و  ، بكار رودگواهان آن را در معني ازدواج تلقي نمي الفاظ تزويج و انكاح  

  يابد. ذهنشان معني كنائي را در نمي

 ح بغيراز زبان عربي عقد نكاصيغه  اجراي

اتفاق نظردارند براينكه اگر طرفين عقد ازدواج يا يكي ازآنها زبان عربي را  فقهاء
. ولي اگر هردو طرف زبان  اداي صيغه عقد بزبان غيراززبان عربي نيزجايزاست فهمد،ن

ن غير از عربي را بفهمند وبتوانند صيغه عقد را بزبان عربي اداكنند، آيا دراين صورت بزبا
   .؟ زبان عربي اجراي صيغه عقد جايز است

گويد اجراي  : هركس بتواند صيغه نكاح را بزبان عربي است هگفت قدامه در مغني ابن
، شافعي نيزدر يكي از دو قول خود،  ، بغيراززبان عربي براي اوصحيح نيست صيغه نكاح

كه معني نكاح را  -ظ ويژه نكاح گويد: در اينصورت نيز اگر با لف . ابوحنيفه گفته است چنين
،  ، صيغه را اجراكند، عقد نكاح صحيح است و بغيراززبان عربي -زبان برساند  درآن

. ولي بنظر ما صحيح نيست چون صيغه عقد  كه بزبان عربي نيز صحيح است همانگونه
اگر  كه همانگونهتوانستند به عربي اجراكنند  بلفظ نكاح وتزويج ادا نشده است با اينكه مي

. يعني با وجود قدرت برگفتن صيغه عقد، بلفظ  را بكار ببرد نيزصحيح نيست »احالل«لفظ 
داند،  كه عربي را نيكو نمي كسي . ولي براي ، عدول از آنها، جايز نيست انكاح و تزويج

چون او از غير زبان خود، عاجز  ، اجراي صيغه عقد نكاح بزبان خودش صحيح است
  و الل را دارد. »اخرس «است و حكم 
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اي و با كلمات  انكاح وتزويج را، درزبان خود، بگونه بايد معني دقيق دولفظ عربي ولي
داند بر وي واجب  كه عربي را نيكو نمي كه معني آنها را برساند.كسي و الفاظي اداكند،

كه زبان عربي درآن شرط  گويد: چيزي كه الفاظ نكاح را بزبان عربي يادگيرد. خطابي نيست
، مانند  ، تعليم و يادگيري آن واجب است صحت باشد، با وجود قدرت يادگيري

كه نكاح خود واجب نيست پس تعلم ويادگيري  . دليل نظريه اول آنست تكبيربزبان عربي
باشد. ولي تكبيرخود واجب  اركان آنهم بزبان عربي واجب نشده است وبيع نيزچنين مي

، عربي را  . اگر يكي از طرفين عقد نكاح اجب است، پس يادگيري آنهم بزبان عربي و است
داند صيغه عقد را بزبان عربي  مي رادانست آنكه عربي  دانست و ديگري نمي نيكو مي

كه زبان  ، بايدكسي دانست وديگري بزبان خودگويد. اگريكي ازآنها زبان ديگري را نمي
گويد دقيقا  آنچه طرف ميباشد، بوي خبربدهدكه  داند و مورد اطمنان نيزمي هردو را مي

ها الزم  كه اين سختگيري ، رسد اينست باشد. درحقيقت آنچه بنظرما مي معني لفظ نكاح مي
كه ركن حقيقي ازدواج  نيست ودين خدا آسان و سهل و ساده است و قبال نيزگفتيم

باشد، پس  رضايت طرفين است و ايجاب و قبول بيانگراين رضايت و دليل آن مي
  . كافي است گرددن رضايت بيان بهرزباني اي

عتق = آزاد كردن  “، ولي مانند  گويد: نكاح اگرچه تقرب بخدا و طاعت است تيميه ابن
، بهر زباني بيان شود، صحيح است ولفظ خاص عربي يا  بنده و برده وصدقه واحسان

،  رفتفعال عربي را يادگ ر غيرعربي. بعالوه اگر يكنف ، براي آن معين نشده است غيرعربي
، درزبان عربي  گرفته است كه در زبان خود بدان عادت چه بسا مفهوم ازدواج را آنگونه

، اجراي عقود و خطابات بغير از زبان  نفهمد. بلي اگرگفته شود: بدون نيازوضرورت
كه از مالك و احمد و شافعي  همانگونه اشد.ب ، مكروه است سخن بيمورد نمي عربي

گفتگو بغير از زبان  ند اگر نياز و ضرورت نباشد، عادت بها روايت شده است كه گفته
  . ، مكروه است عربي

 براي كسيكه الل است ازدواج
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مقصود، صحيح است  بركه الل است با اشاره مفهوم وگويا و دال  كسي براي ازدواج
،  ، مفهم معني است اگراشاره . چون اشاره كه بيع و داد و ستدش نيز، صحيح است همانگونه

، چون عقد ازدواج بين دو شخص  هوم نباشد ومعني مطلوب را نرساند، صحيح نيستمف
و نوشتن را بداند، اقرار به  كتابت ل، بايد هر دو آن را بفهمند. اگر شخص ال است
  ، بلكه بايد آن را بنويسد. كافي نيست اشاره

 ضر نيست كه خود حا  كسي براي  ازدواج  عقد

ايب باشد، بايد اوكسي را بفرستدكه وكيل او باشد يا يكي ازطرفين عقد نكاح غ اگر
باشد. و طرف ديگر اگر خواهان قبول و  ازدواج مي خواهاناي را بوي بنويسد كه  نامه

گواهان را حاضركند و عبارت نامه و را برايشان بخواند يا پيك و  پذيرش آن باشد بايستي
گواه بگيرد  هان را برقبول اين مطلبگوا كند و در همان مجلس آن وكيل او را بدانان معرفي

  باشد. ، درآن مجلس معزيراست و مقيد بدان مجلس مي و آنگاه قبول ازدواج

 ح  صيغه عقد نكا شرايط

باشند يا  »زمان ماضي«بايستي هر دو  »قبول «و  »ايجاب «دانند كه لفظ  شرط مي فقيهان
بنتي  گويد: زوجتك ا ) ايجاب طرف عاقد ( : و ديگري ماضي باشد. مثال اول » مضارع«يكي 

  .  ] آن را پذيرفتم گويد: قبلت [ ) طرف قبول ] قابل ( دخترم را بعقد نكاح تو درآوردم [
]  آورم زوجك ابنتي [دخترم را بعقد ازدواج تو درمي گويد: ا : طرف ايجاب دوم مثال

تحقق رضايت  اند كه كرده . بدينجهت فقهاء چنين شرط ] گويد: قبلت [پذيرفتم قبول فطر
طرفين و توافق اراده آنها ركن وپايه اساسي وحقيقي ازدواج است و ايجاب و قبول بيانگر 

،  ايجاب و قبول اظباشد. بنابراين بايد در وقت عقد داللت الف اين رضايت و توافق مي
 »عقود «، قطعي و يقيني باشد، شارع مقدس براي ايجاد و تحقق  برحصول رضايت و توافق

، چون داللت آن بر حصول رضايت طرفين قطعي است و  اضي را بكار برده استصيغه م
، بر حصول  دروقت تكلم استقبالحال يا  هاي دهد. ولي صيغه احتمال معني ديگري نمي

گويد:  ، و ديگري بنتي زوجك ا گويد: ا ، داللت قطعي ندارند، لذا اگر يكي رضايت طرفين
مراد از اين الفاظ وعده ازدواج  شود چون ممكن است مي) ازدواج منعقد ن پذيرم مي اقبل (
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. در  ، در زمان حال نيست معني عقد آني و فوري آن ، باشد، و وعده ازدواج در آينده
  حاليكه بايد چنين باشد. 

:  بنتك [دخترت را بعقد نكاحم درآور] و طرف گفت جني ا خواستگار بگويد: زو اگر
 قول] ازدواج منعقد و صحيح است چون  درآوردمزوجتها لك [او را بعقد ازدواجت 

دهد  بر معني وكالت داللت دارد يعني بوي وكالت مي »جني زو «گويد:  خواستگاركه مي
كه يكي از طرفين بجاي هر دو عقد را انجام دهد. پس  كار را بكند و درعقد جايزاست اين

كه اولي  دينمعني استب »قبلت «:  و ديگري گفت »جني زو «:  هنگامي كه خواستگارگفت
كند و صيغه را اجرا  ، و دومي بجاي هر دو انشاء عقد مي دومي را وكيل خودكرده است

  نمايد.  مي

 شد و قطعيت شرط است يد قطعي و منجز با با  ح عقد نكا صيغه

قيدي درآن باشد، پس  هعقد بايد قطعي و منجرو مطلق باشد، نبايد هيچگون صيغه
، اين عقد منجز و قطعي  : قبلت گفت ، وطرف قبول بنتي جتك ا: زو گفت اگرطرف ايجاب

گاهي صيغه عقد  ، ، برآن مترتب است كه همه شرايط را دارد. آثارشرعي است و مادام
گردد يا  يا بدان مقرون و همراه مي ودش شرطي دارد يا چيزي براي آينده بدان اضافه مي

، عقد منعقد  كه درهمه اين احوال ، همراه دارد، بديهي است وقت معيني و يا شرطي
  .  كنم . اينك به تفصيل اين احوال را بيان مي شود و درست نيست نمي
مضمون آن معلق و متوقف بر  حققباشد: بدينگونه ت عقد، معلق برشرطي صيغه   -1

گفتن صيغه عقد ذكر كند، مانند  تحقق چيزديگري باشد و اداتي ازادوات تعليق را درضمن
ان التحقت بالوظيفة «كنم  تگارگويد: هرگاه استخدام شدم با دخترت ازدواج مياينكه خواس

) ازدواج بدينشكل صحيح نيست و  پذيرفتم ( بلتگويد: ق و پدر دختر مي »تزوجت ابنتك
كه احتمال  ، ، بچيزي مقيد و معلق شده است شود چون ايجاد عقد ازدواج عقد منعقد نمي

تحقق نپذيرد، بنابراين صحيح نيست چون عقد ازدواج  دارد درآينده تحقق پذيرد، و يا
موجب تملك تمتع فوري است و بالفاصله بعد از اجراي عقد، حق استفاده و 

، از آن متاخر باشد، در  ، از وجود منكوحه الزمه عقد است و نبايد حكم آن برخورداري
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كه  د، و چيزيدر حال تكلم صيغه عقد، وجود ندار -استخدام شدن  - حاليكه معني شرط 
گيرد. ولي  باشد، خود نيز معدوم است پس ازدواجي بدان صورت نمي معدومبسته بوجود 

اگر تعليق ازدواج بر چيزي باشدكه در حال اجراي صيغه عقد وجود داشته باشد، ازدواج 
گيرد و صحيح است مانند اينكه بگويد: اگردخترت سنش بيست سال باشد با  صورت مي

پدر دختر گويد: قبلت  -إن كانت ابنتك سنها عشرون سنة تزوجتها  -كردم  ازدواج وي
: اگر پدرم  ) و در واقع سن دختر بيست سال باشد. و همچنين اگر دختر گفت پذيرفتم (

فوراً  و: پذيرفتم  راضي شد خود را به عقد ازدواج تو درآوردم و خواستگارگفت
، چون دراينگونه  اح صحيح است. بازعقد نك : من راضي هستم گفت درهمانمجلس پدرش

  . موارد بظاهرصيغه عقد جنبه تعليقي دارد ولي درواقع منجز و قطعي است
گردد، مانند اينكه  اي باشدكه موكول بزمان آينده و مستقبل عقد بگونه صيغه  -2

بگويد: بعد از يك ماه يا فردا دخترت را بعقد خويش درآوردم و پدر  خواستگار
شود نه در زمان  بدين صورت عقد نكاح صحيح نيست ومنعقد نمي ، دختربگويد: قبلت

 زمان، ب ، چونموكول نمودن عقد نكاح ، بهرحال درست نيست حال و نه در زمان آينده
، در حال حاضر  تواند موجب تملك و حق برخورداي فوري از نتيجه ازدواج ، نمي آينده
  باشد.
گردد مانند اينكه  مقيد به وقت معينيكه عقد نكاح  ، صورت نادرست آنست سومين  -3

در اين صورت ازدواج  ، دمبگويد: بمدت يك ماه يا بيشترياكمتراورا بعقد نكاح شما درآور
، ادامه معاشرت وآميزش دائمي است براي  ، چون مقصود ازازدواج صحيح و حالل نيست

- متعه  - قت ، لذا فقها و علما ازدواج مو توالد و تناسل و تربيت و پرورش فرزندان
شده وبمنظورحالل شدن براي  طالقهكه سه  يعني ازدواج با زني -وازدواج تحليل  

و نكاح ”  متعه “دانند، چون هدف و مقصود از  را باطل مي -شوهرش با نكاح مجدد 
، نه دائمي و هدف از ازدواج تحليلي تنها  ، برخورداري از زن بصورت موقت است موقت
  : گوئيم اينك بتفصيل از هردوي آنها سخن مي دد.گر قبليش حاللكه زن براي شوهر  آنست

 ازدواج موقت يا صيغه متعه =
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كسي با زني ازدواج  كه  اي  يعني ازدواج موقت و ازدواج غيردائمي است بگونه متعه
اند  نام نهاده ه. آن را بدين جهت متع كند بمدت يك روز يا يك هفته يا يك ماه و امثال آن 

اقدام  ازدواجه ، ب ، براي لذت و تمتع موقت و مدت محدودي وسيله آن چون مرد به
  . كند و هدف از آن فقط لذت و تمتع است مي

. و  ، ازدواج موقت و متعه حرام است نظر پيشوايان مذاهب فقهي اهل تسنن باتفاق
كرد، نكاح او باطل است و  ، صيغه عقد را جاري  بدينصورت كسي گاه گويند: هر مي
  اند: گونه بر ابطال آن استدالل كردهبدين

گيرد، در ازدواج موقت  ، و بدان تعلق مي گفته است كه قرآن براي ازدواج  احكامي -1
  باشد. نكاحهاي باطل اينهم باطل مي ديگر، پس مانند  ، وارث ، و عده نيست مانند طالق

ويد: ما در فتح گ . سبرَة جهني  ، به حرمت آن تصريح شده است احاديث نبوي در  -2
. ولي  كنيم تفادهبه ما اجازه داد تا از متعه زنان اس صبوديم و پيامبر صمكه همراه پيامبر

  كرد. و در روايتي ابن ماجه از مكه بيرون نرفت تا اينكه آن را مجددا تحريم  صپيامبر
 يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في« : متعه را تحريم فرمود وگفت صگويد: پيامبر

مردم من ازدواج موقت و متعه را براي  اي «» االستمتاع، أال وان اهللا قد حرمها إلى يوم القيامة
، هان آگاه باشيد، بتحقيق خداوند آن را تا روز قيامت و براي هميشه  شما اجازه داده بودم

در روز جنگ  صكه گفت: پيامبر  . از علي بن ابيطالب روايت شده است »تحريم فرمود
  . )1( كرد ز نكاح متعه و گوشت خران اهلي نهي خيبر ا
 16/250در تكمله المجموع شرح مهذب امام ابواسحاق شيرازي در فقه شافعي ج  « -

 صكه پيامبر الحنفيه از پدرش علي بن ابيطالب روايت كرده است  ن: محمد ب آمده است
                                         

عن زيد بن علي عن ابائه عن علي عليهم السالم   «فرمايد:  مي» استبصار «الطايفه شيخ طوسي در  شيخ  - 1

زيد بن علي از پدرانش از علي بن   » «لحوم الحمر االهليه و نكاح المتعه ص : حرم رسول اهللا قال

. »ا تحريم فرمودندگوشت خران اهلي و نكاح متعه ر ص پيامبر : كه گفت ت كرده اس  ابيطالب روايت
اهل سنت موافقت  - كرد، چون با مذهب عامه   گويد بنظر من بايد اين روايت امام را حمل بر تقيه  سپس

    . . مترجم تهران ومچاپ س 5 - 511شماره حديث  3/142. استبصار ج  دارد. ر.ك
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.  احمد و بخاري و مسلمبروايت » بريخ ه زمن يالهل عن نکاح المتعه وعن لحوم الحمر انهی «
  رفته بوديم و زنان ما همراه ما نبودند، نگبج  ص: ما همراه پيامبر عبداهللا بن مسعود گفت

؟ پيامبر ما را از آن بازداشت و براي ما رخصت داد كه براي  كنيم : آيا خود را اخته  گفتيم
بروايت احمد و  . » كنيم اي بعنوان مهريه ازدواج  مدت محدودي زنان را با دادن جامه

قرطبي در تفسير بزرگ خود گويد: علما اختالف دارند در اينكه چند بار  . مبخاري و مسل
: ما به  گفت نكاح متعه مباح و حرام شده است از سخن عبداهللا مسعود كه 

اگر حرام  استآيد كه متعه حرام بوده  ؟ برمي كنيم  : آيا خود را اخته گفتيم  صپيامبر
در حين جنگ بدان رخصت   ص، اين بود كه پيامبر اضا موردي نداشتبود اين تق نمي

، دوباره اجازه دادند،  كردند و بعداً در جنگ فتح مكه  دادند سپس روز خيبر از آن نهي
 مولف -  )  . مترجم 131 -  130 /3ج  قرطبي تفسيركردند. (  سپس براي هميشه آن را حرام

  كه متعه درسال فتح مكه براي هميشه حرام ت گويد: صحيح آنس فقه السنه در پاورقي مي
 صكه در سال فتح مكه باجازه پيامبر ، گرديده است زيرا در صحيح مسلم آمده است

آيدكه دو بارنسخ  اند اگر در خيبر حرام شده باشد، الزم مي از متعه بهره گرفته اوياران 
است لذا اهل علم  كه در شريعت اسالم دو بار نسخ روي نداده شده باشد. بديهي است
بايد چنين  كه استاند درآن تقديم و تاخير، روي داده  كرده وگفته دراين حديث اختالف

گوشت خران اهلي در روز خيبر نهي فرمود و همچنين ازمتعه   از خوردن صباشد: پيامبر
النساء نيزنهي فرموده است و براي نهي از متعه النساء وقت معيني را ذكرنكرده است و در 

  . نهي از متعه النساء در سال فتح مكه بوده است هك ديث مسلم بيان شده استح
: هيچ چيزي را  امام شافعي امر در اين حديث را حمل بر ظاهر كرده و گفته است ولي

كرده باشد سپس دوباره آن را   كرده و بعد آن را حرام كه خداوند آن را حالل  سراغ ندارم 
  - .  . مترجم كه چنين بوده است  ه باشد مگر نكاح متعهكرد  و سپس حرام دهكر حالل 
گفت و  ، برمنبر ازحرمت متعه سخن بن خطاب درايام خالفت خويش عمر  -3

بود، اصحاب از او  كه اگر عمر بر خطا مي اصحاب با وي مخالفت نكردند، بديهي است
  ند.پذيرفت نمي
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كه  گر بعضي از علماي شيعه ، م : تحريم متعه مورد اجماع علما است گفت خطابي  -4
كه بĤراء حضرت   ، گروه بنا بر قاعده آنان در مسايل خالفي دانند. و راي اين آن را روا مي

صحيح از علي بن  وايتشود، نبايد صحيح باشد، چون درر علي مراجعه و استدالل مي
  مد نقلو بيهقي نيز از امام جعفر بن مح .)1(كه متعه نسخ شده است ابيطالب آمده است 

  باشد. : نكاح متعه عيناً زنا مي كه او گفت كرده است 
، در صورتي كه بزرگترين  تنها قضاي شهوت و تمتع جنسي است عهاز مت مقصود  -5

. بنابر اين  نسل و محافظت بر اوالد و حفظ نسل است هدفهاي ازدواج تناسل و كثرت 
باشد.  ، شبيه بزنا مي ع جنسي استكه تنها براي رفع نياز جنسي و تمت متعه از اين جهت 

آورد كه دست  كاالئي درمي  ، چون او را بصورت آور است ، زيان متعه براي زن هبعالو
يابند كه در آن  اي نمي آور است چون آنان خانه ، نيز زيان گردد و براي فرزندان بدست مي

  آرامش داشته و از پرورش و تربيت درست برخوردار گردند.
كه نكاح متعه  ، روايت شده است  و از بعضي از تابعين صپيامبر ياراناز  از برخي

  : )2( حالل است و روايت آن از ابن عباس مشهور است
را بهنگام ضرورت و نياز شديد مباح  متعهكه ابن عباس  تهذيب السنن آمده است  در

مردم فراوان كه   ، چون به وي خبر رسيد دانست و آن را بطور مطلق مباح ندانسته است مي
كسي كه بدان نيازي  گفت براي  اند، ازآن برگشت و پشيمان شد. و مي بدان روي آورده

                                         
  .  رفتكه در پاورقي قبلي به تفصيل از آن سخن  3/142استبصار شيخ طوسي ج  . ر.ك  - 1

: نكاح متعه جايز نيست بدليل اينكه محمد بن علي ابن ابيطالب گويد: پدرم  آمده است مهذب در - 2
: اي  گفت كرد، بوي داند، چون با وي مالقات شنيده بودكه عبداهللا بن عباس متعه النساء را جايز مي

يبر از نكاح متعه و در روز جنگ خ صپيامبر اليكه؟ در ح داني سرگردان، چگونه متعه را جايز مي
  گوشت خران اهلي نهي فرمود. خوردن
،  كه بصورت مطلق ودائمي صحـيح است نه بصورت موقت ، بدليل اينكه نكاح عقدي است دوم

، بدان  و ظهارو ارث و عده وفات قكه طال ، . سوم اينكه نكاحي است كه بيع نيز چنين است همانگونه
 190 - 9/179شرح مسلم 6/46باطله را دارد. مهذب ج  پس آنهم حكم نكاحهاي گيرد.  تعلق نمي

  . مترجم
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داني  : مي گفتم  : به ابن عباس : سعيد بن جبير گفته گفت خطابي  . نداشته باشد حرام است
ها سخن ترا بديگر جاها بردند و شاعران  ؟ قافله اي اي و چه فتوائي داده چه كار كرده

  اند: : گفته اند؟ گفتم : چه گفته اره آن سخنها گفتند. گفتدرب
  يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس؟قد قلت للشيخ لما طال محبسه 

  هل لك في رخصة االطراف آنسة تكون مثواك حتى رجعة الناس؟
كه دوري او از خانواده و امتناع او از بهره و تمتع جنسي  ، وقتي  پيرمرد گفتم بدان«

خواهي  ؟ آيا نمي كني كشيد: اي دوست چرا از فتواي ابن عباس استفاده نميبدرازا 
گيري و همدم تو باشد تا  ، پيش شما باشد و از آن بهره دخترخوش بيان و نازك اندام

  . »؟ ات برگردي اينكه مردم بديار خويش برگردند و تو نيز بخانه
سوگند، من بدان فتوي نداده و آن به خداي ، »إنا هللا وإنا إليه راجعون«:  گفت عباس ابن

گوشت مردار و خون و   ، مگر مثل حالل دانستن ام ام و آن را حالل ندانسته را اراده نكرده
ام و  حالل دانسته  ، كه شديداً نيازمند است گوشت خوك و تنها آن را براي مضطر و كسي 

  را دارد. »لحم خنزير «و خون و  »ميته «حكم 
  :  دانند و اركان متعه بنزد آنان چنين است ايز مياماميه آن را ج شيعه

  شود.  منعقد مي »انكحتك«و  »زوجتك«:  عقد كه با لفظ صيغه  -1
زن مومن و پاكدامن  كه  كتاب باشد و مستحب است كه مسلمان يا اهل اي متعه زن  -2

  . برگزيده شود و عقد نكاح متعه با زن زناكار مكروه است
،  كافي است نام بردن از مهريه شرط صحت آن است و مشاهده آن ،  و كابين مهريه  -3

  هم باشد.  ندمميزان مهريه بستگي به رضايت و توافق طرفين دارد، حتي اگر يك مشت گ
، بايستي بتوافق و تراضي طرفين  كه شرط عقد متعه است و مدت ازدواج  مهلت  -4

  .  سال يا يك ماه و امثال آنگردد، مانند يك روز يا يك هفته يا يك   محدود ومعين

 ميه ازدواج موقت ومتعه بنزد شيعه اما م احكا

است و اگر مهريه را در  طلاز مهريه نامي نبرد و مدت را ذكر كند، عقد با چنانچه  -1
  آيد.  ضمن عقد ذكر كند، ولي از مدت نام نبرد بصورت عقد دائم درمي
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  شود.  به مرد ملحق مي فرزند  -2
  گيرد. عان به نكاح متعه تعلق نميو ل طالق  -3
  برند.  و شوهر از همديگر ارث نمي زن -4
  برند.  برد و هر دو نيز از او ارث مي مي ثاز هر دو ار فرزند  -5
يابد اگر زن در  مدت معين شده منقضي شد، عده زن با دو حيض پايان مي همينكه  -6

شد  يض بود ولي قاعده نميسني باشد كه حيض او قطع نشده باشد. اگر هنوز درسن ح
  . ستعده او چهل و پنج روز ا

 ره متعه در با تحقيق شوكاني

پذيريم و روايت تحريم ابدي متعه بصورت  بهرحال ما تعبداً امر شارع را مي او گويد:
با حرمت آن هيچگونه  صگروهي از ياران پيامبر  صحيح بما رسيده است و مخالفت

كنيم وآن را جايز بدانيم در برابرشارع  ند واگر بدان عملرسا نمي آنزياني بدليل و حجيت 
. چگونه پوزش داشته باشيم و حال آنكه  مقدس هيچگونه عذري و پوزشي نداريم

اند. تا جائيكه ابن  را برايمان روايت نموده ، حرمت آن را پذيرفته و آن جمهوراصحاب
را  »متعه «سه بار  صپيامبركه  است كرده  )1(روايت ابن عمر از ، اسناد صحيح باماجه 

كه  كردند، بخداي سوگند هركسي را سراغ داشته باشم اجازه دادند، سپس آن را تحريم
: گويد صكرد. ابوهريره بروايت از پيامبر باشد او را رجم خواهم »محصن «و  كند، عهمت
وفات و : طالق و عده  سه چيز متعه را باطل ساخت«» هدم المتعة الطالق والعدة والميراث«

آن را تخريج نموده و حافظ آن را  قطني. دار »كه هيچيك ازآنها درآن وجود ندارند ميراث
بيرون  »حسن« ، آن را از . وجود مومل بن اسماعيل دراسناد آن حسن دانسته است

كه آن را بصورت حسن درآورده  آورد، چون قرائني بدان ملحق و منضم شده است نمي
  . است
، مورد اجماع همه و مجمع عليه قطعي است و  متعه ودنيند: حالل بگو اينكه بعضي اما

،  كه مورد اختالف باشد ظني است حرمت آن و حرام شدنش مورد اختالف است و چيزي
                                         

  .  . به پاورقي بعدي مراجعه شود. مترجم عمر بن خطاب بجاي ابن عمر صحيح است ظاهراً - 1
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: اوال اين ادعا را  گوئيم كند، در جواب آن قطعي را نسخ تواند چيز كه ظني باشد نمي چيزي
كند و چه دليل بر آن دارند؟ مجرد اينكه اين  تواند قطعي را نسخ ظني نمي كه قبول ندايم

كننده  تواند قانع ، نمي كه در مقام انكار و منع است كسي ، براي سخن قول جمهور است
   كند. باشد و او دليل عقلي و سمعي مبناي اجماع مسلمين را، مطالبه مي

مه حالل اينكه نسخ متوجه ادامه استمرار حالل بودن متعه است و استمرار و ادا دوم
  . . پس نسخ ظني به ظني است ، ظني است نه قطعي بودن آنهم

سوره نساء را  24كعب و سعيد بن جبيرآيه  اينكه ابن عباس و ابن مسعود وابن بي اما
كه براي  براي كساني...» فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى« اند: قرائت كرده صورتبدين

يد اضافي آنها الي اجل مسمي قرآن نيست و سنت دانند، ق ثبوت قرآن تواتر را شرط مي
الي اجل  آنها ( فياند. پس قيد اضا كرده  روايتباشد، چون آن را بصورت قرآن  هم نمي

كه براي ثبوت قرآن  كساني تواند حجت باشد. و اما براي ) تفسير آيه است و نمي مسمي
كه بصورت ظني قرآن  چيزيآيد، چون نسخ  دانند هيچ اشكالي پيش نمي تواتررا شرط نمي

اشكالي ندارد و نسخ ظني به  باشد،كه بصورت ظني سنت و حديث  باشد به وسيله چيزي
  . )1(. پايان سخن شوكاني كه در اصول فقه مورد بحث واقع شده است ، همانگونه ظني است

                                         
، را از اين آيه استنباط »همتع«توان جواز  : نمي در تفسير بزرگ خود گويد: ابن خويز مندادگفت قرطبي - 1

èδθßs£+كرده و تحريم نموده است زيرا خداوند مي گويد:   ن نهياز آ صكرد، چون پيامبر Å3Ρ$$ sù ÈβøŒ Î* Î/ 

£Îγ Î=÷δ r& _  :كه به وسيله  كه نكاح با اجازه اهل و اقرباء همان نكاح شرعي است   ]. بديهي است25[النساء

اند:  گفته . جهمور علما در حاليكه نكاح متعه چنين نيست گيرد  صورت مي گواهان ولي زن و با حضور
:  كعب و ابن جبير بصورت كه در صدر اسالم بود و ابن عباس و ابي بن اي است ، نكاح متعه مراد از آن

كردند و سعيد  از آن نهي صاند سپس پيامبر خوانده »هنجور  استمتعتم به منهن الی اجل مسّمی فاتوهن ا فما«
متعه ارث نيست و طرفين از هم ارث : به وسيله آيه ميراث نسخ شده است چون در  گفت بن المسيب

%tÏ+ : هاند: تحريم و نسخ متعه در قرآن است در آي برند. عايشه وقاسم بن محمد گفته نمي ©! $#uρ ö/ãφ 

öΝÎγ Å_ρ ã� àÏ9 tβθÝà Ï≈ym ∩⊄∪ āωÎ) #’n?tã óΟ Îγ Å_≡ uρ ø—r& ÷ρ r& $tΒ ôM s3n= tΒ öΝ åκ ß]≈ yϑ÷ƒ r& öΝåκ ¨ΞÎ* sù ç�ö� xî tÏΒθè= tΒ ∩⊂⊃∪_ ارج: [المع

كه  كرده است . دارقطني از علي روايت كه متعه نه نكاح است و نه ملك يمين ]. و معلوم است30- 29
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 در آورد بقصد اينكه او را طالق دهد ح  را به عقد نكا زني

ي را بعقد نكاح خود درآورد، بدون اينكه وقتي را شرط كرده علما اگركسي زن باتفاق
و تعيين نموده باشد، ولي در نيت او باشد كه آن زن را بعد از مدتي يا بعد از رفع نياز، در 

، طالق دهد. در اين صورت ازدواج صحيح است ولي  گزيده است  كه اقامت  آن شهري
داند. شيخ محمدرشيد رضا در تفسير  نميكرده و آن را صحيح  اوزاعي آن را متعه تلقي 
گيري علماي سلف و خلف درمنع  ، گويد: سخت تعليق بر آن والمنار با توجه بدينمطلب 

  كه عقد نكاح بقصد طالق دادن را نيز منع ، موجب شده است ، و حرمت آن نكاح متعه
كند و در   رادهاند: اگر شوهر در نيت و قصد خود نكاح موقت را ا كنند، اگرچه فقها گفته

كتمان  . ليكن  صيغه عقد نكاح آن را شرط نكند، عقد نكاح او صحيح است يضمن اجرا
شود و باطل شدن آن سزاوارتر است  اين قصد ونيت خداع ونيرنگ و خيانت شمرده مي

كه تعيين وقت درآن شرط شده باشد، چون بهرحال آن بتوافق  اي از باطل بودن متعه
كه درآن هست  گيرد. وتنها فساد وتباهي ، صورت مي وولي زنبين زن ومرد  وتراضي
شود وكار بجائي  گرفته مي كه پيوند ورابطه عظيم وسترك بين زن و مرد ببازي اينست

و  ند.كشدكه زنان و مردان بدنبال آرزوي خويش در چراگاه شهوات نفساني ترددكن مي
كنند عالوه  راين نيت را پنهان. اگ باشد، برهمه آشكاراست كه برآن مترتب مي زشتيهائي

و عدم   براينكه اين مفاسد و زشتيها را دارد، موجب خيانت و نيرنگ و دشمني وكينه
كساني كه از ازدواج قصد  گردد، تا جائيكه مردم سخن اطمنان و سلب اطمنان مي

، دارند و در قصد و نيت  پرهيزگاري و بمهاركشيدن شهوت از راه شرعي وكرامت انساني

                                                                                                         
يافت چون آيه نكاح و طالق و  كسي بودكه چيزي نمي كرد وگفت متعه تنها براي از متعه نهي صپيامبر

صوم  نسخ «كه  گرديد. از علي روايت است عده و ميراث بين مرد و زن نازل شد، نكاح متعه نسخ
 كلّ  ة ياالضحكل صدقة و نسخ الطالُق و العّدة و الميراُث المتعَة و نسخِت  كل صوم و نسخِت الزكاة  رمضان

اوتی برجل تزوج متعه اال غيبته تحت  ال«:  گفت  . عمر بن خطاب3/129/130تفسير قرطبي ج  .»ذبح
او را   »كنم باشد او را در زير سنگها پنهان مي كرده  هر مردي را پيش من بياورند كه نكاح متعه « »الحجاره

  . مترجم 3/132. قرطبي ج  زنا شده است بكنم چون مرتك رجم مي
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كنند و از  گرم خانواده را تشكيل دهند، نيزباورنمي خواهندكانون  مخلص هستند و مي خود
  آنان نيز سلب اعتماد ميشود.

 ازدواج تحليلي

  ، پس از انقضاي عده ازدواج كسي با زن مطلقه بطالق ثالثه كه    ازدواج آنست نوع اين
  شوهر اوليش حالل گرداند. كند و با او همبستر شود، سپس او را طالق دهد تا او را براي

 اين ازدواج  حكم

بشمار است خداوند آن را تحريم نموده  اءكبيره و فحش گناهان نوع ازدواج از جمله اين
  . كند مورد لعن و نفرين قرار داده است وكسي راكه بدان اقدام

خداوند محلل و  « »لعن اهللا المحلل والمحلل له« فرمود: صگويد پيامبر ابوهريره -1
. » كرده است ، هر دو را نفرين يعني شوهر اولي دشو گرفته مي  كه براي او محلل سيك

. اين حديث بطرق گوناگون و متنهاي  كه آن را حسن صحيح دانسته است بروايت ترمذي 
روايت شده است و عين اين حديث از عبداهللا بن مسعود نيز  صمختلف از پيامبر

از جمله عمر  صدارد اهل علم از ياران پيامبر شده است و صورتهاي ديگري نيز يتروا
كرده و فقهاي تابعين  بن خطاب و عثمان بن عفان و عبداهللا بن عمر و ديگران بدان عمل

  اند. كرده  نيز از آنان پيروي
أال أخبركم بالتيس المستعار قالوا: بلى يا «فرمودند:  صپيامبر يد:عقبه بن عامرگو  -2

اي را  خواهيد بز نر عاريه آيا مي  « »،لعن اهللا المحلل والمحلل لهقال: هو المحلل.رسول اهللا
كه  كند محلل و كسي شود، خداوند لعنت كه محلل مي كسي گفتند: آري فرمود: بشناسيد؟

. ابوزرعه و ابوحاتم آن را مرسل  . بروايت ابن ماجه و حاكم »شود گرفته مي برايش محلل
  .  كه ضعيف است اد آن يحيي بن عثمان هستدانسته و بخاري آن را منكر و در اسن

إال نكاح رغبة، ال .ال«سوال شد، فرمود:  صابن عباس گويد: درباره محلل از پيامبر -3
، نكاح وقتي  تحليل درست نيست  «» دلسة، وال استهزاء بكتاب اهللا عزوجل، حتى تذوق عسيلته

تدليس و پرده پوشي  كه ازروي رغبت و ميل باطني باشد، نبايد در نكاح صحيح است
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كه ازروي رغبت وميل باطني  خدا باشد، نكاح وقتي درست است ابت وفريب واستهزاء بي
كه امروزها نهاني  باشد ومرد مزه زن را بچشد وبا وي همبستر گردد. يعني ازدواج تحليلي

.  »دردگ گيرد، حرام است و استهزاء بكتاب خداوند تلقي مي ، انجام مي و با قرار قبلي طالق
  بروايت ابواسحاق جوزجاني .

كه  هر محلل و فردي « »ال أوتى بمحلل وال محلل له إال جمتهما« : گفت  خطاب عمر  -4
  . »كرد اند را پيش من بياورند، هر دو را رجم خواهم گرفته براي او محلل

ذر زناكار هستند. بروايت ابن المن دوگفت هر  عبداهللا بن عمر در اين باره سوال شد، از
  . و ابن ابي شيبه و عبدالرزاق

  كه با آن ازدواج گوئي درباره زني : چه مي كرد وگفت از عبداهللا بن عمر سوال مردي  -5
. ابن  داند؟ كنم و او به من دستور نداده و نمي ام تا او را براي شوهرش حالل كرده

ز روي رغبت كه ا  ، ازدواج وقتي درست است : نخير، اين ازدواج درست نيست عمرگفت
داري و اگر از آن بدت آمد. از  كه اگر از آن خوشت آمد، او را نگاه مي  و ميل باطني باشد،

. و گفت هرگاه  دانستيم اينگونه ازدواج را زنا مي صشوي و ما در زمان پيامبر او جدا مي
گيرد كه براي شوهر قبلي حالل گردد اين زن و مرد همواره  ازدواج بقصد آن صورت 

  بيست سال هم باشند.   ل انجام عمل زنا هستند و هر دو زناكارند حتي اگردرحا
اينگونه ازدواج صحيح نيست و باطل است و  گذشت  كه  با توجه بدين نصوصي پس

شود، چون زنا است وزن پس  حكم عقود فاسد دارد. پس محلل با اين نكاح محصن نمي
عن ونفرين در مورد انجام عملي ازطالق وي براي شوهرقبلي مباح نخواهد شد. زيرا ل

، زن براي  ازنظر شريعت جايزنباشد. بنابراين با اين ازدواج ملكه آن ع گيرد، صورت مي
گردد. حتي اگردرهنگام اجراي صيغه عقد، سخني ازتحليل نباشد  شوهراولي حالل نمي

كه چنين  وآن را شرط نكنند بازهم درست نيست چون نيت و قصد معتبر است و مادام
  .  باشد، صحيح نيست بودهقصدي در بين 

  : قيم گفت ابن
گويند خواه تحليل و محلل بودن را  ، مي حديث و اهل مدينه وفقهاي مدينه اهل

كنند وآن را درنيت داشته باشند و بدان  كنند يا فقط برآن موافقت درضمن عقد شرط
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،  قصد و نيت است،  كه معزيراست درعقود آنچه نكند چو تصريح نكنند، هيچ فرقي نمي
كنند و با توجه بدان وارد عقد شوند، درست مانند  كه قبال طرفين عقد برآن توافق وشرطي

شود، معاني  كه از الفاظ اراده مي كه در هنگام عقد آن شرط راكرده باشند. و آنچه آنست
، پس الفاظ چيزي  خود آنها و در اين صورت معاني آن الفاظ حاصل است هآنها است ن

تند، جزوسايل وابزار، هرگاه هدف و غايات از آنها حاصل باشد، احكام بر آن مترتب نيس
آن  يشودكه زن براي شوهر اول كه اين ازدواج سبب مي شود، گفته مي . پس چگونه است

حالل گردد، با اينكه در ازدواج براي محلل قصد موقت بودن دربين بوده است و قصد 
نسل و تربيت و پرورش فرزندان و اهداف  ادامه معاشرت وآميزش و قصد حفظ

دروغ  ومحتوي  . اين ازدواج صوري و ظاهري بي ؟ ، در بين نيست ديگرازدواج شرعي
كه هرگزخداوند بدان راضي نيست ودرهيچ ديني آن را براي  است و خيانتي است

  . كس مباح نساخته و مفاسد و مضارآن بر هيچكس پوشيده نيست هيچ
كند، وآنگاه مردم  كه زني را برمردي حرام ترو برترازآن است دا پاك: دين خ تيميه ابن

گيرند و زن را دراختيار او قرار دهند،  و مرد ديگري را همچون فحلي به عاريه يندبيا
خواهند، زن را به عقد ازدواج او درآورند و وي را به  ، در حقيقت نمي كه آنان مردي

وي بسربرد، بلكه  بارا بعنوان شوهرتا آخرعمر دامادي خود بپذيرند واوبا آن زن زندگي
كه چنين مردي برآن زن بجهد و با اوهمبسترشود،  ، كار اين است تنها منظور ايشان ازاين

توان نام نهاد،  گردد!! اين را جز زنا نمي وبدينوسيله آن زن براي شوهرنخستين حالل
تي چگونه يك عمل حرام راس اند. هادهكه اصحاب پيغمبر آن را چنين نام ن همانگونه

، موجب پاكي  كه خود آلوده است شود؟ چگونه چيزي موجب حالل شدن چيزديگري مي
  كند؟  كه خود نجس و ناپاك است چيز ديگري را پاك مي شود، و چيزي ، مي چيزديگري

  .؟ تواندكه شود هستي بخش كينايافته از هستي بخش  ذات
كه  در قلبش جاي داده باشد، پوشيده نيست كه خداوند، اسالم و نور ايمان را، بركسي

بيند، تا چه  كه هيچ عاقلي آن را بخود روا نمي ، ترين زشتيهاست ، اززشت اين عمل تحليل
.  ترين شريعت است كه عالي  و برترين انبياء بزرگترينرسد بشريعت انبياء بويژه شريعت 

لك و احمد و ثوري واهل . براستي حق نيز چنين است و مذهب ما پايان سخن ابن تيميه



   

  هفقه السن      1134 

 

 

اند  گفته . و برخي ظاهر و حسن و نخعي و قتاده و ليث و ابن المبارك هم همينطور است
، چون درقضا حكم بظواهراست نه به مقاصد و  عقد شرط نشود، جايز است ضمناگر در 

،  كه عقد نكاحش باطل است گويد: محللي نيات و اينها در عقود معتبر نيستند. امام شافعي 
دهد  طالقشكند، سپس  كند تا او را براي شوهراولش حالل كه زن را نكاح  محللي است 

  . كند نكاح او صحيح است كه در ضمن عقد نكاح اين مطلب را شرط نمي  و اما كسي
كه تصريح  و زفر گويند: اگر در ضمن عقد آن را شرط كرده باشد، بدينگونه ابوحنيفه

كند، درست است و براي شوهراول   ، حالل شوهراولش نموده باشد، تا آن زن را براي
گردد پس بعد  كراهت دارد. چون عقد ازدواج با شروط فاسد، فاسد مي گردد ولي حالل مي

تواند مجدداً با وي عقد  ، شوهر اول مي از طالق محلل يا مرگ وي و بعد از انقضاي عده
آيد و  د موقت بحساب مياست و عق سدگويد: اين عقد فا نكاح ببندد. ولي ابويوسف

گرددكه  گويد: عقد زن براي محلل صحيح است ولي سبب نمي ) مي بن الحسن محمد (
  گردد.  براي شوهر اول حالل 

براي  -زن سه طالقه  -ثالثه  بطالق  گردد زن مطلق  سبب مي كه  ازدواجي

 شوهر اول حالل گردد

و نكاح مجدد آن برايش  كرد، ديگر مراجعت بدان  زنش را سه طالقه كسي  هرگاه
،  ، بصورت صحيح و بدون قصد تحليل ، مگر اينكه آن زن با مرد ديگري حالل نيست

كرد و بصورت حقيقي با   كند، پس هرگاه مرد دوم از روي رغبت با وي ازدواج ازدواج 
همبستر شد و هر دو لذت جنسي همديگر را چشيدند، سپس با طالق يا مرگ از او  وي

كند آن وقت  از انقضاي عده اگر بخواهد مجدداً با شوهر اولش ازدواج جدا شد، پس 
  گردد. براي شوهر اول ازدواج با آن حالل مي

: زن رفاعه  اند كه گفت كرده  روايتاز عايشه  مسلمشافعي و احمد و بخاري و  امام
و  ، او مرا بصورت قطعي : من نزد رفاعه و همسر او بودم آمد وگفت صقرظي نزد پيامبر

  طالق بتي طالق داد پس ازانقضاي عده با عبدالرحمن بن الزبير 
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يعني آلت تناسلي او  -كه مانند تار جامه بود  او چيزي داشت يكنول ، كردم ازدواج
رفاعة؟ ال، حتى تذوقي  أتريدين أن ترجعي إلى« : لبخند زد وگفت صپيامبر -خيلي ناچيزبود 

 ، جايزنيست؟ نخيراين  به نزد رفاعه برگردي خواهي آيا مي  « »عسيلته ويذوق عسيلتك
مگراينكه تومزه جنسي عبدالرحمن را بچشي واو نيزمزه جنسي ترا، بچشد يعني بايد 

تواني  ، مي واقعي دربين شما پيش آيد، آنگاه ترا طالق داد، بعد از انقضاي عدهجماع 
  . » كني مجدداً با او ازدواج

. و مراد از آن همان اندازه است كه آلت تناسلي  تاس ماعكنايه از ج  « عسيله « چشيدن
آيه قرآن نيز بدينمطلب اشاره  و گردد   غسل هردو با هم برخورد پيداكند و موجب حد و

β+ كند: مي Î*sù $yγs) ‾=sÛ Ÿξ sù ‘≅Ït rB …ã&s! .ÏΒ ß‰ ÷èt/ 4 ®Lym yxÅ3Ψ s? %¹` ÷ρy— …çν u� ö�xî 3 βÎ*sù $ yγs) ‾=sÛ 

Ÿξsù yy$ uΖã_ !$ yϑÍκö�n=tæ βr& !$ yèy_#u�tItƒ βÎ) !$̈Ζsß βr& $ yϑŠÉ)ãƒ yŠρß‰ ãn «!$#...∩⊄⊂⊃∪_ ]:البقرة 

، تا شوهر  اگر او را طالق سوم دهد، ديگر براي شوهر اول حالل نيست« ].230
تواند مجدداً با شوهر  ديگرنكند، اگر شوهر دوم او را طالق داد، پس از انقضاي عده او مي

بتوانند حدود و مقررات شرعي  آنكه، مشروط بر اهي نيستاول ازدواج كند، و بر آنان گن
  . »كنند را مراعات
، كه او را  ، سه طالقه شده است زماني براي شوهراول حالل است كه زني وقتي بنابراين

  كه شروط زير تحقق پذيرد: مجددا بعقد نكاح خود درآورد، 
  صحيح باشد. جبايد ازدواج دوم از نظر شرعي ازدوا -1
  گرفته باشد. ازدواج دوم بايد با رغبت صورت  ناي  -2
  گرفته باشد.  ازعقد بايد عمل جماع بصورت حقيقي و كامل صورت  پس  -3
  شوهر دوم برابر قوانين فقهي آن را طالق دهد و عده طالق را نيز بگذراند. بعد  -4

 اين ازدواج فلسفه

كه بعد از سه   اگر مرد بداند،كه  ، آنست اند كه فلسفه اين ازدواج و علما گفته مفسرين
، مگر اينكه با مردي ديگرازدواج كند، از  طالقه شدن زنش ديگر براي او حالل نيست

بويژه اگر  كند، كار را قبول نمي كند، چون غيرت و شهامت مردان اين طالق خودداري مي



   

  هفقه السن      1136 

 

 

 شوهر دوم دشمن يا رقيب شوهراول باشد. صاحب تفسيرالمنار بر اين افزوده وگفته
نيازنيست و  كند كه از او بي دهد، سپس احساس مي كه زنش را طالق مي  : مردي است

با وي عاجزو  تكند، سپس بعد ازآن از معاشر شود و بدو مراجعه مي پشيمان مي
شود و بار دوم  دهد، سپس باز پشيمان مي گردد و دوباره او را طالق مي خشمگين مي

سازد، ديگر آزمايش و امتحان اوكامل شده  رارميكند و پيوند را برق نيزبوي مراجعه مي
كامل و عدم آگاهي از نياز او  تكه طالق اول بدون تامل و شناخ ، چون ممكن است است
، صورت گرفته باشد. ولي طالق دوم . چنين نيست چون آن بعد ازپشيمان شدن از  بوي

شود،  كامل مي آزمايش كه ، لذاگفتيم گرفته است ، صورت طالق اول و درك اشتباه بودن آن
،  كه نگاهداشتن او را بررها ساختنش بدينمعني است كرد، ، بوي مراجعه پس اگر بعد از آن

كنند  رسدكه پس ازطالق سوم بتوانند با هم زندگي دهد. ديگربعيد بنظرمي ترجيح مي
، كه مراجعت بار دوم و ترجيح دادن نگاهداشن او بر رها  وطالق سوم بدينمعني است

است و رها ساختن بهتر و مرجح است و او از عقل و ادب نيكو  وده، اشتباه ب تنشساخ
، پس شايسته نيست كه زن همچون  كرده است كار مبادرت كه بدان برخوردار نبوده است

،  كند و هر وقت خواست توپ فوتبال دراختياراو باشد و بهرجاكه دلش خواست پرتش
كه براي  ، كار درست و صحيح آنست ند، بلكهو بسوي خويش برگردا كند جعهبدان مرا

هميشه از او جدا شود و ديگر اختيار آن زن از دست او بيرون آيد. چون معلوم شده 
توانندحدود و مقررات شرعي و الهي را  كه با هم سازگاري ندارند و نمي است

يگر كنند. اگر پس ازآن چنان اتفاق افتادكه اين زن از روي رغبت با مردي د مراعات
، دوباره عالقمند  گرفت يا او مرد و شوهر اولي كرد، و اتفاق افتادكه از او نيز طالق ازدواج

داندكه در بستر ديگري خوابيده است و  كند و مي كه با آن زن ازدواج شد و دوست داشت
دادكه با هم سازگاري پيداكنند و  زن نيزببازگشت به نزد او رضايت داد و احتمال مي

رات خدا را مراعات نمايند، در اين صورت پس از انقضاي عده ازدواج حدود و مقر
  مجدد، اشكالي ندارد.

 شد شرطي همراه با باوقتي كه  ح  عقد نكا صيغه
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گفته شود، اين شرط  عقد با شرطي همراه باشد ودرضمن آن شرطي اگرصيغه
يا شرط بصورتهاي زيرخواهد بود: يا ازمقتضيات عقد است يا با عقد منافات دارد 

، اينها  است كرده يكه شريعت ازآن نه كه بسود زن است يا شرطي است ، اي است بگونه
  شوند: هريك حاالت و احكام خاصي دارندكه بشرح زير خالصه مي

  بايد بدانها وفا نمود: شروطي  -1
، وفا بدانها واجب است وآنها  از مقتضيات عقد و مقاصد و اهداف آنست كه شروطي

مانند اينكه شرط شودكه بنيكوئي با زن  كنند، م خدا و رسول خدا ايجاد نميتغييري درحك
رفتارنمايد و هزينه زندگي او را بپردازد ومسكن و پوشاك او را تامين كند و دراداي 

اش  ، اهمال نكند وآن زن بدون اذن و اجازه اواز خانه اش حقوقات شرعي ومراعات نوبه
ون اجازه اوروزه سنت را نگيرد و بدون اجازه اوكسي را نكند و بد مانيبيرون نرود و نافر

   نكند و امثال اينها.  بخانه او راه ندهد و بدون رضاي او دركاالهايش تصرف
  :  وفا بدان واجب نيست كه شروطي  -2  

. اين  عقد صحيح است هكند كه وفا بدانها واجب نيست، اگرچ  را شرط شروطي
مانند اينكه شرط كندكه  .)1(تضاي عقد منافات دارندكه با مق شروط عبارتند از شروطي 

مهريه و كابين  كه  كند، ط نفقه و هزينه زن را نپردازد و يا با او همبستر نشود، يا اينكه شر
كند كه زن نفقه و هزينه زندگي  كند، يا اينكه شرط  نداشته باشد يا اينكه ازانزال جلوگيري 

كند در هفته تنها يك شب نزد او   كند، يا اينكه شرطمرد را بپردازد يا چيزي را باو عطا 
  .  تنها روز پيش او باشد نه شب هك كند،   باشد يا اينكه شرط

اين شروط و امثال آن باطل و فاسد هستند، چون با اصل عقد نكاح منافات دارند  همه
شود، گردند و پيش از آنكه عقد، منعقد  كنند كه با عقد واجب مي و حقوقي را ساقط مي

كسي پيش  كه   پس اين شروط صحيح نيستند، همان گونه .كند او اين حقوق را ساقط مي
. ولي خود عقد  كند صحيح نيست به مبحث شفعه مراجعه شود) را ساقط  ( »شفعه بيع «از 

كه زايد برعقد  كنند، ، چون اين شروط بر معانيي داللت مي نكاح في حد ذاته صحيح است

                                         
  و انظر المغني. 5،4ص 4زادالمعاد ج - 1
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رساند، پس عقد باطل  ط نيست وجهل بدانها هم ضرري به عقد نميشر كرآنهاهستند وذ
كند، باز عقد  كه اگر در ضمن عقد، مهريه حرام و ناروائي را، شرط شود همانگونه نمي

، پس عقد با وجود  . چون ازدواج با عدم علم به عوض آن صحيح است صحيح است
  . شرط و شرط فاسد، جايز است فساد
   : است زن   بنفع شروطي كه   -3

اش يا  كندكه زن را ازخانه باشد مثالً اينكه شرط ازشروط بسود و نفع زن مي بعضي
شهرش بيرون نبرد، يا اورا بمسافرت نبرد يا با وجود او، زن ديگري اختيارنكند و امثال 

، ازدواج صحيح است و شروط لغو هستند، و  بعضي از علماگويند: در اين صورت . آن
، چنانچه  اند: وفا بدان شروط واجب است گفته  د بدانها وفاكند و بعضيكه مر الزم نيست

شافعي و بسياري از  وكند. ابوحنيفه  تواند نكاح خود را فسخ مرد بدانها وفا نكرد، زن مي
  : اند كه كرده اهل علم راي اول را برگزيده و استدالل 

 »ما أو حرم حالالالمسلمون على شروطهم، إال شرطا أحل حرا« : گفت صپيامبر -1
كه  شرطي مگرمسلمانان بايد به شروط خويش وفاكنند و عمل به شروط الزامي است  «

كه درفوق  . اين شروط » كندكه عمل بدان الزامي نيست حرامي را حالل يا حاللي را حرام
شوند، پس صحيح نيستند و وفاي بدانها الزم  ، موجب تحريم حالل مي ازآنها سخن رفت

  . نيست
هر  « »كل شرط ليس في كتاب اهللا فهو باطل وان كان مائة شرط«فرمود:  صپيامبر  -2

: اين  اند كه گفته . »كه دركتاب خدا نباشد، باطل است اگرچه يكصد شرط هم باشد شرطي
  . شروط دركتاب خدا نيست چون عمل بدانها مقتضاي شريعت نيست

نه ازمقتضاي عقد راي دوم  و  تاين شروط نه بمصلحت عقد اس : اند كه گفته  -3
مذهب عمر بن خطاب وسعد ابن ابي وقاص و معاويه و عمروبن العاص و عمربن العزيز 

  باشد و استدالل كرده اند كه : و جابر بن زيد و طاووس و اوزاعي و اسحاق و حنابله مي

'yγ•ƒr$ +  فرمايد: خداوند مي -1 ‾≈tƒ šÏ% ©!$# (# þθãΨ tΒ# u (#θèù ÷ρ r& ÏŠθà) ãè ø9$$ Î/...∩⊇∪_ ]:اي « ].1 املائدة
  . »مومنان عقدي كه بستيد بدان وفاكنيد و عهد و پيمان را بجا آوريد

  . كه قبال نيز از آن سخن رفت».المسلمون على شروطهم« -2
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 : گفت صاندكه پيامبر كرده  روايتبخاري و مسلم و ديگران از عقبه بن عامر  -3
كه بايد بدانها وفا  ترين شروطي شايسته« »ه الفروجأحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم ب«

كه بوسيله آن زن را برخود  شود وشروطي كه درضمن عقدگنجانده مي شود، شروطي است
  . »كنيد حالل مي

كرد وشرط نمودكه در خانه  زني ازدواج باكندكه مردي  با اسناد خود، روايت اثرم  -4
كشيد و داوري را پيش  كار بنزاع نمايد، خودش باشد، سپس خواست او را از آنجا منتقل

مقاطع الحقوق «: زن حق دارد، وفاي بشرط را مطالبه كند  عمر بن خطاب بردند، اوگفت
يابند،كه شرايط آنها تحقق  كند وتحقق مي پيدا مييت وقتي قطع حقوق« »عند الشروط

  .»يابد
حقق هدف ازدواج باشند ومانع ت اينگونه شروط بنفع وسود زن ومقصود اومي چون  -5

كند بايد  كه اگرافزايش مهريه را شرط ، همانگونه باشند، پس وفاي بدانها الزم است نيز نمي
كه اين راي را ترجيح داده و راي اول را  . ابن قدامه نمايد، چون بسود زن است وفابدان 

مان كس در ز ، از طرف هيچ كه ازآنان نام برديم گويد: اقوال اصحابي كند و مي رد مي
،  سراغ ندايم دشان، مورد مخالفت واقع نشده و مخالفت با آن را در عصر خو خودشان

كل شرط ليس « فرمايد: مي ص. وقتي كه پيامبر پس بصورت اجماع اصحاب درآمده است
، ولي اين  كه در حكم خدا و شرع او نيست بدينمعني است ،»...الخفي كتاب اهللا 

. بعالوه اينجا  آنها را نيز ذكركرديم عيتاليل مشروگفته شد شرعي هستند و د كه شروط
، بايد دليل  كه با آنها مخالف است ، مطرح است وكسي اختالف در شرعي بودن آن شرايط

: چنين  گوئيم شود. ما در جواب كندكه اين شرط موجب تحريم حالل مي بياورد. و ثابت
تواند از آن  دان وفا نكرد زن ميكه اگر مرد ب شود، زن ثابت مي ينيست بلكه خيار فسخ برا

، چون  ، اين سخن آنان را قبول نداريم گويند ازمصلحت عقد نيست استفاده كند. واينكه مي
كه بمصلحت طرف عقد باشد، طبيعي  اين شرط ازجمله مصالح ومنافع زن است و چيزي

  بمصلحت عقد نيز باشد. كه ستا
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، عام در  با خصوص ناشي شده استگويد: اين اختالف از معارضه عموم  رشد )1(ابن
كل « : گفت خطبه به مردم ضمندر  ص: پيامبر گفت كه اينجا عبارت است از حديث عايشه

و اما خاصي كه با آن معارض است  ،»شرط ليس في كتاب اهللا فهو باطل، ولو كان مائة شرط
ا استحللتم أحق الشروط أن يوفى به م«فرمود:  ص: پيامبر گفت كه حديث عقبه بن عامراست

اند. ولي  كرده باشند كه بخاري و مسلم آن را تخريج صحيح مي حديثو هر دو  »به الفروج
كه دراينجا  كه در اينگونه موارد خصوص برعموم حاكم است مشهور بين اصوليين آن است

  : عبارت است ازلزوم عمل به شروط
مله مصالحي باشدكه مقاصد عقالء چون درعقود داخل شود و ازج : )2(گويد تيميه ابن

رود مانند مهلت و مدت در عوضها و پول رايج بعضي  ، بكلي ازبين نمي مقصود است
،  شده روختهكه براي كاالي ف ، معين شده است و صفاتي ازكشورهاكه در ضمن عقد معامله

شود. گاهي از شروط  كه براي يكي از زوجين شرط مي اي  شود و حرفه در نظر گرفته مي
  .  گردد بلكه با مطلق مخالف است شود كه از مطلق استفاده نمي اده ميچيزي استف

  : شارع ازآنها نهي فرموده است كه شروطي  -4
. مثل اينكه زن  نهي فرموده است وفا بدانها حرام است آنهاشارع از  كه  شروطي

 نهى« صگويد: پيامبر او را طالق دهد. ابوهريره  »هووي «كندكه مرد  درضمن عقد شرط
أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على بيعه، وال تسأل المرأة طالق أختها لتكفئ ما في 

كرد از اينكه كسي در   نهي صپيامبر « »صحفتها أو إنائها فإنما رزقها على اهللا تعالى
ستد بردست برادر خود بزند يعني اگركسي خواستگاري  داد و خواستگاري و معامله و

كند و  او خواستگاري امزدكسي ديگرنرود براي خودش ازن نگرفته استنمود تا جواب را 
خواهد چيزي را بفروشدكسي ديگرجنس خود را برجنس او عرضه نكند،  كسي مي اگر

كند يا زني ازمردي تقاضا  خود را خواستارنشود تاكاسه او را خالي »ي هوو «وزني طالق 
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بجاي آن بنشيند و از روزي و نفقه او  وكند وا كه زنش را طالق دهد و با او ازدواج نكند
  .  . متفق عليه»استگيرد بيگمان روزي او بر خدا   بهره

  . عبداهللا بن عمرگويد:  آمده است »تشترط « »تسئل «روايت ديگر بجاي  در
حالل نيست كه با زني بشرط « »ال يحل أن تنكح امرأة بطالق أخرى« گفت: صپيامبر

  . بروايت احمد.»دادن ديگري ازدواج شود طالق
كه چنين شرطي  . زني كه نهي مقتضي فساد و بطالت منهي عنه است است بديهي

كند صحيح  كند، فسخ عقد نكاح زن قبلي وابطال حق شوهر و حق زن اورا مطالبه مي مي
  .  گردد باز هم درست نيست كندكه بيع او فسخ بر او شرط كه مانگونه، ه نيست

كندكه با وجود او  ت ميان اينكه زن درضمن عقد شرطشود: پس چه فرق اس اگرسوال
كندكه هووي او را طالق دهدكه اولي  زن ديگري اختيار نكند. و اينكه در ضمن عقد شرط

  .؟ دانيد و دومي را باطل صحيح مي را
رساند  كند، بوي ضررو زيان مي : اگر طالق زن را شرط گفته است القيم چنين پاسخ ابن

نمايد. اما در  كند و دشمنان را بوي شاد مي اش را خراب مي خانه شكند و و دلش را مي
و پيوندي ايجاد نشده است تا اين شرط آن را، بهم  فتهصورت اول نكاحي صورت نگر

بزند ودر نص ديني بين آنها فرق شده است پس قياس آنها با هم فاسد است واشتباه و 
  .  نادرست

:  است )1(شغار ازدواجصحيح و نادرست جمله ازدواجهاي مشتمل برشرط غير از -5
كسي درآورد به شرط  كسي زن تحت سرپرستي خود را بعقد نكاح كه ازدواج شغارآنست

آنكه او نيز زن تحت سرپرستي خود را بعقد او درآورد و درميان آنان هيچگونه مهريه 
في شغار  ال« : از اينگونه ازدواج نهي فرموده است صپيامبر اشد.وكابين وجود نداشته ب

                                         
شغر الكلب  اند: گفته رخيبمعني خالي بودن است و اينجا بمعني ازدواج خالي از مهريه است ب شغار  - 1

يعني سگ پايش را بلند كرد تا بشاشد و اين نوع نكاح نيز از زشتي و قباحت بدان تشبيه شده است 
  اند.مترجم  را بر آن نهاده  و نام آن 
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در اسالم ازدواج زن در برابر ازدواج زن ديگر بدون مهريه درست نيست و از « »االسالم
  ».استرسوم و عادات دوره جاهليت 

: اسناد اين  گفته است ”زوائد ”. در طريق انس بن مالك ازابن عمر وابن ماجه  بروايت
برآن وجود دارد. و حديث صحيح و راويان آن مورد اعتماد هستند و شواهد صحيحي نيز 

  . : حسن صحيح است وگفته كرده  روايتترمذي هم از طريق عمران بن الحصين آن را 
كه كسي  كرده است و شغار آنست از نكاح شغارنهي صپيامبر : استعمرگفته  ابن  -2

گويد: دخترت يا خواهرت را بعقد نكاح من دربياوربشرط آنكه من نيز دختر يا  بديگري
مهريه هريكي  واقع. يعني در  ”اي نباشد د تو درآورم و در ميانشان مهريهخواهرم را بعق

  . عقد نكاح آن ديگري باشد. بروايت ابن ماجه

 ح شغار ره نكا ء دربا علما رأي

نكاح شغار اصال  گويند كرده و مي ، استدالل  علما بدين دو حديث و روايت جمهور
نكاح صحيح است و براي هريك از دخترها  گويد:  . ابوحنيفه شود و باطل است منعقد نمي

گردد. چون هر دو مرد چيزي را بنام مهريه نام  بر شوهر او واجب مي »مهر المثل «و زنها 
را ندارد، چون قرار دادن زني در برابرزن ديگرمال  ناند كه صالحيت مهريه واقع شد برده

گردد و فساد آن  برمينيست تا مهريه واقع شود. فساد و تباهي دراين عقد به مهريه 
كه زني را بر شراب يا خوك و گراز عقد كند و  شود، همانگونه  موجب فساد عقد نمي

”  مهر المثل “گردد و  شراب يا گراز را مهريه او قرار دهد كه در اينصورت عقد فسخ نمي
  شود.  بر او واجب مي

 ر نهي شده و دليل آن چيست؟ ح شغا از نكا چرا

اند: علت آن تعليق و توقيف عقد  گفته زآن اختالف دارند: بعضيدر علت نهي ا علما
، چون عقد بايد قطبي باشد. و در اين جا  درعقد نكاح صحيح نيست دناست ومعلق بو

شود تا اينكه ازدواج دخترت  ازدواج دخترم منعقد نمي «گويد:  ، زيرا مي چنين نيست
  . »منعقد نشود
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 وگيري جنسي است  ركت در جماع و بهره، مشا علت فساد آن اند: گفته  برخي
كه زن  برخورداري از هريك ازآنها، مهريه ديگري قرار داده شده است و آن مالي نيست

شود، بلكه نفع و سود آن به ولي او  ازآن نفع ببرد وازاينراه نفعي عايد زن نمي
ه حق كه مالك حق تمتع و برخورداري از زن خود شده است در برابر اينك گردد، برمي

كه در اين عقد  . بديهي است برخورداري از دختر يا خواهر خود را بديگري داده است
كه ازآن سود ببرند. ابن  اي نخواهند داشت شود و هيچكدام مهريه بهردو زن ظلم مي

  . تكه اين بيان با زبان عربي سازگار اس گفته است القيم

 صحت ازدواج شروط

كه اگر آنها وجود نداشته باشند و  يي است ، چيزها صحت و درستي ازدواج شروط
گيرد و احكام و حقوقات شرعي بدان تعلق  تحقق نيابند، شرعاً ازدواج صورت نمي

  : زير است شرحشوند. اين شرايط ب گيرند و آثار ازدواج برآن مترتب نمي نمي
س نبايد كند شرعاً ازدواج با او حالل باشد. پ  خواهد با آن ازدواج كه مرد مي زني  -1 

-زن برابر مقررات شريعت اسالم بصورت موقت يا ابدي براوحرام باشدكه در جاي خود 
  . گفت به تفصيل ازآن سخن خواهيم  -كه ازدواج با آنها حرام است  زناني 

، در سه چيز بيان مي  بوط بدان كه مباحث مر  بهنگام عقد ازدواج حضور گواهان -2
  شود: 

   انحكم حضور گواه بيان  - الف
  بايد در گواهان موجود باشد. كه شرايطي   -ب
  گرفتن زنان. گواه    - ج

 م عقد نكاح ن در هنگا حضور گواها حكم

كه برهان و  شود،  علما گويند كه عقد ازدواج وقتي درست است و منعقد مي جمهور
ان گواه  ، كه در حال اجراي صيغه عقد نكاح ، دليل آشكاري در بين باشد و اين وقتي است

ديگري نيز  سيلهشود، حتي اگر بو حضور داشته باشند و بدون حضورآنان عقد منعقد نمي
  . اعالم شود باز هم بدون حضور گواهان صحيح نيست
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بهنگام عقد، حاضربودند و بنا به سفارش طرفين عقد، آن راكتمان كنند  گواهان هرگاه
و به داليل زير  .  )1(است  وميان مردم ازآن سخن نگويند، دراين صورت عقد نكاح صحيح

  اند: استناد كرده
زنان « »البغايا الالتي ينكحن أنفسهن بغير بينة« : گفت صگويد: پيامبر عباس ابن  -1

نكاح  بعقدفاحشه و بدكاره آنها هستندكه بدون حضورشاهد وگواه و بينه خود را 
  . . بروايت ترمذي »آورند درمي
هيچ نكاحي « » نكاح إال بولي وشاهدي عدلال«فرمود:  صپيامبر گويد: عايشه  -2

. بروايت  » بدون حضور ولي و سرپرست زن و حضورگواهان عادل صحيح نيست
. اگر  متوجه صحت است يعني صحيح نيست ديث. مفهوم نفي در اين ح دارقطني

گواهان صحيح نباشد پس حضورگواهان شرط صحت است يعني بدون گواهان  بدون
گواهان صحيح نباشد پس حضورگواهان شرط صحت است  ن. اگر بدو صحيح نيست

چون عدم حضورگواهان موجب عدم صحت نكاح است وهرچيزي كه بدينگونه باشد 
  . شرط است

گواهان آن  گويد: در نزد عمر خطاب از نكاحي سخن بميان آمد كه   ابوزبير مكي -3
دانم و اگر  ا جايز نمي: اين نكاح پنهاني است و من آن ر يك مرد و يك زن بودند، اوگفت

  .  دمش كردم رجم مي من بدان اقدام مي
: اين احاديث اگرچه ضعيف هستند ولي همديگررا  امام مالك در موطاء بروايت
و از تابعين و ديگران  ص: عمل اهل علم از اصحاب پيامبر گفت كنند. ترمذي تقويت مي

                                         
گويند: اعالم آن و مشهور شدن  دانند. بلكه عقد نكاح را فرض نمي درو ياران او حضورگواهان  مالك - 1

گويند: خداوند از حضورگواهان بهنگام عقد معامالت و داد و ستد ذكري  . مي استكافي  بين مردم
معامالت فرض  عقدكه دليل محكم داريم بر اينكه حضورگواهان در  بميان آورده است در حالي

، حاالكه خداوند در نكاح نامي از حضورگواهان نبرده است پس بطريق اولي حضورگواهان  نيست
كه اين پيوند ازدواج بين طرفين عقد، بمنظور حفظ  . بلكه هدف آنست ستدر آن فرض و شرط ني

  و آشكارگردد. دنسب و نژاد، در ميان مردم اعالن شو
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و در ميان آنان در اين  ستنياند: نكاح بدون حضورگواهان درست  نيز بر اينست وگفته
  اند.  باره اختالفي پيش نيامده است ولي بعضي ازمتاخرين ازاهل علم درآن اختالف كرده

گيردكه فرزند است پس براي  حق غيرمتعاقدين به حضورگواهان تعلق مي چون  -4
وي نشود و نسب فرزند  ر نسبپدر منك  حفظ نسب فرزند حضورگواهان شرط است تا

  : گويند، بدون حضورگواهان عقد نكاح صحيح است بعضي ازاهل علمضايع نگردد. 
جمله اينان شيعه و عبدالرحمن بن مهدي و يزيد بن هارون و ابن المنذر و داود  از

روايت شده است كه حسن فرزند  اند. كرده  بير نيز بدان عمل هستند و ابن عمر و ابن الز
  .  د، سپس اعالم نمود كه نكاح كرده استكر علي بن ابيطالب بدون حضور گواهان ازدواج 

، در نكاح خبري و حديثي به ثبوت  : درباره حضور دو شاهد وگواه المنذر گفت ابن
: خداوند به حضور گواهان درمعامالت و بيع امركرده  گفت بن هارون يد. يز نرسيده است

د نه براي بيع و ان . صاحبان راي براي نكاح حضورگواهان را شرط دانسته است نه در نكاح
 دكردن گرفت و طرفين عقد آن را پنهان كامل صورت . هرگاه عقد نكاح بصورت معامالت

وبكتمان آن توصيه نمودند، عقد صحيح است ولي چون امر به اعالن آن شده است 
 . از جمله كراهت دارد. مذهب شافعي و ابوحنيفه و ابن المنذر چنين است كتمان اين

گويد   مالك امامباشند.  اند، عمر و عروه و شعبي و نافع مي روه دانستهكه آن را مك كساني 
كه اگر  كرده است  شود. ابن وهب از مالك روايت  كنند، نكاح فسخ مي آن را پنهان اگر

كنند، بايد از  كه آن راكتمان كرد با حضور دو مرد سپس ازآنان خواست مردي با زني ازدواج
ق دهد و نكاح درست نيست و در اين صورت اگرمرد با هم جدا شوند و مرد زن را طال

اش را نيز بپردازد وگواهان مورد بازخواست و تعقيب  بايد مهريه زن همبسترشده باشد،
  قرار نمي گيرد. 

  ن شرايط گواها

بايستي عاقل و بالغ باشند و سخن طرفين عقد را بشنوند و بدانند كه مقصود  شاهدان
كور باشند بايستي بيقين صداي  اگر گواهان  عقد ازدواج است (،  طرفين عقد از آن سخنان

. اگر گواهان نابالغ يا ديوانه يا كر يا  طرفين عقد را از هم تشخيص بدهند و بشناسند)
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،  ، چون وجود اينها از نظر شرع با عدم وجودشان مست باشند، عقد نكاح صحيح نيست
  . يكسان است

 ن گواها  عدالت شرايط

 گواهانگواهان شرط صحت عقد ازدواج نيست و با حضور   عدالت ند:گوي  حنفيه
. هركس شايسته واليت ازدواج باشد، شايستگي گواهي  فاسق نيز عقد نكاح صحيح است

  . و شهادت بر ازدواج را نيز دارد. چون مقصود از حضورگواهان اعالن ازدواج است
حضورگواهان عادل را  .»دلال نكاح إال بولي وشاهدي ع« با توجه به حديث شافعيه
گيرد دو راي  دانند. اگر عقد ازدواج با حضورگواهان مجهول الحال صورت شرط مي

  . كه صحيح است وجود دارد و مختار مذهب شافعي آنست
گيردكه حقيقت عدالت  ازدواج درروستاها و بيابان و ميان عامه مردم صورت مي چون

شود  كند، لذا بظاهر حال اكتفا مي مشقت ميو اعتبار عدالت ايجاد  تآنان شناخته نيس
  گواهان مجهول باشد و فسق آنها ظاهر نباشد.  كه حال وكافي است

گواه فاسق بوده است اشكالي ندارد چون شرط عدالت  كه بعد از عقد معلوم شد، هرگاه
كه فسق او ظاهر و آشكار نباشد و هنگام عقد فسق او مستور و پوشيده بوده است  آنست
  .  دالت تحقق يافته استپس ع

 دادن زنان  گواهي

دانند، بنابراين اگر  و حنابله در گواهان نكاح مرد بودن و ذكورت را شرط مي شافعيه
. زيرا ابوعبيده از  گيرد صحيح نيست صورت زنعقد ازدواج با حضور يك مرد و دو 

اهي زنان گو  برآن بوده است كه صسنت پيامبر :  گفته است كه كرده است زهري نقل
، عقد مالي نيست و  . چون عقد ازدواج جايز نيست »طالق «و  »نكاح «و  »حدود«درباره 

باشد و معموال بيشتر مردان درآن وقت حضور دارند پس با شهادت  ازآن مال نمي ودمقص
. ولي حنفيه اين شرط را قبول ندارند  شرعي »حدودات«رسد، مانند  دو زن بثبوت نمي

عام اين  هوم. چون بمف كافي است وگواهي دومرد يا يك مرد و دوزن گويند شهادت ومي
واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن «آيه توجه دارند: 
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دو نفر از مردانتان راگواه بگيريد، اگر دو مرد حضور نداشتند پس « »ترضون من الشهداء
. وگويند: عقد  »بگيريد گواهاهي آنان راضي هستيدكه بگو يك مرد و دو زن را از كساني

، پس با شهادت زنان همراه مردان صحيح  اي است ، عقد معاوضه ازدواج هم مانند بيع
  . است

 ن حريت و آزادگي گواها شرط

دانند و امام احمد آن را  گواهان را شرط مي  و شافعي حريت و آزاده بودن ابوحنيفه
داند، همانگونه كه در  با حضور دو گواه عبد را صحيح مي و عقد ازدواج داند يشرط نم

گويد: ازكتاب خدا و سنت رسول خدا نصي دردست  شود و مي ديگرحقوقات پذيرفته مي
 ستگوكار و امين و را كه درست گواهي عبد را نپذيرد وآن را ردكند، مادام كه ، نيست
  گواهي عبد اشكالي ندارد. باشد،

 ن  ن بودن گواها مسلما شرط

ازدواج بين مرد و زن مسلمان باشد و هر دو مسلمان باشند فقها بدون اختالف  اگر
دانند. ولي اگر مرد مسلمان با زن غير مسلمان  گواهان را شرط مي مسلمان بودن

گرفتن غيرمسلمان اختالف دارند. احمد و شافعي و محمد بن  درگواهي ،كند ازدواج
، چون ازدواج براي  عقد ازدواج صحيح نيست گويند با حضورگواه غيرمسلمان الحسن

. ابوحنيفه و ابويوسف اگر زن  غيرمسلمان برآن قبول نيست  مسلمان است وگواهي
دانند. و اين نظريه در قانون احوال  كتاب را جايز مي دو نفراهل گواهي كتاب باشد، اهل

  .  شخصيه پذيرفته شده است

 ازدواج، يك عقد شكلي است عقد

كامل است  ، عقد ازدواج  ن و شرايط انعقاد عقد ازدواج تحقق پذيرفتاركا هرگاه
حضور نداشته باشند احكام و آثار شرعي بر آن مترتب  نوليكن از نظر شرعي تا گواها

شود. چون حضور گواهان غير از رضايت طرفين عقد است و از ماهيت آن بيرون  نمي
،  كه درانعقاد و تحقق آن د رضائيگويند و با عق ، از اينجهت آن را عقد شكلي  است
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كافي است مخالفت دارد و يكي نيستند، چون درآن تنها  هم باپيوستگي قبول ايجاب 
كه  ، مانند عقد اجاره وامثال آن رضايت طرفين عقد ايجادكننده عقد و پديد آورنده آنست

كند  بمجرد رضايت طرفين احكام شرعي برآن مترتب است و قانون نيزازآن حمايت مي
  بچيزي نياز باشد. كهبدون اين

   آن  قطعي و تنفيذ عقد و روا بودن شرايط

كامل و صحيح واقع شد، براي اينكه نافذ و قطعي و روا باشد و   عقد بصورت هرگاه
  : كسي نباشد تحقق شرايط زير ضروري است محتاج به اذن و اجازه 

هر دو داراي اهليت و  اند، اجراكرده و پديد آورده رابايد طرفين عقدكه آن  -1
كامل يعني عاقل بالغ حر باشند. اگر شايستگي يكي ازآنهاكامل نباشد  شايستگي
كه ناقص العقل يا نابالغ اهل تمييز، يا عبد باشد دراين صورت اگركسي اجراي  بدينمعني

بندد، اجراي عقدش وقتي صحيح  شخصا براي خويش عقد مي دكه خو عقدكرده است 
اش بدهد، پس اگرولي يا ارباب، عقد جاري شده را، قبول  باب او اجازه ركه ولي يا ا است

شود و قطعي وروا است و اگر  داشت واجازه داد، آثارواحكام شرعي برآن مترتب مي
  يابد. گردد و قطعيت نمي شود وآثارشرعي برآن مترتب نمي عقد باطل مي آناجازه نداد، 

كه حق انجام مستقيم عقد را برايش  د،بايد هر دو طرف عقد، داراي صفتي باشن -2
 ، تايجاد كند. پس اگر اجراكننده عقد، فضولي وكسي باشد كه بدون داشتن وكالت يا والي

كه درآن بوي وكالت داده شده است  عقد را اجراكند، يا وكيل باشد ولي بخالف آنچه
بر او، وجود  كند يا اجراكننده عقد، ولي باشد، وليكن ولي نزديكتر ازاو و مقدم  عمل

، اگر عقد، شرايط انعقاد و صحت را داشته باشد، صحيح  داشته باشد، در همه اين احوال
، آثار و احكام شرعي برآن مترتب  نفع و مسئول است ليكن بشرط اجازه طرف ذي

  گردد. مي

 گردد لزامي و قطعي مي وجود آنها عقد ازدواج ا كه با شرايطي 

باشد،  داشتهركان و شرايط صحت و شرايط تنفيذ را عقد ازدواج بطوركامل ا هرگاه
، حق نقض و فسخ آن را ندارند و اين  كند وهيچيك اززوجين وديگران الزام پيدا مي
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.  گردد و در عقد ازدواج اصل بر اينست گسسته نمي پيوند، جز با طالق يا مرگ يكي ازآنان
و آميزش زناشوئي و تربيت ، از قبيل ادامه معاشرت  چون مقاصد و اهداف شرعي ازدواج

فرزندان و پرورش و اداره آنها، جز از راه الزامي بودن و ثبوت استمرار اين پيوند، امكان 
، دريك  اند: شرايط لزوم عقد ازدواج پذيرد. لذا علما گفته ندارد و بدون آن تحقق نمي

ج حق و صحت و تنفيذ آن هيچيك ازطرفين ازدوا بعدازانعقادشوندكه  شرط خالصه مي
فسخ آن را نداشته باشند، چون اگريكي از آنان حق فسخ داشته باشد ديگر اين عقد 

  آيد. لزوميت نخواهد داشت و عقد الزم بحساب نمي

 گردد و در چه صورتي عقد غير الزم مي  موقع چه

مرد زن را فريب داده يا زن مرد را فريب داده است عقد جنبه  گردد كه  اگر معلوم
كند. مثال اگرمردي با زني  تواند آن را فسخ ، مي كه زيان ديده است و طرفيالزامي ندارد 

در اين صورت  ، تكه مرد عقيم است و زن ازآن اطالع نداش كرد و معلوم شد، ازدواج
كند، مگر اينكه او را  كرد، حق داردكه عقد را نقض و فسخ هرگاه زن ازآن اطالع حاصل

راضي باشد، دراين صورت اين حق از او سلب قبول داشته و به معاشرت وآميزش او 
  گردد.  مي

: بدان زن  گفت كرده بود، عمر بن خطاب به وي   عقيم بود، با زني ازدواج كه  مردي
  كه تو عقيم هستي و او را آزاد بگذار بين اينكه با تو بماند يا عقد نكاح را فسخ  خبر ده

كه مرد با زن ازدواج كند بر مبناي  هاي فريب آنست كند. و همچنين يكي ديگر از صورت
،  باشد، ولي بعداً معلوم شدكه او فاسق و تباهكاراست و راست مي درستكاراينكه او مرد 

  دراين صورت نيز زن حق فسخ نكاح را دارد.
كرد، بتصوراينكه او دوشيزه است ولي  : اگر مردي با زني ازدواج گفته است  تيميه ابن

تواند نكاح را  ، او مي بكارت او ضايع شده است وبكر نيست بعد معلوم شدكه دوشيزه و 
كند و اگر پيش از همبستري   التفاوت مهريه دختربكر و زن بيوه را مطالبه كند و مابه فسخ
شود و همچنين  كرد، مهريه بكلي ساقط مي  ، برآن عيب واقف شد، ونكاح را فسخ شدن

،  و تمتع جنسي و موجب نفرت طبع استكمال لذت  كه مانع ، اگر مرد در زن عيبي يافت
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كه زن مستحاضه و دائم الحيض است  ، بنابراين اگر مرد دريافت بازهم عقد الزامي نيست
جماع  نع، بسته و ما كه مجراي آلت تناسلي زن كند. يا دريافت   تواند نكاح را فسخ مي

كند،  فسخ ايجاد ميكه براي طرفين حق  ، باز هم حق فسخ دارد. و ازجمله بيماريهائي است
لك و پيسي و ديوانگي و جذام است و عالوه برآن اگر آلت تناسلي مرد بريده شده و يا 

  كند.  نكاح خود را فسخ  تواند ميباشد يا كوچك باشد، زن  - عنين  -از عمل جماع عاجز 

 است  ح  نكا  از نظر علما موجب فسخ كه عيوبي 

  ا هم اختالف دارند: عيوب ب  فقهاء درباره فسخ نكاح بوسيله
از جمله داود و ابن حزم برآن هستندكه هيچ عيبي موجب فسخ نكاح  گروهي -1
  عيوب بزرگ باشند. اينشود، هر اندازه  نمي

كه عقد  گويد: بضرورت و داليل قطعي ديني ثابت شده است  »النديه الروضه«مولف 
جماع و وجوب  نكاح يك عقد الزامي است و احكام زناشوئي ازقبيل همبستري و

.  شرعي برآن مترتب است امپرداخت نفقه وهزينه و امثال آن و ثبوت ميراث و ديگر احك
كه خروج ازپيوند ازدواج تنها با طالق يا مرگ  و همچنين بضرورت ثابت شده است

  باشد.  مي
، بر  توان پيوند نكاح راگسست ، مي كند كه بوسيله اسباب ديگري گمان   هركس پس

كه  ، آن را باثبات برساند. عيوبي ديني رتبا دليل صحيح و ثابت شده بضرو كه وي است
گردند، حجت و دليل روشني ندارند و چيزي ازآنها   اند براي اينكه وسيله فسخ برشمرده

الحقي « : گفت خطاب به آن زن ازقبيله بني بياضه صبثبوت نرسيده است واما آنچه پيامبر
، و بفرض اينكه احتمال غيرطالق را نيزداشته باشد،  ، صيغه طالق است صيغه »بأهلك

. و فسخ نكاح بوسيله ناتواني  كه ازآن اراده معني يقيني راكرد، نه غير آن واجب است
اينكه  تادليل صحيحي ندارد. پس اصابا بقاي نكاح است  -عنين  -جنسي وعدم رجوليت 

كه بعضي عيوب را  نگيزاستكه نكاح را باطل كند. براستي شگفت ا رسد، چيزي بثبوت مي
  دانند.  دانند و بعضي را موجب نمي موجب فسخ نكاح مي
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گردد وبا بعضي  ، فسخ مي گويند ازدواج با وجود بعضي ازعيوب بعضي مي  -2  
گردد. و اينان جمهوراهل علم هستند و براي مذهب خويش چنين استد  ديگرفسخ نمي

  اند: الل كرده
با زني  صكه پيامبر است كرده  روايتاكعب بن زيد كعب ي كه زيدبن بدانچه  - الف

،  بر بستر نشست وكرد، چون به نزد او رفت و جامه ازتن بدرآورد  ازبني غفارازدواج
، سپس  كه در پهلوي او پيسي و لك وجود دارد، لذا از بستر او دوري گرفت دريافت

. بروايت  "] او پس نگرفت كه بوي داده بود، چيزي از اي ، از مهريه : [لباست را بپوش گفت
  احمد و سعيد بن منصور.

: مردي كه فريب زني را خورده باشد،  گفت كه ازعمربن خطاب روايت شده  -ب
، يا داراي بيماري پيسي باشد، با توجه باينكه مرد از او  كه ديوانه يا جذامي بدينگونه

دارد مهريه خود را از  اش را دارد و مرد حق گرفتن تمام مهريه  ، حق برخوردار شده است
گروه هم درباره  . اين ... بروايت مالك و دارقطني او را فريب داده است كه  بگيرد،كسي 
  شود اختالف دارند: كه موجب فسخ نكاح مي عيوبي

تنها قطع آلت تناسلي وناتواني جنسي وعنين بودن را موجب فسخ نكاح  ابوحنيفه
ي و جذام و انسداد مجراي آلت تناسلي زن را و پيس يوانگيداند. و مالك و شافعي د مي

اند، عيب ديگري را  گفته  گانه كه امامان سه  اند و امام احمد عالوه بر آنچه نيز بدان افزوده
  كرده است.  كه مجراي پس و پيش او يكي شده باشد) اضافه  زني ( »فتقاء «بنام 

  وتحقيق دراين قضيه  پژوهش 
،  ، بنحوي معيوب است و شايان اعتبار نيست برشمرديمكه   حقيقت هريك از آرائي در

كه  ، وقتي چون زندگي زناشوئي بر اساس آرامش خاطر و مهر و شفقت نهاده شده است
وجود داشته باشدكه موجب  هائي ماري، عيوب وكاستيها و بي در يكي از طرفين ازدواج

يابد، لذا شارع  مي، تحقق ن ، مقصود اصلي ازدواج نفرت و دوري طبع طرف ديگر است
. اما  ، مخيرگردانيده است بين پذيرش و عدم پذيرش  -زوجين -مقدس طرفين ازدواج را 

  گويد:  كه  باره بعمل آورده است نابن القيم پژوهش شايان توجه در اي
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، وكري و بريده شدن هردو دست با هردو پا يا يكي ازآنها براي زن  و اللي ، كوري
بي هستندكه نفرت انگيزاست و سكوت ازآنها درموقع اجراي ومرد هردو يكي از عيو

و فريب است و با ديانت منافات دارد.  يانتترين عيب پوشي و خ عقد، بزرگترين وزشت
كه تو عقيم هستي و او را بين  : برو به وي خبرده كه عقيم بودگفت عمرخطاب به مردي

كه عقيم بودن به  ب ديگريفسخ نكاح و ماندن نزد تو، مخيرگردان پس او درباره عيو
!! سپس ابن القيم  كند؟ گويد و چگونه حكم مي چه مي آيد، ميكمال بحساب  نسبت آنها،

كه موجب نفرت يكي ازآن دوگردد و با وجود آن هدف  كه هرعيبي گويد: قياس آنست مي
، حاصل نشود، موجب خيارو  كه مهرو شفقت زوجين به همديگراست و مقصود نكاح

كه در داد و ستدكاال چنين باشد، در نكاح بطريق اولي  . وقتي است حسخ نكاداشتن حق ف
كه بدانها وفا شود، تا شروط بيع  تر است كه شروط نكاح شايسته بايد چنين باشد. همانگونه

  كه از راه فريب او را دچار زيان كسي  ، فريفته شدن و مغبون بودن خدا و پيامبرش و هرگز
كه فريب و زيان را بپذيرد. هركس در مقاصد و اهداف شرعي و  اند، هاند، ملزم نساخت كرده

كند، و مصالح و منافع شرعي را، درنظر  مصادرو موارد و عدل و حكمت آن تامل و دقت
پنهان و  او، ازديد  ، و همگامي وسازگاري آن با قواعد شريعت بگيرد. ترجيح اين سخن

:  گفت كه است كرده  روايتز ابن المسيب ماند. يحيي بن سعيد االنصاري ا پوشيده نمي
كه ديوانه يا جذامي يا داراي پيسي باشد و بعقد نكاح مردي  عمر خطاب فرمود: هرزني

، مرد  از اين عيوب است يكيكه داراي  بافت درآيد وآن مرد با اوهمبسترشده باشد و در
هريه او را بپردازد ، بايد م كند ولي چون با او همبستر شده است تواند نكاح را فسخ مي

كند، چون  كه مهريه را به آن مرد پس بدهد، و خسارت او را جبران وليكن بر ولي او است
  .  شده است سولي او مرتكب فريب و تدلي

كه داراي بيماري جنون يا برص  : هر زني است كرده  روايتاز حضرت علي  شعبي
كسي درآيد، تا  اشد، چون بعقد نكاح، يا جذام باشد يا انسداد مجراي تناسلي داشته ب پيسي
كه  كرد. حق خيار دارد، حاصل اطالع، اگرازآن عيوب  كه مرد با او همبسترنشده است زماني

گرفته باشد  تواند او را نگاه دارد يا اورا طالق دهد و اگر با او همبستر شده باشد وكام مي
  بايد تمام مهريه او را بپردازد. 
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عمر  زي واوازيحيي بن سعيد واو ازسعيد بن المسيب ابروايت ازسفيان ثور وكيع
كرد و با او همبستر شد و از  : هرگاه مردي با زني ازدواج گفت اندكه كرده  روايت
گيرد و مرد بايد معادل  كه اوكور يا پيس است زن تمام مهريه را مي گرفت و دريافت اوكام

عمر خطاب تنها اين عيوب نبوده . و مقصود  آن را ازكسي بگيردكه او را فريب داده است
ازاين قبيل باشند،  كهكند بلكه عيوب ديگر نيز  است و نخواسته است انحصاراً بدانها اشاره

المثل دانش و دين و قضاوت  همين حكم را دارند. و قاضي شريح نيزكه نمونه و ضرب
  كرد. گونه حكم مي  بود. بهمين

ديگر   گويد: مردي با مردي او از ابن سيرينبروايت از معمر و او از ايوب و  عبدالرزاق
: من زيباترين  گفت : اين شخص به من گفت داوري را بنزد قاضي شريح بردند، يكي ازآنان

:  گفت . قاضي شريح كور را برايم آورده است آورم و حاال يك زن زن را به ازدواج تو درمي
:  كه او گفت كن   . دقت يز نيست، عقد نكاح جا كرده است اگر عيب را بر تو پوشيده و نهان

  كند. تواند نكاح را بهم بزند و فسخ  كه موجب تدليس و فريب مرد باشد، مرد مي هر عيبي
: هركس در فتاواي  شود. وگفت موجب فسخ نكاح مي ، مانيدر هر درد بي گويد:  زهري

ي از يابدكه آنان فسخ نكاح را ببعض كند، درمي ، تامل و دقت اصحاب و علماي سلف
اند و تنها روايتي از عمر بن خطاب رسيده است كه آن را در چهار  عيوب اختصاص نداده

شود:  : تنها چهار عيب موجب فسخ نكاح زنان مي عيب محدود و منحصردانسته است
. و براي اين روايت اسنادي بيش از  ، پيسي و بيماري مربوط به فرج ، جذام ديوانگي

. و اين مطلب از ابن عباس با اسناد  ر و علي سراغ نداريماز عم »وهبابن «و  »اصبغ «
كه زوج بطورمطلق صيغه  گفته شد وقتي است كه . تا اينجا آنچه متصل روايت شده است

عقد را جاري و شرطي را ذكرنكرده باشد. وليكن اگردرضمن عقد، سالمت جمال 
نوجوان  نكردكه ز رطكه زشت ونازيبا است يا ش كرده بود ومعلوم شد، وزيبايي را شرط

كرده  باشد ومعلوم شدكه او پيرزني است كه بعضي ازمويهايش سفيد شده است يا شرط
كه دوشيزه نيست درهمه اين احوال او حق فسخ نكاح را  بودكه دوشيزه باشد ولي دريافت

اي ندارد و اگربعد ازدخول و  دارد. اگرپيش از همبستري و دخول باشد زن مهريه
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، زوج را فريب داده باشد،  گيرد. اما اگرولي زن كامل بدو تعلق مي مهريههمبستري باشد 
  كند.   بايد مهريه را برايش جبران

يافت  آن را در شود و اگر اش ساقط مي عامل فريب مرد بوده باشد، مهريه و اگر زن
، بدان  گرداند. و امام احمد در يكي ازدو روايت ازوي به وي برمي راكرده باشد، آن 

. اگر مرد چنين شرطي راكرده باشد بر مبناي اصول و قياس مذهب امام  كرده است ريحتص
 درمرداند: هرگاه زن صفتي را  . وليكن ياران امام احمدگفته احمد، اين مطلب موجه است

كند   كند وخالف آن ثابت شود زن حق خيارندارد مگراينكه صفت حريت را شرط شرط
تواند  ، آنوقت حق خياررا دارد و مي بلكه عبد وبنده است ، كه اگر معلوم شدكه اوحرنيست

  كند.  نكاح را فسخ
.  رسيد، دو نظريه هست بوت، شرط شود و خالف آن بث نسب شريف درصورتيكه

آيد آنست بين شرط كردن ازجانب  كه از مذهب و قواعد مذهب امام احمد، برمي آنچه
،  ، حق خيار و فسخ نكاح ان شرط، بلكه درصورت فقد ، فرقي نيست مرد وازجانب زن
با طالق جدائي را اختياركند و حال  تواند ، چون زن نمي تر و اولي است براي زن شايسته

،  آنكه مرد چنين حقي را دارد. پس اگر مرد با وجود داشتن حق طالق و امكان جدائي
فسخ و كه چنين حقي و چنين امكاني را ندارد، حق  حق فسخ نكاح را داشته باشد، زن

  . است رت خيار، براي او شايسته
كه پست و دني بحساب  ، اي است ه شوهرداراي صنعت و حرفه شدكمعلوم  اگر

كمال لذت واستمتاع زن  آيد ولي ازنظردين وآبرو، هيچ عيبي ندارد، ليكن مانع مي
كند، پس چگونه اگر زن  را فسخ كه نكاح خود گويند براي زن جايز است شود، مي

كه پير و زشت و كور و  مرد جوان وآراسته وتندرست باشد، ولي معلوم شد، كندكه شرط
سازند و او را از حق  ، زن را بپذيرش چنين ازدواجي ملزم مي كر و الل و سياه چرده است

،  و قواعد شرع ياسكنند؟ براستي اين نظربسيار متناقض و از عقل و ق فسخ نكاح منع مي
  . بدور است

شودكه اگر باندازه  ، اين امكان داده مي ويد: چگونه بيكي اززوجينگ سپس ابن القيم مي
كند وي  ، حق داشته باشد كه نكاح خود را فسخ يك دانه عدس در ديگري پيسي يافت
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تر است اين حق از او سلب  كه از پيسي مسري گري است كه او دچار بيماري اگر دريافت
كتمان  ص!! هرگاه پيامبر رمان ديگر؟د العالج و بي هاي صعب شود و همچنين بيماري مي

كرده باشد و همچنين اگر كسي ازآن عيب اطالع داشته بروي نيز  كاال را بر بايع حرام عيب
كتمان عيوب در نكاح  كند و كتمان نمايد، پس چگونه كه عيب را از خريدارنهان حرام است

  !!. كند؟ را تحريم نمي
مشورت نمود و  صوابوجهم با پيامبردخترقيس درباره ازدواج با معاويه  فاطمه

اما « »أما معاوية فصعلوك ال مال له، وأما أبو جهم فال يضع عصاه عن عاتقه« فرمود: صپيامبر
. »نهد ، و اما ابوجهم عصاي سفر را از دوش نمي معاويه مردي است فقير و تنگ دست

پس  كه بيان شود. تر است و واجب است پس بيان عيوب درنكاح بهترو شايسته
كه حرام هستند، در عقد نكاح موجب الزام آن  عيب و تدليس و خيانت كتمان ونهچگ
، چون زنجير بگردن طرف  گردند، و صاحب عيب راكه مورد نفرت است مي

كه سالمت و تندرستي شرط شده باشد و خالف آن شرط  اندازد، بويژه وقتي ديگرمي
، چنين چيزي را  و احكام آن كه تصرفات شرعي و قواعد بديهي است ! حاصل باشد؟

  . پذيرد. واهللا اعلم نمي
كرد، سپس هرگونه عيبي  گويد: اگرمرد سالمتي از عيوب را، شرط ابن حزم ابومحمد

اجازه نفقه و  اروشود پس حق خي ، نكاح بكلي و ازاساس باطل است و منعقد نمي يافت
كه با او عقد  ني نيست، ز كه او برآن داخل شده است ، در بين نيست چون زني ميراثي

كه سالم و بدون عيب است و اين  ، كرده است ، چون او با زني ازدواج ازدواج بسته است
، پس پيوند زناشوئي بين آنان برقرار نشده است تا اين حقوقات را داشته  زن چنين نيست

  .)1(باشد. پايان سخن ابن قيم
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  ر معمول استكشور مص ي هها امروز در محاكم و دادگا كه  آنچه 
شود: هرگاه  ميالدي بدينگونه عمل مي 1920ماده نهم قانون مدني مصردرسال  بموجب

كه عالج ناپذير يا معالجه آن بزمان نياز داشته باشد و زن جزبا  در مرد آنچنان عيبي باشد،
كند، هرگونه عيبي باشد مانند ديوانگي و جذام  تحمل ضرر و زيان نتواند با وي معاشرت

، قبل از ازدواج وجود داشته وزن ازآن  ، خواه اين عيوب يا عيب آن امثالپيسي و ولك و 
اطالع بوده باشد يا عيب بعد از ازدواج حادث و عارض شده است وزن بدان راضي  بي

تواند خواستار جدائي شود. اگر  نشود، در همه اين احوال زن حق فسخ نكاح را دارد و مي
ع داشت يا عيب بعد از عقد حادث شد، و زن بعد از علم زن پيش از ازدواج از عيب اطال

كرد يا عمل او دال برآن بود، طلب جدائي از او  ، بصراحت ازآن اظهار رضايت بدان
جدا شدند، طالق قطعي و بائنه  همشود. در هر حال در اين صورت اگر از  پذيرفته نمي
، از اهل خبره  ررشآيد. درباره اندازه عيب و شناخت آن و زيان و ض بحساب مي

ها اگرزن بالغه خود را از مرد همتا و نظير خود،  بايدكسب تكليف كرد. بنزد حنفي
و امثال خود بود، و نزديكترين  مطرازاناش كمتر از مهريه ه كرد و مهريه ازدواج

گردد.  تواند خواهان جدائي ، بدان راضي نبود او نيز همين حكم را دارد و مي خويشاوندش
، عقد نكاح  اگر ولي غير از پدر و جد بود، و براي دختركوچك يا پسركوچك و همچنين

ء بودند ومهريه هم بامهريه امثال او برابر بود، بازهم  همتا وكف همبسته بود وهردو با 
كه در مبحث  ، ازدواج الزامي نيست و حق طلب تفرقه و جدائي براي هردو محفوظ است

  . واليت بتفصيل ازآن سخن خواهد رفت

 ي ازدواج نوني پذيرش ادعا قا شرايط

كرده و براي انجام عقد   بشري براي قبول ادعاي ازدواج شرايطي را وضع گزار قانون
و مقرر داشته است كه براي  ن، بصورت رسمي و قانوني نيز شرايط ديگري معي ازدواج

  : كنيم اتمام فايده باجمال آنها را بيان مي
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  تر رسمي  ي ازدواج = ثبت در دفا ادعا  پذيرشي  و نوشته برا مجوز كتبي
كه  1931سال  78از دستورالعمل قانون شماره  99فقرات چهارگانه از ماده  در

باشد  تشكيل دادگاهها و محاكم شرعي و دستورالعمل متعلق بدان مي يحهمخصوص به ال
  : آمده است

، مربوط به حوادث  زوجينازدواج يا طالق يا اقرار بدانها، بعد از فوت يكي از  ادعاي 
ادعا بوسيله يكي  اينشود، خواه  ميالدي بهنگام انكار پذيرفته نمي 1991سالهاي پيش از 

شود مگراينكه با اسناد و  از زوجين يا از طرف غيرآنان عنوان شود، اين ادعا پذيرفته نمي
اي ازدواج يا اوراق خالي ازشبهه و تزوير، صحت آن مورد تاييد قرارگيرد. با اين حال ادع

، به حوادث پيش  شود و تنها مربوط است عنوان مي ، وجينكه بوسيله يكي از ز ، اقرار بدان
توان آن را پذيرفت و  ، مي گواهان و بشرط شهرت عمومي آن با شهادت 1897از سال 

، عنوان  كرد. ولي تمام ادعاهاي فوق را چه ازطرف يكي اززوجين يا ازطرف غيرآنان قبول
كرد، مگر اينكه به  توان قبول و بعد ازآن باشد، نمي 1911بحوادث سال  وطمربشود و 

هاي رسمي و يا بخط و امضاي متوفي بثبوت رسيده  وسيله اوراق رسمي و دفترخانه
سند  وسيله، مگر اينكه به  توان پذيرفت باشد. و ادعاي انكار ازدواج يا اقرار بدان را، نمي

  بثبوت رسيده باشد. 1931ادهاي سال رسمي ازدواج در حوادث و رويد

  :  اجرائي و تفسير اين مواد چنين آمده است نامه در آيين 
، اختصاص بزمان و مكان  كه قضاوت و داوري ، و قوانين شرعي مبتني بر اينست قواعد

حق دارد، قاضيان خود را از پذيرفتن بعضي  »ولي امر«دارد و  صو رويدادها و اشخا
، با توجه باحوال زمان و نياز اشخاص و صيانت  و براي پذيرفتن دعاوي كند ، منع ازدعاوي

 تهكند. ازگذش ، شرايط و قيودي را وضع ، از بازيچه قرارگرفتن و تباهي و حفظ حقوق
اند و در بسياري از احكام خويش اين مبنا و اساس را قبول  بسيار دور، فقهاء بر اين بوده

، بسياري از اين مواد  محاكم شرعي 1910و 1897هاي سالهاي  اند، و اليحه داشته
  و طالق و اقرار بدانها. جاند بويژه در امور مربوط بدعاوي ازدوا تخصيصي را، شامل بوده
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ثير عظيم  اند، چون بتا گرفته و بدانها راضي شده ، نس و الفت اُ بدين قيود وشرايط مردم
. ليكن از حوادث و رويدادها اند ها، پي برده آنها، در حفظ و صيانت حقوق خانواده

باشد، هنوز نياز بصيانت و  ، كه اساس پيوند خانوادگي مي آيد، كه درباره عقد ازدواج برمي
  . احتياط بيشتري است

نمايند، بدون اينكه  كنند و با هم ازدواج مي آيد كه زن و مرد توافق مي پيش مي گاهي
و  كند رميآنها پيوند ازدواج را انكا، آن را به ثبت برسانند، سپس يكي از درمحاضررسمي

  ماند. ديگري در دادگاه از اثبات آن عاجز مي
كه داراي نيت سوء هستند و بنا به اهداف  ، كه بعضي از اشخاص آيد،  پيش مي گاهي

، ادعاي  كه دارند، بدروغ و بهتان و يا براي رسوائي و بدنامي و يا هدف ديگري خاصي
توانند اثبات كنند، بويژه كه  كنند، باميد اينكه بĤساني آن را مي با ديگري مي ئيپيوند زناشو

اي و سندي ادعاي ازدواج  شود. گاهي با ورقه گواهي ازدواج پذيرفته مي ، بĤساني در فقه
اثبات دعوي  موجبشود، كه اگر يكبار هم آن را بثبوت برساند، براي دفعات بعد  مي

ا يك سند رسمي محكم بوقوع پيوندد، شود. چرا نبايد همواره عقد ازدواج ب نمي
شود و حال آنكه اهميت ازدواج ازآنها خيلي  كه در رهن و موقوفه عمل مي همانگونه

  . بيشتراست
اينكه مردم بدينكار مجبورگردند و براي اظهار شرافت و قداست عقد ازدواج و  براي

اره و براي احترام ، در اين ب پيشگيري از مخالفت و انكار و جلوگيري از مفاسد فراوان
: ادعاي  افزوده شده است 99، تتمه چهارم بشرح زير به ماده  پيوند زناشوئي و خانوادگي

 شود، مگر اينكه به وسيله سند رسمي ازدواج در پذيرفته نمي ، نانكار ازدواج يا اقرار بدا
   ببعد ثابت شده باشد. 1931رويدادهاي واقع ازسال 

  آنها پذيرفته شود رسما ازدواج  اينكه  سن زوجين براي تحديد
ادعاي  «:  است كه مده، آ از اليحه دستورالعمل احكام شرعي 99بند پنجم از ماده  در

، يا سن مردكمتراز هيجده سال  كمترازشانزده سال هجري قمري ازدواج وقتيكه سن زن
  . »شود مگر بدستور ما هجري قمري باشد، پذيرفته نمي
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  :  ن بند چنين آمده استنامه اجرايي اي  آيين در
سال هجري و سن مردكمتر از  كمترازشانزده زندرهنگام عقد ازدواج سن  هرگاه «

شود، خواه سن آنها در هنگام طرح  هيجده سال هجري باشد، ادعاي ازدواج پذيرفته نمي
كار  اندكه بمنظور تسهيل دعوي همين اندازه باشد يا ازآن بيشتر باشد. چنان صالح دانسته

، تنها در يك حالت  و احترام به عالئم ازدواج و زناشوئي گرانم و حفظ حقوق ديمرد
كه سن هردوي آنها يا سن  شود و آنهم وقتي است ادعاي ازدواج زناشوئي پذيرفته نمي
   . »كمتر از سن قانوني باشد يكي از آنها در هنگام ادعاي ازدواج

به وسيله زوجين  بصورت رسمي و مستقيم كه وقتي ازدواج   سن تحديد 

  اجرا گردد 
مباشره عقد ازدواج  «گويد:  الئحه اجراي احكام شرعي مي 366بند دوم از ماده 

، جايز نيست مگر اينكه  ، پيش از عمل بدين قانون وگواهي و تصديق ازدواج واقع شده
  . »سال و سن مرد هيجده سال بوده باشد نزدهبهنگام عقد سن زن شا

بيگمان عقد ازدواج در وضع اجتماعي و  :  يحي اين بند آمده استنامه توض اين آيين در
، داراي  ، يا عدم توجه بدان ، و توجه بحفظ نسل سعادت زندگي خانوادگي يا بدبختي آن

كه زندگي خانوادگي مستلزم داشتن  ، اي است اوضاع بگونه باشد، ياهميت بس بزرگ م
ند بنيكوئي وخوبي وظايف آن را انجام دهد ، تا انسان بتوا استعداد وآمادگي فراواني است

سالگي از انجام آن عاجزند و  21وغالباً زن وشوهر، پيش ازبلوغ به سن رشد مالي 
آن را ندارند، ولي چون بنيه و رشد جسماني دختر پيش از پسر استحكام و  يستگيشا

تر تهيه ، زود كه براي شايستگي زندگي زناشوئي دخترالزم است گيرد، و آنچه نيرو مي
كه سن ازدواج براي  آيد، لذا مناسب تشخيص داده شده است شود و بدست مي مي

سال و براي دخترشانزده سال باشد. با توجه بدين مالحظات اجتماعي  پسرهيجده
كرده  ، سني را معين گزار مصري براي مباشرت عقد ازدواج بصورت رسمي كه قانون ، است
. و  است دهكر ، مربوط به ازدواج را نيز معين رش دعاويكه سن قانوني پذي ، همانگونه است
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براي حفظ قانون تحديد نسل پيشگيري از ازدياد جمعيت جهت مباشرت عقد قانون 
  : صادرشده است وماده دوم آن چنين است 1933ازسال  44شماره 
، بمنظور اثبات  هركس در برابر مراجع قانوني صالحه و دادگاههاي مربوطه  -2 ماده

، سخنان دروغ وغيرصحيح ايراد نمايد  يكي اززوجين وصحت عقد ازدواج قانوني سن
خالف واقع  كهوگواهي نابحق بدهد يا اينگونه مطالب را بنويسد يا اوراقي را ارائه دهد، 

و غيرصحيح باشد و عقد ازدواج بر اساس و مبناي اين اقوال و اوراق و اسناد 
كه از دو سال تجاوز نكند، يا  حبس مدتيگرفته باشد، اينگونه اشخاص به  صورت

كه  گردد. و هركس كه بيش از يكصد جنيه مصري نباشد، محكوم مي پرداخت غرامت مالي
از نظر قانون مجري احكام ازدواج باشد و قانوناً از جمله مراجع صاله براي ثبت عقد 

واج به سن ازدواج باشد، به عقد ازدواج اقدام كرده و بداند كه يكي از دو طرف ازد
كه بيشتر از دويست جنيه   ، ، به حبس زندان يا پرداخت غرامت مالي قانوني نرسيده است

  گردد. مصري نباشد، محكوم مي

 رم ن محا حرام هست = زنا ن آنا زدواج با  ا كه زناني 

شود نبايد از  كه عقد مي  كرد، بلكه زني  توان عقد نكاح كه هر زني را نمي است بديهي 
، خواه حرمت ابدي يا حرمت موقتي باشد.  كه برشخص حرام است  ناني باشد،جمله ز

  نبايد ازجمله زنان محارم او باشد. كند، واجخواهد با وي ازد كه شخص مي يعني زني
  .  ، براي هميشه موجب حرام شدن ازدواج با وي است بودن ابدي يك زن حرام
،  لت و دليل حرام بودن موقتيكه ع ، ولي حرام بودن موقتي تنها در حالتي است 

موجود باشد همينكه آن حالت وعلت برطرف شد، حرام بودن ازدواج با وي نيز منتفي 
  . گردد. و ازدواج با وي بعد اززوال اين حالت حالل است مي

مصاهره و پيوند   -2،  نسب  - 1:  و علل حرام بودن ابدي بشرح زير است اسباب
  ، شيرخوارگي -3خويشاوندي 

�ôMtΒÌh + در اين آيه آمده است: كه  ãm öΝà6 ø‹n=tã öΝä3çG≈yγ̈Βé& öΝä3è?$ oΨ t/uρ öΝà6 è?≡uθ yz r&uρ 

öΝä3çG≈£ϑtãuρ öΝä3çG≈n=≈yzuρ ßN$oΨ t/ uρ Ë F̂{ $# ßN$oΨ t/uρ ÏM÷zW{ $# ãΝà6 çF≈yγ̈Βé& uρ û ÉL≈©9 $# öΝä3 oΨ ÷è |Ê ö‘r& 
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Νà6 è?≡uθ yz r&uρ š∅ ÏiΒ Ïπ yè≈|Ê§�9 $# àM≈yγ̈Βé& uρ öΝä3Í←!$ |¡ ÎΣ ãΝà6 ç6Í×‾≈t/ u‘ uρ ÉL≈©9 $# ’ Îû Νà2 Í‘θ àfãm 

ÏiΒ ãΝä3 Í←!$ |¡ÎpΣ  ÉL≈©9 $# ΟçFù=yzyŠ £ÎγÎ/ βÎ* sù öΝ©9 (#θçΡθ ä3s? Ο çFù=yzyŠ �∅ ÎγÎ/ Ÿξ sù yy$ oΨ ã_ 

öΝà6 ø‹n=tæ ã≅Í×‾≈n=ym uρ ãΝà6Í←!$ oΨ ö/ r& t É‹ ©9$# ôÏΒ öΝà6Î7≈n=ô¹ r& βr& uρ (#θ ãèyϑôf s? š ÷t/ È ÷tG÷z W{$# 

āωÎ) $ tΒ ô‰ s% y#n=y™...∩⊄⊂∪_  :عقد نكاح با مادرانتان و دخترانتان و « ].23[النساء
خواهرانتان و خواهر پدرانتان و خواهران مادرانتان و دختران برادرانتان و دختران 

كه با شما از يك پستان شيرخورده  كه شما را شيرداده باشند و زناني خواهرانتان و زنان
كنار شما و در تربيت و تيمارشمايند، و مادران زنان شما و دختران زنان شماكه در  اشندب

كه  ايد، ولي اگر دخول نكرده باشيد بر شماگناه نيست كرده كه به ايشان دخول از زناني
از پشت و صلب شما  ماكهوزنان پسران ش بگيريد،، آنان را به زني  سپس جدايي ايشان

باشد، عقد نكاح ، روي داده  هستند و جمع بين دو خواهر، مگرآنكه قبال و پيش از اسالم
. البته حرام موقت نيز انواع چند دارد  »ابديهمه اينها برشما حرام است و اينهايند حرام 

: آنهاكه به نسب  گوئيم به تفصيل از حرام ابدي سخن مي كشود. اين كه بعداً بيان مي
 -6خواهران مادران  -5خواهران پدران  -4خواهران  -3دختران  -2مادران   -1هستند 

، اين هفت قسم آنها هستندكه بسبب نسبي حرام  دختران خواهران - 7برادران   اندختر
  ابدي هستند. 

شود. بنابراين مادر خود  حق والدت را بر شما داشته باشد مادر محسوب مي كه زني هر
اش و باالتر و باالتر داخل در  اش و مادر پدرش و جده شخص و مادر مادرش و جده

  هستند. » ام «مفهوم 
 نسبكه   ، حق والدت داشته باشي يا هرزني كه تو بر وي خترعبارت است از هرزنيد 

گردد، بيك درجه يا بچند درجه. بنابراين دخترصلبي و دخترانش در  او به والدت تو برمي
  مندرج هستند.،  »بنت «مفهوم 

 كه در پدر و مادر يا دريكي ازآنها با تو شريك = خواهر عبارت است از هر زني اخت
  باشد.
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، در پدر و مادر يا در يكي ازآنها با او شريك  كه با پدرت يا پدر بزرگت هر زني عمه
  باشد.  ، بدينگونه كه خواهر پدر مادرت مي باشد، وگاهي عمه از جهت مادر است

يكي ازآنها با او شريك  ركه با مادرت در پدر و مادر يا د عبارت است از هر زني خاله
  باشد .  جهت پدر است بدينگونه كه خواهر مادر پدرت ميباشد. گاهي خاله از 

واسطه بر وي حق والدت  كه برادرت بواسطه يا بي االخ = دختر برادر هر زني بنت
  داشته باشد.

كه خواهرت بواسطه يا بيواسطه بر وي حق والدت  االخت = دخترخواهرو هرزني بنت
  داشته باشد. 

 شوند ازدواجي حرام ابدي مي  وندي هرت و خويشا بسبب مصا كه  آنها

 »ام زوجه «و مادر مادرش و مادر پدرش و باالتر و باالتر، داخل در  مادرهمسر  -1
بستن دختر براي حرام شدن مادرش بر زوج كافي  عقدتنها ». ّمهات نسائكم  واُ  «هستند: 

  . )1(است و دخول بدو شرط نيست
ده باشدكه دختران دخترانش و كرده و با او همبستر ش دختر زني كه بوي دخول -2

ãΝà6+ : آيه پاينتر و پاينتر، همه در آن داخل هستند، بموجب ودختران پسرانش  ç6Í×‾≈t/ u‘uρ 

 ÉL≈©9 $# ’Îû Νà2 Í‘θ àf ãm ÏiΒ ãΝä3Í←!$ |¡ ÎpΣ  ÉL≈©9 $# Ο çFù=yzyŠ £ÎγÎ/ β Î*sù öΝ©9 (#θçΡθä3 s? Ο çFù=yzyŠ �∅ ÎγÎ/ Ÿξ sù 

yy$ oΨ ã_ öΝà6 ø‹n=tæ _ربيبه عبارت است از دختر زنش از غير او. او را  . ربائب جمع
كند بدينجهت فرموده  گويندكه همچون فرزند خودش او را تربيت مي بدانجهت ربيبه

+ : است ÉL≈©9 $# ’ Îû Νà2Í‘θ àfãm_ گيرد،  ، تحت حمايت شوهر قرار مي چون اغلب دخترزن
د، ازدواج با وي حالل كند و قيد نيست تا اگر تحت حمايت مرد نباش پس بيان اغلبيت مي

گويند قيد است پس اگردختر زن در حمايت او نباشد  مي ظاهريه. ولي  باشدكه نيست

                                         
كرد و هنوز بوي دخول  اكركسي با زني ازدواج كه تابن عباس و زيد بن ثابت روايت شده اس از - 1

  .كند. مولف كه پس از جدايي از دختر با مادرش ازدواج بود براي او جايز است نكرده
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: مالك  نقل شده است صتواند با او ازدواج كند و اين مطلب از بعضي از ياران پيامبر مي
،  دمبرايش اندوهناك بو سياركه مرد و از او فرزند داشتم و ب ، گويد: من زني داشتم بن اوس

. اوگفتا:  : زنم مرده است گفتم ؟ : ترا چه شده است ، اوگفت كردم  با علي بن ابيطالب مالقات
  ؟ گفتا: درحمايت و تربيت تو بوده است . ، در طايف است : آري گفتم  آيا دختري دارد؟

≈‾×Νà6ç6Í+..  پس : گفتم  كنگفتا: با وي ازدواج  گفتم نخير. t/ u‘uρ ÉL≈©9 $# ’Îû Νà2 Í‘θ àf ãm _  را
كه در  . اين وقتي حرام است گفتا: اوكه در تربيت و حمايت تو نبوده است  ؟ كنم كار  چه

اند: اين حديث و  تربيت وكنار تو بوده باشد. جمهور علما اين راي را نپذيرفته وگفته
، چون ابراهيم بن عبيد آن را از مالك بن اوس و  روايت از علي بن ابيطالب ثابت نيست

علي روايت كرده است و اين ابراهيم شناخته شده نيست و اكثر اهل علم او را  او از
  اند.  نپذيرفته

پاينتر. چون  ووهمسرفرزند فرزند وهمسرفرزند دخترش و پاينتر  همسرفرزند  -3

ã≅Í×‾≈n=ym+ فرمايد: خداوند مي uρ ãΝà6 Í←!$ oΨ ö/ r& tÉ‹ ©9$# ô ÏΒ öΝà6Î7≈n=ô¹ r& _ حالئل جمع حليله و .
  . عني زوجه و همسر استبم

، ولواينكه با او  ، عقد نكاح بست ، با زني الب وزن پدر: همينكه پدركسي ا وجه ز  -4
ها در دوره  گونه ازدواج شود. اين حرام ابدي مي مردهمبستر نشده باشد، آن زن بر پسر آن 

از آن  ناميدند. خداوند مي »مبغوض –مقيت  «كه آن را  جاهليت رايج و شايع بوده است
گويد:  . امام فخر رازي مي نهي كرده و مورد نفرين و نكوهش خداوند واقع شده است

. و خداوند هرسه  ، و قبح عادي ، قبح شرعي : قبح عقلي گونه است سه شتيمراتب قبح و ز

Ÿω + : ها برشمرده وآن را بهرسه تاي آنها توصيف فرموده است قبح را براي اينگونه نكاح uρ 

(#θßs Å3Ζs? $ tΒ yxs3 tΡ Νà2äτ!$ t/# u š∅ÏiΒ Ï !$ |¡ ÏiΨ9$# āω Î) $ tΒ ô‰ s% y#n=y™ 4 …çµ ‾Ρ Î) tβ$ Ÿ2 Zπ t±Ås≈sù $ \Fø) tΒuρ u!$ y™uρ 

¸ξ‹Î6y™ ∩⊄⊄∪_  :اند،  كرده ، آنان را نكاح مكنيد زناني راكه پدرانتان نكاح « ].22[النساء
كار بسيار زشت و  ي اين. براست ، روي داده وگذشته است كه قبال و پيش از اسالم مگرآنچه
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قبح «اشاره به  »فاحشه «كه  . » مورد خشم و غضب خداوند است و بدترين راه است
  باشد. مي »عاديقبح  «اشاره به  »ساء سبيال «و  »شرعيقبح  «، اشاره به  »مقتاً« و ،»عقلي

: در دوره جاهلي اگركسي  گفته است ، در سبب نزول اين آيه كعب سعد ازمحمد بن ابن
ازدواج كند، حق  يخواست با و . پسرش اگر مي گذاشت مرد و زني از خود، بجاي مي مي

خواهد  كه مي توانست او را بهركس  ، مشروط بر آنكه مادرش نباشد. يا مي تقدم داشت
نكاح زن  "محصن “بدهد و بعقد او درآورد. چون ابوقيس بن االسلت مرد، فرزندش 

پدرش بوي نداد، آن زن  ميراثن هزينه و نفقه و پدررا بارث برد، و چيزي را بعنوا
ارجعي لعل اهللا ينزل «:  گفت صكرد. پيامبر رفت و ماجرا را، برايش نقل صبحضور پيامبر

 شد:كه اين آيه نازل  . »برگرد، شايد خداوند درباره تو چيزي نازل فرمايد برو « »فيك شيئا

+ Ÿωuρ (#θßsÅ3Ζs? $tΒ yxs3tΡ Νà2 äτ!$ t/# u š∅ ÏiΒ Ï !$ |¡ÏiΨ9 $# āω Î) $ tΒ ô‰ s% y#n=y™ 4 …çµ ‾ΡÎ) tβ$Ÿ2 Zπ t± Ås≈sù 

$\Fø) tΒuρ u !$ y™uρ ¸ξ‹Î6y™ ∩⊄⊄∪_  :22[النساء.[   
كرد يا اورا بوسيد يا بشهوت  هركس با زني مرتكب زنا شد، يا اورا لمس گويند:  حنفيه

ردد وآن زن گ مي حرامكرد، برآن مرد محارم اصل و فرع آن زن  به فرج وشرمگاه وي نگاه
شود!! چون براي حنفيه وسيله زنا نيز حرام بودن  نيزبراصل وفرع آن مرد حرام ابدي مي

ها و مقدمات زنا نيزچنين است  شود و عوامل و انگيزه ، ثابت مي مصاهرت و خويشاوندي
يا با دخترزنش زناكرد، زنش براي هميشه  داند: اگركسي با مادرزنش مرتكب زنا ش وگفته

خواهد شد. ولي جمهور علماگويند: به وسيله زنا پيوند مصاهرت و براوحرام 
، واقع شود  تواند وسيله حرام بودن ابدي شود و زنا نمي ، حاصل نمي خويشاوندي

  كند. بداليل زير: ومحرميت را حاصل نمي

≅¨...+ فرمايد: مي خداوند  -1 Ïmé& uρ Νä3s9 $ ¨Β u !# u‘uρ öΝà6 Ï9≡sŒ...∩⊄⊆∪_  :بر شما  « ].24[النساء
. چون اين آيه  »سوره نساء و اول اين آيه ذكرشد 23حالل است غير از آنچه كه درآيه 

، ذكر  ، زنان غيرمحارم راكه نكاح با آنها جايز است ، ذكر شده است بعد اززنان محارم
  . كه زنا از اسباب و وسايل تحريم ابدي يا موقتي است و نگفته است ندك مي
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، سوال شد  كه با زني مرتكب زنا شده است كسي  درباره صيامبرپ گويد: از  عايشه  -2
  .كند؟ دخترش ازدواج   تواند با آن زن يا و گفتند: آيا او مي

تواند به وسيله  نمي حرام« »ال يحرم الحرام الحالل، إنما يحرم ما كان بنكاح« : او گفت
عقد نكاح صورت كه پس از  شود، تحريم حالل واقع شود، تنها جماعي موجب تحريم مي

  . كرده است  . ابن ماجه آن را از ابن عمر روايت»گرفته باشد 
، مورد نياز شديد مردم است وگاهي مردم اند بر شمرده -حنفيه  -كه  اين احكامي  -3

كند و قرآن درباره  ، ازآن سكوت كه شارع مقدس  ، شوند، پس شايسته نيست بدان مبتال مي
خني نگويد و خبري واثري درباره آن از اصحاب بثبوت آن نازل نشود، و سنت ازآن س

و حال آنكه نزديك بدوره جاهلي بودند و ارتكاب زنا در دوره جاهلي شيوع و  ،نرسد
، يا دليلي و علتي و  داشت ، مدركي براي آن سراغ مي ، اگر يكي ازآنان در شرع بروز داشت

، براي نقل و  ند و دواعي و عواملكرد كرد، در اين باره پرسش مي ، برآن داللت مي حكمتي
و حال آنكه چيزي بثبوت نرسيده  . ( اند فراوان بوده است كه بدان مبتال بوده روايت چيزي

  .)1(است)
و تحريم مصاهرت و  مرد گرددكه زن بوسيله آن بستر   از آنگونه معانيي نيست زنا  -4

شهوت را دارد و شرعاً گيرد و حكم مباشرت و آميزش بدون   ، بدان تعلق خويشاوندي
  . معتبر نيست

 شيرخوارگي حرام ابدي هستند وع  بسبب رضا ني كه زنا

به وسيله نسب حرام ابدي بودند، وسيله رضاع وشيرخوارگي نيز  كه  كساني  تمام
، و  و عمه ) اخت (و خواهر  ) بنت (و دختر  ) ام ( شوند كه عبارتند از مادر تحريم ابدي مي

كه خداوند  . ) بنات االخت (و دختران خواهران  ، ) االخبنات  (برادران  ، و دختران خاله
  فرمايد: مي

                                         
   .4/479منار، جز  - 1
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+ ôMtΒÌh� ãm öΝà6ø‹n=tã öΝä3çG≈yγ̈Βé& öΝä3 è?$ oΨ t/uρ öΝà6 è?≡uθ yz r&uρ öΝä3çG≈£ϑ tãuρ öΝä3çG≈n=≈yzuρ ßN$ oΨ t/ uρ Ë F̂{ $# 

ßN$oΨ t/ uρ ÏM÷z W{$# ãΝà6çF≈yγ̈Βé& uρ ûÉL≈©9 $# öΝä3oΨ ÷è |Êö‘r& Νà6è?≡uθ yz r&uρ š∅ÏiΒ Ïπ yè≈|Ê§�9 برشما حرام  « _ #$
هاتان و دختران  هاتان و خاله و خواهرانتان و عمه ناست نكاح با مادرانتان و دخترانتا

تان و دختران  هاتان و دختران برادران هاتان و خاله تان و دختران خواهرانتان و عمه برادران
ايد و خواهرانتان كه  واز پستانشان شير خوردهخواهرانتان و مادرانتان كه شما را شير داده 

. بنابراين مادر رضاعي حكم مادر نسبي و اصلي را  »اند شما از يك پستان شير خورده با
كه به وسيله مادرخودش بر او حرام  كساني خورد تمام كه از پستان زني شير مي كسي دارد،

  از:  ارتنددكه عبشون شدند، از جانب مادررضاعي نيز براو حرام مي ابدي مي

، چون با اين شيرخوردن از پستان  نصاب مقررشرعي به وي شير داده است كه زني  -1
  شود.  او مادرش مي

  . . چون جده او بشمار است كه از پستانش شير خورده است مادر زني -2
صاحب شير است  شوهركه از پستانش شير خورده است چون آن  شوهرزني مادر  -3

  . و جد او است
  .  كه از پستانش شير خورده است چون خاله او است زني خواهر  -4
  .  كه از پستانش شير خورده است چون عمه او است زني خواهرشوهر  -5
 دختران، چون  كه از پستانش شير خورده ست دختران پسران و دختران زني -6

  برادران و خواهران اويند. 
 پدريي يا خواهر رضاعي مادري يا خواهر خواه خواهر رضاعي پدري و مادر -7  
   . )1(باشد

                                         
كه از مادر رضاعي و صاحب شير يعني شوهركنوني مادر  : دختري رضاعي پدري و مادري خواهر - 1

رده باشد. ، خواه همراه او از پستان اين مادر شير خورده يا پيش يا بعد از او شير خو رضاعي است
، بوي شير داده ولي از مادر رضاعي نيست بلكه دختر  كه مادر رضاعي : دختري خواهر رضاعي پدري

  . شوهر اوست
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كه مادر رضاعي بوي شير داده است ولي از صاحب  : دختري رضاعي مادري خواهر
  . مولف شير و شوهركنوني يعني پدر رضاعي نيست

 شود سبب تحريم ابدي مي شيرخوارگي كه

ود كه ش كه با مطلق ارضاع و شيرخوارگي اين تحريم ثابت مي چنين است  ظاهر آيه
كه بچه پستان را بدهان بگيرد و از  ، بدينگونه كامل  عبارت است از يك وعده شيرخوارگي

آن شده  جباي مو آن شير بمكد و بدلخواه خود ازآن دهان بازكند، بدون اينكه عارضه
كمتراز يك وعده شيرخوارگي است و در  باشد. پس اگريك باريا دو بار، آن را مكيد چون

  شود. ندارد سبب تحريم نمي تغذيه او تاثيري
ال تحرم « فرمود: صگويند پيامبر محدثين بجز بخاري بروايت از عايشه مي جماعت

كه شير اندكي مكيده شود، موجب   يكبار مكيدن يا دو بارمكيدن « »المصة وال المصتان
  . دهيم . وما آن را ترجيح مي »گردد تحريم آن نمي

  : كنيم ختلفي دارندكه بشرح زيرآنها را خالصه ميو دانشمندان درباره آن آراء م علما
كم يا زياد  ، خوردن ، بنابراين قرآن بطور مطلق بيان شده است در »ارضاع«چون  -1

شود و بخاري و مسلم هم  ، موجب تحريم مي ، بلكه مطلق شيرخوردن شير، مطرح نيست
يحيي دخت ابي اهاب  من با ام «:  گفته است  كه  اند، كرده  روايتازعقبه بن الحارث 

. من پيش  ام : من بهر دوي شما شير داده بودم وكنيز سياهي آمد وگفت كرده ازدواج
، چگونه چنين  گفته شده است كه چنين : وقتي : اوگفت گفتم رفتم و آن را برايش صپيامبر

،  از تعداد دفعات شير خوردن ص. پيامبر»كنيد  ... او را ترك ؟ اي عملي را مرتكب شده
آيدكه تنها شيرخوردن معتبر  كند، از اين برمي سوال نكرد و به وي دستوردادكه او را ترك

كسي از پستان زني شير خورد، اين حكم تحريم ابدي  ، پس همين كه  است نه دفعات آن
  شود. يبرايش ثابت م

شود،  گيرد و سبب تحريم مي كه تحريم بدان تعلق مي ، عملي است »رضاع « بعالوه
كم  ، كه موجب تحريم است  »وطا = جماع « كه در ، همانگونه و زياد آن يكسان استكم  پس

شيركم و  با. و پرورش و رشد و نماي استخوان و گوشت  و زياد آن يكسان است
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شود. اين مذهب علي وابن عباس و سعيد بن المسيب و حسن  شيرزياد، هردو حاصل مي
و ابوحنيفه و مالك و روايتي از احمد  بصري وزهري وقتاده و حماد واوزاعي و ثوري

  باشد.  مي
شود. چون  از پنج بار شير خوردن متفرقه و جداگانه موجب تحريم نمي كمتر  -2

عشر « : در قرآن آمده بود: گفت  كه اند كرده  روايتمسلم و ابوداود و نسائي از عايشه 
. سپس به پنج »استده بارشيرخوارگي معلوم موجب تحريم « »رضعات معلومات يحرمن

وفات يافت  صكه پيامبر و تا زماني شدبار شير خوارگي معلوم تقليل يافت و ده بارنسخ 
شود. و اين مقيدكردن مطلق  از جمله آيات قرآن خوانده مي »رضعات معلومات خمس «

، حتي اگربراين  ، بيان است نه نسخ و نه تخصيص قرآن و سنت است ومقيدكردن مطلق
كه  شود، به اين و اگر آنچه كه قرآن تنها بصورت تواترثابت مي اين به راي اعتراض نشود

ماند، بويژه برعلي وابن  بود بر راي مخالفين پوشيده نمي گفته است درست مي عايشه
 نگرفت بهتري : اگراين راي مورد اين اعتراضها واشكاالت قرارنمي گوئيم ، بازهم مي عباس

كرده و آن  كه امام بخاري از آن عدول بدين اعتراضات ترين آراء بود، ولي با توجه و قوي
. اين راي مذهب عبداهللا بن مسعود و يكي ازروايات از عايشه و  را روايت ننموده است

و ابن حزم و  ظاهرمذهبشعبداهللا بن پير و عطاء و طاووس و شافعي واحمد برحسب 
   باشد.بيشتراهل حديث مي

 فرمود: صشود. چون پيامبر رگي يا بيشتر ثابت ميبا ثبوت سه بار شيرخوا   تحريم -3
 ، و اين تصريح دارد باينكه باكمتر از سه بار شير خوردن .»ال تحرم المصة وال المصتان«

شود. راي  شود، پس تحريم منحصراً به وسيله بيش ازدو بارثابت مي تحريم ثابت نمي
  .  امام احمد چنين است ابوعبيد و ابوثور و داود ظاهري و ابن المنذر و روايتي از

  بهر صورتي باشد موجب تحريم است  خوردن  شير
باشد موجب تحريم است خواه آن را بنوشد يا در گلوي  بهرشكلي،  با شيرزني تغذيه

طرف نمايد و  گرسنگي را بر كند و  آن تغذيه از برسد و بريزند يا ازراه بيني بمعده او او
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ش برسد، چون در هر حال موجب پيدايش و ا خوارگي بمعده باندازه يك بار شير
  .  شود پس وسيله تحريم است مي خوانگوشت و است رويش

  شير زني با شير ديگري مخلوط باشد اگر
اي آن  گرديد و بچه ، مخلوط زني با خوراك يا نوشيدني يا درمان يا شير حيوان اگرشير

تحريم  موجبمخلوط بود، را خورد، دراينصورت اگرشيرزن برآن غلبه داشته و بيشترازآن 
ها و  شود واين است مذهب حنفي شود واگرشيركمترازآن بود، موجب تحريم نمي مي

 : هرگاه شير زن درآب يا غيرآن مستهلك گفته است ، مزني و ابوثور. ابنالقاسم از مالكيه

  شود.  گردد و سپس به بچه داده شود، سبب تحريم نمي 
گويند:  بن الماجشون از ياران امام مالك ميو ابن حبيب و مطرف و ا فعيشا امام

  گردد. اگرشير تنها يا مختلط باشد و عين و ذات آن ازبين نرفته باشد موجب تحريم مي
كه آيا اگرشير با چيزديگري مخلوط شد،  گويد: سبب اختالف اينست رشد مي ابن

كه اگر  ونهتواند سبب تحريم شود؟ همانگ تحريم آن باقي است يا باقي نيست و نمي كمح
گردد، اين اختالف وجود دارد. اصل  نجاست با چيز طاهر و پاك و حالل مخلوط

نام  رهمچنانشود، اگ شود يا نمي كه آيا نام شيربرآن مخلوط اطالق مي معتبردراينجا اينست
گردد و اگرنام شيربرآن اطالق نشود، موجب  آن اطالق شود، موجب تحريم مي بر شير

كه درباره آب مطلق اگربا چيزپاك آميخته شود، اگرنام آب خالص  نه. همانگو تحريم نيست
 برآن اطالق شود، پاك لص. و اگر نام آب مطلق وآب خا كننده نيست ازآن سلب شود پاك

  . كننده است 

  شد  يد با شيرده چگونه بازن  
دهد، خواه  دو پستان خود شير كه از  شود، زني است آن موجب تحريم مي شير كه زني

باشد يا نباشد و آبستن  يائسه و خواه داراي شوهر بالغ وخواه يائسه باشد يا غير الغ يا ناب
  گردد. همه اين احوال شيرزن موجب تحريم مي يا نباشد در باشد

  شود؟ ي بچه موجب تحريم مي سني شيرخوارگي برا درچه
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مانگونه كمتر از دو سال باشد ه  شود، بايد در سن موجب تحريم مي كه شيرخوارگيي

$ßN≡t+ : كه خداوند فرموده است Î!≡uθ ø9$# uρ z ÷èÅÊ ö�ãƒ £èδ y‰≈s9 ÷ρ r& È ÷, s!öθ ym È ÷n=ÏΒ%x. ( ôyϑÏ9 yŠ# u‘r& β r& ¨ΛÉãƒ 

sπ tã$|Ê§�9 خواهند دوره شيرخوارگي را بكمال برسانند  كه مي مادراني « ].233 البقرة:[ _∪⊃⊃⊅∩...#$
كوچك است و شير  ، چون بچه در اين مدت . »هاي خود را شير بدهند كامل بچه دو سال

مادر شيرده خود،  زگردد و جزئي ا گوشت او مي براي اوكافي است موجب افزايش
گردد. دارقطني و ابن عدي از  شود پس ازنظر تحريم با فرزندانش شريك و سهيم مي مي

نها ازدو سال شيرخوارگي ت « »الرضاع إال في الحولين« : گفته  كه اند كرده  روايتابن عباس 
ال رضاع إال ما أنشز العظم، « كه فرمود: روايت شده است ص. و از پيامبر» بپايين است
كه موجب افزايش و رويش استخوان  شيرخوارگي وقتي موثر است  « »وأنبت اللحم

  . بروايت ابوداود. »وگوشت گردد
وردن كه بچه درسن دو سالگي و پاينترازآن باشدكه از شير خ اين وقتي است و

ال يحرم من « : گفت صگويد: پيامبر كند. ام سلمه استخوان وگوشتش رشد و نمو مي
شودكه بمعده  شير موجب تحريم مي وقتي« »االمعاء، وكان قبل الفطامالرضاع إال ما فتق 

نياز شود و پيش از، از شيرگرفتن  كند و بدان از غذاي ديگربي برسد و معده ازآن تغذيه
. اگر بچه پيش  دانسته است”  منقطع “كه آن را  صحيح ترمذي و ابن القيم. بروايت و ت »باشد

نيازبود، و زني ازپستان  از دو سالگي از شيرگرفته شده بود و با خوردن غذا از شير بي
بقول ابوحنيفه و شافعي اين شير موجب تحريم ابدي ازدواج با  ناخود به وي شيرداد، ب

بدرستي   « »إنما الرضاعة من المجاعة« : گفته است صگردد، چون پيامبر محارم رضاعي مي
بعد از دو  يگويد: شيرخوارگ . امام مالك » كند موثر است گرسنگي را رفع كه شيرخوارگي

: اگربچه را پيش ازدو  ، و بمنزله آب نوشيدن است وگفته كم و زيادش موثر نيست سال
نيازگرديد، در اين صورت  بي سال ازشيرگرفتند يا بوسيله ازشير گرفتن از شير خوردن

  شود. شيرخوارگي براي او موجب تحريم نمي
جمهور علما اگركسي در سن بيش از دو سالگي شير زني را بخورد اين  يبرا ، بنابراين

  . شود و نظر جمهور علما بهمان داليلي است كه گذشت شيرخوارگي موجب تحريم نمي
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ي در سن پيري اگركسي شير زني را اند درهر سني حت گفته از سلف و خلف گروهي و
كوچك هيچ فرقي ندارد و اين راي  شود وبا بچه تحريم برايش ثابت مي اينبخورد، 

باشد. و اين مطلب از علي بن ابيطالب وعروه بن  نيز مي صعايشه همسرپيامبر
. و  هم همين است مالزبيروعطاء بن ابي رباح نيزروايت شده وقول ليث بن سعد و ابن حز

اند كه مالك از ابن شهاب روايت كرده است كه درباره شيرخوارگي  الل كردهاستد
به سهله  ص: پيامبر : عروه بن الزبير بمن خبر داد كه ، از او سوال شد، اوگفت بزرگسال

پستان خويش شيردهد و او نيز به وي شير داد و او  از لمداد تا به سا سهيل دستور دختر
كرد و هركس را دوست  : عايشه بدان عمل مي گفت ه. عرو دانست را فرزند خود مي

داد كه  ، دستور مي كلثوم و يا بدختران برادرش كه پيش او برود، به خواهرش ام داشت مي
  خود شير بدهند تا بر وي محرم گردد.  پستانبدان مرد از 

، سالم را بفرزندي خويش پذيرفته بود  اند كه ابوحذيفه مالك و احمد روايت كرده
نيز زيد را آزاد كرد و  صكه پيامبر م برده آزاد شده يكي اززنان انصاربود، همانگونهسال

  كه پسر  به فرزندي خويش پذيرفته بود. دردوره جاهلي عادت برآن بود،
 برد و فرزند او خوانده مي شد. تا اينكه خداوند فرمود: از پدرش ارث مي خوانده

+öΝèδθ ãã ÷Š$# öΝÎγÍ←!$ t/ Kψ uθ èδ äÝ|¡ ø%r& y‰ΖÏã «! $# 4 β Î*sù öΝ©9 (#þθ ßϑn=÷è s? öΝèδ u !$ t/# u öΝà6 çΡ≡uθ ÷z Î*sù ’ Îû ÈÏe$!$# 

öΝä3‹Ï9≡uθ tΒuρ...∩∈∪_  :كار نزد خداوند  بنام پدران حقيقيشان بخوانيد وآن راآنان  «]. 5[األحزاب
موالي دانستيد آنان برادران ديني و  ، اگر نام پدرانشان را نمي به عدالت نزديكترو بهتر است

شدند و اگرنام پدركسي معلوم نبود،  . از آنوقت ببعد بنام پدرخود خوانده مي »شمايند
آمد  صشد. سهله همسر ابوحذيفه به خدمت پيامبر و برادر ديني خود خوانده مي يمول

ابوحذيفه  ، او پيش من و  : اي رسول خدا ما سالم را فرزند خود خوانده بوديم و گفت
دانيد كه خداوند  و حاال مي ديد، مه كار و لباس مخصوص خانه ميآمد و مرا در جا مي

أرضعيه خمس « فرمود: ص؟ پيامبر ، تكليف چيست ها چه فرموده است درباره پسرخوانده
. از آن پس بمنزله فرزند شيري  »را پنج بار شير از پستان خود، باو بدهيد او  « »رضعات

: براستي جواني  گفت كه او بعايشه است كرده  روايتاوبود. زبنب دخت ام سلمه ازام سلمه 
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: آيا شما  گفت كه من دوست ندارم به نزد من بيايد، عايشه بوي آيد، به نزد شما مي
 صپيامبرزن ابوحذيفه به  همانا:  ؟ گفت داني سوه حسنه و مقتداي خود مي را اُ صپيامبر

:  گفت ص. پيامبر دگمان استآيد واومردي است كه سالم از اوب : سالم به نزد من مي گفت 
 برگزيده. »گردد و به نزد توآيد وي شير دهيد تا برتو محرم به « »أرضعيه حتى يدخل عليك«

نه  »سهله «كه ابن القيم بدان رسيده است اوگويد: بيگمان حديث  اين دو نظريه آنست
، براي ضرورت  ، بلكه رخصتي است منسوخ است و نه مخصوص و نه عام براي هركس

زن سخت باشدكه خود  آنكه ناچاراست ازاينكه به نزد زني برود و براي  كسي و نياز، براي
آمد. دراين حال  كه براي سالم و سهله زن ابوحذيفه پيش مي  را از او بپوشاند، همانگونه

شود و اما در غير اين  اگر شخص بزرگسال شيرخورد موثر است و موجب تحريم مي
 مذهب، شير خورده باشد، و مسلك و  اينكه دركوچكي و بچگي، تاثير ندارد مگر  حالت

، يا مطلق  ، احاديث مربوط به شيرخوارگي بزرگسال شيخ االسالم ابن تيميه نيز چنين است
گردند يا عام هستند براي همه احوال و تخصيص  هستند و بحديث سهله مقيد مي

تنها به سهله اختصاص دارد و  اند يا بگوئيم نسخ شده هيابند. و اين بهتراست ازاينك مي
، هم اينرا قبول دارد و  توان به همه احاديث عمل نمود و قواعد شريعت بهتر مي

  . دهد. پايان سخن ابن القيم گواهي مي بدان

  بر شيرخواري  گواهي 
، مشروط برآنكه مورد اعتماد باشد  است قبوليك زن در شيرخوارگي مورد  گواهي

كرده بود، كنيز سياهي  ، ازدواج م يحيي بنت ابي اهاب كه او بااُ تگف  لحارث چون عقبه بن ا
و  مذكركرد ص: آن را براي پيامبر گفت ، و عقبه كه بهردوي آنان شير داده است آمد وگفت

گفته  : چگونه با وي هستي و حال آنكه آن زن . اوگفت كردم وبه اوگفتم ازآن زن دوري
. طاووس و زهري  او را ازآن كار بازداشت صامبر. پي كه بهردوي شما شيرداده است است

اندكه  اند وگفته باين حديث استدالل كرده حمدو ابن ابي ذئب و اوزاعي و روايتي از ا
گواهي زن  . جمهور علماگويندكه شهادت وگواهي يك زن درباره شيرخوارگي قبول است

گويد: عمرو مغيره  دهدهد. ابوعبي گواهي مي  شيرده تنهاكافي نيست چون او بركار خويش



  1173     الزواج ازدواج كردن
  

  

عباس در اين حال از تفرقه بين زن و شوهر امتناع  ابنبن شعبه و علي بن ابيطالب و 
  اند. ورزيده
كه ادعاي پيوند  : اگرگواهي و بينه موجود باشد بين زن و شوهري گفت  خطاب عمر

گذاريد شود واالآنان را بحال خود ب ، حكم به تفرقه و جدائي مي رضاع بين آنها شده است
كنند و از هم جدا شوند. اگر اين  آنان خود راه پرهيزگاري و احتياط را انتخاب مگرآنكه

ها  تواند بين زن و شوهر جدائي بيفكند. حنفي گشوده شد، هرزني بخواهد مي باب
گويندگواهان برشيرخوارگي بايد دو مرد يا يك مرد و دو زن باشند و شهادت زنان  مي

ρ#)...+ فرمايد: . چون خداوند ميشود تنها پذيرفته نمي ß‰Îηô± tFó™$# uρ È øy‰‹Íκy− ÏΒ öΝà6 Ï9%y Í̀h‘ ( 
β Î*sù öΝ©9 $ tΡθä3tƒ È÷ n=ã_ u‘ ×≅ ã_t� sù Èβ$s? r& z÷ö∆ $# uρ  £ϑÏΒ tβöθ |Ê ö� s? zÏΒ Ï !# y‰pκ’¶9  ].282 البقرة:[ _∪⊅∇⊅∩...#$

مرد و دو زن راگواه گواه بگيريد، دوگواه مرد ازمردانتان و اگردو مرد حضورنداشتند يك «
  . »دهيد كه بگواهيشان رضايت مي بگيريد ازكساني

گواهي داد برزن و شوهري كه  زني را پيش عمر بن خطاب آوردندكه گويد:  بيهقي
: قبول نيست مگراينكه دو مرد يا يك  . عمرگفت بهردوي آنان از پستان خود شيرداده است

  . گواهي دهند  مرد و دو زن
شود و همچنين اگر  گواهي شيرخوارگي ثابت مي د: بدينگونه گوي شافعي  امام

گواهي دهند چون دوزن حكم يك مرد را دارند و چون غالباً زنان در   چهارنفرزن
امورمربوط به شيرخوارگي ووالدت اطالع دارند، بازهم حكم رضاع وشيرخوارگي بثبوت 

شود مشروط بر  پذيرفته ميگواهي دو زن  ، گويد: درباره شيرخوارگي مالك امامرسد.  مي
، سخن آنان داير بر اثبات شيرخوارگي بين طرفين شيوع داشته و  آنكه پيش از گواهي

  افشاء شده باشد. 
احاديث با آن  اصولاند تا  كرده رشد گويد: بعضي حديث عقبه را حمل برمندوب ابن

  . تضادي نداشته باشند و در روايتي از مالك نيز چنين آمده است

  باشد  مي  زن شيرده در حكم پدربچه شيرخواره شوهر 
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اي را، از پستان خود شير دهد، شوهرش حكم پدرآن بچه را پيدا  زني بچه هرگاه
كه قبال ذكر  گردد بدليل حديث حذيفه نيز، عموي او محسوب مي شكند و برادر شوهر مي

بي القعيس فانه ائذني الفلح أخي أ«فرمود:  ص: پيامبر گفته كه شد. و بدليل حديث عايشه
چون  مدكند،كه به نزد شما رفت وآ عايشه به افلح برادرابوالقعيس اجازه بده اي« »عمك

. چون زن ابوالقعيس به عايشه شيرداده بود. از ابن عباس سوال » اوعم رضاعي شما است
كنيزي شير داده و ديگري به غالمي شير داده  شد: مردي دوكنيزدارد، يكي از از آنها به

از كنيز دوم شير خورده است  كنيزكه  تواند با آن مي  -پسر جوان -آيا آن غالم است 
كننده هردو يكي است يعني شوهر هردو زن   گفت نخير، چون تلقيح كند. او  ازدواج

باشد. و علي و ابن  يكنفر است و اين راي پيشوايان چهارگانه فقه و اوزاعي و ثوري مي
  اند. ن راي دادهبدا صپيامبرعباس نيز از ياران 

  در امر شيرخوارگي سهل انگاري 
كنند، از پستان زني يا چند زن به  ازمردم درامر شيرخوارگي سهل انگاري مي بسياري

كه فرزندان زن يا زنان شيرده و  كنند، دهند، بدون اينكه مالحظه بچه خود شير مي
كساني  زن شيرده چهخواهرانشان و فرزندان شوهرانشان از مردان ديگر و خواهران شوهر 

هستند و بدون اينكه براي شناسايي آنها تالشي بكنند و براحكام متعلق بدان وقوف يابند 
 نسبيكه درست مانند خويشاوندي  مانند: حرام بودن نكاح و حقوق خويشاوندي رضاعي

  باشد. مي
 كند و كه شخص با خواهريا عمه يا خاله رضاعي خود ازدواج مي آيد: بسا پيش مي چه

كند تا در محظور و امر   كه انسان در اين باره احتياط  واجب است .)1(از آن خبر ندارد
  ممنوع واقع نشود. 

 تحريم ابدي نسبي در ازدواج فلسفه
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خداوند پيوندهاي گوناگوني را بين مردم برقرار كرده  :)1(گويد تفسير المنار صاحب
ديگر ياري و  ، بهم روجلب منافعاست تا مردم ازاينراه با هم مهربورزند و دردفع مضا

،  كنند ونيرومندترين اين پيوندها پيوند خويشاوندي وپيوند حاصل از ازدواج است ياوري
،  باشند. در ميان پيوندهاي خويشاوندي داراي درجات متفاوتي مي يككه اين دو پيوند هر

  باشد  نيرومندترازهمه پيوند قرابتي بين اوالد يا والدين مي
و  . اگردركنه و ژرفاي عاطفه پدرنسبت بفرزند، تعمق زمهرو عاطفه استسرشارا كه
كه او را به تربيت و پرورش  فطري و سرشتي دارد، زهيابدكه او يك انگي كند، درمي تامل

دارد، تا اينكه او هم مردي چون خود او شود و او را چون يكي از  فرزندش وامي
ي اعتماد دارد و او را اميد آينده خويش داند و درآينده خويش به و اندامهاي خود مي

كه پدرش را منشا زندگي و ممد  آيد، داند و در نفس فرزند نيز، اين احساس بوجود مي مي
داند، و اين احساس  حيات وزيربناي پرورش و عنوان و سرلوحه شرف و افتخار خود مي

 مهرواحساس  دارد و از راه همين عاطفه و او را به بزرگداشت و احترام پدرش وامي
كند، اين بود  ورزد و او را مساعدت و ياري مي كه پدر بفرزند خويش مهرمي شفقت است

  :  گفته است كه استاد پيشوا محمد عبده آنچه
شك عاطفه ومهر و مودت مادر نسبت به فرزند، بيش از عاطفه و مهر و مودت  بدون

كه مهر مادر شديدتر و  ، و اين امر بركس پوشيده نيست باشد ميپدر نسبت به فرزند 
كه  ، چون فرزند جنيني بوده تر و سوزناكتر است دارتر و لطيفتر و نازكتر و باريك ريشه

آيد، از  كه به دنيا مي ، سپس ازخون او پرورش يافته است و خون مايه زندگي است
اي  هزند، مهر وعاطفه جديد تاز كه به پستان وي مي كند و با هر مكيدني تغذيه مي رمادرشي

جهد ولذا طفل دردنيا هيچكس را بيش از مادرش دوست ندارد، در  ازقلب اوبيرون مي
ورزد اگرچه  گشايد. سپس در مرتبه دوم به پدرش مهر مي واقع با مهر او ديده بجهان مي

. آيا جنابت و  رسد، ولي پدر از احترام بيشتري برخوردار است مهر پدر بپايه مهر مادر نمي
، مزاحم اين مهربزرگ  كه مهرومحبت و لذت شهواني اك انسان نيستخيانت برفطرت پ
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اين بهترين دستمايه زندگي را از دست  وبين والدين و اوالدگردد وآن را تباه سازد 
  .!! دهد؟

كه تحريم ابدي نكاح امهات = مادران درآيه تحريم مقدم بر همه  ازاينجهت است ، آري
آيد. براستي اگر  ريم نكاح دختران خود شخص ميو شديدتر ازهمه است و بدنبال آن تح

، معهود و  پاك انساني و بازيچه قرار دادن و تباه ساختن آن تجنايت انسان بر فطر
كه از تحريم ابدي  ، حق داشت ، فطرت سليم و پاك داشت مشهود نبود و سابقه فراوان نمي

كشش و ميل  هكندك مادران و دختران در شگفت باشد، چون فطرتش به وي حكم مي
ليكن چون اين جنايت معهود است تحريم ابدي آن جاي  باشد. ( محاالت مي ازقبيلبدانان 

، مانند پيوند بين والدين و اوالدشان  . پيوند بين برادران و خواهران ) شگفتي نيست
از  كه اهريباشد، چون همه آنها بمنزله اعضاء يك جسم واحد هستند، چون برادرو خو مي

احد هستند، نسبت بدان اصل با هم تفاوتي ندارند. و غالباً در يك آغوش و يك اصل و
يابند و عاطفه اخوت بين آنان يكسان و بيك اندازه است و در  بيك شيوه پرورش مي

، قويتر از عاطفه  كه عاطفه مادري و پدري . همانگونه هيچكدام قويتر از ديگري نيست
لفت برادران و خواهران با همديگر مساوي است  اُنس و ، بنابراين اُ بنوت و فرزندي است

رسد. چون در بين افراد بشر، هيچگونه پيوندي  و هيچ موانست ديگري بپاي آن نمي
مهر و اطمنان و اعتماد متقابل در بينشان  اطفكه اينگونه مساوات را حاصل و عو ، نيست

هروفرزند و كه زني نزد حجاج بن يوسف براي شو وجود داشته باشد. حكايت است
خواست آنان را بكشد. حجاج گفت  كردكه حجاج مي گري برادرش شفاعت و ميانجي

. او برادرش را  كن پس يكي را انتخاب ، پذيرم شفاعت شما را فقط نسبت بيكي ازآنان مي
اند، برادر عوض  : چون والدين من مرده گفت ؟ برگزيد، حجاج پرسيد چرا او را برگزيدي

توان بجاي شوهرو فرزند مانند آنان  ، ولي مي برادري نخواهم داشت ناپذير است و ديگر
:  حجاج را ازآن خوش آمد و هرسه را به وي بخشيد، وگفت ورد.را دوباره بدست آ

: پيوند  . خالصه سخن كشتم كرد، نه برادرش را، هرسه را مي اگرشوهررا انتخاب مي 
تاً برادر و خواهر با هم تمايل برادري پيوندي است فطري ونيرومند و معموال و عاد

كه ديگر مخالفت  آفريند، ، آن چنان مسئوليت روحي مي ندارند. چون عاطفه اخوت يجنس
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كرده است تا براي  با فطرت جائي ندارد. پس شريعت پاك به تحريم نكاح خواهر حكم
گزيني  كه از فطرت خويش منحرف هستند، مجالي براي جاي بيماران فطري وكساني

شهوت بجاي عاطفه اخوت باقي نماند. و اما عمه و خاله از همان طينت و سرشت  هنگيزا
عموي هركس همتاي  « »عم الرجل صنو أبيه«كه   پدر و مادر هستند. در حديث آمده است

  آيند. مي بيرون. يعني آنان مانند دو شاخه خرمايندكه از يك ريشه  »باشد پدرش مي
ها مندرج در  اند: تحريم جده س مادر است گفتهعمو از جنس پدر و خاله از جن چون

گيرد شايسته  كه از فطرت انسان سرچشمه مي . ديني تحريم مادران و داخل در آن است
كند و  ايجاد تراحم و تعاون انكند وآن را حفظ نمايد وبد كه اين پيوند را مالحظه است

كند. دختران برادران و  يها را تحريم ابد ها و خاله مغلوب شهوت نگردد، لذا نكاح عمه
خواهران حكم دختران خود شخص را دارند، چون هركس برادر وخواهرش را بمانند 

كسي بداعيه  . مگراينكه كه داراي فطرت سليم و پاك باشد، چنين است داند وكسي خود مي
كند. البته  اش نيز به بيماري انحراف دچارگردد، و از آن عدول ، عاطفه فطرت بيمارش

اي از او است  ، چون پاره ، نيرومندتر است بدخترش  كه عاطفه هركس نسبت يستشكي ن
لفتش به برادرو خواهرش بيشتر  انس واُ يافته است و پرورشو دركنف حفظ و عنايت او 

كه  ، آنست ها و دختران برادران و خواهران ها و خاله . فرق بين عمه ، تا بدخترانشان است
، ولي مهر و محبت آن  ناشي از عاطفه و نداي دروني است ، مهر و محبت عمه و خاله

،  ، بيك درجه فطرت سالم ، بهر حال از نظر شهواني ناشي از احترام و تكريم است ديگرها
. در آيه بدانجهت عمات و خاالت پيش از بنات االخ و بنات  از تمايل بدانها دور است

پيوند با پدر و مادر شريفتر و  ومادر است كه پيوند آنها از ناحيه پدر و  االخت آمده است
كه مايه تراحم و تعاطف و مودت و  . اين بود انواع خويشاوندي بسيار نزديك برتر است

همكاري بين مردم است و خداوند مهر و عاطفه واحترام آن را در روح و روان مردم 
،  وئي و مهرآنكرده است تا پيوند زناش را حرام آنان. خداوند نكاح بين  آفريده است

گرددكه پيوند طبيعي يا نسبي سست و ضعيفي با شخص دارند، مانند اجانب  كساني  متوجه
ها و  ها و فرزندان دائي و بيگانگان وطبقات خويشاوندان دور، مانند فرزندان عموها و عمه
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وجب ، از راه ازدواج بمانند پيوند نسبي م ها، آنوقت بين افراد بشر پيوند خويشاوندي خاله
  يابد. گسترش مي ، گردد ودايره تفاهم و مهر ورزي بين مردم مهر و مودت مي

بود فلسفه روحي و رواني شريعت درباره تحريم ابدي محارم نسبي و  اين
اي و بزرگي در  گويد: از طرف ديگر يك فلسفه فيزيولوژي زنده خويشاوندي سپس مي

،  ن اقارب و خويشاوندان نزديكتن آدم وجود دارد و آن اينست كه پيوند ازدواج بي
اي  وار ادامه يابد بدرجه كه اگرتسلسل اي گردد بگونه موجب ضعف و ناتواني نسل مي

  اند:  يابد و براي آن دو سبب برشمرده گردد و پايان مي كه نسل قطع مي رسد مي
، برحسب نيرو و توان قوه انگيزه شهوت جنسي بين  نيرو و توان نسل گويند: فقها  -1

 نسليباشد، هر اندازه نيروي شهواني و جنسي بين آنان نيرومندتر باشد،  وجين ميز
. لذا  ، سست است كه نيروي شهواني بين اقارب اند: آيد وگفته قويتري از آن پديد مي

  اند. ازدواج با دختر عمو و دختر عمه و ... را مكروه دانسته
ي منبعث و برخاسته از روح اند: شهوت جنسي احساس و شعور گفته  علت آن درباره

، مزاحم و ضد آن است  باشد، شعور و احساس و عواطف خويشاوندي و نفس انسان مي
  گرداند. برد يا متزلزل وسست مي يا آن را ازبين مي

كه پزشكان ازآن آگاه هستند و براي تقريب مفهوم آن ازذهن مردم  دوم آنست سبب  -2
اگر يك دانه پشت سر هم چند بار در يك  انندكهد كشاورزان مي گويند: عادي مي

گردد تا اينكه سرانجام از  كاشته شود، بتدريج هر بازكشت آن ضعيف و ضعيفترمي زمين
كه از آنها تغذيه  نهد و مواد ديگري رود چون مواد غذايي مناسب آن رو بكاهش مي بين مي

گر همين نوع حبوبات شوند. ا گذارند و مزاحم مواد غذايي آن مي مي افزايشكند، رو ب نمي
را در زمين ديگر و حبوبات ديگري را در همين زمين بكارند، هردو بخوبي رشد و 

كاشته شوند و نوع ديگر از همين  كنند. حتي اگراين نوع حبوبات درجاي ديگري نمومي
گندم بكارند و از  كاشته شود مفيد خواهد بود، بنابراين اگر در زميني در اين زمين ها، دانه

كمتري  كنند و در همين زمين بكارند رشد ونموآن اندك وبازدهي ول آن بذرگيريمحص
بهتررشد و نما  بكارندخواهد داشت ولي اگربذر را ازگندم ديگري بگيرند و درآن زمين 

كاشته  . زنان نيزكشتزاري هستندكه فرزندان درآن كند و بازدهي بيشتري خواهد داشت مي
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، مانند انواع مختلف بذر هستند، بنابراين الزم است كه  شوند وگروههاي مختلف مردم مي
، خوب  كنند، تا فرزندان ديگري ازدواج ي عشيرهاي با افراد تيره و  افراد هر عشيره و تيره

رشدكنند و نيكوپرورش يابند، چون بچه ازمزاج ومواد جسماني والدين و ازاخالق 
هائي با آنها تباين و اختالف برد ودرچيز وصفات روحي آنان چيزهائي را به ارث مي

سنت از سنتهاي آفرينش خداوندي هستند، بايد هردو  دو،  دارند، اين توارث و تباين
كنند  نصيب و حظ خود را دريافت دارند، تا نسلهاي بشري بموازات هم پيشرفت وترقي

وبهمديگرهم نزديك شوند ونيرووقوت واستعداد را از همديگركسب كنندكه در ازدواج با 
ندارد و با اين سنت هميشگي منافات دارد. بنابراين ثابت شده  وداقارب اين مزايا وج

آور و منافي با فطرت و مخل به روابط  كه ازدواج با خويشاوندان جسماً و روحاً زيان است
  “ لوماحياء الع “. امام محمد غزالي در  اجتماعي و مانع پيشرفت و ترقي نسل بشري است

، آنست كه  مله صفات و خصلتهائي كه مراعات آن در زن شايسته است: از ج است گفته
نبايد از خويشاوندان بسيار نزديك شخص باشد. چون اگر زن و همسر از خويشاوندان 

را ذكركرده  حديثينزديك شوهر باشد، فرزندشان الغر اندام خواهد بود و در اين باره 
كه  است كرده  روايتيب الحديث خود . ليكن ابراهيم حربي در غر كه صحيح نيست ، است

: از مردمان بيگانه زن بگيريد تا فرزندانتان الغر و ضعيف  گفت » سائبآل  «عمر خطاب به 
شهوت و تمايالت جنسي  «:  است گفته و نحيف نباشند. امام غزالي در استدالل بر آن

قويتر و ،در بيگانه  برخاسته ازنظرو تماس جسماني است و اين دو معني و احساس
باشد، نگاه به وي  كه هر روز و همواره در معرض ديد شخص مي كسي “ ، شديدتر است

اين دليل غزالي  »كند انگيزد و كمتر وي را درك مي احساس شهواني را در او كمتر برمي
  كه ما گفتيم . كند وعمده همان چيزي است همه موارد صدق نمي در

 عي تحريم ابدي رضا فلسفه

كه دايره خويشاوندي و پيوند  كه خداوند خواسته است آنست يرضاعتحريم  فلسفه
قرابتي ما راگسترش دهد لذا پيوند شيرخوارگي را به پيوند نسبي ملحق نموده است چون 

آيد پس چيزهايي را از طبيعت  قسمتي از اندام بچه شيرخوار، از شير شير دهنده پديد مي
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چه خودش نيزچيزهائي را از مادر خود به ارث كه ب برد، همانگونه او به ارث مي اخالقو 
  برد.  مي

 هره وندي بسبب ازدواج = مصا يشا تحريم از راه خو فلسفه

كه دخترهمسر و مادرش  ، آنست تحريم بسبب خويشاوندي از راه ازدواج فلسفه
برشوهر حرام باشند، چون همسر هركس با وي پيوند روحي دارد و  باينكهسزاوارتراست 

نمايد، پس  اهيت انساني او است و وجودش بدون وجود همسر ناقص ميزيربناي م
كه مادرش بمنزله مادر خود او باشد و از همان احترام برخوردار گردد. و  شايسته است

كه مادر زن هووي او باشد، چون براستي تار و پود مصاهرت  زشت و قبيح است تيبراس
مانند تار و پود خويشاوندي نسب ، درست ه و خويشاوندي از راه ازدواج و دامادي

خواهد شد  هكرد مانند يكي از افراد آن تير اي ازدواج كسي با زني از تيره . هرگاه است
شود سبب  آيد. آيا مي اي نسبت بدان تيره پديد مي ودرروح او يك پيوند مهرو محبت تازه

، چنين مباد، اين !! هرگز بهم زدن اين پيوندگردد و بين مادرو دختر هوويي برقرار سازد؟
منافات دارد و نظام عشيره و تيره  ، ديمطلب براستي با فلسفه دامادي و خويشاوندي داما

كه با فطرت ومصلحت ذاتي شخص تناسب و همگامي  سازد. آنچه زند و تباه مي را بهم مي
خود شوهر باشند و همسرفرزند  و دختر همسر، بمنزله مادر و دختر دارد، آنست كه مادر

كه  اي نسبت باو داشته باشد او باشد و همان عاطفه ختركه بمنزله د نيز الزم است شخص
داند. هرگاه  كه فرزند زن پدرش را بمنزله مادرش مي نسبت بدخترش دارد، همانگونه

كرده است تا تار  خداوند برحمت و حكمت خود جمع بين دو خواهرو امثال آن را حرام
اي از وسايل هوويي و تنفر بين آنها آلوده  ه وسيلهدامادي ب اونديو پود پيوند خويش

نشود، چگونه معقول خواهد بودكه نكاح مادرودخترهمسروهمسر فرزند، براي پدر و 
  .  ) هرگز چنين چيزي معقول و خردپسند نيست !! ( همسر پدربراي فرزند حرام نباشد؟

ن ازدواج و ايجاد كه فلسفه ازدواج آرامش و اطمينان خاطر طرفي است مودهفر خداوند
 : پيوند مهر و مودت بين آنان بوجود آوردن تار و پود پيوندي بمانند پيوند نسبي است

+ôÏΒuρ ÿ ÏµÏG≈tƒ# u ÷βr& t, n=y{ /ä3 s9 ôÏiΒ öΝä3Å¡ àΡ r& %[`≡uρ ø—r& (#þθ ãΖä3 ó¡ tFÏj9 $ yγøŠs9 Î) Ÿ≅ yè y_uρ Νà6 uΖ÷� t/ 



  1181     الزواج ازدواج كردن
  

  

Zο ¨Šuθ ¨Β ºπyϑ ôm u‘uρ...∩⊄⊇∪_  :كه ازجنس  ها وآيات خداوند آنست نشانه هازجمل« ].21[الروم
گيريد و آرامش يابيد و در بين شما مهر و مودت  نس شما برايتان همسر آفريد تا بدانان اُ

. خداوند آرامش روحي را مقيد به پيوند زناشوئي نموده و خاص زوجين »استقرار داده 
جين وكساني بوجود ، چون بين زو عاطفه مهر و مودت بطور مطلق آمده جاداست ولي اي

كنند و با بدنيا آمدن  آيدكه بنحوي ازطريق تاروپود نسبي به زوجين ارتباط پيدا مي مي
  گردد. پايان سخن صاحب تفسير منار.  فرزند افزايش يافته و تقويت مي

 م است  ن حرا ح با آنا موقتاً نكا كه ني زنا

  بين دو محرم  جمع  -1 
اش با عقد نكاح يا ملك  اش و يا بين او و خاله هبين دو خواهر و بين زن و عم جمع

كه با هم قرابت و خويشاوندي داشته  كه جمع بين هردو زني ، حرام است همانگونه يمين
، ازدواجشان با هم حرام باشد، باز هم جمع بين  مرد فرض شود و ديگري زن گريكيوا

  : . بدليل آنان حرام است

&βr...+ : فرموده است خداوند  -1 uρ (#θãèyϑ ôfs? š÷t/ È ÷tG ÷zW{ $# āω Î) $ tΒ ô‰ s% y#n=y™...∩⊄⊂∪_ 
جمع بين دو خواهر بعقد نكاح يا ملك يمين حرام است مگراينكه دردوره « ].23[النساء: 
  .» ازشما سر زده باشدكه خداوند آن را عفوكرده است جاهليت

ين يك زن و ازجمع ب صاندكه پيامبر كرده و مسلم ازابوهريره روايت بخاري  -2
  . ) نهي فرموده است بعقد نكاح يا ملك يمين اش ( اش يا خاله عمه
  و ابن ماجه و ترمذي بطريق حسن از فيروز ديلمي روايت  وداحمد و ابودا -3

كه مسلمان شدم دو تا خواهر در عقد نكاح من بودند،  : هنگامي گفت كه اند كرده
  . خواهي طالق ده : هركدام راكه مي گفت صپيامبر
اش يا  نهي فرمود از اينكه شخص با زني و عمه صگويد: پيامبر عباس ابن  -4
اگر شما « »إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم« : كند وگفت  اش با هم ازدواج خاله
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كه ابومحمد اصيلي  گفته است . قرطبي»ايد كرده كاري كرديد، پيوند رحم خود را قطع چنين
  اند. ر و ديگران آن را ذكركردهخويش و ابن عبدالب ددر فوائ

 ص: پيامبر گفت كه كرده است ابوداود در مراسيل خود از حسين بن طلحه نقل -5
كرد ازاينكه بين خواهران همسر در ازدواج جمع شود، مباداكه بقطع صله رحم  نهي

كه  حديث ابن عباس و حسين بن طلحه به فلسفه اين تحريم اشاره شده است درانجامد. 
،  ، چون جمع بين آنان بعقد نكاح است از پرهيز ازقطع صله رحم بين خويشاوندانعبارت 

و  كينه آيدكه دو هوو با هم گردد. وكمتر پيش مي موجب حسادت وكينه بين آنان مي
. پس اگركسي  حسادت نداشته باشند، اين تحريم جمع درنكاح در عده نيز هم حرام است

كه با خواهر زنش  د، براي او جايز نيستبو »رجعي«زنش را طالق داد و طالقش 
گردد يعني  اش منقضي عده نكهكند مگر اي كند يا با چهار زن ديگر بغير از او ازدواج ازدواج
اش منقضي نگردد نبايد تعداد همسرانش به چهار برسد چون هنوزازدواج بحال  تا عده

ي عده اورا هروقت كند و پيش ازانقضا تواند به وي مراجعه خود باقي است و هنوز مي
و حق   طالقش بائنه و قطعي باشد هبخواهد برگرداند. اگراو را طوري طالق دهدك

، علي و زيد بن ثابت و مجاهد و نخعي و سفيان  نداشته باشد اختالف است »رجعت «
ها و احمدگويند، تا پس از انقضاي عده او، حق ندارد با خواهرش يا زن  ثوري و حنفي

كند، چون دراثناي عده حكم عقد هنوز باقي است تا اينكه عده  دواجچهارم غيراز اواز
  منقضي شود، بدليل اينكه درحال عده شوهرموظف است نفقه اورا بپردازد. 

كه او  كه قول مالك باشد و ما نيزآن را قبول داريم كنم گمان مي ابن المنذرگويد:  
 د بن المسيب و حسن و شافعيكند. سعي تواند با خواهرزنش يا زن چهارم ديگرازدواج مي

 ، پس جمع بين دو خواهر ، عقد ازدواج پايان پذيرفته اند: چون بائنه شده است گفته 
  . موجود نيست تا حرام باشد وزن چهارم نيزدرست است

با هم ازدواج نمود، يا هر دو را  رراكرد، براي مثال دو خواه بين محارم جمع اگركسي
كرد و در هيچيك مانع  عقد، اگرهردورا با يك عقد نكاحكند يا دردو با يك عقد نكاح

شود.  ، عقد هر دو فاسد است و احكام ازدواج فاسد برآن جاري مي شرعي وجود نداشت
كناره بگيرند و جدا شوند، در غير اينصورت  هم ازكه طرفين زواج  پس واجب است
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ماعي صورت نگرفته بود، دخولي و ج كند. اگر هنوز دادگاه بايد آنان را جبراً از هم جدا
 هيچيك مهريه ندارند، تنها عقد بخودي خود هيچگونه اثري برآن مترتب نيست و اگر

كه مورد جماع واقع شده و دخول درآن  گيرد، هركس صورت دخولجدائي بعد ازجماع و
، يا مبلغ مورد توافق و نامبرده در ضمن عقد  روي داده باشد، مستحق مهرالمثل ياكمترازآن

 كشود اما اگر هر دو در ي اشد و تمام آثار مترتب بر ازدواج فاسد برآن مترتب ميب مي
كه  عقد، عقد بسته شده باشند و در يكي از آنها مانع شرعي وجود داشته باشد، بدينگونه

كسي ديگر باشد و در ديگري هيچگونه مانع شرعي   همسركسي ديگر باشد و يا در عده
، صحيح و نسبت  ت بĤنكه خالي از مانع شرعي استنباشد، در اين صورت نكاح نسب

  گردد. بديگري فاسد و احكام عقد فاسد برآن جاري مي
كند و هر دو عقد داراي شرايط و اركان درست  هر دو را با دو عقد متعاقب ازدواج اگر

 اولي، در اين صورت عقد  ، پيشتر عقد شده است كدام يك عقد باشند و معلوم باشد كه
د دومي فاسد است واگرتنها عقد يكي ازآنها داراي شرايط و اركان درست صحيح و عق

. اگر اولي معلوم نباشد يا  عقد باشد، تنها عقد او صحيح است خواه اولي باشد يا دومي
را بعقد نكاح او  دوزنفراموش شده باشد، مانند اينكه بدو نفر وكالت بدهد وآنان 

و اولي معلوم نباشد يا فراموش شده باشد،  درآورند، سپس معلوم شودكه هردوخواهرند
، هيچكدام ازدو عقد صحيح  كدام يك پيش از ديگري عقد شده است يعني معلوم نباشدكه

نيستند چون ترجيحي دركار نيست و بر هر دو عقد احكام ازدواج فاسد جاري 
  .)1(گردد مي

  غير و زني كه از غير در عده باشد  زن  -3- 2
كه در عده ديگري باشد، بجهت  نكاح ديگري است و يا با زني كه در با زني ازدواج

àM≈oΨ+ فرمايد: باشد. چون خداوند مي او حرام مي وقمراعات حق |Á ós ßϑø9 $#uρ zÏΒ Ï !$|¡ ÏiΨ9 $# āωÎ) 

$ tΒ ôMs3n=tΒ öΝà6 ãΨ≈yϑ ÷ƒ r&...∩⊄⊆∪_ ] :كه شوهر دارند برشما حرام  يعني نكاح زناني« ].24النساء

                                         
  . االحوال الشخصيه لالستاد عبدالوهاب خالف احكام - 1
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كه اسير شده باشد پس از  ر شما شده و ملك يمين باشند، چون زنياست مگر اينكه اسي
باشد اگرچه شوهر هم داشته  نكاحش براي اسيركننده حالل مي حماستبراء و برائت ر

سپاهي  صپيامبراند كه گفت  باشد. چون مسلم و ابن ابي شيبه از ابوسعيد روايت كرده
و زناني را  ديدنددادند و برآن پيروزگرگسيل داشته بودكه با دشمن مصاف  ” اوطاس “را به 

از مجامعت و همبستري با آنان پروا  صگرفته بودند، بعضي از ياران پيامبر به اسارت
 . خداوند فرمود:»كردند چون در ميان مشركين پيش از اسارت شوهر داشتند مي

+àM≈oΨ |Á ós ßϑ ø9$# uρ z ÏΒ Ï!$ |¡ ÏiΨ9$# āω Î) $tΒ ôMs3 n=tΒ öΝà6ãΨ≈yϑ÷ƒr&...∩⊄⊆∪_ ] :كه  يعني زناني ].24النساء
شان سپري شد براي شما حالل  اند همينكه عده همسر دارند و به اسارت شما درآمده

هستند. استبراء و برائت رحم زنان اسير شده شوهردار، يك باربحيض مي افتادن و قاعده 
پس از سپري شدن يك حيض زن  ص) گفت ياران پيامبر بصري باشد. حسن ( شدن مي

كه درعده ديگري باشد قبال در مبحث  شدند اما زني يرشده شوهردار، با او همبسترمياس
  . خواستگاري ازآن سخن رانديم

  سه طالق شده باشد  زني كه  - 4
مگراينكه با يك نكاح  ، نيستسه طالق شده باشد ديگربراي شوهرش حالل  كه زني

گرفت پس  شوهر دوم طالق كند و آنوقت بعد از اينكه از صحيح با شخص ديگري ازدواج
  كه دوباره با وي ازدواج كند.  ، براي شوهر اول حالل است ازانقضاي عده نكاحش

  دراحرام حج ياعمره است  عقدكسي كه  -5 
، خواه  ، نكاح براي خود يا ديگران بر وي حرام است كسي كه در احرام است براي

. و عقد باطل است  د، حرام استكن بواليت يا وكالت آن نكاح را انجام دهد، فرقي نمي
عفان  بن. چون مسلم و ديگران از عثمان  ، برآن مترتب نيست وآثارشرعي عقد نكاح

كه  كسي« »ال ينكح المحرم وال ينكح وال يخطب« فرمود: ص: پيامبر گفت اند كه كرده روايت
نبايد  كند يا كسي براي او نكاح شود و كسي را نكاح كه دراحرام است برايش روا نيست
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. وآن را حديث  را ذكر نكرده است”  و ال يخطب “كه او  . بروايت ترمذي »كند خواستگاري
  . حسن دانسته است

برآن بوده است وراي امام شافعي و احمد و اسحاق  صبعضي ازاصحاب پيامبر عمل
 اگردانند و  كه دراحرام باشد، صحيح نمي كسي نيز چنين است و ازدواج را براي

  . د، عقد ازدواج باطل استكر ازدواج
ميمونه را در حال احرام عقد نكاح كرد، با حديث  صاند كه پيامبر كرده روايت  اينكه

عقد  وپيش از احرام با ا صكه پيامبر مروي ازمسلم مخالفت دارد، چون اوگفته است
،  گرفت ، صورت كه در راه مكه با ميمونه صگويد: در ازدواج پيامبر نكاح بست ترمذي

كرد ولي آشكار شدنش پس از  اند: پيش از احرام با وي ازدواج : بعضي گفته تالف استاخ
  در راه مكه هبمستر شد. »سرف «در  وياحرام بود. سپس بعد از اتمام احرام با 

دانند، چون احرام مانع  ها عقد كسي را كه در احرام است حالل مي از حنفي گروهي
، نيست بلكه تنها جماع  كردن بروي جاريصالحيت وشايستگي زن براي عقد نكاح 

  وهمبستري ممنوع است نه صحت عقد.
  

  ازدواج باكنيز جاريه با وجود امكان و توانائي بر ازدواج با زن آزاده   - 6
علما ازدواج عبد باكنيز جايزاست و همچنين اتفاق دارند براينكه اگرزن آزاده  باتفاق

 د.وط بر اينكه خود و اولياي او راضي باشنكند مشر تواند با عبد ازدواج بخواهد مي
كند و هرگاه  تواند با بنده مملوك خويش ازدواج همانگونه كه اتفاق دارند بر اينكه زن نمي

گردد و  زن مالك شوهرخود شود و او را بملكيت خود درآورد، نكاحش باطل و فسخ مي
  كنيز و برده اختالف دارند.  درباره ازدواج مرد آزاده با زن

  باشد:  كنيز، بدو شرط جايز مي علماگويند: ازدواج مرد آزاده با زن مهورج
  ازدواج با زن آزاده نداشته باشد. توانائي -1
  و نگراني داشته باشد از اينكه اگر زن نگيرد، مرتكب زنا شود. ترس  -2
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+ اند: بدين آيه استدالل كرده و tΒuρ öΝ©9 ôì ÏÜ tG ó¡o„ öΝä3ΖÏΒ »ωöθ sÛ βr& yxÅ6Ζ tƒ ÏM≈oΨ |Á ós ßϑø9 $# 

ÏM≈oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9$# Ïϑ sù $ ¨Β ôMs3n=tΒ Νä3ãΖ≈yϑ÷ƒ r& ÏiΒ ãΝä3 ÏG≈uŠtG sù ÏM≈oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9 اگركسي « ].25[النساء:  _∪∋⊅∩...#$
، او با كنيزان مومن و  از شما قدرت مالي و توانائي ازدواج با زنان آزاده و پاكدامن نداشت

‘{ y7Ï9≡sŒ ôyϑÏ9...+:  رسد به . تا مي»كند ملك يمين شما ازدواج Ï± yz |MuΖyè ø9 $# öΝä3ΖÏΒ 4 βr& uρ 

(#ρ ç�É9 óÁ s? ×�ö� yz öΝä3 كسي جايز  اين ازدواج ناچاري باكنيز برده براي ].25[النساء:  _∪∋⊅∩...9©
گويد:  كه در صورت عدم ازدواج با كنيز برده نگران ارتكاب زنا باشد. قرطبي است

،  ملك ديگران اكنيزكه انسان ب ر از آنست، بهت شكيبائي بر مجرد بودن و عزب بودن
. و بنده ديگران گردد. چشم  شودكه فرزندش برده كار سبب مي كند. چون اين ازدواج

، بهتر است از پستي و  پوشي از شهوات نفساني و داشتن شكيبائي و مكارم اخالق
د، نصف اي ازدواج كن برده واي كه با كنيزي  : هر مرد آزاده گفت . عمر خطاب خواري

شود. ضحاك بن  ، چون فرزندش برده و بنده مي آزادي خود را از دست داده است
من « فرمود: كه مي شنيدم ص: از پيامبر گفت كه مي گويد: از انس بن مالك شنيدم مزاحم

خواهد پاك و پاكيزه با خداي  كه مي هركسي« »أراد أن يلقى اهللا طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر
كه در آن ضعف  . ابن ماجه با سندي »ند، با زنان آزاده ازدواج كندخويش مالقات ك

  .  كرده است ، اين حديث را روايت هست
كند حتي اگر قدرت  ازدواج يگرانتواند باكنيز و زن برده د مرد آزاده مي گويد: ابوحنيفه

نوقت ازدواج با زن آزاده هم داشته باشد، مگر اينكه زن آزاده در عقد نكاح وي باشدكه آ
كرامت  كه باكنيزي ازدواج كند، چون رعايت كه دراين حالت بر وي حرام است جايز نيست

  . و احترام زن آزاده الزم است

  با زن زنا پيشه  ازدواج  -7 
كند و همچنين براي هيچ زني  كه با يك زن زناكار ازدواج هيچ مردي حالل نيست براي

كنند و براستي پشيمان شده  مگراينكه آنها توبهكند  كه با يك مرد زناكارازدواج حالل نيست
  باشند.
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كه پيش از ازدواج در هر  خداوند عفت و پاكدامني را شرطي قرار داده است  -1 : بدليل

tΠöθ+ دو طرف ازدواج وجود داشته باشد: u‹ø9 $# ¨≅ Ïmé& ãΝä3s9 àM≈t6Íh‹©Ü9 $# ( ãΠ$ yèsÛuρ t Ï% ©!$# (#θè?ρ é& 

|=≈tG Å3ø9 $# @≅ Ïm ö/ä3©9 öΝä3ãΒ$ yè sÛuρ @≅ Ïm öΝçλ°; ( àM≈oΨ |Á ósçR ùQ$# uρ zÏΒ ÏM≈oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9$# àM≈oΨ |Á ósçR ùQ$# uρ zÏΒ tÏ% ©!$# 

(#θ è?ρé& |=≈tG Å3ø9 $#  ÏΒ öΝä3Î=ö6s% !#sŒÎ) £ èδθ ßϑçF÷� s?# u £ èδu‘θ ã_ é& tÏΨ ÅÁ øtèΧ u� ö� xî tÅs Ï≈|¡ ãΒ Ÿω uρ ü“É‹ Ï‚ −G ãΒ 

5β# y‰÷{ r&...∩∈∪_ ]:كرده است و  همه چيزهاي پاك را براي شما حالل وندخدا « ].5 املائدة
كتاب از يهود و نصاري و ازدواج با زنان پاكدامن مومن و زنان  همچنين طعام اهل

پاكدامن باشند و  رانكه شوه اند و اين در حالي است پاكدامن اهل كتاب را حالل فرموده
  . »باشندگرفتن و روابط نامشروع با زنان ن بدنبال . زناكاري و دوست

درباره ازدواج با كنيزان براي كساني كه توانائي ازدواج با زن آزاده را ندارند  -2

£...+ فرمايد: مي èδθ ßs Å3Ρ $$sù ÈβøŒÎ* Î/ £ÎγÎ=÷δr& �∅ èδθ è?#u uρ £èδ u‘θ ã_ é& Å∃ρá� ÷èyϑø9 $$Î/ BM≈oΨ |Á øtèΧ u�ö� xî 

;M≈ys Ï≈|¡ãΒ Ÿω uρ ÅV≡x‹ Ï‚ −GãΒ 5β# y‰ ÷{r&...∩⊄∈∪_  :كنيد و اين   باكنيزان ازدواج« ].25[النساء
برابر عرف  و  نيكوئيه شان را ب ازدواج با اجازه صاحبان و اربابان آنها باشد، مهريه

  . »اشندكنيزان بايد پاكدامن و عفيف باشند و بدنبال زناكاري آشكار و نهان نب  بپردازيد، اين

’+ : در تاييد اين مطلب بصراحت آمده است -3 ÎΤ# ¨“9 $# Ÿω ßxÅ3Ζtƒ āω Î) ºπ uŠÏΡ# y— ÷ρr& Zπ x.Î� ô³ãΒ 

èπu‹ÏΡ# ¨“9 $#uρ Ÿω !$ yγßs Å3Ζtƒ āωÎ) Aβ# y— ÷ρ r& Ô8Î� ô³ãΒ 4 tΠÌh�ãm uρ y7Ï9≡sŒ ’ n? tã tÏΖÏΒ÷σ ßϑø9 مرد زنا « ].3[النور:  _∪⊃∩ #$
و زن  دكند و تمايل ازدواج با وي را دار كافرمشرك را عقد مي پيشه تنها زن زنا پيشه يا زن

كه با زنا  كند. برمومنان حرام است نها مرد زنا پيشه يا مردكافرمشرك عقد ميزناپيشه را ت
كار زشت اقدام  كنند، بلكه تنها زنا پيشگان و مشركان بچنين پيشگان يا مشركان ازدواج

  .»كنند مي
كه مرثد بن   كرده است روايت جدشبن شعيب از پدرش او از  عمرو  -4

”  عناق “برد، درمكه زن بدكاره و زناكاري بود بنام  د ميغنوي اسيران مكه را با خو  ابومرثد
رفتم و   ص. مرثد گويد: بحضور پيامبر كه با مرثد سابقه دوستي و رابطه نامشروع داشت 
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’+ : كرد. سپس آيه سكوت   ص؟ پيامبر كنم ازدواج »عناق «توانم با  من مي ا: آي گفتم ÎΤ# ¨“9 $# Ÿω 
ßxÅ3Ζtƒ āωÎ) ºπ uŠÏΡ#y— ÷ρ r& Zπ x. Î�ô³ ãΒ _ مرا خواند و آن را بر من خواند و  صنازل شد و پيامبر

  . ابوداود و ترمذي و نسائي ت. برواي »نكنآن را نكاح  «فرمود: 
مرد زناكار و « »الزاني المجلود ال ينكح إال مثله«:  گفت صابوهريره گويد: پيامبر -5

. »كند دواج ميكه تازيانه حد خورده باشد، تنها با همانند خودش از اي بدكاره
كند و دليل  غالباً وآشكارا به عمل زنا اقدام مي كه كسي رايگويد: اين توصيف ب شوكاني

كندكه بدكاره و زنا پيشه است و  كه با زني ازدواج است بر اينكه حالل نيست براي مرد،
و ا زكندكه زنا ا كه با مردي ازدواج شود و همچنين براي زن جايز نيست زنا از او ظاهر مي

tΠ+ گويد: كه مي . و آخر آيه قبلي زند و زنا پيشه است سر مي Ìh�ãm uρ y7Ï9≡sŒ ’ n? tã tÏΖÏΒ÷σ ßϑø9 بر  _#$
  اين مطلب تصريح دارد.

 )1(زنا و ازدواج

ازدواج و عمل تناسلي جنسي نامشروع فرق بزرگي وجود دارد. براستي ازدواج  بين
كه سير طبيعي جهان بر  ، رشتي استزيربناي جامعه و پايه وجود آن و قانون طبيعي و س

دهد و براستي ازدواج  كه بزندگي ارزش و بها مي ، نظام آن در جريان و سنت خلقت است
پايه مهر و محبت حقيقي و همكاري در زندگي و اشتراك در ساختمان خانواده و آبادي 

  . جهان است

 ره ح با زنا پيشه بدكا اسالم ازتحريم نكا هدف

كه مرد مسلمان پرده آبرو و ناموس خود را با دندانهاي زن بدكاره  ستنخواسته ا اسالم
قرارگيردكه روح پست و بيمار دارد  اي پيشهبدرد و زن مسلمان زيردست مرد بدكاره زنا 

و با او شريك و سهيم باشد و تحت تاثيراو واقع شود و با اين جسم آلوده بانواع ميكربها 
گردد، هدف اسالم از  كند و همخوابه  ماريها، معاشرتو جرثومه فساد و مبتال بانواع بي

                                         
  . : االسالم والطب الحديث ازكتاب منقول - 1
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نواهي و محرمات تنها سعادت بشر و ارتقاي آن بباالترين درجه  اوامروهمه احكام و 
  خواهد جنس بشر بدان برسد.  كه خداوند مي ، سطحي است

 يند ها ري ، سرچشمه خطرناكترين بيما ره ن و زنان بدكا ومردا ن پيشگا زنا

توانند در دنياي خود سعادتمند باشند، در حاليكه سرچشمه  شگان ميزناپي چگونه
هايند و اين بيماريها در همه اندامهايشان رسوخ و نفوذ  خطرناكترين و زيانبارترين بيماري

  -كه امروز خطر آنها آشكار شده است   بويژه بيماري خطر ايدز و غيرآن - !!  ؟ كرده است
فليس و سوزاك براي خطرناكي زناكاران بهترين سي مسريهاي تناسلي  بيماري شايد

دليل باشد براي اينكه ريشه اين فساد و بيماري بايد ازروي جهان محو و نابودگردد 
شودكه  كه اين زناپيشگان در آن زندگي كنند، چگونه به سعادت نايل مي اي جامعه

،  اي روانيبيماريهاي رواني خويش را به نسل خود منتقل نموده و همراه با بيماريه
كه بسبب نابساماني  اي ! آيا خانواده بيماريهاي ارثي سيفليس و سوزاك را نيز منتقل نمايند؟

تواند  ، اطفال بد صورت و بدسيرت درآن زاده شوند، مي رواني و بيماريهاي تناسلي
 باشد؟ وشبختخ

 
 
  

 ن و مشركان پيشگا بين زنا بهت مشا

كند ورهنمود پرورش روحي خويش  روي ميپي صاز قرآن وسنت پيامبر كه  مسلماني
كه نحوه تفكرش با تفكراو يكي  كند، اي زندگي تواند با زنا پيشه گيرد، نمي را از آنها مي

تواند  كه زندگي سالم مانند زندگي او ندارد، و نمي كند، با زني معاشرت تواند مينيست ون
، در حاليكه  و شعور او نيستكه داراي احساس  پيوند ازدواج را با موجودي برقرار سازد،

¡t,n=y{ /ä3s9 ôÏiΒ öΝä3Å...+:  گويد: داندكه خداوند درباره همسر مي مي àΡ r& %[`≡uρø—r& 

(# þθ ãΖä3 ó¡ tFÏj9 $yγøŠs9 Î) Ÿ≅ yèy_ uρ Νà6 uΖ÷� t/ Zο ¨Šuθ ¨Β ºπ yϑôm u‘uρ...∩⊄⊇∪_  :خداوند  « ].21[الروم
گيريد و آرامش خاطر پيداكنيد  نس ن اُهمسراني را از جنس خودتان برايتان آفريد، تا بدانا
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. چگونه بين مرد مسلمان و زن زناپيشه »و خداوند در ميان شما مهر و مودت آفريد
آيد؟ روح زناكار با روح مومن درستكار چگونه با هم  بوجود مي مودت، اين مهر و  بدكاره

  .! آورند؟ سازند و چگونه وسيله آرامش خاطر همديگر را فراهم مي مي
تواند با وي  ، نمي كه بخاطر فساد روحي و انحراف عاطفي زن بدكاره مسلماني دمر

تواند با زني مشرك  كه نمي داشته باشد، بديهي است ناشوئيكند و زندگي ز ازدواج
كه عقيده و ايمان و باورش با او يكي نيست و بمانند او بزندگي  كند، وكافري ازدواج

داند و عقايد و اعتقادات عالي  را حرام نمي  ارينگرد. و او فسق و فجور و نابك نمي
باور ندارد، بلكه داراي اعتقادات باطل وگمراه است و با او فاصله فكري و  رااسالمي 

.Ÿωuρ (#θßsÅ3Ζs? ÏM≈x+فرمايد:  دارد. لذا خداوند مي ، عقلي فراواني Î�ô³ ßϑø9$# 4®L ym £ÏΒ ÷σ ãƒ 4 
×πtΒ V{uρ îπ oΨ ÏΒ÷σ•Β ×�ö� yz ÏiΒ 7π x. Î�ô³ •Β öθ s9 uρ öΝä3÷G t6yf ôã r& 3 Ÿω uρ (#θ ßs Å3Ζè? tÏ. Î�ô³ ßϑø9 $# 4 ®Lym 

(#θãΖÏΒ÷σ ãƒ 4 Ó‰ ö7yè s9uρ íÏΒ÷σ •Β ×� ö�yz  ÏiΒ 78Î�ô³•Β öθ s9uρ öΝä3t6yf ôãr& 3 y7Í×‾≈s9 'ρ é& tβθ ãã ô‰tƒ ’n<Î) Í‘$ ¨Ζ9 $# ( 
ª! $#uρ (# þθ ãã ô‰ tƒ ’n<Î) Ïπ̈Ψ yfø9 $# Íο t� Ï øóyϑø9 $# uρ  Ïµ ÏΡøŒÎ* Î/ ( ß Îit7ãƒuρ  Ïµ ÏG≈tƒ# u Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 öΝßγ‾=yè s9 tβρã� ©. x‹ tGtƒ 

با زنان مشرك وكافر نكاح مكنيد مگر اينكه ايمان بياورند و مسلمان « ].221 البقرة:[ _∪⊆⊅⊅∩
  اين زن مشرك اگرچه،  كنيز مسلمان بهتر است از يك زن آزاده مشرك شوند، براستي يك

كافر و مشرك مدهيد و  زيبا ودلگيروشما را بسيار خوش آيد. و زنان خود را به مردان
براستي زنان خود را  مگر اينكه مسلمان شوند و ايمان بياورند،بعقد آنان را درمياوريد 

بيك عبد و بنده مومن بدهيد بهتراست تا اينكه به مشركان بدهيد اگر چه اين مردان 
مشرك براي شما دلگير و خوش آيند باشند. چون مشركان شما را بسوي آتش دوزخ 

آمرزش باذن خودش خوانند و خود دوزخيند و خداوند شما را بسوي بهشت و  مي
آورد خداوند آيات و  خواند و اطاعت از امر او بهشت و مغفرت را بارمغان مي مي

كند شايد مردم متذكر شوند و راه  و احكام خود را براي مردم بيان مي قدرتهاي  نشانه
  .  »سعادت را بيابند

   زد سا از خود را محو مي  پيش ن ها گنا  ، توبه
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ازكرده خود پشيمان شوند و باخالص از روي  هپيشه و بدكارمردان و زنان زنا هرگاه
كاري بكلي منصرف شوند، و زندگي پاك و  ، توبه واستغفاركنند وازگناه و زشت نيت پاك

شان را  كار مصمم باشند، خداوند توبه بدور ازگناه و آلودگي را، از سرگيرند و در اين
ر زمره بندگان صالح و شايسته خود ، آنان را د مهرگسترده خويش وپذيرد و برحمت  مي

%tÏ+ فرمايد: كندكه مي داخل مي ©!$# uρ Ÿω šχθ ãã ô‰ tƒ yì tΒ «! $# $ �γ≈s9 Î) t� yz#u Ÿωuρ tβθ è=çFø)tƒ }§ø ¨Ζ9 $# 

 ÉL©9 $# tΠ§� ym ª! $# āωÎ) Èd, ys ø9 $$Î/ Ÿω uρ šχθçΡ ÷“ tƒ 4 tΒuρ ö≅yè øtƒ y7Ï9≡sŒ t,ù=tƒ $ YΒ$rOr& ∩∉∇∪   ô#yè≈ŸÒ ãƒ ã&s! Ü># x‹ yèø9 $# 

tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈uŠÉ) ø9 $# ô$ é# øƒs† uρ  ÏµŠÏù $ºΡ$yγãΒ ∩∉∪  āω Î) tΒ z>$ s? š∅tΒ# uuρ Ÿ≅Ïϑ tãuρ Wξ yϑ tã $[s Î=≈|¹ š� Í×‾≈s9 'ρ é' sù 

ãΑ Ïd‰t6 ãƒ ª!$# ôΜÎγÏ?$ t↔Íh‹y™ ;M≈uΖ|¡ ym 3 tβ%x. uρ ª!$# # Y‘θ à xî $ VϑŠ Ïm§‘ ∩∠⊃∪_  :بندگان « ].70-68[الفرقان
خوانند و توحيد خالص دارند، و  يگري را با خداوند نميخداكساني هستندكه معبود د

رسانند،  ، به قتل نمي انساني راكه خداوند قتل او و ريختن خونش را حرام شمرده است
كنند و دامان عفت خود را هرگز آلوده  جز بحق و در اجراي فرمان خدا. و زنا نمي

بزرگي را مرتكب شده و گناهان بزرگ را مرتكب شود، گناهان  سازند، هركس اين نمي
گردد و با  برابر و مضاعف مي ندكسي در قيامت چ مجازاتش را خواهد ديد. عذاب چنين

كند و ايمان آورد و عمل صالح انجام  كه توبه خواري هميشه درآن خواهد ماند. مگر كسي
كند و خداوند  كننده را به حسنات تبديل مي گروه توبه دهدكه خداوندگناهان اين

  .  » رزنده و مهربان استبسيارآم
رفتم وبا وي عملي را انجام  : من پيش زني مي مردي به نزد ابن عباس آمد وگفت  
كه توبه كند و من  . اكنون آن زن موفق شده است كرده است كه خداوند بر من حرام دادم مي
» ركة...إن الزاني ال ينكح إال زانية أو مش«گويند:  كنم و مردم مي خواهم با وي ازدواج مي
  . آيا نظر شما چيست؟  »كند مرد زناكار تنها با زن زناكار ياكافر مشرك ازدواج مي«

كرده و پشيمان شده است  شود چون او توبه : اين آيه شامل اين زن نمي گفت عباس ابن
. بروايت ابن ابي  باشد بگردن من هرگناهي،  كن نيست برو با وي ازدواج »زانيه«ديگر او 

توانند با هم ازدواج  ن عمر سوال شدكه اگر مردي با زني مرتكب زنا شد، آيا مي. ازاب حاتم
  كنند. توانند با هم ازدواج : اگر توبه كنند و عمل صالح پيشه نمايند، مي گفت كنند؟
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،  . ابن جريرگويد: مردي از اهالي يمن هم چنين جوابي داده است برعبداهللا بن جا و
گردن وي كشيد و  ، لذاكارد بر رگهاي شده استدريافت كه خواهرش مرتكب زنا 

كرد و مردم نگذاشتندكه او را بكشد، او را مداواكردند تا اينكه بهبودي  رگهايش را قطع
، اين  ، خانواده خويش را بمدينه منتقل نمود و اين دختر با وي رفت سپس عمويش . يافت

.  گشت ترين زنان خانواده خويشكرد تا اينكه از پارسار دخترقرآن خواند و عبادت را پيشه
كردند.  چنان پيش آمدكه برايش خواستگاري پيدا شد و خواستگاري او را از عمويش

كاري و تدليس كند و ازطرف ديگر دوست نداشت به  خواست پنهان عموي او نمي
اش را براي  كند. لذا به نزد عمر خطاب رفت و داستان برادرزاده اش هم خيانت برادرزاده

، ترا سخت  بازگوكني استكرده  : اگر سابقه اين دختر راكه توبه ل كرد. عمرگفتاو نق
، اين دختررا  ، هرگاه مرد درستكاري به نزد توآمد و توازاو رضايت داشتي كنم مجازات مي

خواهي از سابقه او خبر  : مي بعقد نكاح اودرآور. در روايتي ديگر آمده است كه عمرگفت
؟ بخداي سوگند اگر  است آشكار سازي پوشاندهراكه خداوند هي چيزي  خوا ؟ مي دهي

كردكه عبرت و پند مردمان  ، آنچنان ترا مجازات خواهم كسي را از حال او باخبر سازي
  .  ، عقدكن و بشوهري ده ، بروآن را همچون يك دختر پاكدامن عفيفه مسلمان شهرها باشي

دوره اسالم مرتكب زنا شده  هركس راكه در ام گرفته تصميم:  گفت بن خطاب عمر
: اي امير مومنان  گفت كعب بوي كند. ابي بن است نگذارم با زن پاكدامن و عفيف ازدواج

  پذيرد. گناه شرك بخداست و خداوند توبه از آن را مي بزرگترين
كه درمعرض امتحان قرارگيرد  صحيح است وقتيگويد: توبه زن  احمد مي امام

كرد توبه او صحيح نيست و  كه اگراجابت قرارگيرد،كه درمعرض وسوسه  بدينگونه
كه از ابن  كرده . و دراين راي خويش از چيزي پيروي اگرامتناع ورزيد توبه او صحيح است

كه زني را  براي هيچ مسلماني شايسته نيست :)1(اند گفته نش. ولي يارا عمر روايت شده است
گيرد  ت بايد در خلوت صورتكند. چون اين درخواس بزنا بخواند و ازوي زنا طلب

اگربراي تعليم قرآن هم باشد. پس چگونه  ي، حت وخلوت با زن بيگانه جايزو حالل نيست

                                         
  .المغني الين قدامه - 1
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گونه امتحانش  كه براي وسوسه زناكردن بزني با وي خلوت كند و بدين حالل است
 كه اگر اجابت كرد، به معصيت برنگردد، پس اينگونه امتحان !! بعالوه اطمنان نيست نمايد؟

از ديگر گناهان و در حق ديگر مردمان و به نسبت ديگر  وبه. چون ت جايز و حالل نيست
  احكام بدينگونه نيست كه امتحان شود پس اينجا هم نبايد چنين باشد. 

، ازدواج با زن  گويند پيش از توبه احمد وابن حزم و ابن تيميه وابن القيم مي امام
اش  كه بايد عده نيزبتوبه افزوده است وآن اينستاحمد شرطي را  مامزناكارحالل نيست وا

كردن يا پيش از انقضاي عده  پيش از توبه »زانيه «گردد. پس اگركسي با زن  نيز منقضي
سه بار  اش : عده كرد، اين ازدواج فاسد است و بايد از هم جدا گردند. درباره اينكه ازدواج

   . حيض است يا يك بار حيض دو روايت ازاو رسيده است
حنفي و شافعي ومالكي ازدواج مرد زنا پيشه با زن زنا پيشه و ازدواج زن  بمذهب

 زناپيشه با مرد زناپيشه جايزاست وبراي آنان زنا مانع صحت عقد نكاح نيست و ابن رشد

èπ...+ اين اختالف در مفهوم ويد:گ u‹ÏΡ# ¨“9 $# uρ Ÿω !$yγßs Å3Ζtƒ āωÎ) Aβ# y— ÷ρ r& Ô8Î�ô³ãΒ 4 tΠÌh� ãmuρ y7Ï9≡sŒ ’n?tã 

t ÏΖÏΒ÷σ ßϑø9 ؟ و  كه اين نهي براي ذم و نكوهش است يا براي تخريم است ].3[النور:  _∪⊃∩ #$
؟ جمهور علما معني ذم و نكوهش را ازآيه  گردد يا بنكاح اين تحريم به زن برمي

آمد  صكه مردي بخدمت پيامبر اند نه مفهوم تحريم را، زيرا در حديث آمده است فهميده
زد  كند ودست رد بر سينه كسي نمي : زنم دست هيچكس را رد نمي گفت شودرباره زن

: او را نگاه  گفت ص. پيامبر دوست دارم را: او  . آن مردگفت : طالقش ده گفت صپيامبر
دانند درباره عده آن تا احترام نطفه پاك  ازدواج با زن زناپيشه را جايز مي كه كساني . )1(دار

                                         
احمدگويد: اين حديث منكر است ابن الجوزي آن را در ضمن احاديث موضوع و ساختگي امام  - 1

است و ابوعبيدگويد: اين حديث خالف قرآن و سنت مشهور پيامبر است چون خداوند تنها  آورده
)  ص ر(، نازل شد و پيامب "لعان "عقد نكاح زنان پاكدامن را اجازه داده است و در باره قذف كننده آيه 

شوند. پس چگونه نگاه داشتن زني  هم جمع نمي باكه هرگز  بين آنان جدائي هميشگي انداخت
داند و اين حديث مرسل است و ابن القيم  زند جايز مي كسي نمي ائي راكه دست رد به سينه بدكاره
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، امام  وآشكاراوبا ولد الزنا مخلوط نشود اختالف هست پاكشوهرمحفوظ باشد ونسب 
گويند  داند و ابوحنيفه و شافعي اش منقضي نشود، ممنوع مي مالك ازدواج با وي را تا عده

داند حتي اگر زن  . شافعي عقد را جايز مي نيازي به انقضاي عده نيست و عقد جايز است
رامي و ارجي ندارد. ابويوسف و روايتي طريق زنا آبستن هم باشدگويد: اين آبستني احت از

گويد: اگرآبستن باشد تا وضع حمل نكند عقد نكاح وي جايزنيست تا  از ابوحنيفه مي
جماع با زن آبستن اسيرشده را، نهي  صشوهر كاشته ديگران را آبياري نكند. چون پيامبر

باشد،  ي، ملك او م كه درشكم او است اي كند. اگرچه بچه كرد، تا اينكه وضع حمل
كند و بوي مهلت  كه اززنا آبستن باشد، بايد وضع حمل . پس زني بازجماعش جايزنيست

حمل احترامي ندارد. چون نطفه شوهر محترم  اينكند، اگرچه  داده شود تا وضع حمل
 صپيامبر. چون  كار جايز نيست گردد و اين است نبايد با آب زنا وگناه مخلوط و آميخته

  راكه با جاريه اسيره شده آبستن از  كسي كرده است نفرين
رابطه و پيوندي با پدر خود ندارد و برده و ملك اسير  بچهكند، اگرچه  جماع غير،

شود. بروايتي ديگر از ابوحنيفه عقد آن جايز است ولي جماع با او جائز نيست  كننده مي
  .)1(كند تا اينكه وضع حمل

 لت بقا فرق دارد  ابتداء با حا لت حا

اند: اگر زن شوهردار، مرتكب عمل زنا  ز مساله ازدواج با زناپيشه دانشمندان گفتها بعد
كه زن دارد، مرتكب اين عمل شنيع  شود و همچنين اگر مردي  نكاح وي فسخ نمي دش

يعني اگر  -شود. چون حالت ابتداء با حالت بقاء فرق دارد  شد، نكاح او با زنش فسخ نمي
گردد،  مي كالن عمل شود، عقد ازدواج با وي دچار اشكسي پيش از ازدواج مرتكب اي
گردد.  دار، مرتكب زنا شد، بقاي ازدواج دچار اشكال نمي ولي اگر زن شوهردار با مرد زن

كه اگر زن شوهردار مرتكب زنا شد، بايد  ، ازحسن و جابر بن عبداهللا روايت شده است

                                                                                                         
 دارند ميكه ازدواج با زنان بدكاره را ممنوع  اين حديث با مفهوم احاديث محكم و صريح گويد  مي

  تعارض دارد. مولف

   .3تهذيب السنه ج  - 1
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هم بخورد. وامام احمد جدائي ب شوئيبين او و شوهرش جدائي انداخته شود و پيوند زنا
، چون اطمنان نيست از  : براي من نبايد چنين زني را نگاه داشت را مستحب دانسته وگفته

  اينكه بستررا آلوده نسازد و فرزند ديگري را بوي ملحق نكند.

 مالعنه  ازدواج -8

ين آنان كرده باشند، ازدواج مجدد ب همديگر را نفرين هردوكند و  با زني مالعنه كه كسي
  شود.  حالل نيست و اين زن بعد ازمالعنه براي هميشه بروي حرام مي

  فرمايد: در اين باره مي خداوند

+ t Ï% ©!$# uρ tβθ ãΒö� tƒ öΝßγy_≡uρ ø—r& óΟ s9 uρ  ä3tƒ öΝçλ°; â !# y‰ pκà− Hω Î) öΝßγÝ¡ àΡ r& äοy‰≈yγt± sù 

óΟ ÏδÏ‰ tnr& ßì t/ö‘r& ¤N≡y‰≈uη x© «! $$Î/ � …çµ ‾Ρ Î) zÏϑ s9 šÏ% Ï‰≈¢Á9 $# ∩∉∪  èπ |¡ Ïϑ≈sƒø: $# uρ ¨βr& |MuΖ÷è s9 

«! $# Ïµ ø‹n=tã βÎ) tβ%x. z ÏΒ tÎ/ É‹≈s3ø9 كه همسران خود را متهم  كساني «]. 7-6[النور:  _ ∪∠∩ #$
جز خودشان ندارند، هريك از آنان بايد  نيكنند وگواها به عمل منافي عفت و زنا) مي (

. و در پنجمين بار  ن اتهام از راستگويان استچهار مرتبه بنام خدا شهادت دهدكه در اي
تواندكيفر  بگويد: لعنت خدا بر او باد اگر در اين اتهام از دروغگويان باشد. آن زن نيز مي

در اين  كه چهار بار خدا را به شهادت طلبدكه آن مرد ( زنا را از خود دوركند به اين طريق
در مرتبه پنجم بگويد: غضب خدا براو باد . و  دهد) از دروغگويان است نسبتي كه به او مي

  . »اگر آن مرد از راستگويان باشد...

  مشرككافر   با زن ازدواج -9

پرست و بيدين و ملحد و مرتد و برگشته از  علما ازدواج مرد مسلمان با زن بت باتفاق
، چون خداوند  دين اسالم وگاوپرست و اباحي مذهب ملحد و امثال آنها حالل نيست

Ÿωuρ (#θßs + رمايد:ف مي Å3Ζs? ÏM≈x. Î�ô³ ßϑø9$# 4 ®Lym £ÏΒ÷σ ãƒ 4 ×π tΒV{uρ îπ oΨÏΒ÷σ •Β ×� ö� yz  ÏiΒ 7π x. Î�ô³ •Β öθs9 uρ 
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öΝä3÷G t6yf ôãr& 3 Ÿω uρ (#θßsÅ3Ζè? tÏ. Î�ô³ ßϑø9 $# 4 ®L ym (#θãΖÏΒ÷σ ãƒ 4 Ó‰ ö7yè s9 uρ í ÏΒ÷σ •Β ×�ö� yz ÏiΒ 78 Î�ô³ •Β öθ s9 uρ öΝä3t6 yf ôãr& 3 
y7Í×‾≈s9 'ρé& tβθ ãã ô‰ tƒ ’ n<Î) Í‘$ ¨Ζ9 $# ( ª!$# uρ (#þθ ãã ô‰tƒ ’ n<Î) Ïπ ¨Ψyf ø9 $# Íοt�Ï øó yϑø9 $# uρ  Ïµ ÏΡøŒ Î*Î/...∩⊄⊄⊇∪_ ]:1(]221 البقرة(.  
  :  نزول اين آيه سبب  
كناز بن  درباره ابومرثد غنوي و بقولي مرثد بن ابي مرثد بنام قاتلآيه بقول م اين  -1

پنهاني به مكه فرستاده بود تا يكي از ياران  اورا ص. پيامبر حصين غنوي نازل شده است
كه در زمان  »عناق «اي بود بنام  را ازآنجا خارج سازد ودرمكه زن بدكاره صپيامبر

: همانا اسالم روابط  گفت ، مرثد به نزد او رفت و به وي داشت جاهليت او را دوست مي
: بايد از  واج نمود، اوگفتپيشنهاد ازد »عناق «نامشروع دوره جاهلي ما را حرام كرده است 

او را  صرفت وكسب اجازه نمود، پيامبر ص. لذا به نزد پيامبر اجازه بگيرم صپيامبر
  . )2(كارمنع نمود چون او مسلمان بود وآن زن مشرك وكافر ازاين

،  باره عبداهللا بن رواحه نازل شده است بروايت از ابن عباس گويد: اين آيه در سدي
كار نگران و  گرفت و بدو سيلي نواخت و از آن و بر وي خشماوكنيز سياهي داشت 

  .را برايش تعريف نمود ماجرارفت و  صترسان شد، لذا به پيشگاه پيامبر
: اي رسول خدا، او روزه  گفت ؟ عبداهللا : او چگونه آدمي است گفت  بوي صپيامبر

د  توگواهي مي گيرد و بتوحيد خدا و رسالت گزارد و نيكو وضو مي گيرد و نماز مي مي
  هد. 

كه ترا  : سوگند بدانكس باشد. عبداهللا گفت : اي عبداهللا او مومن مي گفت صپيامبر
  نمايم و چنين كرد.  كرد و با وي ازدواج مي بحق مبعوث داشته است اورا آزاد خواهم

است. آنان  ردهك از مسلمين از وي انتقاد كردند وگفتند: با كنيز خود ازدواج برخي
ندكه زنان تحت سرپرستي خودرا بعقد نكاح مشركين درآورند و از آنان براي خواست مي

كه خداوند اين آيه را نازل فرموده  خود زن بگيرند بخاطر توجه به نسب و اشرافيتشان
حكم مشركين را دارند از  ، باست صاحب مغني گويد: كافران ديگر، بغير از اهل كتا
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. اهل علم درحرام بودن  و حيوان پرستانپرستان و سنگ پرستان و درخت  جمله بت
: زن مرتد نكاحش حرام  ، اينها اختالف نظر ندارند. و گفت ازدواج زنان و حيوان ذبح شده

  .  ) كتاب نيز نكاحش حرام است كه مرتد اهل  چنين پيدا است  كه باشد. ( است برهر ديني

 ب كتا ن اهل  زنا با  ازدواج

 فرمايد: . چون خداوند مي ، حالل است كتاب ن آزاده اهلمرد مسلمان ازدواج با ز براي

+ tΠöθ u‹ø9 $# ¨≅ Ïmé& ãΝä3 s9 àM≈t6Íh‹©Ü9 $# ( ãΠ$yè sÛuρ tÏ% ©!$# (#θè?ρ é& |=≈tGÅ3 ø9 $# @≅ Ïm ö/ä3©9 öΝä3 ãΒ$ yè sÛuρ @≅Ïm öΝçλ°; ( 
àM≈oΨ |Á ósçR ùQ$# uρ zÏΒ ÏM≈oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# àM≈oΨ |Á ósçR ùQ$# uρ z ÏΒ tÏ% ©!$# (#θ è?ρ é& |=≈tGÅ3 ø9 $# ÏΒ öΝä3Î=ö6s% !# sŒÎ) £èδθ ßϑçF÷� s?# u 

£ èδu‘θ ã_ é& tÏΨ ÅÁøt èΧ u�ö�xî tÅs Ï≈|¡ ãΒ Ÿωuρ ü“É‹ Ï‚ −G ãΒ 5β# y‰ ÷{r&...∩∈∪_ ]:گفته  المنذر ابن. )1(]5 املائدة
  كه آن را حرام دانسته باشند. است از هيچكس از پيشينيان خبر صحيح نرسيده است

، از عبداهللا بن عمر سوال شد. جواب داد:  صراني و زن يهوديازدواج با زن ن درباره
كرده است و من شركي را باالتر از اين  خداوند نكاح زنان مشرك را بر مردان مومن حرام

  كه زني حضرت عيسي يا يكي از بندگان خدا را خداي خود بداند.   دانم نمي
كه قولشان حجت است  گويد: قول ابن عمر با سخن جماعتي  بنقل از نحاس قرطبي

كتاب را حالل  باشد، چون جماعتي ازاصحاب و تابعين نكاح با زنان اهل مخالف مي
سعيد  يناند، ازجمله عثمان بن عفان و طلحه و ابن عباس و جابرو حذيفه و ازتابع دانسته

، و شعبي و  بن المسيب و سعيد بن جبيرو حسن بصري و مجاهد و طاووس عكرمه
كه گذشت هيچگونه تعارضي  اي رهاي اسالمي و در بين اين دو آيهضحاك و فقيهان شه

خداوند  اينكهشود بدليل  كتاب را شامل نمي اهل »شرك«نيست چون مفهوم ظاهري لفظ 

óΟ + : كتاب را جدا از هم ذكركرده است مشركين و اهل s9 Ç ä3tƒ tÏ% ©!$# (#ρã� xx. ôÏΒ È≅÷δ r& 

É=≈tG Å3ø9 $# tÏ.Î�ô³ ßϑø9 $# uρ tÅj3 xΖãΒ 4 ®Lym ãΝåκu�Ï? ù' s? èπ uΖÉi� t7ø9 كتاب  كه مشركين بر اهل ].1 نة:يّ الب[ _∪⊆∩ #$
 نائله. و عثمان بن عفان با  ، مقتضي مغايرت است عطف شده و عطف برابر قواعد نحوي
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كرد و بعداً نائله نزد او مسلمان شد. و حذيفه نيزبا يك  ، ازدواج كلبي نصراني دخت فرافصه
  كرد. از جابر درباره نكاح با زن يهودي ونصراني سوال شد؟ ، ازدواج  مدائن يهودي اهل

  . كرديم ازدواج مي نان: ما همراه سعد بن وقاص در زمان فتوحات با آ گفت

 كتاب مكروه است   با زنان اهل ازدواج

 ينانباشد، چون اين اطم كتاب اگرچه جايز است ولي مكروه مي با زنان اهل ازدواج
كه شوهرفريب زن را نخورد و بدين او متمايل نگردد يا با خانواده او دوستي  دارد،وجود ن

كتاب حربي و ساكن در غيرديار اسالم باشند كراهت بيشتري دارد،  نكند. اگر زنان اهل
و بعضي ازاهل علم  شوند. كه با اسالم سر جنگ دارند، بيشتر مي كتاب چون توده اهل

دانند. ابن  حربي و ساكن در غير دياراسالم باشند را حرام مي كه كتاب ازدواج با زنان اهل

%θè=ÏG≈s% šÏ#) + كرد: عباس آن را جايزو حالل ندانست و اين آيه را تالوت ©!$# Ÿω 
šχθãΖÏΒ÷σ ãƒ «! $$Î/ Ÿωuρ ÏΘöθu‹ø9 $$Î/ Ì�Åz Fψ$# Ÿω uρ tβθãΒ Ìh�pt ä† $ tΒ tΠ§�ym ª! $# …ã&è!θ ß™u‘uρ Ÿωuρ 

šχθãΨƒÏ‰ tƒ t ÏŠ Èd,ys ø9 $# zÏΒ š Ï%©!$# (#θ è?ρé& |=≈tFÅ6ø9 $# 4®L ym (#θ äÜ ÷èãƒ sπ tƒ÷“ Éf ø9$#  tã 7‰tƒ 

öΝèδuρ šχρ ã� Éó≈|¹ ∩⊄∪_ ]:كه بخدا و روز رستاخيز و دين حق  كتاب با اهل« ].29 التوبة
ايمان ندارند، بجنگيد تا اينكه تسليم شوند و دركمال خواري و تسليم جزيه و سرانه و 

  راي را شنيد و از آن شگفت نمود. اينگويد: ابراهيم نخعي  . قرطبي »خراج بپردازند

 ب ن اهل كتا ح بودن ازدواج با زنا مبا فلسفه

كرده است تا فواصل و موانع بين  كتاب را مباح بدينجهت ازدواج با زنان اهل اسالم
و  و آميزش معاشرتكتاب و اسالم را از ميان بردارد. چون ازدواج بهترين وسيله  اهل

باشد و از اين راه براي اهل كتاب فرصت بررسي اسالم و  ها بهم مي نزديكي خانواده
هاي علمي  اي از شيوه آيد و اين خود شيوه شناخت حقايق و اصول و مبادي آن پيش مي

.  هدايت به دين حق است برايبهم نزديك ساختن مسلمانان و اهل كتاب و دعوت 
كند بايد اين مطلب را يكي ازاهداف و مقاصد  واج ميكتاب ازد كه با اهل كسي بنابراين
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وليكن امروز مسلمانان در خارج ازكشورهاي اسالمي با زنان  -خويش قرار دهد. 
اسالم هستند و نه آن زنان مقيد بدين  بدينكنند، نه آن مردان مقيد  كتاب ازدواج مي اهل

و شوهرانشان بسيار سست آيند  باشند و فرزندانشان همانند مادرانشان بار مي خود مي
باشند، قطعاً نبايد اين ازدواج صحيح باشد  عقيده هستند و فرزندان هم تابع مادرانشان مي

  . - مترجم  -
 )1( ب بين زنان مشرك و زنان اهل كتا فرق

كند واو را  مشرك ديني نداردكه خيانت را بروي حرام و امانت را براو واجب زن
ر و بدي برحذر دارد، بلكه او درگرو طبيعت و مزاج و بنيكي و خير دستور دهد و از ش

پرستي و آرزوها و هواهاي شيطاني خويش  اي خود و خرافات و اوهام بت تربيت عشيره
سازد. اگر شوهر شيفته  كند و عقيده فرزندش را تباه مي باشد، بشوهرش خيانت مي مي

كند. اگر ديده واقع بين  نيز كمك مي اوجمال و زيبائي او باشد، بگمراهي وگمراه سازي 
شوهر، فريفته زيبائي ظاهري او نباشد و خبث طينت و سيرت اورا زشت بداند، تمتع و 

، او راگريزان خواهد نمود.  گردد و حال بد وي لذت جوئي بجمال ظاهري نيزبراو تيره مي
باشد  كتاب آنقدر نيست و شكاف چندان عميق نمي وزن اهل منولي فاصله بين مرد مو

پرستد و به پيامبران خدا ايمان دارد و زندگي  ن او هم بخداوند ايمان دارد و او را ميچو
بازپسين و پاداش اعمال درآخرت را قبول دارد و اعمال خير را واجب و اعمال شر را 

.  است صداند. فرق اساسي و جوهري بين آن دوايمان به نبوت حضرت محمد حرام مي
كه به نبوت  گشته است ت الهي ايمان دارد، تنها جهل مانعكه به اصل نبو كسي بديهي است

بياورد و بپذيردكه محمد نيزهمان پيام  يمانخاتم االنبياء ا  صويژه حضرت محمد
پيامبران پيشين و چيزي اضافه برآن بمقتضاي حال زمان وبراي پيشرفت بشريت و 

ظاهر مخالف و  بكارگيري استعدادهاي بيشتر بشريت را، آورده است يا بعضي بر حسب
هستند و درحقيقت وباطن آن را قبول دارند البته  صمنكررسالت حضرت محمد

،  گروه دوم اندك وگروه اول فراوانند . شايد براثرمعاشرت وآميزش با مرد مسلمان اين
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 تو تاييدا صحقيقت وبرحق بودن دين اسالم وحسن شريعت وسيره پاك پيامبر اسالم
، بر وي آشكار و هويداگردد و در نتيجه  پيامبر اسالم خداوندي و آيات آشكار نبوت

ايمان اوكامل و اسالم بياورد و اجر و پاداش خوبش را دو برابر دريافت دارد، چون هم به 
كه  ... پايان سخن المنار. همانگونه اديان پيشين اعتقاد داشته و هم به آخرين دين آسماني

كتاب با مشركان هيچ فرقي ندارند  ن اهلگفتم امروز اين زنا در تعليق بر قسمت پيش
آيدكه جذب اسالم شوند بلكه مردان سست عقيده مسلمان را نيزتابع خود  وكمتر پيش مي

  . مترجم -فرزندانشان نيز نامعلوم است  يفنمايند و تكل كنند و يا سستر مي مي
 )1(  با زنان مجوسي ازدواج

،  شان گوشت حيوانات ذبح شده دننكاح زنان مجوسي و خور تحريمالمنذرگويد:  ابن
دانند چون كتاب آسماني و  . ليكن بيشتر اهل علم آن را حرام مي مورد اتفاق علما نيست

است كه عمر خطاب  كرده  روايتپرستند. امام شافعي  پيامبر الهي ندارند و آتش را مي
: از  گفت وي؟ عبدالرحمن بن عوف ب دانم درباره مجوسيان چگونه رفتاركنم من نمي : تگف

درباره سالمت جان و جزيه با « »سنوا بهم سنة أهل الكتاب«:  گفت كه مي شنيدم صپيامبر
كتاب نيستند.  آنان اهل آيدكه رمي. از اين حديث ب »كتاب رفتاركنيد مجوسيان بمانند اهل

ازامام احمد سوال شد آيا بنظرشما صحيح است كه مجوسيان داراي كتاب آسماني 
  . دانم : خير صحيح نيست و اين ادعا باطل است وآن را دروغ بزرگ مي هستند؟ اوگفت

بدليل اينكه درباره اجازه اعطاي آزادي  نددا ابوثور ازدواج با زن مجوسي را حالل مي
  شود. ها رفتار مي دين و پرداخت جزيه بمانند يهود و نصاري با آن

  
   

   بئي ن صا با زنا ازدواج

                                         
پرستند و آن را يكي  . ولي مجوس عبارت است از زردشتيان و آنان آتش را نمي مولف . پرستان آتش - 1

  دانند. مترجم از مظاهر پاكي مي
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س و يهود و نصاري و خود دين خاصي ندارند. قومي هستند بين مجو صابئون
:  كتابند و پيرو زبور هستند. و حسن بصري گفته اي از اهل : آنان فرقه مجاهدگفته است

  كنند. قومي هستندكه فرشتگان را عبادت مي
صل  ، در جزيره مو : آنان قومي هستندكه از يكي از اديان بن زيدگفته است عبدالرحمن

 يامبريولي اعمال ديني وكتاب ديني و پ  - اال اهللا الاله - د را باور دارند كنند، توحي پيروي مي
اند. لذا مشركان به ياران  قائلند و بهيچ پيامبري ايمان نياورده »الاله اال اهللا «به ندارند، فقط 

گويند. قرطبي گويد: آنچه كه از  مي الاله اال اهللا »صابئون «گفتند: اينان بمانند  مي صپيامبر
كه آنان موحد هستند و بتاثيرستارگان و  آيد، آنست مذهب صابئين برمي ارهول علما دربق

كه آنان  ، عقيده دارند. امام فخر رازي اين نظر را برگزيده عمل آنها درسرنوشت انسان
كه خداوند، ستارگان را قبله عبادت و دعا قرار داده است و از  پرستند بدينمعني -ستاره 

كه خداوند تدبير و اداره كار جهان را  پرستند يا بدينمعني ا، خدا را ميطريق توجه بدانه
. بنابراين نظر فقهاء درباره حكم ازدواج با  ، محول و واگذار نموده است بدين ستارگان

باشند كه كتاب آسمانيشان دچار  مي اب: بعضي گويند: اهل كت زنان آن قوم مختلف است
نصاري فرقي ندارند، بنابراين ازدواج با زنانشان جايز تحريف و تبديل شده و با يهود و 

tΠöθ + فرمايد: ، چون خداوند مي است u‹ø9 $# ¨≅ Ïm é& ãΝä3s9 àM≈t6Íh‹©Ü9 $# ( ãΠ$yè sÛuρ t Ï% ©!$# (#θè?ρ é& 

|=≈tG Å3ø9 $# @≅Ïm ö/ä3©9 öΝä3ãΒ$ yè sÛuρ @≅ Ïm öΝçλ°; ( àM≈oΨ |Á ós çR ùQ$# uρ z ÏΒ ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σ ßϑ ø9$# àM≈oΨ |Á ós çRùQ$# uρ 

zÏΒ t Ï% ©!$# (#θè?ρ é& |=≈tG Å3 ø9 $#  ÏΒ öΝä3 Î=ö6s%...∩∈∪_ ]:اينست  گذشت كه تا آخر آيه. ]5 املائدة .
گروهي درباره آنان  -محمد و ابويوسف   -مذهب ابوحنيفه و دو نفر از ياران بزرگ او 

تصديق و  ديناند: اگر در اصول  كارايشان اطالع ندارند وگفته متردد هستند چون ازحقيقت
پيامبران و ايمان بكتب آسماني موافق با يهود ونصاري باشند جزء آنها هستند واگربا آنان 

پرستان را دارند و اين راي از شافعيه و حنابله  مخالف باشند، جزء آنان نيستند و حكم بت
  .  روايت شده است
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 ري غير از يهود و نصا ب تاك  ن حبا با صا ازدواج

باشندكه هركس بيك دين آسماني معتقد بوده وكتاب آسماني  مي براين عقيده ها حنفي
گوشت   ازدواج با آن و خوردن÷ داشته باشد مانند صحف ابراهيم و شيث وزبور داود

اند.  ، بدان توجه كرده و حنابله نيز بقولي نباشداش صحيح است مادام اينكه مشرك  ذبيحه
ده و درست مانند يهود و نصاري كر چون اينگونه اشخاص نيز بيكي ازكتب خدا تمسك

  هستند. 
شان  گوشت ذبيحه ، نكاح با زنان مجوسي و خوردن شافعيه و بقولي نزد حنابله بمذهب

#) &βr+ فرمايد: خداوند مي ون، چ حالل نيست þθä9θ à) s? !$yϑ‾Ρ Î) tΑ Ì“Ρé& Ü=≈tG Å3ø9 $# 4’ n?tã È ÷tGx Í←!$ sÛ 

ÏΒ $ uΖÎ=ö7s% β Î)uρ $̈Ζä.  tã öΝÍκÉJ y™# u‘ÏŠ šÎ=Ï≈tó s9 ∩⊇∈∉∪_  :كتاب را  ما اين«]. 156[األنعام - 
كرديم تا نگوئيدكتاب آسماني تنها بر دو طايفه پيش از   با اين همه امتيازات نازل  -  قرآن
. يعني تنها اين  » خبربوديم وما ازبحث و بررسي آنها بي بود) نازل شده  يهود و نصاري ما (

  دو طايفه صاحب كتابند.
كتب احكام نيستند پس   اين صحف وكتب تنها مواعظ و پند و اندرز هستند، بعالوه

  كتب آسماني مشتمل بر احكام را، ندارند.  حكم

 ن رمسلمان با غي مسلما زن ازدواج 

، خواه اين غير  علماي اسالم ازدواج زن مسلمان با غيرمسلمان حالل نيست باجماع

$+ فرمايد: اينكه خداوند مي . بدليل كتاب مسلمان مشرك باشد يا از اهل pκš‰ r' ‾≈tƒ tÏ% ©!$# 

(# þθãΖtΒ# u # sŒÎ) ãΝà2u !%y` àM≈oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ;N≡t�Éf≈yγãΒ £ èδθ ãΖÅs tG øΒ$$sù ( ª! $# ãΝn=÷æ r& £ÍκÈ]≈yϑƒÎ*Î/ ( ÷βÎ*sù 

£èδθßϑçF ôϑÎ=tã ;M≈uΖÏΒ÷σ ãΒ Ÿξsù £èδθ ãè Å_ö� s? ’n< Î) Í‘$ ¤ ä3ø9 $# ( Ÿω £èδ @≅ Ïm öΝçλ°; Ÿω uρ öΝèδ 

tβθ h=Ït s† £çλm;...∩⊇⊃∪_ ]:كرده  مومنان هرگاه زنان مومن از دياركفر هجرت اي « ].10 املمتحنة
كنيد و از ايشان بپرسيدكه آيا تنها حب خدا ورسول و  و بسوي شما آمدند آنان را امتحان

گفتند: بلي چنين است از  واداشته است و آنان هجرت، شما را به  محافظت بردين اسالم
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ان بپذيريد، و خداوند داناتر است بايمان آنها، چون بايمان آنان علم و آگاهي پيدا آن
كافر حالل نيستند و نه  كرديد، آنان را بسوي كافران برنگردانيد، چون آنان براي مردان

  .  »مردان كافر براي آنان حاللند
واجب  كه مرد حق سرپرستي و قيمي برهمسرش دارد و بر زن كار اينست اين فلسفه

كند و مردكافر واليت و تسلط بر زن مسلمان پيدا  كه دركارهاي نيكو، از او اطاعت است
وواليت پيدا كند. چون خداوند  لطكند درصورتيكه نبايدكافربرمرد وزن مسلمان تس مي

s9...+ فرمايد: مي uρ Ÿ≅ yèøg s† ª! $# tÌ� Ï≈s3 ù=Ï9 ’n?tã tÏΖÏΒ ÷σ çR ùQ$# ¸ξ‹Î6y™ ∩⊇⊆⊇∪_ :141 [النساء .[

.  » كفران نسبت به مومنان راه تسلطي قرارنداده است خداوند بهيچ وجه و هرگزبراي«
داند ومنكر  مي دروغبعالوه شوهركافردين زن مسلمان را قبول ندارد وكتاب آسماني او را 

اي با اين اختالف آشكار و گسترده  ، چگونه خانواده رسالت و نبوت پيامبر اسالم است
گي آرام و قابل دوامي داشته باشد. ولي برعكس اگر يك مرد مسلمان با يك تواند، زند مي
وايمان به كتاب آسماني او و ايمان به پيامبر او  دكند، دين او را قبول دار كتابي ازدواج زن

  .  داند و تا بدان ايمان نداشته باشد ايمانش كامل نيست را جزء ايمان خود مي

 كه در عقد نكاح او هستند در يك زمانبا بيش از چهار زن  ازدواج -10

زمان بيش از چهار زن را در عقد نكاح داشته  ككه در ي هيچكس حالل نيست براي
كه  گردد كه آنگونه ، سبب مي . و بيش ازآن كافي است باشد، چون چهار زن براي هركس

كه خداوند فرموده است زندگي زناشوئي بسامان نباشد و نيكو اداره نشود، بدليل اين

(βÎ÷+ فرمايد: مي uρ ÷ΛäøÅz āω r& (#θäÜ Å¡ ø) è? ’ Îû 4‘ uΚ≈tGu‹ø9 $# (#θßs Å3Ρ $$sù $tΒ z>$ sÛ Νä3s9 zÏiΒ Ï !$|¡ ÏiΨ9 $# 4 o_÷WtΒ 

y]≈n=èOuρ yì≈t/ â‘uρ ( ÷βÎ*sù óΟ çFøÅz āω r& (#θ ä9 Ï‰÷ès? ¸ο y‰ Ïn≡uθ sù ÷ρ r& $ tΒ ôMs3n=tΒ öΝä3ãΨ≈yϑ ÷ƒ r& 4 y7Ï9≡sŒ #’ oΤ÷Šr& āωr& (#θä9θ ãè s? 

) رعايت عدالت  به هنگام ازدواج با دختران يتيم ترسيد ازاينكه ( و اگرمي« ].3[النساء:  _∪⊃∩
با آنان صرف نظر نمائيد) و با زنان ديگركه پاك و مورد  دواجاز از درباره آنها را نكنيد (

ترسيد عدالت را  ، يا چهار همسر، و اگر مي كنيد. دو، يا سه باشند ازدواج توجهتان مي
درباره همسران متعدد) رعايت نكنيد تنها به يك همسرقناعت نمائيد و يا از  (
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كار بهترشما را از ظلم و ستم بخود و  كنيد. اين مالك آنها هستيد، استفاده كه يكنيز زنان
  . »دارد ديگران باز مي

سبب نزول اين آيه بخاري و ابوداود و نسائي و ترمذي از عروه بن الزبير  درباره
كرد و او جواب  سوال صپيامبر مسراندكه او درباره اين آيه از عايشه ه كرده  روايت
آمدكه دختريتيم تحت سرپرستي ولي خود باشد و با او  : اي پسرخواهرم پيش مي دادكه

خواست  شدو مي درمال و دارائيش شريك بود، ولي و سرپرست شيفته مال و جمال او مي
كند و مانند ديگران به وي مهريه  يه او رعايت عدالتكند، بدون اينكه در مهر با او ازدواج

كنند و بهترين  ، رعايت عدالت كار منع شدند، مگر اينكه درباره آنان بپردازد، لذا از اين
كه با زنان ديگركه مورد  مهريه متداول را، بدانان بپردازند و بدانان دستور داده شده است

: عايشه فرمودكه سپس  گفت اج كنند. عروه، ازدو توجهشان است ازغيرآن دختران يتيمه
استفتا نمودندكه خداوند اين آيه را  ص، از پيامبر مردم درباره دختران يتيمه بعد ازاين آيه

y7tΡθ+ كرد:  نازل çG øtG ó¡ o„ ’ Îû Ï !$|¡ ÏiΨ9$# ( È≅ è% ª! $# öΝà6‹ÏG ø ãƒ £ÎγŠ Ïù $ tΒuρ 4‘ n=÷Fãƒ öΝà6ø‹n=tæ ’ Îû É=≈tG Å3 ø9 $# ’ Îû 

‘ yϑ≈tG tƒ Ï !$ |¡ ÏiΨ9$# ÉL≈©9 $# Ÿω £ßγtΡθè? ÷σ è? $ tΒ |=ÏGä. £ßγs9 tβθç6xî ö� s? uρ β r& £ èδθßs Å3Ζs? tÏ yèôÒ tFó¡ ßϑø9 $# uρ 

š∅ÏΒ Èβ≡t$ ø!Èθ ø9 $# χ r&uρ (#θãΒθ à)s? 4’ yϑ≈tFu‹ù=Ï9 ÅÝó¡ É) ø9 $$ Î/...∩⊇⊄∠∪_  :از تو درباره زنان  «]. 127[النساء
دهد و آنچه در قرآن درباره زنان  پاسخ مي اشم كنند، بگو خداوند دراين زمينه به سوال مي

كنيد و همچنين  خواهيد با آنها ازدواج دهيد و مي كه حقوق آنها را به آنها نمي يتيمي
قسمتي از سفارشهاي خداوند در  كودكان صغير و ناتوان براي شما بيان شده است ( درباره

يمان به عدالت رفتاركنيد وآنچه كند كه با يت باشد و نيز به شما سفارش مي اين زمينه مي
.  » دهد) و به شما پاداش مناسب مي دهيد خداوند ازآن آگاه است ( ازنيكيها انجام مي

نساء  سوره 3شود مراد آيه  : در قرآن بر آنان خوانده مي كه خداوندگفت : آنچه گفت عايشه
آنست كه شما  ...»وهنوترغبون أن تنكح... «باشد. و مراد از  مي »وإن خفتم أن ...« كه است

باشد اگر مال و جمال نداشته باشد با وي ازدواج  اي كه تحت سرپرستيتان مي هرگاه يتيمه
شما هستند مال و جمال داشتند نيزبا  تيكه تحت سرپرس اي كنيد پس اگردختران يتيمه نمي

قتي كه مال كنيد. زيرا و آنان ازدواج مكنيد، مگر اينكه درباره مهريه آنان عدالت را مراعات
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)  سوره نساء 3در آيه  كردند، بنابراين ( و جمال نداشتند، از ازدواج با آنان خودداري مي
فرمايد: اگر دختر يتيمي تحت  دختران يتيم را مخاطب ساخته و مي ايخداوند اولي

ترسيد از اينكه مهريه مناسب و مهرالمثل بوي ندهد، از  سرپرستي يكي از شما بود و مي
را  دايرهكند و خداوند  كند و با زنان ديگركه فراوان هستند ازدواج او خودداري ازدواج با

. و اگر  كرده است بر او تنگ نساخته است و ازدواج با يك تا چهار همسر را برايش حالل
كه بيك  كند، بر وي واجب است  را مراعات عدالتتواند  ترسيدكه با بيش از يك زن نمي

    مايد.ملك خود اكتفا ن  كنيزان  كند و يا به زن بسنده 

  آيه مستفاد است  ر زن از اين به چها اكتفا 
، داللت دارد بر  كننده سخن خداوند است گويد: سنت رسول خداكه بيان شافعي امام

تواند بيش از چهار زن را با هم در يك زمان داشته  كس نمي هيچ صاينكه غيراز پيامبر
شافعي مجمع عليه بين علما است مگرگروهي از كند. اين سخن  و بين آنان جمع باشد
داند وگروه ديگري از آنها حصري قايل  كه جمع بين بيش ازچهار زن را جايز مي شيعه

زن  9جويندكه برابرصحيح سنت تا  نيستند وگروهي ازآنها به فعل رسول خدا تمسك مي
و  »مثني«: عدد  فتهگروهها را رد كرده است وگ . امام قرطبي سخن اين را با هم داشته است

داللت بر مباح بودن نه همسر در يك زمان با هم را ندارد  »رباع«و  « ثالث «
فهم معني صحيح قرآن و حديث  زاندكه ا كرده كساني اين ادعا را عنوان كه همانگونه

اند  گردان هستند وگمان كرده پيامبروسنت او بدورند وازشيوه عمل ورفتارسلف امت روي
اندكه  ) و در تاييد اين نظر خودگفته9=4+3+2و براي جمع است   بط  كه حرف ر

زن را با هم در عقد نكاح داشته و بين آنان جمع نموده  9در يك زمان  صپيامبر
اند رافضيه و بعضي از پيروان  كه بدين جهالت و ناداني وگمراهي راي داده كساني ، است

 . اند و همچنين ثالث و رباع اثنين دانسته را مانند اثنين »مثني »و باشند  مذهب ظاهريه مي
زن مباح است  18كه جمع بين  اند ادعاكرده گفته و آن را از تر برخي از ظاهريه زشت

و ثالث =  2و  2مثني =  باشد. ( براي جمع مي »و« چون صيغه اين اعداد مفيد تكرارو
 نبوي و توسن ) اينها همه دليل جهالت وعدم آگاهي به زبان عربي4و4و رباع = 3و3
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 صبركسي از ياران پيام كه ، چون شنيده نشده مخالفت با اجماع علماي امت مسلمان است
و تابعين بيش از چهارزن را در عصمت نكاح خود با هم در يك زمان داشته باشد. مالك 

به غيالن  صپيامبراند كه  در سنن خود آورده رقطنيدر موطاء تخريج نموده و نسائي و دا
 »اختر منهن أربعا، وفارق سائرهن«:  گفت كه به هنگام مسلمان شدن ده زن داشت ثقفيبن اميه 

من  : گفته . ابوداود ازقول حارث بن قيس »گير چهار تا را برگزين و ازبقيه آنهاكناره«
در ميان نهادم فرمود:  صپيامبركه مسلمان شدم هشت همسر داشتم وآن را با  وقتي

  . » چهار تا را برگزين «
 صقيس بن حارث هشت زن آزاده داشت چون اين آيه نازل شد پيامبر گويد: قاتلم
دستور دادكه چهار تا را نگاه دارد و چهار تا را طالق دهد و خود قيس بن حارث  ويبه 

كه ابوداودگفته و  كه قيس بن حارث اسدي باشد همانگونه . صواب آنست گفت نيز چنين
قيس بوده  نگفته است كه آن شخص حارث ب » بيرالسير الك«محمد بن حسن هم دركتاب 
. وجمع بين بيش از چهار از خصوصيات و اختصاصات  ونزد فقهاء معروف آنست

كند قولي  جامعه و بربيش ازچهارداللت مي »و«كه  اند: . اما اينكه گفته بوده است صپيامبر
. و عرب  استگفته  ترين وشيواترين زبان با عربان سخن است ضعيف وخداوند با فصيح

گويد:  كسي كه  گويد دو و سه و چهارو همچنين بسيار زشت است  گفتن نه نمي هرگزبراي
در اين آيه براي بدل است  »و «. بلكه  بده به فالني چهار و شش و هشت و نگويد هيجده

  . »او «را آورده نه  »و «. لذا  كن تا با چهار تا ازدواج 3و بعوض  تايعني بعوض دو تا با سه 
كه دو زن دارد نتواند سه تا زن داشته و  كسي  بايستي بود مي »و«به جاي  »او «اگر 

مثني مقتضي اثنين  د:ان گفته كه سه تا زن دارد نتواند چهار تا زن داشته باشد. اما اينكه كسي
كنندكه اهل زبان  بع است آنان بچيزي حكم مي و ثالث مقتضي ثالث و رباع مقتضي ار

اند. و  عرب با آنان موافق نيستند و براستي ناداني از خود نشان دادهوآگاهان بلغت 
مقتضي ثالثاً ثالثاً و رباع مقتضي اربعاً اربعاً  ثاند مثني مقتضي اثنين اثنين و ثال گفته آنهاكه

، ثالثاً ثالثاً و اربعاً اربعاً براي حصر عدد  اند اثنين اثنين اند و ندانسته است آنان هم نفهميده
. اعداد معذوله درزبان عربي معنائي  و مثني و ثالث و رباع براي حصر نيست است

ت الخيل مثني يعني دوتا دوتا  دارندكه در اعداد اصلي نيست مثال اگر كسي بگويد: جاء
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گويد:  اند: اگركسي گفته . غير جوهري گويد عدد معدول هم چنين است آمدند جوهري
يا دوتا دوتا يا  يككه يك  عشار، مقصودش آنست اد او اُح ثالث او اُ مثني او  ني قوم  جاء
تي  گويد: جاء تا آمدند و اين معني در اصل مراد نيست چون اگركسي تا ده تا يا ده تا سه سه
، ولي  و عشره عشره او شماره قوم را در سه و ده حصركرده است م ثالثه ثالثه ا قو

كه دوتا دوتا و  صر نكرده بلكه مرادش آنستباع شماره آنان را ح اگرگويد: جاوني ثناء و ر
. قصر و حصر عدد بر حداقل  شان فراوان باشد يا اندك چهارتا چهارتا آمدند خواه شماره

  .  . پايان سخن قرطبي مقتضاي پندار و ادعاي بدون دليل است

  متعدد واجب است  مسرانت بين ه وا عدالت ومسا ت مراعا
كرده است و برعدد چهارقصرو  را مباح تعدد زوجات و چند همسري خداوند

كرده است و مراعات عدالت و مساوات بين آنان در خوراك و پوشاك و مسكن  حصرش
مادي ديگر،  يراموركرده است وهمچنين درسا و بيتوته و شب ماندن پيش هريك را واجب

، بدون فرق بين زن فقير و ثروتمند و بزرگ وكوچك و  مراعات اين عدالت واجب است
تواند انجام دهد و  كندكه اين عدالت و مساوات را نمي فربه والغر، اگركسي نتواند ياگمان

مراعات حقوق بيش ازدو تا راكند،  اگرنتواندبدان وفاكند، جمع بين آنان بر او حرام است 
عقدسومي حرام است و اگر بيش از سه را نتواند، عقد چهارمي حرام است و اگرمراعات 

θßsÅ3Ρ#)...+ : . بدليل را نتواند عقد دومي حرام است حقوق بيش از يكي $$sù $tΒ z>$ sÛ Νä3s9 zÏiΒ 

Ï !$|¡ ÏiΨ9 $# 4 o_÷WtΒ y]≈n=èOuρ yì≈t/â‘uρ ( ÷β Î*sù óΟçFø Åz āωr& (#θä9 Ï‰ ÷ès? ¸ο y‰ Ïn≡uθ sù ÷ρr& $ tΒ ôMs3n=tΒ öΝä3ãΨ≈yϑ÷ƒr& 4 y7Ï9≡sŒ #’oΤ÷Šr& 

āωr& (#θä9θ ãès? ∩⊂∪_  :1(]3[النساء(.  

من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة «فرمود:  صگويد: پيامبر بوهريرها
دوزن داشته باشد و تمايلش تنها به يكي ازآن دو باشد، روز قيامت  ركسه « »وشقه مائل

. بين مفهوم اين  . بروايت ابوداود و ترمذي و نسائي و ابن ماجه » يكطرف اوكج است
آنها  بينكه مراعات عدل  كرده و اين آيه ذيل ت بين همسران را واجبكه مراعات عدال آيه

                                         
   ترجمه آن در همين فصل گذشت. - 1
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كنيد اگرچه برآن حريص نيزباشيد پس افراط  توانيد بين زنانتان مراعات عدالت قلبي نمي
وبطوركلي تجاوزبرحق بعضي ازآنها ننمائيدكه آنها چون معلق باشند بدينگونه نه  نكنيد

ازشوهربهره ببرند ونه آزاد باشندكه براي خود شوهرديگري برگزينند و بالتكليف 
  . »مانند...ب

مورد مطلوب  عدالتدراين آيه مراد عدالت در تمايل قلبي ومحبت قلبي است و  چون
كه انسان برآن قدرت دارد ولي محبت قلبي و  ، عدالت ظاهري و رفتاري است درآيه پيش

كه نفي شده  تواند، پس عدالتي كس آن را نمي مهر دروني دراختيار انسان نيست و هيچ
: مراد عدالت در اين آيه  گفت بوعبيده. ا محبت و مودت و جماع استكه در  عدالتي است

گويد:  : راست مي گفت . ابوبكر بن العربي دوم عدالت در مهر و جماع و همخوابگي است
كه بخواهد  تواند و قلب هر كسي دردست خدا است و هرگونه كار راكسي نمي چون اين

رخاسته ازشهوت و تمايل دروني چنين است چون ب زكند و جماع ني درآن تصرف مي
كه درآن زني با زن ديگري فرق دارد، پس اگراين مطلب ازروي قصد و عمد نباشد  است

اشكالي ندارد و بر وي باكي نيست چون برآن توانائي ندارد، پس تكليفي بدان تعلق 
در ميان زنان خود مراعات قسم ونوبت  صپيامبر گويد: ميگيرد. حضرت عايشه  نمي
  : گفت و عدالت داشت و مي كرد مي

خداوندا اين رعايت نوبه و « »اللهم هذا قسمي فيما أملك، فال تلمني فيما تلك وال أملك«
مكن بر آنچه كه در اختيار تو است  متباشد، پس مرا مال كه دراختيار من مي قسمي است

ت خدا كه بدس  محبت قلبي است ص: مراد پيامبر . ابوداود گفت »نيستو در اختيار من 
. خطابي گويد: اين داللت دارد بر اينكه  و ابن ماجه  . بروايت ابوداود و ترمذي نسائي است

كه  حقوق ميان هووهاي آزاده واجب است ونوبه همه بايد مورد توجه باشد، آنچه عايتر
كندكه حق بعضي پايمال شود، نه ميلي قلبي و  اي معاشرت كه بگونه مكروه است آنست 

قسم و نوبه و  ص. پيامبر دل بدست انسان و دراختياراو نيستمهردروني چون 
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و آيه  ...»اللهم هذا قسمي«:  گفت كرد و مي رفتارظاهري را بطور مساوات مراعات مي

+s9 uρ (# þθãè‹ÏÜ tFó¡ n@ β r& (#θ ä9Ï‰ ÷ès?  _كه همسران متعدد دارد  . كسي در اين باره نازل شده است
قرعه ميان آنها بعضي را  اگربقيدكند ولي  نتخابتواند بدلخواه خود هريكي را ا مي

توانند از نوبه خود صرف نظركنند، چون  . زنان بدلخواه خود مي كند، بهتر است انتخاب
  توانند آن را بديگرهمسران مرد ببخشند. ، مي اين حق خالص آنها است

عه كشيد، قر كرد، ميان زنانش قرعه مي هرگاه قصد سفر مي صگويد: پيامبر عايشه
نمود، او را با خود مي برد و روزهاي نوبه هريك را مراعات  بنام هركس اصابت مي

    .)1(كرد ولي سوده بنت زمعه نوبه خود را به عايشه واگذاركرده بود مي

  ر نكند  اختيا كند كه شوهرش با وجود او زن ديگري  تواند شرط  مي زن
ي مرد بر مراعات عدالت كرده اسالم تعدد زوجات را مشروط به توانائ كه همانگونه 

كه  را داده است حقاست وآن را برچهارزن حصرنموده است به زن يا بولي زن نيز، اين 
كندكه شوهر، زن ديگري را با وجود او اختيار نكند و هووئي  در ضمن عقد نكاح شرط

كرد، اين شرط صحيح و الزم  نداشته باشد. اگرزن در ضمن عقد چنين شرطي را بيان
آن رفتارننمود زن حق  بمقتضاي، چنانچه شوهر بدين شرط وفا نكند و  راء استاالج

شود مگراينكه زن خود آن را  ، ساقط نمي كند و اين حق فسخ داردكه ازدواج را فسخ

                                         
آيدكه قرعه الزم است و نوبه در روز نيز بمانند شب جايز است و  از اين روايت برمي گويد: خطابي - 1

همراه كه  . باتفاق علما زن يا زناني هبه و بخشش حقوق زناشوئي بمانند هبه و بخشش در اموال است
شان نيست و  آيد و جزء نوبه روند به نسبت زنان ديگر مدت سفر برايشان بحساب نمي شوهر به سفر مي

اند بر شوهر  كرده گمان كه شوهر روزهاي غيبت را براي آنان جبران كند. بعضي از اهل علم الزم نيست
ر مساوي از وجود او كند تا بطو كه روزهاي از دست رفته را براي باقي زنان جبران و تالفي است

. استفاده در سفر براي زنان  محظوظ شوند و قول اول بهتر است چون اجماع عامه اهل علم بر آنست
اند اگر مساوات را مراعات كند از انصاف  باقيمانده مشقتي نديده زنانمسافر در برابر مشقت سفر است و 

  . مولف بدور است
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، رضايت دهد. امام احمد اين راي را پذيرفته و ابن  كند يا خود بمخالفت شرط ساقط
  اند. دهتيميه و ابن القيم نيزآن را ترجيح دا

اهميت شروط وارزش آنها درازدواج بيش ازبيع واجاره وامثال آنها است پس  چون
وفاي بدانها وملتزم بودن باجراي آنها واجبتروموكدتراست و براي استدالل بر اين مذهب 

  اند: بداليل زير متوسل شده
أن إن أحق الشروط « : فرموده است صراندكه پيامب كرده  روايتو مسلم  بخاري  -1

كه بيش از هر چيزي وفاي و التزام بدانها  براستي شروطي « »توفوا ما استحللتم به الفروج
كه بدانها، همخوابگي با زنان را بر خويشتن  استحقاق و شايستگي دارد، شروطي است

  . »ايد حالل نموده
: مسور بن  گفت اندكه مي كرده  روايتباز هم اين دو از عبداهللا بن ابي مليكه  -2

إن بني هشام « : گفت كه مي شنيده است صكه او بر باالي منبراز پيامبر گفت مه برايم خرهم
بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم من علي بن أبي طالب، فال آذن، ثم ال آذن، ثم ال آذن، إال 

رابها، ويؤذيني أن يريد بن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما ابنتي بضعة مني، يريبني ما أ
كردند تا دختر خود را بنكاح علي  كسب اجازه  هشام بن المغيره از من  قبيله بني« »ما آذاها
دهم مگر اينكه فرزند  ، اجازه نمي دهم اي را نمي من چنين اجازه ورند،طالب درآ بن ابي

ي از تن ا كند. چون دختر من پاره ابوطالب دخترم را طالق دهد و آنگاه دخترشان را نكاح 
كه او را بيازارد  كه او را ناخوش آيد مرا نيز ناخوش آيد و هر چيزي   ، هر چيزي من است

إن فاطمة مني وأنا أتخوف أن تفتن في «:  كه آمده است روايتي ديگر و در .»آزارد مرا نيز مي
ر اي از تن من است و من نگرانم از اينكه او در دين خود دچا فاطمه پاره همانا« »دينها

شمس ياد نمود و او را بعنوان داماد  د. سپس از داماد خود از بني عب »پريشاني گردد
حدثني فصدقني، ووعدني فوفى لي، وإني لست « خوب ستود و از او نيكو گفت و فرمود:

أحرم حالال، وال أحل حراما، ولكن واهللا ال تجتمع بنت رسول اهللا وبنت عدو اهللا في مكان واحدا 
گفت و مرا تصديق نمود و به من وعده داد و بدان  گفت و راست   ا من سخناو ب « »أبدا

، وليكن بخداي سوگند  كنم وفا كرد. براستي من حاللي را حرام و حرامي را حالل نمي



  1211     الزواج ازدواج كردن
  

  

شوند و هرگز شايسته  دختر رسول خدا و دختر دشمن خدا در يك خانه با هم جمع نمي
  گيرد: اين حكم چند چيز را دربر مي گويد:  القيم ابن.  »كه چنين باشد نيست 

  كرد كه با وجود زنش زن ديگري اختيار نكند، بر وي الزم است اگر مردي شرط  اينكه
كه به شرط خود وفا كند، اگر زني ديگر اختياركرد و ازدواج نمود، آنوقت زنش حق فسخ 

خوش نيايد و هر  آزارد و او را كار فاطمه را مي  كه اين  : گفت صپيامبر ننكاح دارد. چو
آزارد و خوش نيايد. بديهي  را نيزمي صكه او را بيازارد و او را خوش نيايد پيامبر چيزي 

فاطمه را بنكاح علي درآورد بشرط آنكه اورا نيازارد و او را ناراضي  صكه پيامبر است
 نكند. و پدرش را نيز نيازارد و ناخشنود نكند، اگر اين مطلب درمتن عقد وجود نداشته

 صپيامبر. و اينكه  كه در ضمن آن وجود داشته و الزمه آن بوده است باشد بديهي است
گفته است  درآن وقت از داماد ديگرش بنيكي يادكرده و از وفاي بوعد و صداقت او سخن

كند و بعهد خويش وفا نمايد و  مقصود تشويق علي بدينكار است تا علي هم از او پيروي
كرده و   آيدكه با وي شرط اختيارنكند و ازاين مطلب برميبا وجود فاطمه زن ديگري 

. و  كه داماد ديگرش چنين كرده است كند، همانگونه  خواست اورا بروفاي بعهد تشويق مي
آيد كه شرط عرفي نيزحكم شرط لفطي دارد و عدم وفاي بشرط براي  از اين حديث برمي

  باشدكه زنانشان را ازديارخود كند اگرعادت قومي چنان  مي فسخ، ايجاد حق  طرف شرط
 داشتهبيرون نبرند و اين امكان را بطورقطعي به شوهر ندهند و اين عادتشان استمرار   

 رباشد، اين عادت در حكم شرط لفظي است و بر قواعد اهل مدينه انطباق كامل دارد. و ب
لذا  ، حكم شرط لفظي دارد، مبناي قواعد امام احمد نيز شرط عرفي و عرف اهل محل

كه مزد آن را  دهد بر وي واجب است اش را به لباس شوئي يا گازر مي كه جامه كسي 
مزد  دهدكه ميكه خميرخود را به نانوا وخوراك و طعام را به آشپزي  بپردازد وكسي

گويدكه او را شستشو دهد و عادتاً او براي اين  رود و بدالك مي گيرد يا بحمام مي مي
كرده  اينها در همه اين احوال بدون اينكه براي آنان اجرتي را شرط گيرد و امثال كارمزد مي

اي باشدكه  بنابراين اگر زن از خانواده ردازد.كه اجرت المثل را بپ باشد بروي الزم است
اش وجود هوو براي  كند و خانواده ، زن ديگري اختيار نمي عادتاً شوهر با وجود آن زن

بدينگونه استمرار يابد، همين عادت مستمر، حكم  پذيرند، و عادتشان دخترشان را نمي
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ترين زن  زنان جهان و دختر سيد اوالد آدم براي اينكار شايسته سيدشرط لفظي دارد. پس 
كرد تنها براي تاكيد  ، بنابراين اگرعلي درمتن قرارداد عقد نكاح نيز، اين شرط را مي است

بر اين  صمدينه و خانواده پيامبر ، چون عادت اهل بود نه براي ايجاد و تاسيس شرط مي
 صعلي را منع نمود از اينكه بين فاطمه دخت پيامبر صپيامبر. در اينكه  استمرار داشت

و بين دخت ابوجهل جمع نمايد، حكمت و فلسفه بديع و جالبي است يعني زن با 
دريك منزلت ودرجه قراردارند وزن تابع شوهراست اگرزن در حد ذات خود،  رششوه

درجه عالي باشد و شوهرش نيز چنين باشد، آنوقت زن هم خود داراي منزلت  داراي
كند و شايسته مقام فاطمه و علي هم  كسب مي بزرگ است وهم بزرگي را ازشوهرش

كه دختر ابوجهل دشمن سرسخت خدا، با دختر  . و خداوند نيز راضي نيست همين است
د باشند و شرعاً و عرفاً رسول خدا در يك مقام و منزلت و تحت ازدواج يك مر

مطلب اشاره  بداننيز بصراحت در آن حديث  صپيامبركاري پسنديده نيست و  چنين
پايان سخن ابن القيم ... و قبال نيز راي فقهاء را درباره شرطي كه  ...» واهللا التجتمع: «كرد

  كرديم بدان مراجعه شود.   ، نقل بنفع زن است

  ت  تعدد زوجا فلسفه

كه تعدد زوجات را مباح كرده  مهر و رحمت خود را بانسان ارزاني داشته خداوند  -1
مراعات عدالت و   كه قدرت و توانائي مادام س. هرك و آن را بچهار زن محدود نموده است

تواند دريك زمان  مساوات در نفقه و شب بسر بردن در بين زنان متعدد را، داشته باشد مي
. هرگاه خوف  گذشت كه اح خود داشته باشد همانگونهبيش از يك زن تا چهارزن را در نك

و عدم وفا بانجام واجبات و تكاليف دربين باشد، ازدواج با بيش  بدانهاروا داشتن ستم 
، بلكه اگرخوف داشته باشدكه نتواند به حقوق يك زن وفاكند وازآن  اريك زن حرام است

 پيداقدرت بر ازدواج را  عاجزباشد، ازدواج با يك زن نيز حرام مي باشد تا اينكه
  .)1(كند مي

                                         
   رفته است. قبال تحت عنوان حكم الزواج از آن سخن - 1
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كه اسالم آن را  تعدد زوجات نه واجب است و نه سنت بلكه چيزي است البته
آيد كه  گاهي منقضيات عمراني و ضرورتهاي اصالحي پيش مي كرده است چون مباح

  .  را ناديده بگيرد و چشم پوشي ازآن روا نيست انونگذارآنشايسته نيست ق
اند  كه مسلمانان مكلف بانجام آن شده ، رسالت انساني بزرگي استدين اسالم يك  -2

توانند اين  كه آن را بهمه مردم جهان برسانند. بديهي است وقتي مي باشند، و موظف مي
كه همه  كه داراي دولت قدرتمندي باشند، دولتي   را بانجام برسانند، رگرسالت بز

عت وكشاورزي و تجارت و همه امكانات دولتي را از قبيل سرباز و دانش و صن
، داشته باشد و ديگران از آن  كه براي وجود و بقاي يك دولت نيرومند الزم است چيزهائي

و نفوذ كلمه و قدرت مادي را دارا باشد. اين مطالب وقتي ميسر است كه داراي  بترسند
فعاليت  اي كه در هر ميدان از حوزه كافي باشد، بگونه  افراد فراوان و نيروي انساني

عزت « »إنما العزة للكاثر«اند:  گفته باشد. لذا  ، افراد وكارگران فراواني موجود انساني
كثرت افراد ازدواج  . راه»كه نيروي بيشتري و افراد بيشتري داشته باشد كسي است ازآن

. امروز دولتهاي جديد،  زودرس و در آغاز جواني و تعدد زوجات و چند همسري است
توليد و جنگها وگسترش نفوذ  يزاناد جامعه خود وآثارآن را درافزايش مارزش عددي افر

كشور افزايش يابد  كنند تا تعداد ساكنان اند، لذا ازدواج را تشويق مي و قلمرو خود دريافته
كنند تا بدينوسيله نيرو و سربلندي خويش را تضمين  و براي كثرت نسل جايزه تعيين مي

كرده وآن را يكي  ، نزد مسلمين توجه به غناي نسل »اشميد پول«گرد آلماني  كنند. جهان
االسالم قوه  “ازعناصرنيروي مسلمين و قوت وشوكت آنها بحساب آورده است و دركتاب 

: اساس نيرو و قوت در شرق اسالمي در  گفته است ، انتشار يافته 1936كه در سال  ”الغد
  شود:  خالصه مي عاملسه 

يك دين اعتقادي كه مسلمانان سخت بدان عقيده دارند و  در نيروي اسالم بعنوان -1
در معيارهاي ارزشي اسالم و در اينكه اين دين نژادهاي مختلف با رنگها و فرهنگهاي 

  . مختلف را با هم برادر و برابر ساخته است
كه از اقيانوس اطلس در  ، در منطقه شرق اسالمي در فراواني ثروت منابع طبيعي و  -2

  شرق امتداد دارد.  اكش بطرف غرب تا اقيانوس آرام و تا مرزهاي اندونزي درمرزهاي مر
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است و آنچنان  همنابع متعدد، يك واحد اقتصادي سالم و نيرومندي را بوجود آورد اين
كه مسلمانان نيازي به اروپا و غيراروپا نداشته باشند مشروط برآنكه بهم  ، خودكفا است

  داشته باشند.نزديك و متحد و با هم همكاري 
گويد: افزايش و فراواني نسل بشري  كند و مي به عامل سوم اشاره مي سرانجام  -3

جمعيتي و عددي آنان را افزايش داده است هرگاه اين سه نيرو فراهم  نيروي،  مسلمين
آيند و مسلمانان بر وحدت عقيده و توحيد و يكتاپرستي و برادري و اتحاد با هم يكي 

 طرشان باشد، آنگاه خ شان جوابگوي افزايش عددي و جمعيتي عيشوند و ثروت طبي
، براي نابودي اروپا جدي است و بطور جدي اروپا را تهديد  اسالم وكشورهاي اسالمي

كنند.  كسب مي ، ، يك سيادت وآغائي جهاني كه مركز همه جهان است اي كند و در منطقه مي
، از طريق آمارهاي رسمي و از راه آنچه كه  گانه بعد ازتفصيل اين عوامل سه »پول اشميد «

داند، بهمانگونه كه در تاريخ مسلمين و تاريخ روابط آنان  درباره جوهر عقيده اسالمي مي
: بايستي دنياي  كند كه ، پيشنهاد مي ، متبلور است و هجومشان براي دفع تجاوز متجاوزين

هاي  ي صليبي را بشيوههم متحد شوند و جنگها ا، ملتها و حكومتها، ب غرب مسيحي
كنند ولي بشيوه نافذ و قاطع و  ديگري و مناسب با جريانات روز و زمانه حاضر از نو زنده

  . )1(سرنوشت ساز
كه داراي رسالت  دولت اسالمي بزرگ، داراي رسالت جهاني است و دولتي كه گفتيم -3

نتيجه تعداد گيرد و در  جهاني باشد فراوان در معرض خطرهاي جنگ و جهاد قرار مي
دهد و بايستي بيوه زنان افراد شهيد شده در اين  زيادي از افراد خود را از دست مي

، تنها از راه ازدواج با  رعايت و توجه قرارگيرند و اين حسن رعايت و توجه دجنگها، مور
كثرت نسل و تعداد  كه براي جبران افراد مفقود، جز از راه . همانگونه آنها ممكن است

  ، راه ديگري وجود ندارد. كثرت ايناسباب 
،  ، تعداد زنان بيش از تعداد مردان آنست يك ملتي يانآيد كه در م پيش مي گاهي  -4

، بلكه حتي در حالت صلح نيز  ، چنين است كه معموال در نسلهاي بعد از جنگ همانگونه

                                         
  ترجمه عربي دكتر محمد بهي. - 1
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هستند چون بيشتر در ميان بيشتر ملتها، تعداد زنان بيش از مردان و دختران بيش از پسران 
كمتر از زنان است  سن مردان سطحدهند،  سخت و طاقت فرسا را انجام مي كارهاي دانمر

كنند. اين افزايش تعداد زنان موجب جواز تعدد زوجات وچند  و زنان بيشتر عمر مي
وكفيل  ستگرداند، تا همه زنان داراي سرپر همسري است و عمل بدان راگاهي واجب مي

كارهاي  ، به ، بدور باشند در غير اينصورت رافات جنسي و ارتكاب رذائلباشند و از انح
رود يا اينگونه  گردد و اخالقيات آن ازبين مي دهند و جامعه فاسد مي ناشايست تن در مي

كه زندگي خويش را درحرمان ورنج و بدبختي تجرد بسربرند و  زنان مجبور خواهند شد،
توانست ثروت و نيروي بشري  كه مي ن وقت منبعياعصاب آرام خود را از دست بدهند، آ

  شود. گردد و تباه مي جامعه را افزايش دهد، ضايع مي
باشد،  مردانشان مي داندكه تعداد زنان بيش از تعدا بعضي از دولتهائي كه دريافته براستي

رغم عقيده و عادات هميشگي  اند كه تعدد زوجات و چند همسري را علي مجبور شده
  : اند. دكتر محمديوسف موسي گفته است بدانند چون راهي بهتر از آن نديده خود، مباح

در پاريس بوديم و براي  1948، سال  كه من وگروهي از دوستان مصريم آورم مي بياد
  . آلمان دعوت شده بوديم »مونيخ«، بشهر  حضور دركنگره جهاني جوانان

ون مشكل افزايش تعداد ، شانس آورديم كه دركميسي و يكي از دوستان مصري من
مربوط به افزايش  كالتكرديم و مش ، شركت ، درآلمان بعد از جنگ زنان بر تعداد مردان

گشتند،  حل آبرومندانه مي شد و بدنبال راه كميسيون بررسي مي ، در آن بيش از حد زنان
 حل طبيعي راكه حلهاي پيشنهادي رد شد، من و دوستم يگانه راه پس از اينكه همه راه

، ابتداء اين پيشنهاد با دهشت  كرديم يشنهادعبارت از چند همسري و تعدد زوجات بود، پ
كه  كنگره پذيرفت ، و روترشي و نفرت روبروگرديد، ولي پس از بررسي عميق و عادالنه

حل بعنوان يكي از راه  رسد و سرانجام اين راه ، بنظر نمي حل منطقي ديگري بغيرازآن راه
بوطن  1949تصويب شد. بسيار خوشحال شدم بعد ازاينكه سال  هكنگر  حلهاي پيشنهادي 

پايتخت آلمان  »بن «اند كه مردم شهر  هاي مصري نوشته كه بعضي از روزنامه  برگشتم ديدم
كشور آلمان تعدد زوجات و چند همسري مباح شناخته   اند كه در قانون ، تقاضا كرده غربي

  د. شو
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باشد، چون مرد از همان آغاز  ي مرد بيش از زن ميو توانائي عمل جنس آمادگي -5
، در حاليكه زن  سن بلوغ و رشد تا دوران پيري و ازكار افتادگي آماده عمل جنسي است

زايمان و  دورانكشد و در  كه گاهي تا ده روز طول مي در دوران قاعدگي ماهيانه
ندارد، بعالوه در  كشد اصال براي عمل جنسي آمادگي گاهي تا چهل رو طول مي كه نفاس

اوضاع و احوال دوران حاملگي و شير دادن بچه نيز، زن براي تقارب جنسي آمادگي 
، بين چهل و پنج  زايش زن وچنداني ندارد. و توانائي و استعداد باروري و حاملگي 

رسد، درصورتيكه مرد تا بعد ازشصت سالگي نيزاين  سالگي وپنجاه سالگي بپايان مي
هاي  ي را دارد. پس بايد اينگونه حاالت زن مراعات شود و راه چارهتوانائي و بارور

  ، براي آن پيداگردد. آميزي مسالمت
، عاجز باشد، مرد در اين  زن در اين اوضاع و احوال از انجام وظايف زناشوئي هرگاه

كه زني ديگررا نيزاختياركند و بدانوسيله عفت و عصمت  مدت چكاركند؟ آيا بهترنيست
و دوستي  اي نگه دارد و خود را بگناه و ناشايست آلوده نسازد؟ يا اينكه رفيقهخويش را 
  كند، كه جز رابطه جنسي و حيواني با وي ندارد.  اي را انتخاب و معشوقه

 Ÿωuρ +فرمايد:  ميكرده است و   توجه به اينكه اسالم بشديدترين وجه زنا را حرام با

(#θ ç/ t�ø) s? #’oΤÌh“9 $# ( …çµ ‾ΡÎ) tβ%x. Zπ t± Ås≈sù u !$y™uρ Wξ‹Î6y™ ∩⊂⊄∪_  :گرد زنا و عمل  بهيچ وجه« ].32[اإلسراء
  . » آن مگرديد براستي اين عمل بسيار زشت و بدترين راه است ستناشاي
و براي مرتكب عمل شنيع عقوبت و كيفر سختي و باز دارنده اي را، در نظر گرفته   

èπ+ است u‹ÏΡ# ¨“9$# ’ ÎΤ# ¨“9 $#uρ (#ρà$ Î#ô_ $$ sù ¨≅ä. 7‰ Ïn≡uρ $yϑåκ÷] ÏiΒ sπ s}($ ÏΒ ;ο t$ ù#y_ ( Ÿωuρ /ä. õ‹ è{ ù' s? $ yϑ ÍκÍ5 ×πsù ù&u‘ ’ Îû ÈÏŠ 

«! $# βÎ) ÷ΛäΖä. tβθ ãΖÏΒ÷σ è? «! $$Î/ ÏΘöθ u‹ø9 $# uρ Ì� ÅzFψ$# ( ô‰ pκô¶ uŠ ø9 uρ $ yϑåκu5# x‹ tã ×πx Í←!$ sÛ z ÏiΒ tÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9 [النور:  _∪⊅∩ #$

دند، هريك را يكصد تازيانه بزنيد و درباره هرگاه زن و مردي مرتكب عمل زنا ش«]. 2
، بدانان رحم و شفقت نكنيد اگر بخدا و روز رستاخيز ايمان داريد و  اجراي حدودات دين

گيرد تا مايه عبرت ديگران  حضورگروهي از مومنان انجام دراين عذاب و شكنجه آنها 
  .»شود
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كه اميد  اي بيماراست نهآيدكه زن نازا و عقيم وسترون است يا بگو پيش مي گاهي -6
كه پيوند زندگي زناشوئي همچنان  رود، با وصف اين او عالقمند است بهبودي وي نمي

خواهدكه  باشد وحال آنكه شوهرهم عالقمند بوجود فرزند است وهم . مي اشتهادامه د
كه شوهر بدين واقعه  كارهاي خانگي او را بچرخاند. آيا خوب است زني داشته باشدكه

يا با  باشداي داشته  كند، بدون اينكه بچه راضي باشد و تنها با اين زن نازا، زندگيدردناك 
كند، بدون اينكه كسي كارهاي خانوادگي جنسي او را اداره نمايد و  اين زن بيمار زندگي

كه ازآن زن جدا شود، در  گردد؟ يا اينكه بهتراست تنها اين همه خسارت و زيان را متحمل
پيوند نگسلد، و مرد با جدائي خويش او  اينخواهد با او زندگي كند و  حاليكه آن زن مي

.خويش وهم خواسته دروني زن را  كه هم خواسته دروني كند، كاري را بيازارد؟ يا اينكه
كند و او را نيز نگاه دارد و مصلحت و  كه با زن ديگري نيز ازدواج برآورده سازد، بدينگونه

تر از همه  حل و شايسته كه اين راه حل سوم بهترين راه دمگردد؟ معتق تامينمنافع هر دو 
تواند آن را  كه داراي دل زنده و ضمير بيدارو عاطفه شريف باشد، نمي ، كسي آنها است

  نپذيرد و بدان راضي نگردد. 
، داراي آنچنان  ومزاجي روحيبعضي از مردان بحكم فطرت و سرشت  گاهي -7

آيد  ، برنمي ك زن از عهده ارضاي غريزه جنسي آنانكه ي تمايل شهواني سركشي هستند،
. پس بجاي اينكه اينگونه اشخاص بدوست بازي و معشوق  گرمسيري بويژه در مناطق

بارگي بپردازندو از اينراه اخالق خويش را تباه سازند، شرعاً بدانان اجازه داده شده 
بصورت چند همسري ، و قانوني غريزه جنسي خويش را  كه از راه حالل و مشروع است

  ارضاء نمايند.
كه اسالم بعنوان  ها و اسبابي ويژه و همگاني بعضي بود از عوامل و انگيزه اينها -8

  . توجه قرار داده و مراعات نموده است وردفلسفه چند همسري م
كه اسالم در قانونگذاري خويش بيك نسل خاصي از مردم و زمان محدود  است بديهي

، بلكه براي تمام مردم جهان در هر جا و مكاني و هر زماني تا فرا ، توجه ندارد و معين
نموده است پس مراعات زمان و مكان داراي اعتبار  انونگذاريرسيدن روز رستاخيز، ق

باشد و بايستي شرايط و اوضاع و مقتضيات افراد، در نظرگرفته شود و حريص  اي مي ويژه
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كثرت و فراواني توده مردم تا  طريق، از  بودن برمصالح ملت و اهميت دادن بدان
ها بوده است كه مورد توجه  در جنگ و صلح باشد، مهمترين هدف ارسازك اي وسيله

  . قانونگذار اسالمي واقع گرديده است
 كهگرديده است  براستي اين قانونگذاري و عمل بدان در جهان اسالمي موجب  -9

اخالقي بدور ماند اگر  يهايوكاست جهان اسالمي ازرذايل و پستيهاي اجتماعي و نقايص
كه عمال به چند همسري باور دارند  كه در ميان جوامعي كنند، در حالي براستي بدان عمل

قانوناً نيز  كه اگر پذيرند متاسفانه اين رذائل شيوع دارد و فراوان است ولي آن را رسماً نمي
اسالمي مديون همين كار در جامعه  بدان روي آورند، آنان مصون خواهند شد. و اين

  . قانونگذاري اسالمي است
دانند مشاهده شده  كرده و ممنوع مي كه چند همسري را حرام در ميان جوامعي براستي

  :  است كه
جاها تعداد  عضيكه در ب ، تا جائي گرديده وگسترش يافته است و فجور شايع فسق  -1

  باشد.  وهر مي، بيش از زنان شوهركرده و داراي ش زنان فاحشه و بدكاره
شودكه تعداد فرزندان نامشروع فزوني بيشتري  است اينكار موجب مي بديهي  -2

بيش از  ) %50پنجاه درصد (  داشته باشد. حتي در بعضي مناطق تعداد فرزندان نامشروع (
. در اياالت متحده آمريكا هر سال بيش از دويست هزار فرزند  فرزندان مشروع است

ميالدي آمده  1959ماه اوت  »الشعب «شوند. در روزنامه  ي متولد مينامشروع و غيرقانون
بار ديگر موضوع انحطاط  دهآمار وحشتناك فرزندان نامشروع در اياالت متح : “ است كه

كشيدن بار سنگين ماليات دهندگان آمريكائي را، مطرح  سطح اخالق در آمريكا و بدوش
ته است چون بايد بارسنگين تامين ساخته است و مورد جدال و سر و صدا قرارگرف

كشند و جاي شگفتي  بدوش رااي طاقت فرساي اين سپاه فرزندان نامشروع  هزينه
كه اينگونه نگران و پريشان خاطر باشند، زيرا تعدادشان ساليانه از مرز دويست  نيست

  . هزارگذشته است
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قيم كردن ، مقامات رسمي در بعضي جوامع مسئله ع روياروئي با اين مشكالت در
يعني چاره را  نمايند ( كنند را، بررسي مي سرپيچي مي دينيكه ازتعاليم و رهنمودهاي  زناني

  .  بينندكه اينگونه زنان عقيم شوند تا از تعداد فرزندان نامشروع كاسته شود) در اين مي
، مباحثه و مجادله در جريان است كه  در بعضي جاهاي ديگر پيرامون پيشنهاداتي و

آورند، قطع گردد.  كه بيش از يك بچه نامشروع بدنيا مي بايد كمك بزناني  آنها، بموجب
  گويد: وزارت بهداشت و آموزش و امور اجتماعي اياالت متحده مي

،  ، امسال بايد براي تامين هزينه نگاهداري فرزندان نامشروع دهندگان آمريكائي ماليات
دالر  27كشند يعني براي هركودك ماهيانه  ) ميليون دالر را بدوش21 0(  لغبارسنگين مب

، از هفتاد و  گونه فرزندان نامشروع ، تعداد آمار اين . بموجب آمارهاي رسمي سنت 29و 
سال  نفردربتعداد دويست و ده هزار و هفتصد  1938هشت هزار و نهصد نفر در سال 

ينگونه اطفال را، وزارت امور اجتماعي تعداد ا 1958. و در سال  افزايش يافته است 1957
،  ، ولي آگاهان معتقدند كه رقم صحيح آن اطفال دويست و پنجاه هزار نفر ذكركرده است

كه ميانگين توليد  آيد، چنين برمي اباشد. از آخرين آماره خيلي بيش از اين تعداد مي
فرزندان نامشروع در طي دو نسل اخير، در هريك هزار نفر سه برابر افزايش يافته است و 

، موجب خطر بيشتري  ين مطلب توام با افزايش تعداد پسران و دختران در شرف بلوغا
  باشد. مي

،  كه بموجب آن اند، حقيقت ديگري را اعالم كرده ، ناسش دانشمندان جامعه و
كنند و بĤرامي  هاي ثروتمند معموال تولد فرزند نامشروع دختران خود را پنهان مي خانواده

سپارند تا آن را بفرزند خويش بپذيرند.  چه را بخانواده ديگري ميو بدون سر و صدا آن ب
  . »الشعب«نوشته رورنامه  نپايا

، موجب بروز  كه اين پيوندهاي نامشروع آلودگي جنسي رسيده است بثبوت  -3
  گردد.  هاي عصبي مي هاي رواني و نابساماني بيماريهاي جسمي و عقده

ع عوامل سستي و ضعف وانحالل و از هم اين تماسهاي جنسي نامشرو از راه  -4
  كند. مي به همه سرايت  ينروا  گسيختگي
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شود و زندگي  گسيخته مي پيوندهاي محكم و استوار بين زن و شوهر ازهم اساس -5
گردد و روابط و پيوندهاي خانوادگي آنقدر از هم  زناشوئي دچار نابساماني و آشفتگي مي

آيد. و اصوال نظام خانواده متالشي  اب نميشود، كه چيزي باارزش بحس گسسته مي
  گردد. مي

تواند با جزم و يقين بگويد:  شود تا جائيكه شوهرنمي ، تباه مي صحيح نسب شجره -6
دهد، براستي از نطفه صلبي او هستند. اين  كه اوآنان را پرورش مي اين فرزنداني

ي مخالفت با فطرت ، نتيجه طبيع ديگري از اين قبيل سدكه برشمرديم و مفا مفاسدي
صحيح بشري وانحراف ازتعاليم و رهنمودهاي درست الهي است و اينجا بهترين و 

، براي پيوند زناشوئي و چند  باشند بر اينكه راه انتخابي اسالم نيرومندترين دليل مي
ترين قانون براي  راه است و اين قانونگذاري اسالم، مناسب سالمترين، بهترين و  همسري

. اين  كند و براي فرشتگان آسمان نيست كره زمين زندگي مي كه بر روي بشري است
كرده است پايان  مطرح”  الفونس اتيين دينيه “كه  مطلب را با ذكر دو پرسش و پاسخ

  گويد: مي كه دهيم مي

  گونه فايده اخالقي دارد؟ ازبين رفتن چند همسري هيچ آيا 
رسد، زيرا فحشاء و  بنظر ميدهد: براستي اين امر مشكوك  خود پاسخ مي سپس

شود، از  ، كه در بيشتر كشورهاي اسالمي بندرت ديده مي ارتكاب اعمال نامشروع جنسي
يابد.  كند و نتايج مخرب آن آشكار و گسترش مي ميان آنها نيز شيوع پبدا مي راين ببعد د

اند.  ا نبودهكه قبال با آن آشن  آيد، اي پديد مي و همچنين در كشورهاي اسالمي مشكل تازه
و مخرب آن در  سدكه آثار فا  و آن عبارت است از تجرد و انصراف از ازدواج با زنان

، پديدار گرديده و اين آثار تباه به نسبت  كه تنها ازدواج با يك زن جايز است  كشورهائي
، بويژه در دوران بعد از توقف  بسيار وحشتناكي در كشورهاي اسالمي پديد آمده است

  . )1(جنگها

                                         
  منقول از كتاب محمد رسول اهللا ترجمه دكتر عبد الحليم محمود. - 1
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  همسري داراي قيودي است  چند
 ، براي اي و دليلي شده است ، بهانه بد قوانين و عدم رعايت تعاليم اسالمي اجراي

خواهند، چند همسري را بقيودي مقيد سازند و تنها وقتي بكسي اجازه  كه مي كساني 
ر، احوال كه قاضي دادگاه يا مقامات مربوط بدينكا كند، يك زن ازدواج زبدهند تا با بيش ا

كرده و از آن اطمينان حاصل نمايد و آنوقت  و اوضاع و ميزان قدرت مالي او را بررسي
 ابهاي كمرشكني را ايج اجازه ازدواج را صادر نمايند. زيرا زندگي خانوادگي هزينه

كند، پس هرگاه با تعداد زوجات تعداد افراد خانواده فزوني يابد، مرد رئيس  مي
گردد و بخوبي از عهده هزينه سنگين زندگي  ندگي دچاراشكال ميخانواردرتهيه هزينه ز

صالح و شايسته  رادكه اف كند، اي تربيت تواند افراد خانواده خود را بگونه آيد و نمي برنمي
باشند و بنوبه خود از عهده تكاليف سنگين زندگي و عواقب آن برآيند. پس اينكار سبب 

 فزايش يابد و عده فراواني از افراد ملت منحرفكه جهل و ناداني و بيكاري ا گردد، مي
و فساد در جامعه ريشه دواند. بعالوه  ندگردند و بصورت ميكرب فساد جامعه پرورش ياب 

كند، مگربراي شهوتراني يا طمع مالي پس  اينروزهاكسي با بيش ازيك زن ازدواج نمي
ف مصلحتي آن فلسفه تعدد زوجات وچند همسري مورد توجه او نبوده و بدنبال هد

كند و  بعدي بحقوق اوليه زن او تجاوز مي ازازدواجآيدكه پس  . و چه بسا پيش مي نيست
سازد  نمايد و آنها را از ميراث محروم مي ، دچار زيان و خسران مي فرزندانش را از آن زن

كينه و دشمني در ميان برادران و خواهران متولد شده از هووها  كه آتش آنوقت است
گيرد  مي كند و دشمني نيرو ها سرايت مي و اين آتش بكانون خانواده گردد يمشتعل م

گاهي آنچنان   ، كندكه ازهووي خود انتقام بگيرد واين مالحظات كوچك وهرزني تالش مي
گردد. اين بود  اي از موارد به قتل منجر مي شودكه در پاره گيرد و بزرگ مي شدت مي

گردد، و ما  گرديده چند همسري مقيد به قيودي ه سببك از آثار ونتايج تعدد زوجات بعضي
كار تعليم و  ، بلكه چاره كار نيست ، چاره كرده است كه خداوند مباح : منع چيزي گوئيم مي

. خداوند خوردن و نوشيدن را بدون  تربيت صحيح و آموزش احكام دين بمردم است
كند  روي سان اسراف و زيادهكرده است ولي هرگاه ان اينكه از حد خويش تجاوزكند، مباح

شود و اينكار مربوط به  و بيش از حد الزم بخورد و بياشامد مبتال به بيماريها و دردها مي



   

  هفقه السن      1222 

 

 

، بلكه مربوط به پرخوري واسراف است وچاره آن منع  خود خوردن و نوشيدن نيست
، بلكه چاره آموزش مراعات آداب خوردن و پرهيز از چيزهاي  خوردن و نوشيدن نيست

دانند و بر اين راي خويش باوضاع  كه چند همسري را جايز نمي كساني . پس يانمند استز
كنند، آنان مفاسد و  از يك همسر دارند، استدالل مي بيشكه امروز  كساني و احوال واقعي

كنند. زيرا براستي زيان تعدد  دانند، يا نسبت بدانها تجاهل مي كار را نمي زيانهاي منع اين
، پس واجب است با  كمتر است از زيان منع چند همسري ، خيلي همسري زوجات و چند

، بپرهيزيم و قاضي را  كه ضررش بيشتر است ، از چيزي كمتر است كه ضررش انجام چيزي
، دخالت نكند، زيرا آنچنان مقياس  كه امكان ضبط آن نيست بحال خود بگذاريم تا دركاري

و  وضاعكه قاضي بوسيله آنها شرايط و ا ، ومعيارهاي صحيح و درستي در دست نيست
احوال زندگي مردم را تشخيص دهد و حكم اجازه همسر دومي را صادركند، وگاهي 

باشد. براستي مسلمانان از آغاز تا بامروز ازدواج با بيش از يك  زيانش بيش از نفع آن مي
منع چند  در صدد كه اريماند وكسي را سراغ ند كرده زن را جايز دانسته و بدان عمل

  همسري برآمده باشد يا آن را بصورت پيشنهادي مقيدكرده باشد.
كه ما نيزهمچون آنان بدان راضي باشيم و دايره را برخويش تنگ  شايسته است پس

كنيم ومزايا و فضايل و  گسترده رحمت خدا را برخود، تنگ نسازيم وشايسته نيست دايره
كاهش دهيم  ، اند، تا چه رسد بدوستان ي دادهبرتريهاي قانونگذاريي كه دشمنان بدان گواه

  . كنيم و آن را ناقص

  ت و چند همسري زوجا تعدد تاريخ 
هاي فراواني  حقيقت اين نظام چند همسري پيش از ظهور اسالم در ميان ملت در

كه بيشتر  : از جمله در ميان ملل عبري وعربي و صقلبي يا اسالوي وجود داشته است
وزي روسيه و ليتواني و ليتوني و استوني و بلغاري و چكسلواكي و كشورهاي امر مردمان

 همچنين. و  باشند، اين نظام حكم فرما بوده است يوگوسالوي بدان نژاد منسوب مي
. و  كشورهاي آلمان و اتريش كه بيشتر مردمان درميان بيشترملتهاي آلماني و سكسوني

انگليس بدان منسوبند، نيز وجود  سويس و بلژيك و هلند و دانمارك و سويد و نروژ و
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نظام چند همسري  كه استكه ادعا كنندكه اين تنها اسالم  ، پس صحيح نيست داشته است
، درميان  ، در واقع و نفس االمر، نيز اين نظام چند همسري تا بامروزهم كرده است را رايج

دارد. پس ادعاي ملل غيراسالمي مانند آفريقا و هندوستان و چين و ژاپن اين رسم وجود 
. در حقيقت دين مسيح نيزدر  نيز صحيح نيست سلمانانحصار اين نظام در ميان ملل م

كه  شود، اصل پيوندي با تحريم چند همسري ندارد، چون در انجيل نصي صريح يافت نمي
، نظام  كه مردمان اوليه مسيحي اروپائي بينيم بموجب آن چند همسري حرام باشد. اگر مي

اند، بدينجهت بوده است كه بيشتر ملتهاي اروپائي  كرده خابا انتتك همسري ر
كه در آغاز مسيحيت در ميان آنها منتشرگشته است از جمله روميها و يونانيها،  ، پرست بت

، بر تحريم نظام چند همسري استوار  آداب و رسوم رايج در ميانشان پيش از مسيحي شدن
اند، پس نظام تك  بر نظام قبلي اجدادشان مانده ، بعد از پذيرفتن دين مسيح هم كه دهبو

كه دين جديد مسيحيت آن را بدانان ارزاني داشته باشد، بلكه  همسري نظامي نبوده است
كه  تنها چيزي اند، ه، بر آن بود پرستي پيش از مسيحيتشان كه در دوران بت نظامي بوده

تن دين مسيح در ميان آنها، ، اينست كه نظامهاي كليسائي پديد آمده بعد از پذيرف هست
 همين تحريم چند همسري را پذيرفته و آن را جزو تعاليم و رهنمودهاي ديني خود اعتبار

  كند. كه براين تحريم داللت نيامده چيزيرغم اينكه در اسفار انجيل  ، علي كرده است
 ، تنها درميان ملتهاي پيشرفته و متمدن حقيقت نظام تعدد زوجات و چند همسري در

بوضوح و آشكار ظاهر شده و در ميان ملتهاي ابتدائي و عقب مانده اندك بوده است يا 
شناس و مورخين  مطلب را دانشمندان جامعه  كه اين گونه. همان اصال وجود نداشته است

 »گنربرگ«و  »هيلبر «و  »هوبهوس «و  »وسترمارك«اند كه در راس آنان  كرده تمدنها، بيان
  قرار دارند.
مانده و  شودكه نظام تك همسري در ميان بيشتر ملتهاي عقب مشاهده مي براستي

كه زندگي خويش را از راه شكار حيوانات و ميوه درختان كه  فرما بوده است حكم دائيابت
اند و همچنين در ميان  گذرانده ، در طبيعت بوفور و بدون زحمت وجود داشته است

را  ورزيكشا گرفته و جديدا نظام ر فاصله، بسيا ملتهايي كه از دوران ابتدائي خويش
اند. در حاليكه نظام چند همسري بصورت واضح و آشكار، تنها در ميان ملتهائي  برگزيده
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اند، كه عبارت هستند از  كه مراحل بزرگي از تمدن را پست سر نهاده پديدار شده است
نات و پرورش و ملتهائي كه از مرحله شكار ابتدائي گذشته و بمرحله اهلي كردن حيوا

كه از مرحله ابتدائي  اند و همچنين ملتهائي ، از آنها قدم نهاده برداري نگاهداري و بهره
رختان جنگلي و كشاورزي ابتدائي گذشته و بمرحله كشاورزي واقعي  آوري ميوه د جمع

بر اين راي هستند كه دايره نظام  تمدنها،شناس و مورخين  اند،دانشمندان جامعه رسيده
گسترش مي يابد و هراندازه تمدن و پيشرفت  ، بطور حتمي و بزودي همسريچند 
پذيرند. پس ادعاي اينكه  اش وسعت گيرد، ملتهاي بيشتري نظام چند همسري را مي دايره

، بلكه عكس  ارتباط دارد، بهيچ وجه صحيح نيست هنظام چند همسري با تمدن عقب ماند
ود وضع صحيح نظام چند همسري از جنبه آن با واقعيت زندگي انطباق دارد. اين ب

تاريخي و اين بود موضعگيري دين مسيح در بوابرآن و اين بود حقيقت مربوط به ميزان 
كه   ايم ، ما آن را بدين جهت ذكر نكرده آن با تمدن و پيشرفت ارتباطانتشارآن در جهان و 

ر چيزي در جاي خود كه ه ايم  ، بلكه بدينجهت آن را ذكر كرده آن را موجه جلوه دهيم
كردن  ل، چگونه موجب پايما گردد كه ماهيت حمله فرنگيها بدين نظام  قرار گيرد و معلوم

  باشد. و وارونه نشان دادن حقيقت و تاريخ مي
  پايان جلد دوم، ادامه بحث ازدواج در جلد سوم  

  واليت در ازدواج 

 براي ديگري كه بمقتضاي آن كاري : واليت يك حق شرعي است معني واليت  

: واليت عامه و واليت  گيرد. واليت دو نوع است بصورت اجباري و بجاي او انجام مي
. مقصود ما در  : واليت بر نفس و واليت بر مال . واليت خاصه نيز دو نوع است خاصه

  .باشد اينجا واليت بر نفس در ازدواج مي

  : شرايطي كه ولي بايد دارا باشد 
مسلمان يا  « مولي عليه = شخص مورد واليت«  و بالغ باشد خواهولي بايد آزاد و عاقل 

توانند، ولي شوند چون اينها  غيرمسلمان باشد، پس بنده و ديوانه وكودك نابالغ نمي
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بكنند، پس بطريق  توانند براي نفس خود ولي باشند و براي خويش تصرف در امور نمي
گانه قبلي اضافه  هارمي بر شروط سهشوند و شرط چ  توانند، ولي ديگران واقع اهلي نمي

اليت  مسلمان باشد چون و »عليه مولي«، در صورتيكه  ه مسلمان بودن استشود ك مي

s9...+ فرمايد: . زيرا خداوند مي ، جايز نيست غيرمسلمان براي مسلمان uρ Ÿ≅ yè øg s† ª! $# tÌ� Ï≈s3 ù=Ï9 

’ n?tã tÏΖÏΒ ÷σ çR ùQ$# ¸ξ‹Î6y™ ∩⊇⊆⊇∪_  :و خداوند هرگز براي تسلط كافران بر مومنان « ]141[النساء
  .»راهي قرار نداده است

   عدالت شرط نيست 
، چون فسق موجب سلب شايستگي براي تزويج  براي ولي عدالت شرط نيست

بوي  توان دري برساند، آنوقت نمي باشد، مگر اينكه فسق او را به حد تهتك و پرده نمي
  شود.  كرد و حق واليت از او سلب مي اطمنان

   آيا واليت زن بر نفس خويش در ازدواج معتبر است 
با  كند و ازدواج تواند خود و زن ديگري را تزويج  گويند زن نمي بسياري ازعلما مي
گردد. چون واليت شرط صحت عقد است و عقد كننده ولي  ايجاب او منعقد نمي

  :اند باشد و بر اين نظر خود چنين استدالل كرده مي

θ#)+ فرمايد: مي خداوند  -1 ßs Å3Ρ r& uρ 4‘ yϑ≈tƒF{ $# óΟ ä3ΖÏΒ tÅs Î=≈¢Á9 $# uρ ôÏΒ ö/ä. ÏŠ$ t6Ïã 

öΝà6Í←!$ tΒ Î)uρ...∩⊂⊄∪_  :و بشوي دهيد زنان بيوه خويش را و جفت اختيار كنيد « ].32[النور
   .»و كنيزان خودتان براي غالمان درستكار و پارسا

Ÿωuρ (#θ+ فرمايد: خداوند مي -2 ßs Å3Ζs? ÏM≈x. Î� ô³ßϑ ø9 $# 4 ®L ym £ ÏΒ÷σ ãƒ...∩⊄⊄⊇∪_ ]:اي بر « ].221 البقرة
اند  . از اينجهت بدين دو آيه استدالل كرده»آورند مشركين جفت مگيريد تا اينكه ايمان مي

خداوند درباره نكاح مردان را، مخاطب قرار داده نه زنان را، مثل اينكه تقدير معني آيه  كه
  .سرپرستي خود را، بنكاح مردان مشرك درمياوريد ها، زنان تحت شود: اي ولي چنين مي
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نكاح « »ال نكاح إال بولي« كرده است كه فرمود: روايت صابوموسي از پيامبر -3
كه اين دو  بروايت احمد و ابوداود و ترمذي و ابن حبان و حكم ، »بدون ولي جايز نيست

حت پس ازدواج اند. معني نفي درحديث فوق متوجه ص نفر اخير، آن را صحيح دانسته
   آيد كه در حديث عايشه مي باشد همانگونه بدون ولي باطل مي

Ÿξsù £èδθ+ بقره 232بخاري در تفسيرآيه  -4 è=àÒ ÷ès? _ كه   كرده  ازحسن بصري روايت
كه خواهرم را بعقد  : كه اين آيه درباره من نازل شده است گفت   : معقل بن يسار برايم گفت

اش  كه او سپس خواهرم را طالق داد تا اينكه عده  ، نكاح مردي درآورده بودم
: او را بازدواج  گفتم گرديد، او دوباره آمد و از خواهرم خواستگاري نمود، من بوي منقضي

، ولي تو او را طالق  كردم تو درآوردم و در اختيار شما قرارش دادم و احترام ترا رعايت
!! نخير! بخداي سوگند هرگز او را  اري كنياي كه از او مجدداً خواستگ دادي و حاال آمده

بتو نخواهم داد، آن مرد مرد خوبي بود و هيچ اشكالي دركار او نبود و خواهرم نيز دوست 
: اي اوليا، باز مدا ريدشان از نكاح  گرديدكه كه بنزد او برگردد، آنوقت اين آيه نازل داشت

. اي رسول خدا كنون بدينكار اقدام  گرفته بودند.گفتم شويان كه آنان را به زني  با همان
  .  قبليش درآوردمكنم و خواهرم را مجددا بازدواج شوهر  مي

كه سبب نزول اين آيه نيرومندترين حجت و  گفته است » الفتح »  حافظ ابن حجر در
بود منع او در  . زيرا اگر ولي معتبر نمي صريحترين دليل است برمعتبربودن ولي درنكاح

كند، نيازي به اجازه برادرش  ، خود را نكاح  توانست ي نداشت و اگر زن مياين مورد، معن
كار   گويند ديگري او را از آن كه اختيارش در دست خودش باشد، نمي كسي نبود، چون

  .كرد  منع
أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها « : گفت صكه پيامبر از عايشه روايت شده است -5

، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن فنكاحها باطل، فنكاحها باطل
كه بدون اجازه ولي خود، خود را نكاح كرد،  هر زني « »فالسلطان ولي من ال ولي له اشتجروا

. در اين صورت اگر مرد با او  ، نكاح او باطل است نكاح او باطل است نكاح او باطل است
گرفته  مند شده وكام هريه را بوي بدهد، چون از او بهرههمبستر شده باشد، بايد تمام م

،  ، حكم ولي او است گرفت ، اگر اولياي زن با هم نزاع داشتند و نكاح صورت نمي است
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.  » شوند و هركس ولي نداشته باشد ولي او حكم اسالمي است چون اولياي او ساقط مي
حسن دانسته و قرطبي آن را كه آن را  بروايت احمد و ابوداود و ابن ماجه و ترمذي

  . صحيح دانسته است
: درباره آن از  گفته است كه ، قول ابن عليه از ابن جويج درباره اين حديث معتبر نيست

كسي اين سخن را از ابن  : از آن اطالعي ندارم بغير از ابن عليه كردم و اوگفت زهري سوال
اند.  ده و از آن مطلب سخن نگفتهكر گروهي آن را از زهري روايت ، جويج نقل نكرده است

،  اگراين مطلب از زهري هم به ثبوت رسيده باشد، حجت نيست چون افراد مورد اطمنان
كه او پيشوائي مورد اطمنان بود و  موسي اند، از جمله سليمان پسر كرده آن را از او نقل
د، چون انسان از كرده باشد، او را زياني ندار ... اگر زهري آن را فراموش جعفر پسرربيعه

 ص: در اين باره روايت صحيح از زنان پيامبر گفته است . حكم فراموشي مصون نيست
، سپس تمام سي حديث را كه در اين باره است  . داريم.. عايشه و ام سلمه و زينب

  .  برشمرده است
  . ابن المنذرگويد: خالف آن را از هيچيك از اصحاب خود سراغ ندارم

، تحت تاثير حكم عاطفه  اج مقاصد متعددي دارد و زن بيشتر اوقاتگويند: ازدو -6
شود،  كند و مقاصد عاليه ازدواج از دست او فوت مي گيرد و انتخاب نيكوئي نمي قرار مي

كار به ولي و سرپرست او  ، منع شده است و اين  لذا زن از دخالت مستقيم در عقد نكاح
گويد: در  ، بطوركامل حاصل شود. ترمذي واجواگذارگرديده است تا مصالح و مقاصد ازد

از جمله عمر بن خطاب و علي بن ابيطالب و عبداهللا  صاين باره اهل علم از ياران پيامبر
:  صپيامبرپسر عباس و ابو هريره و پسر عمرو پسر مسعود و عايشه بدين حديث 

حسن بصري  ، سعيد پسرمسيب و اند و از فقهاي تابعين كرده عمل »النكاح إال بولي«
اند و سفيان  وشريح و ابراهيم نخعي و عمر پسر عبدالعزيز و ديگران نيز، بدان راي داده

شافعي و پسرشبرمه و احمد و اسحاق و پسرحزم  ثوري و اوزاعي و عبداهللا بن المبارك و
  بر اين مذهب هستند.  و پسرابي ليلي و طبري وابوثور

 درآورد و خودش صر او را بعقد پيامبركه او بيوه بود و عم درباره داستان حفصه

كه مالك نفس خود  اند: زن بالغي گفته كه كساني گويد: سخن خود را نكاح نكرد، طبري
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كند،  كسي درآورد، بدون اينكه ولي او صيغه عقد را جاري تواند خود را بازدواج  باشد، مي
فصه از خود ح صبود، پيامبر گردد. چون اگر چنين مي بدين حديث باطل مي

تر از پدرش  كرد، چون در اين صورت او نسبت به نفس خود اهلي خواستگاري مي
توانست اوال او  كه مالك امر او نباشد و نمي كرد، بود، و او را از كسي خواستگاري نمي مي

كرد و عمر صيغه عقد  بلكه او را از عمر خواستگاري ل آنكه چنين نبود (را عقدكند. و حا
  او را جاري نمود).

، حق اجراي صيغه  ، بيوه باشد يا دوشيزه گويند: زن عاقل بالغ ابوحنيفه و ابو يوسف
كار را به ولي خود وا گذارد، تا  كه اين  عقد خود را دارد و براي او مستحب است 

خويشتن را ازديد مردان بيگانه مصون دارد، چون اگرخود درمحضر مردان صيغه عقد را 
  آورد.  ، برايش بارمي يد و يك نوع سرافكندگيكند و او را خواهند د  جاري

و ولي وارث او حق اعتراض ندارد، مگر اينكه خود را بعقد نكاح شخصي همشان 
ء  كمتر باشد. پس اگر خود را از غيركف  ء خود درنياورد يا مهريه او از مهرالمثل وكف
و ابويوسف روايت كه از ابوحنيفه  كرد و ولي وارث او راضي نبود، بر مبناي آنچه  نكاح

، چون هر ولي  ، اين ازدواج صحيح نيست شده است و بموجب فتواي مذهب حنفيه
، لذا بعدم صحت اين ازدواج  آيد و هر قاضيي عادل نيست بخوبي از عهده داوري برنمي

كه  اند، تا هيچگونه خصومت و داوري پيش نيايد. در روايت ديگري آمده است فتوي داده
كه  كند و از حكم بخواهد كه آنان را از هم جدا سازد، مادام اضولي حق دارد اعتر

فرزندي در بين نبوده يا آبستن نشده باشد تا بدينوسيله عار و ننگ را از خود دور سازد، 
آبستن باشد، ولي حق اعتراض ندارد، تا بچه ضايع  اي بدنيا آمده يا زن در صورتيكه بچه

ء وي بوده و مهريه از  ر مرد همشان با زن وكفنشود، و از جنين محافظت بعمل آيد. اگ
باشد، در صورتيكه شوهر بپذيرد، عقد الزم االجرا است و اگر  كمتر ميزان مهرالمثل 

كند. اگر زن ولي وارث نداشت   شود تا آن را فسخ كار بقاضي واگذار مي نپذيرد،
كس  ن صورت هيچكه اصال ولي نداشته باشد يا ولي وارث نداشته باشد، در اي بدينگونه

، و  كرده ء نكاح ء يا غيركف حق اعتراض بر عقد وي را ندارد. خواه خود را ازكف
كار بتمامي در دست او  اش باندازه مهرالمثل يكمتر از آن باشد، چون اختيار اين مهريه
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. و او وليي ندارد تا از ازدواج او با  كرده است حق خالص خود، تصرف است و او در
نظركند.  تواند از مهرالمثل خود صرف كند و او مي  س ننگ و شرمندگيء احسا غيركف

  :اند جمهور علماي حنفيه بدينگونه استدالل نموده

*βÎ+ خداوند فرمايد:  -1 sù $ yγs) ‾=sÛ Ÿξsù ‘≅ ÏtrB …ã&s! . ÏΒ ß‰ ÷èt/ 4 ®Lym yxÅ3Ψ s? %¹` ÷ρ y— …çνu� ö� xî... ∩⊄⊂⊃∪_ 

زنش را طالق داد، ديگر آن زن براي او حالل  اگر شوهر براي بار سوم «]. 230 البقرة:[
، براي  كه بعد از طالق دادن شوهر دوم كند، نيست مگراينكه خود را از شوهر ديگري نكاح

  .»شود شوهر اول حالل مي

sŒ#+ خداوند گويد: -2 Î)uρ ãΛäø) ‾=sÛ u !$ |¡ ÏiΨ9$# zøó n=t6sù £ ßγn=y_ r& Ÿξsù £èδθ è=àÒ ÷è s? βr& zós Å3Ζtƒ 

£ßγy_≡uρ ø—r&...∩⊄⊂⊄∪_ ]:شان منقضي شد و  هرگاه زنان را طالق داديد، وعده « ]232 البقرة
كنند مانع نشويد كه آنان خود را بنكاح شوهرانشان   خواستند با شوهر پيشين خود ازدواج

، ازدواج به خود زن نسبت داده شده و اصل در اسناد آنست  . دراين دو آيه فوق»درآورند
  ...نسبت داده شود كه به فاعل حقيقي

كه درعقد  باشد پس شايسته است زن درعقد بيع و معامله و عقود ديگر، مستقل مي -3
ازدواج خود نيز، مستقل باشد، چون همه عقود با هم يكسان مي باشند و عقد ازدواج 

گردد، چون  ، ملغي نمي اگرچه اولياء هم در آن حق دارند با تصدي عقد از جانب زن
كند، حق  ء و همشان خويش نكاح كف كو نكند و خود را از غير هماگرزن تصرف ني

توانند  و مي گردد ( ، به اولياء برمي . زيرا عار و ننگ سوء تصرف واليت اولياء باقي است
، درباره  بوط به واليت در ازدواج اند احاديث مر .گفته مانع شوند و يا آن را بهم بزنند)

كوچك يا مجنون و ديوانه يا...  امل ندارند مانند اينكهك كه اهليت و شايستگي زناني است
، بر بعضي از افراد آن  باشند. در علم اصول آمده است كه تخصيص عام و حصر معني آن

  .اند با قياس جائزاست و بيشتر اهل اصول آن را پذيرفته

   شود كسب اجازه   واجب است پيش از ازدواج از زن 



   

  هفقه السن      1230 

 

 

ازدواج اختالف وجود داشته باشد، واجب است كه  هر اندازه درباره واليت زن در
ولي اززن اجازه بگيرد و پيش ازعقد، از رضايت او آگاه باشد، چون ازدواج يك معاشرت 

كه زن رضايت نداشته باشد اتفاق و مهر و  دائمي و شركتي است بين زن و مرد، مادام 
ه و اجبار زن را بر ، لذا شريعت اسالم كرا محبت و انسجام آنان دوام نخواهد داشت

كرده است خواه زن بيوه باشد يا   كه بدان رغبتي ندارد، منع  ازدواج و رضايت بكسي
تواند فسخ نكاح  ، و عقد نكاح پيش ازكسب اجازه از وي صحيح نيست و زن مي دوشيزه

  .كند و راي ولي مستبد را بهم بزند را مطالبه
الثيب أحق بنفسها من « : فتگ صكه پيامبر از ابن عباس روايت شده است  -1
زن بيوه درباره خويش استحقاق بيشتري  « »والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها.وليها

كند و از دوشيزه بايدكسب اجازه شود،  تواند او را نكاح دارد و بدون رضايت او ولي نمي
اند، در  كرده . جز بخاري همه آن را روايت» كرد دليل بر رضايت او است  اگر سكوت

پيش « »والبكر يستأمرها أبوها« : كه يتي از احمد و مسلم و ابوداود و نسائي آمده است روا
  .»طلبد كند از او اجازه مي از اينكه پدر دخترش را نكاح

حتى تستأمر، وال البكر حتى  ال تنكح االيم« : گفت صگويد: پيامبر  ابوهريره -2
بندند تا  زن بيوه را عقد نكاح نمي « »؟ قال: أن تسكتقالوا: يا رسول اهللا: كيف إذنها.تستأذن

كنند، سوال  گرفته شود، دوشيزه را نيز پيش از كسب اجازه عقد نمي اين كه از او اجازه 
  . »: سكوت او بمنزله اجازه و رضايت است گفت ، شد، اجازه او چگونه است

كسي درآورده بود  نكاح كه پدرش او را كه بيوه بود، بعقد گويد:  حسناء دخت خدام -3
. جز مسلم همه آن را ذكر  نكاح او را نپذيرفت صكه پيامبر  رفت صو او به نزد پيامبر

  .اند كرده
عقد كه پدرش او را ب : آمد و گفت صاي به نزد پيامبر گويد: دوشيزه ابن عباس -4

 يا رد ذيردكه آن را بپ به وي اختيار داد، ص، پيامبر كسي درآوده است و او ناخشنود است
  . . بروايت احمد و ابوداود و ابن ماجه و دارقطني كند

: دختر جواني به نزد  گفت از عبداهللا پسر بريده و از پدرش روايت است كه -5
، تا بدينوسيله  : پدرم مرا بعقد نكاح پسر برادرش درآورده است آمد و گفت صپيامبر
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نكاح را بدو واگذار  صپيامبر خست را از خويش دوركند و شان خود را باال ببرد.
كاري را كه پدرم كرده  : من كردكه اختيار پذيرفتن يا رد آن را داشته باشد. آن دخترگفت

كه پدران حق نكاح دختران را بدون  ، بزنان بفهمانم كنم و ليكن خواستم مي، قبول  است
  يح است.صح اجازه آنان ندارند. بروايت ابن ماجه رجال راوي اين حديث رجال حديث

 دختر كوچك = صغيره ازدواج

 پدر، گفتيم درباره زن بالغ بود و ليكن به نسبت دختركوچك و صغيره تا بحال كه آنچه
كنند، بدون اينكه از او اجازه بگيرند، چون او هنوز داراي راي  توانند او را نكاح و جد مي

  .نمايند نيست و پدر و جد حقوق او را مراعات و محافظت مي
اش  ، عايشه دختركوچك خود راكه هنوز به سني نرسيده بودكه اجازه صديق ابوبكر

كرد و بعقد نكاح او درآورد و بهنگام  نكاح صباشد، بدون اجازه او را از پيامبر معتبر
دانند كه پدر يا جد دخترصغيره خود  . علماي شافعيه مستحب مي بلوغ حق خيار نداشت

بگيرند تا دراسارت ازدواج نيفتد و  زهاز او اجارا نكاح نكنند تا اينكه بالغ شود و 
  .ناخشنود نباشد

تواند، دختر نابالغ را نكاح كند و  علما گويند غير از پدر و جد هيچ وليي نمي جمهور
. ابوحنيفه و اوزاعي و  كرد، عقد صحيح نيست اگرغير از پدر و جد صيغه عقد را جاري 

كنند و صحيح است  وانند دختر نابالغ را تزويج ت همه اولياء مي اند، گفته فجماعتي از سل
، چون روايت شده  ولي اگر بالغ شد حق خيار و فسخ نكاح را دارد و اين قول اصح است

حاليكه او نابالغ بود و  درامامه دخت حمزه عمويش را تزويج نمود،  صكه پيامبر است
كند.  نكاح خود را فسخ تواند اگر راضي نباشد، كه چون بالغ شود، مي بوي حق خيار داد،

كه  بدانجهت او را تزوج نمودكه خويشاوند و ولي او بود، نه بدانجهت  صپيامبر
كرد، حق خيار  . چون اگر بدانجهت كه پيامبر بود، او را نكاح مي بوده است صپيامبر

tΒuρ tβ%x. 9$+ فرمايد: ، زيرا خداوند مي بهنگام بلوغ را نداشت ÏΒ÷σ ßϑÏ9 Ÿωuρ >π uΖÏΒ ÷σ ãΒ # sŒÎ)  |Ós% ª! $# 

ÿ…ã&è!θ ß™u‘uρ #�� øΒr& β r& tβθä3 tƒ ãΝßγ s9 äο u� z�Ïƒø:$# ôÏΒ öΝÏδÌ� øΒr&...∩⊂∉∪_  :هيچ مرد و زن مومن  « ].36[األحزاب



   

  هفقه السن      1232 

 

 

فرمان خدا و پيامبرش اختيار داشته باشند كه اگر خواستند بپذيرند و اگر  دربارهحق ندارد 
  .»نخواستند نپذيرند

 ابوهريره عمر و علي و عبداهللا پسر مسعود و فرزند عمر و صميان اصحاب پيامبر در
  اند.  بدين قول راي داده

  

  واليت اجباري  
، فاقد اهليت و شايستگي تصرف باشد، مانند  كه اجباري براي شخصي است واليت

كسي كه اهليت و  كه تمييز و تشخيص نداشته باشد، و همچنين براي ، ديوانه بچه نابالغ
باشند. معني  صكه اهل تمييز و تشخي اي قص باشد، مثل بچه و ديوانهشايستگي او نا
“  موليه = زن تحت سرپرستي “ كه ولي بدون اجازه و مراجعه به  ، آنست واليت اجباوي

خويش او را بعقد ازدواج درآورد و راي او را نپرسد و عقدش نافذ و مقبول و صحيح 
  .باشد، بدون اينكه متوقف بر رضاي موليه باشد

،  ، چون نظر بمصالح موليه است اين واليت را بدينجهت اجباري ساخته است شارع
از  باشد كه فاقد اهليت و شايستگي باشد، يا اهليت و شايستگي او ناقص زيراكسي

  . خويش عاجز است  تشخيص مصالح
خويش درعقود و  حكه قادر بدرك مصال ، او داراي آنچنان قدرت عقلي نيست و

، لذا  زند، زيرا او كوچك يا ديوانه يا ناقص العقل است كه از او سر مي ،تصرفاتي باشد
و  اهليت كه فاقد ، ليكن كسي تصرفات اينگونه اشخاص به ولي او واگذار شده است

است چون بعلت فقدان تمييز و  طلكند، با شايستگي باشد، اگر صيغه عقد نكاح را جاري
كه  اگركسي ندارد. و ليكن ، اعتباري صرفات، او براي انشاي عقود و ت تشخيص عبارات

اهليت و شايستگي ناقص دارد، صيغه عقد نكاح را جاري كند، در صورتيكه شرايط الزمه 
تواند  لي مي ، و است  دهد عقد صحيح اجازهعقد صحيح موجود باشد، چنانچه ولي او 

اجازه ولي  اجازه دهد يا اجازه ندهد و صحت و الزم االجرا بودن آن عقد متوقف بر
  .باشد مي
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واليت اجباري براي اطفال نابالغ و ديوانگان و ناقص العقلها، براي  گويند: حنفيه
گويند: بين اطفال نابالغ با  باشند. اما غير حنفيه عصبه نسبي مي ارثكساني است كه در 

تيب ديوانگان و ناقص العقلها فرق است و باتفاق واليت ديوانگان و ناقص العقلها را به تر
و دختر  پسري  دانند و درباره ثبوت واليت اجباري برا ، و حاكم مي براي پدر، جد، وصي

باشد و  صغير، اختالف دارند: امام مالك و امام احمدگويند براي پدر و وصي او مي
  داند. ديگران بر آنها واليت اجباري ندارند. و شافعي ثبوت آن را تنها براي پدر و جد مي

  كساني هستند؟  هشرعي چ اولياء 
گويند: اولياء در ازدواج عبارتند  علما از جمله مالك و ثوري و ليث و شافعي جمهور

، واليت  بنابراين دائي و برادران مادري و هيچيك از ذوي االرحام درارث »عصبه ارث« از
  .ازدواج ندارند

نزديك او،  اوندگردد مگر اينكه خويش گويد: عقد نكاح هيچ زني منعقد نمي شافعي امام
آن را جاري سازد اگر ولي قريب نبود بايد ولي بعيد و اگر بعيد هم نبود بايد سلطان و 

  .)1(كند حاكم اسالمي عقد نكاح او را جاوي
كرد يا بدون اجازه  با اجازه ولي خود، خود را نكاح نيبنابر مذهب امام شافعي اگر ز و

گويد:  اجازه ولي ندارد. ابوحنيفهولي در هر دو صورت ازدواج باطل است و توقف بر 
در  " الروضه النديه" خويشاوندان غير عصبه نيز حق واليت ازدواج را دارند صاحب كتاب 

  :و گويد كرده  تحقيقياين باره 
  : اولياء خويشاوندان زن هستند، بترتيب نزديكتر و نزديكتر، گفت براي من بايد بنا«

كرد احساس حقارت  ء نكاح  از يك شخص غير كف ، زن را كساني باشندكه اگر غير از آن

                                         
 ري: پدرسپس جد يعني پدرپدر سپس برادر پدري و ماد ترتيب اولياء به نزد شافعي چنين است يعني  - 1

سپس حاكم اين ، سپس پسربرادرسپس عموسپس پسرش  سپس برادر پدري سپس پسربرادرمادري
ترتيب بايد مراعات شود تا اولي باشد دومي حق ندارد و تا دومي باشد سومي والي اخر... درست حكم 

برخالف ترتيب فوق يكي عقد نكاح بست ازدواج  رشود و اگ مراعات مي» عصبه«ارث را دارد و ترتيب 
    . مولف صحيح نيست
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بلكه در اشخاص صاحب سهم  اردند »عصبات «كنند. اين معني اختصاص به  مساري و شر
االرحام مانند پسر دختر چه بسا اينگونه  آيد مانند برادر مادري و ذوي نيز پديد مي

از پسران عمو و كنند و در اين معني   ، بيشتر احساس شرمساري خويشاوندان غير عصبه
اختصاص » عصبات «واليت براي نكاح را به  كه امثال آن جلوتر باشند. پس دليلي نيست

كساني اختصاص دهيم  ، همانگونه كه دليلي در دست نيست كه واليت ازدواج را، به بدهيم
پندارند، بايد دليلي يا روايتي داشته باشندكه معني  كه چنين مي برند. كساني كه ارث مي

كه بعضي از خويشاوندان از  . وليكن شكي نيست يا لغه چنين است عايت در نكاح شروال
االرث و  ترند. و اين اولويت باعتبار استحقاق سهم بعضي ديگر نزديكتر و شايسته

، تا درست مانند ميراث يا واليت صغير و صغيره باشد،  استحقاق تصرف در آن نيست
كند،  تا چه اندازه احساس حقارت و شرمساري مياين خويشاوند  كه ر آنستبلكه باعتبا
 »عصبه«و اين كار اختصاص به خويشاوندان ازدواج موجود نباشد  مناسب اگر شرايط

 كه دراين ندارد، بلكه در خويشاوندان ديگر نيز اين معني حاصل مي شود. و شكي نيست
لويت بيشتري ، قويتر است پس پدران و فرزندان او احساس بعضي از خويشاوندان باره

ين سپس برادران ابوي يا برادران مادري سپس فرزندان  دارند و بعد از آنان برادران ابو
پسران سپس فرزندان دختران سپس فرزندان برادران سپس فرزندان خواهران سپس 

را ترجيح دهد  كسي ها... قرار دارند هركس كه بخواهد در ميان آنها عموها سپس دائي
كساني  اشد اگر جز اقوال پيشينيان خود دليلي ندارند، ما از جملهبايد دليل داشته ب

  .)1(»كنيم كه بر اينگونه داليل تكيه منيستي

  كند ح  تواند زن زير واليت خويش را براي خود نكا مي ولي
كند، بدون  كه سرپرستي او را بعهده دارد، او را براي خويش نكاح تواند زني مي مرد

خويش  شوهر او را بعنوان ، يهري باشد، مشروط برآنكه زن مولاينكه نيازي به ولي ديگ
كرده است كه او به عبدالرحمن  كند. سعيد پسر خالد از ام حكيم دخت قارظ روايت قبول

، مرا به عقد  پسندي اند، هركدام را مي كرده  : چند نفر از من خواستگاري گفت بن عوف
                                         

   .2/14الروضه الند يه ج - 1
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؛  : آري ؟ اوگفت كني ر را به من واگذار ميكا اينگفت اختيار  نكاح او درآور. عبدالرحمن
: اگر زن  گفت : پس ترا بنكاح خويش درآوردم =قد تزوجتك ... و مالك گفت عبدالرحمن

خواهي درآور، و او را بازدواج خويش  كه مي بيوه به ولي خود بگويد: مرا بازدواج هركس
جرا است حتي اگر زن بازدواج كس ديگري درآورد اين ازدواج الزم اال ادرآورد يا او ر

اطالع باشد و او را نشناسد. اينست مذهب حنفيه و ليث و ثوري و  ازاصل شوهر، بي
  . اوزاعي
گويند اگر ولي بخواهد موليه خويش را، براي خود نكاح كند،  شافعي و داوند مي امام

او  كه در مرتبه او يا دورتر باشد، او را بعقد نكاح بايد سلطان و حاكم يا ولي ديگري
كننده  كه نكاح كسي تواند، چون واليت درعقد شرط است پس درآورد و خودش نمي

چيزي را  تواند تواند خودش پذيرنده نكاح باشد، همانگونه كه كسي نمي ، نمي است
گويد: ما اين  بخودش بفروشد. ابن حزم راي شافعي و داود را مورد نقد قرار داده و مي

تواند نكاح پذيرنده هم باشد، چون آنان  كننده نمي نكاح، كه  حرف آنان را قبول نداريم
تواند  اندكسي نمي گفته ، اما اينكه كنيم مي ليلكرده و ما نيز دعوي بدون د دعوي بدون دليل 

، بلكه اگركسي  اند درست نيست گفته كه چيزي را بخودش بفروشد، اين سخن بدين شكل
ن را بخودش بفروشد و خودش آن را تواند آ كه چيزي را بفروشد مي وكيل شده بود،

  كند و اجحاف ننمايد.  جانبداري  خويشتن : از بخود، مشروط برآنكه
اري از انس گويد: بخ كه ترجيح داده است در استدالل بر صحت چيزي سپس

صفيه را آزادكرد و با او ازدواج نمود و مهريه او را  صپيامبر«:  كه كرده است روايت
زن  ص. پس پيامبر »به مردم داد »حيس «در وليمه وي غذائي بنام و  آزادي او قرار داد

  .باشد كرده و براي ديگران حجت مي آزاد شده خويش را از خويش نكاح

θßs#)+ فرمايد: خداوند نيز مي و Å3Ρ r&uρ 4‘ yϑ≈tƒF{ $# óΟ ä3ΖÏΒ tÅs Î=≈¢Á9$# uρ ô ÏΒ ö/ä. ÏŠ$t6Ïã öΝà6 Í←!$ tΒÎ)uρ 

4 βÎ) (#θ çΡθ ä3tƒ u !# t�s) èù ãΝÎγÏΨ øó ãƒ ª! $# ÏΒ  Ï&Î# ôÒsù 3 ª! $# uρ ììÅ™≡uρ ÒΟŠÎ=tæ ∩⊂⊄∪_  :32[النور.[  
كند، بدرستي همان چيزي را  كنيزي را برضا و رغبت او، از خود نكاح هركس پس

كه خداوند او را بدان امركرده است و خداوند منع ننموده است كه  انجام داده است
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كه اين كار  ويش نباشد، پس صحيح است، براي خ ، مجري صيغه نكاح پذيرنده نكاح
  . باشد. پايان سخن ابوحزم واجب مي

  ولي  غيبت 
، حاضر باشد  كه ولي خويشاوند نزديك و جامع شرايط واليت نكاح صورتي  در

كه پدر حاضر باشد برادر  كردن موليه را ندارد، براي مثال وقتي ح ر حق نكا دو خويشاوند
را ندارد، اگر يكي ازآنها دخترصغيره يا امثال او را  يا عمو يا... حق واليت ازدواج

فضولي است كه  عقدكرد، بدون اينكه پدراجازه يا وكالت داده باشد، اين عقد  نكاح
، غايب  باشد. اما اگر ولي خويشاوند نزديك صحت آن موكول و موقوف به اجازه پدر مي

، در  راي او را نداشتء انتظاركسب  كف كه خواستگار مناسب و هم اي باشد، بگونه
از بين نرود و غايب بعد از  مصلحتگردد تا  اينصورت واليت به ولي بعد از او، منتقل مي

برگشت حق اعتراض بر اين نكاح را ندارد، چون در حال غيبت حكم معدوم را دارد 
  است .  واين حق به ولي بعد ازاو منتقل مي شود واين مذهب حنفيه

رولي قريب و نزديك حاضر باشد ولي بعيد و دور صيغه نكاح گويد: اگ شافعي مي امام
كردن را  . اگر ولي نزديك غايب باشد ولي بعد از او حق نكاح اجراكند، نكاح باطل است

كه در اين باره  ندارد، بلكه بايد قاضي نكاح را انجام دهد. در بدايه المجتهد آمده است
لي نزديك  ر ولي دور، نكاح را اجرا كرد و واگ گويد: مياقوال امام مالك مختلفند. يكبار 

:  : نكاح جايز است و يكبارگفته شود، يكبارگفته است ، نكاح فسخ مي نيز حضور داشت
كند، وگفته  تواند نكاح را فسخ تواند، نكاح را بپذيرد و مي ولي نزديك در اين صورت مي

درباره وصي  اش و وشيزههمه اين اختالف درباره ولي غير از پدرنسبت بدختر د هك : است
باشد و در اين دو مورد اختالف ندارندكه نكاح فسخ  او مي »محجور عليه«نسبت به 

حضور داشته  وكند، و ا كسي ديگر، دختر باكره او را نكاح گردد. يعني اگرغير از پدر، مي
ه را نكاح كند، و وصي نيز حضور داشت »محجور عليها «كسي ديگر  ، باشد، يا غير از وصي

  .گردد مي  باشد، در هر دو مورد، نكاح فسخ
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مالك نيز با امام ابوحنيفه موافق است در اينكه اگر ولي قريب و نزديك غايب  امام
  .گردد به ولي بعيد و دور منتقل مي واليتباشد 

   كه در زندان باشد، حكم كسي را دارد كه دور است  قريب ولي
ر زندان يا اسارت باشد و نزديك هم باشد، : ولي قريب اگر د كه آمده است »مغني« در

، چون اگرچه  دور بودن او است نزله، اين حالت بم وليكن مراجعت بدو امكان نداشت
، لذا  شخصاً و ذاتاً دور نيست وليكن چون ازدواج با نظر او امكان ندارد و متعذر است

نداشت و هردو  بود، بوي دسترسي امكان حكم بعيد و دور را دارد. چون اگر دورهم مي
كه  معلوم نبودكه ولي دور است يا نزديك است يا معلوم بود، رمثل هم هستند. بنابراين اگ

شود،  نزديك است ولي محل و جاي اومعلوم نبود، بازهم بمنزله دوربودن او محسوب مي
  . چون دسترسي بوي ممكن نيست

  نكاح به وسيله دو نفر ولي زن عقد

گيرند،  كنند، يا هردو عقد در يك زمان صورت مي او نكاح  يزني را دو نفر ول هرگاه
  . گرفته است  يا يكي از آنها پيش از ديگري صورت

گرفته باشند، هردو باطل هستند. اگر به ترتيب يكي  هر دو در يك زمان صورت اگر
، خواه  گرفته بود، دراينصورت نكاح زن براي مرد اول صحيح است قبل ازديگري صورت

كرده و نزديكي و همبستري نيز واقع   ، ازدواج كه پس از عقد اول با زن د دوماز طرف مر
كه ازدواج او جلوتر روي  شده باشد يا واقع نشده باشد، بهرحال زن همسر مردي است

، زن بعقدش درآمده است با آن زن نزديكي  كه بعد از وقوع عقد اول . اگر مردي داده است
با غير خود، اطالع داشته باشد، او زناكار و مستحق حد كرده و از عقد او  و همبستري 

اول برگردانده  »عاقد «شرعي است و اگر از عقد زن با غير خود اطالع نداشته باشد، زن به 
  .گردد نمي و حد شرعي درباره او اجرا شود مي

 »أيما امرأة زوجها وليان فهي لالهل منهما« : گفت صگفته است كه پيامبر ل سمره
كرده باشند، نكاح او براي اولي درست  ني راكه دو ولي او، او را از دو شخص نكاحهر ز «
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“  صحيح “ را  آن كه . بروايت احمد و اصحاب سنن و ترمذي »و همسر او است تاس
  . دانسته است

همبستر  ، خواه دومي با او آيد كه زن براي اولي است ، برمي مفهوم عام اين حديث از
  باشد يا خير.  شده

  و بوي دسترس ندارد رودتواند پيش قاضي ب ولي ندارد و نمي كه زني 
كه سلطان و حاكم شرعي نيست و او   : هرگاه زن در محلي باشد، است گفته  قرطبي

ولي نداشته باشد، او بايد واليت ازدواج خويش را بيكي از همسايگان مورد اطمنان خود 
آيد، چون  ، آن شخص ولي او بحساب مي ورتكند و در اين ص  واگذار كند تا او را انكاح

  .)1(ازدواج براي مردم ضروري و الزم است و بايد به بهترين صورت ممكن انجام پذيرد
او را تزويج و  كسي كه  :  استگفته  امام مالك نسبت به زن ضعيف الحال  بنابراين

به سلطان و حاكم  تواند . چون او نمي كه سرپرستي خود را بدو سپرده است كند،  نكاح مي
كه سلطان و حاكم ندارد و بطور كلي   كسي است كند، لذا بمنزله  مسلمين مراجعه

  مسلمانان ولي او هستند. 
كه ولي نداشت و او كار خود را  اگر در ميان جماعتي زني بود، د:گوي شافعي امام

ن عمل زن بمنزله ، زيرا اي ، تا اينكه او را نكاح كند، جايز است بمردي از آنان وا گذاشت
  .گيرد واگذار شده جاي حاكم را مي ويه كه حكم ب تحكيم است و كسي 

  ولي از نكاح موليه خود جلوگيري

ء  علما ولي حق نداردكه مانع ازدواج موليه خودگردد و هرگاه شخص هم كف باتفاق
نع او از كند و بوي مهرالمثل بدهد، ولي حق نداردكه با م ، بخواهد با او ازدواج و مناسب

بقاضي  داردكه كند. اگر دراين حال ولي مانع از ازدواج اوشد، زن حق ، بوي ظلم ازدواج
كه در مرتبه  كند تا او را انكاح نمايد و دراين حالت واليت ازدواج بولي ديگري مراجعه
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شود بلكه واليت مستقيماً به قاضي منتقل  بعد از اين ولي ظالم قرار دارد منتقل نمي
  .  قاضي است بدست چون اين ممانعت ظلم است و واليت رفع ظلم گردد، مي

، بسبب يك عذر مقبول و پسنديده باشد، مانند  اگر ممانعت ولي از ازدواج وليكن
، مناسب و باندازه مهرالمثل نباشد تا اينكه  ء نباشد يا اينكه مهريه مناسب وكف شوهراينكه 

شود و  او عاضل و مانع محسوب نميخواستگار مناسبتري پيدا شود، در اين صورت 
  .گردد واليت از او منتقل نمي

كردند.  از من خواستگاري مي راكه او  پسريسارگويد: من خواهري داشتم معقل
، سپس او را بصورت طالق  پسرعمويم به نزد من آمد و او را بعقد نكاح او درآوردم

ايان رسيد، چون برايش رجعي طالق داد و به وي مراجعه نكرد، تا اينكه عده او بپ
: نخير، بخداي  گفتم كرد. من و او را خواستگاري مدباره او به نزد من آ خواستگار آمد، دو

#+ كرد و اين آيه درباره من نازل شد: سوگند هرگز او را از تو نكاح نخواهم  sŒ Î)uρ ãΛäø) ‾=sÛ 

u !$|¡ ÏiΨ9 $# zøó n=t6sù £ßγn=y_ r& Ÿξ sù £èδθè=àÒ ÷è s? β r& zós Å3Ζtƒ £ßγy_≡uρø—r&...∩⊄⊂⊄∪_ ]:زنان  هرگاه « ]232 البقرة
مانع ازدواج آنها با همسران سابقشان  رسانيدند،را طالق داديد و عده خود را به پايان 

   .. او گويد: لذا كفاره قسم را پرداخته و مجدداً خواهرم را بنكاح او درآوردم »نشويد...

 درآوردن دختر يتيم ج  ازدوا به

 عقد نكاح را اجرا وكسي درآورد و اولياء ا توان دختر يتيم را به نكاح  بلوغ مي زا پيش
تواند اگر راضي نباشد نكاح خويش را  دارد و مي »خيار «كنند وپس از بلوغ دختر حق 

  : كند. راي عايشه و احمد و ابوحنيفه چنين است  فسخ

y7tΡθ+ فرمايد: مي خداوند çG ø tG ó¡ o„ ’ Îû Ï !$|¡ ÏiΨ9 $# ( È≅ è% ª! $# öΝà6‹ÏGøãƒ £ÎγŠÏù $ tΒ uρ 4‘ n=÷Fãƒ öΝà6 ø‹n=tæ 

’ Îû É=≈tGÅ3 ø9 $# ’ Îû ‘ yϑ≈tGtƒ Ï !$ |¡ÏiΨ9$#  ÉL≈©9 $# Ÿω £ ßγtΡθè? ÷σè? $ tΒ |=ÏG ä. £ßγs9 tβθ ç6xî ö� s? uρ βr& £èδθ ßsÅ3Ζs?...∩⊇⊄∠∪_ 

شما پاسخ  كنند، بگو خداوند در اين زمينه به از تودرباره زنان سوال مي« ].127[النساء: 
خواهيد  دهيد و مي كه حقوق آنها را به آنها نمي دهد و آنچه در قرآن درباره زنان يتيمي مي
اي است كه تحت سرپرستي  : مراد دختر يتيمه . عايشه گفته است»كنيد... ازدواج نهابا آ
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كند و مهرالمثل مناسب و  كردن او رغبت و تمايل مي باشد و ولي او بنكاح  ولي خود مي
اند  موليه خود، منع شده يمدهد. لذا اينگونه اولياء از ازدواج با دختر يت يسته او را نميشا

  .گيرند مگر اينكه درباره مهريه آنان راه عدل و قسط پيش
اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن «: كه روايت شده است صچهارگانه از پيامبر  سنن در

، آنگاه او را  گرفت  ايد از دختر يتيمه اجازهب « »صمتت فهو إذنها وإن أبت فال جواز عليها
امتناع ورزيد، نكاح وي ، اگر  كرد، سكوت او بمنزله اجازه او است  سكوت كرد، اگر  نكاح

  .»جايز نيست
، چون  گويد: تزوج و نكاح دختر يتيمه درست نيست مگر بعد از بلوغ شافعي امام
كسب اجازه پس از بلوغ صورت  هك و بديهي است »تستامر اليتيمه «فرمود  صپيامبر

  .اي ندارد كسب اجازه از صغيره و نابالغ فائده گيرد چون مي

تواند وكيل زوجين  شود = يكنفر مي يكنفر عقدكننده منعقد مي با ازدواج 

 شد  با

تواتد عقد نكاح  زوج و زوجه را داشته باشد، او مي يتهرگاه يك شخص واحد، وال
تواند دختر كوچك پسرش را از پسر كوچك پسر  مي آنها را ببندد، پس جد و نيا

كه اگر وكيل هر دو باشد  ، نكاح كند و عقد نكاح آنها را جاري نمايد، همانگونه  ديگرش
  .كند عقد را جاري هاتواند تن نيز مي

 سلطان يعني واليت قاضي واليت

  گردد:  دو حالت واليت به سلطان منتقل مي در 
  .هم نزاع و مشاجره داشته باشند كه اولياء با حالتي در  -1
 غايب كه ولي موجود و حاضر نباشد، خواه اصال وجود نداشته باشد يا حالتي در -2

  باشد. 
از  هيچيك گرديد و ء و مناسب پيدا شد، و زن بالغه بوي راضي هرگاه مرد همكف پس

و غايب باشند، بوده  »زوجين «كه بيرون از ديار و شهر  نبودند، بدينمعني   اولياء زن حاضر
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نكاح را انجام دهد، مگر  دتواند عق ولو اينكه نزديك هم باشد، قاضي دراين حالت مي
حاضر باشندكه تا آمدن ولي غايب انتظار بكشندچون  »زوجين «اينكه زن و خواستگارش 

نيز طول بكشد... ولي اگر زن  مدتي تواند صبركند، اگرچه اين مساله حق زن است و مي
:  ..در حديث نبوي آمده است نيست اجبانتظاركشيدن برگشت ولي غايب وراضي نباشد، 

سه چيز « »ثالث ال يؤخرن وهن: الصالة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، وااليم إذا وجدت كفوا«
: نمازهرگاه وقتش رسيد، جنازه هرگاه آماده شد، و زن بيوه هرگاه  را نبايد بتاخير انداخت

. بروايت بيهقي و ديگران از علي بن  »برايش پيدا شد مناسبء يافت و خواستگار  كف هم
كه همگي سست  سند اين حديث ضعيف است دراين باره حديثي آمده است   ابيطالب

  هستندكه اين يكي ازهمه آنها بهتراست. 

 در ازدواج  وكالت

، مردم بدان  در بسياري ازمعامالت ن، چو بطوركلي ازجمله عقود جايزه است وكالت
تواند  ز دارند: باتفاق فقهاء هرعقدي راكه انسان خودش بتواند آن را انجام دهد، مينيا

براي آن وكيل بگيرد، مانند خريد و فروش و اجاره و حق خواهي و اقامه دعوي و مطالبه 
كه نيابت را پذيرا هستند.  طالق و امثال اينها از جمله عقودي وحقوق و داوري و ازدواج 

، عقد ازدواج را انجام  ، بعنوان وكيل آنان اي برخي از ياران خويشبر صبتحقيق پيامبر
أترضى أن « : گفت  به مردي صكرده كه پيامبر . ابوداود از عقبه پسر عامر روايت  داده است

: آري و  ، اوگفت» آيا راضي هستي فالني را به عقد ازدواج تو درآورم «...»  أزوجك فالنة؟
آيا راضي هستي ترا به عقد ازدواج فالني  « »أزوجك فالنا أترضين أن: « به زن نيزگفت

عقد ازدواج آنان را بست و آن مرد با آن زن ازدواج و  صپيامبر آري. اوگفت  » درآورم
آن مرد از  اي را براي او فرض نكرد و چيزي را به وي نداد. كرد و هيچ مهريه عروسي 

ودند، از غنايم خيبر سهمي داشتند. ب صهمراه پيامبر »حديبيه «جمله كساني بودكه در 
فالن زن را بازدواج من  ص: براستي پيامبر گفت چون او در آستانه مرگ قرارگرفت 

ام و من شما  ام و چيزي را به وي نداده اي براي او قرار نداده كه من مهريه ، درآورده است
، آن زن سهم او  دادم كه سهم خود از غنايم خيبر را، بعنوان مهريه به وي گيرم  مي را گواه
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تواند وكيل هر  آيدكه نفر مي . از اين حديث برمي  راگرفت و آن را بيك صد هزار فروخت
  .دو طرف ازدواج باشد

كه به سرزمين حبشه  كساني بود، از جمله او كه  حبيبه روايت شده است ام از
ه را بعقد پس از آنكه شوهرش مرد) نجاشي پادشاه حبشه ام حبيب كرده بود ( مهاجرت

درآورد و حال آنكه ام حبيبه هنوز در حبشه بود. بروايت ابوداود كسي  صازدواج پيامبر
 صميه ضمري بود كه وكالت را از طرف پيامبر و، پسر اُ عقد را اجرا كرد عمر يغهكه ص 

  اند. داده داشت اما چون نجاشي مهريه او را پرداخت تزويج را به وي نسبت

  ردتوان وكيل ك ني را نمي كسا ن وكيل كرد و چهتوا را مي ني كسا  چه
،  است )1(كه عاقل و بالغ و آزاده باشد چون داراي اهليت كامل و شايستگي كامل مردي

تواند خود  مي باشد، كه داراي اين صفات تواندكسي را وكيل خودكند، چون هركس مي
واندكسي را وكيل ت كه چنين شرايطي داشته باشد مي را عقدكند و هركس يبراي خود كس

خودكند. اما اگركسي اهليت و شايستگي نداشت يا اهليت و شايستگي ناقص داشت او 
 و، و بنده و سفيه  ، وكودك حق نداردكه ديگري را بجاي خود وكيل بگيرد، مانند: ديوانه

براي خود عقد نكاح ببندند و استقالل ندارند،  توانند، نمي ، چون اينها خود سبك عقل
تواند براي  درباره اينكه آيا زن بالغ و عاقل مي بگيرند فقيهان توانند وكيل پس نمي

با اجراكردن  زدواجكردن خود، وكيل بگيرد يا خير، اختالف دارند چون دراينكه ا نكاح
گويد چون او  شود يا خير، اختالف دارند.... ابوحنيفه مي صيغه عقد از طرف او، منعقد مي

گرفتن مردان صحيح است و  گرفتن او چون وكيل ، پس وكيلكند تواند خود را نكاح مي
عقد صيغه نكاح از حقوق او است پس حق داردكه ديگري را براي اجراي  مادام كه اجراي

صيغه عقد وكيل بگيرد. اما جمهور علماگويند: ولي او حق دارد بدون وكالت از طرف او 
كه پدر  از علماي شافعيه بين ولي. بعضي  كند اگرچه رضايت او نيزمعتبر است او را نكاح

                                         
كه اهل تمييز و  اند: كودكي ها گفته . حنفي الزم است گيرد  اين شرايط دركسي كه وكيل مي وجود - 1

  مولف رند.توانند وكيل بگي تشخيص باشند و بنده نيز مي
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اند: پدر و جد نيازي ندارند  اند و گفته گذاشته آنان باشد، فرق يركه غ يا جد باشد با ولي
  ، حق نكاح او را ندارند.  دادن زن وكالت كند، ولي ديگران بدون باينكه زن آنان را وكيل

   مطلق و وكالت مقيد وكالت
مقيد و محدود. وكالت  ورتكلي باشد يا بص تواند بصورت مطلق و دادن مي وكالت

، براي خود، وكيل كند، بدون اينكه  كسي ديگررا، در عقد ازدواج ، كسي : مانند اينكه مطلق
  باشد.  كرده ، مقيد آن وكالت را، بعقد زن معين با مهريه يا مقدارمعيني ازمهريه

عين و مشخص يا زني از ازدواج با زن م رايمقيد: مانند اينكه وكالت دادن را ب وكالت
  .، مقيد سازد خانواده معين و يا مقدار معيني از مهريه

، پس  مطلق بنا بنظرابوحنيفه وكيل بهيچ چيزي مقيد و محدود نشده است درتوكيل
مهريه را بيش از مهرالمثل  ياء را عقد بست  خود، زن معيوبي يا زن غيركف اگربراي موكل

اطالق همين  مقتضاي ، چون و قابل اجرا است )1(ستكرده بود، اين عقد صحيح ا تعيين
ت  بسالمت وكفاء يداند: بايستي وكيل مق گفته . ابويوسف و محمد از ياران ابوحنيفه است

كه عادتا مردم آن را  اشد،، آنقدر بيش از مهرالمثل ب زن و مهرالمثل باشد و نبايد مهريه
كند، بدينمنظور  ري را وكيل خود ميكسي كه ديگ : بحساب آورند، دليلشان اينست »غبن «

را برگزيند. مقيد و محدود نكردن وكيل  وا مصلحت كند و جانب كه او را ياري  است
كه زن  كه وكيل هرگونه زني را براي او عقدكند، بلكه بدينمعني است بدينمعني نيست
 مناسب و عادي برايش عقدكند وكيل بايد اين معني و مهريه ء را با همشان وهمكف
كند، درست  ، بدان حكم مي كه عرف محل چون آنچه ند،معتبر بدا و كند مفهوم را مالحظه

  . حكم چيزي را داردكه شرط شده باشد. اعتماد بر غير اين راي شايسته نيست
، تجاوزكند، مگر اينكه  توكيل مقيد وكيل حق ندارد از مورد وكالت خويش در

بهتري را براي او انجام داده باشد، در جهت مصلحت موكل باشد و چيز   مخالفتش

                                         
باشداز اين قاعده مستثني است مانند اينكه دختر خود يا زني راكه در تحت  اگروكيل متهم البته  - 1

اكرراضي  كه ستت برايش عقدكنددراينصورت صحت عقد منوط برضايت موكل اسرپرستي اواس
  . باشد عقدنافذ ودرغيراينصورت مقبول نيست
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يا  باشد كرده بود، براي او انتخاب نموده كه موكل معين بدينگونه زن زيباتر و بهتر از آنچه 
كمتر از ميزان معين باشد. اگر مخالفت وكيل درجهت مصلحت موكل نبود، عقد  مهريه 

پذيرد و اگر  را ميكه موكل اگرخواست آن  ، بدينمعني الزم نيست ولياست   نكاح صحيح
  . كل است پذيرد و انعقاد صحت نكاح منوط برضايت مو نخواست آن را نمي

موكل زن باشد و مورد وكالت را معين نموده بود، وقتي مخالفت  اند: اگر گفته حنفيه 
كند، خواه مخالفت وكيل ازجهت ازدواج يا از  كه زن با آن موافقت ، است راوكيل قابل اج

  . ، بهرحال منوط برضايت موكل استجهت مهريه باشد
 من : تو وكيل اگر زن بطور مطلق وكالت داده بود وكسي را معين نكرده بود وگفت و

 فرزندش وكيل زن را براي خود يا پدرش يا . و دربياوريكه مرا بعقد ازدواج مردي  هستي
 ، دراينصورت عقد الزم نيست چون وكيل متهم است وصحت و اجراي عقد، عقد بست

.  كه اگرراضي بود عقد الزم االجرا است و اال الزم االجرا نيست منوط بموافقت زن است
، عقد نكاح  ء و بامهرالمثل عقد بست وكيل او را با مرد بيگانه همكف ردر اين حالت اگ
ء باشد  ، او و ولي اوحق رد و نپذيرفتن آن را ندارند. و اگر مرد همكف الزم االجرا است

الزم  عقدبحساب آيد، دراينصورت  »غبن «تر از مهرالمثل باشد و عادتاً كم ولي مهريه 
باشد. چون هردوي آنها در  ، بلكه منوط به اجازه و موافقت زن و ولي او مي االجرا نيست

، خواه  نباشد عقد نكاح فاسد وباطل است ء همكف آن ذي حق هستند و اگر مرد انتخابي
و صحت اين ازدواج متوقف براجازه  اشدبوده يا برابرب كمتر يا بيشتر از مهرالمثل مهريه 

تواند ازدواج فاسد را به ازدواج صحيح تبديل كند، و  زن يا ولي نيست چون اجازه نمي
  . اجازه تنها براي صورتهاي فوق معزير است نه براي اين صورت

  شد با خود مي لكننده اراده موك نماينده و بيان ج  در ازدوا وكيل
ازدواج با وكالت در عقود ديگر اختالف دارد، وكيل در ازدواج تنها نماينده در  وكالت

، براي او  كه الزمه عقد است كننده خواست و اراده موكل است و حقوقي و سفير و بيان
زوج  جانب كه آن را از مگر اين دشو گردد، مهريه زن از او مطالبه نمي ايجاد نمي

تواند او را بطاعت زوج وا دارد. و  باشد نميكرده باشد. و اگر وكيل زوجه  ضمانت



  1245     الزواج ازدواج كردن
  

  

دادن براي  وكالت ، چون تواند از جانب زن مهريه را تحويل گيرد، مگر به اجازه زن نمي
  پذيرد.  و پايان مي يابد يعقد ازدواج با انجام عقد اتمام م

   درازدواج ت كفاء

كه زن و مرد و  ، بدينمعني بمعني مساوات و مماثلت است ت كفاء  : كفاءت  تعريف
، مساوي هم  زوجين درمنزلت و مرتبت و موقعيت اجتماعي و سطح اخالقي و مالي

بدون شك هراندازه مقام و موقعيت و منزلت زن و مرد بهم نزديك و مساوي  د،باشن
 و نوميدي ، موفقتر و بهتر است و كمتر دستخوش شكست باشد، زندگي زناشوئي آنان

  شود.  مي

  ر فقه اسالمي از نظ ت كفاء  حكم
 ت در گويد: كفاء ؟ ابن حزم ؟ ... تا چه اندازه معتبر است چه حكمي دارد؟ ت كفاء

: هر مرد مسلماني مادام زناپيشه نباشد، حق دارد با هر زن  معتبر نيست وگفته دواج از
مسلماني كه زناپيشه نباشد، ازدواج كند. اوگويد: همه مسلمانان با هم برادرند پس نكاح 

، و  ام نيست ، حر خليفه هاشمي قرشي، براي پسر سياهپوست غير معروف النسبدختر 
كه فسق را بغايت رسانده و زناكار نباشد براي زن مسلمان فاسق غير  مرد مسلمان فاسق

yϑ‾Ρ$+ آيد. چون خداوند گويد: ء بحساب مي زنا كار، همكف Î) tβθ ãΖÏΒ÷σ ßϑø9 $# ×ο uθ ÷zÎ)...∩⊇⊃∪_ 

θßs#)...+ فرمايد: ميب به همه مسلمين و خطا ].10[الحجرات:  Å3Ρ $$ sù $tΒ z>$ sÛ Νä3 s9 zÏiΒ 

Ï !$|¡ ÏiΨ9 كه بر ما حرام هستند ذكركرده  سوره نساء زناني 24در آيه  ].3[النساء:  _∪⊃∩...#$

≅¨...+:  وگفته Ïm é& uρ Νä3 s9 $ ¨Β u!# u‘uρ öΝà6 Ï9≡sŒ...∩⊄⊆∪_  :زينب ام المومنين را  صپيامبر]. 24[النساء
را به عقد ازدواج زيد بنده آزاد شده خود  اوكند،   از اينكه خود با وي ازدواج پيش

درآورده بود و ضباعه دختر زبير پسر عبدالمطلب را بعقد نكاح مقداد درآورده 
پذيرند نبايد ازدواج مرد فاسق را جز  كه سخن ما را درباره زن و مرد فاسق نمي بود.كساني

كسي چنين حرفي را نزده  كه تا بحال عكس نيز، بديهي استو بر انندبا زن فاسق جايز بد
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$+ است و حال آنكه خداوند ميفرمايد: yϑ‾Ρ Î) tβθ ãΖÏΒ ÷σ ßϑø9$# ×ο uθ ÷zÎ)...∩⊇⊃∪_  :و ].10[الحجرات 

+tβθ ãΖÏΒ÷σ ßϑø9 $#uρ àM≈oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9 $#uρ öΝßγàÒ ÷è t/ â!$ uŠ Ï9 ÷ρr& <Ù ÷èt/...∩∠⊇∪_ ]:71 التوبة.[  

   مت الق و استقات دراخ كفاء  بودن معتبر
ازدواج معتبر است ولي تنها در استقامت و اخالق معتبر  رت د بر آنندكه كفاء گروهي

 رستكار كه. پس مرد صالح و د است نه در نسب و حرفه و پيشه و ثروت و چيزهاي ديگر
كه حرفه پستي  تواند با زن صاحب نسب ازدواج كند وكسي ، مي داراي نسب عالي نيست

كه جاه و ،مقام و شهرتي ندارد، مي  با زني بلند قدر ازدواج نمايد وكسي نددارد مي توا
تواند با صاحب شهرت و جاه و مقام ازدوا ج كند، و فقير مي تواند با ثروتمند همسر 

طلب  وشود، مادام كه عفيف و پاك دامن باشد و هيچيك از اولياء زن حق اعتراض 
پايينتر بودن درجه و رتبه  باشد ضايت داشتهجدائي زوجين از هم را ندارند. اگر زن ر

مرد داراي استقامت اخالقي  ندارد. اگر زوج از مرتبه و درجه ولي متصدي عقد، اشكالي
تواند، عقد را  مي تء نيست و زن در اين صور نبود با زن صالح و درستكار همكف

مرد فاسق كند مشروط برآنكه دوشيزه باشد و پدرش او را باجبار بعقد ازدواج  فسخ
  .درآورده باشد

كه در مذهب مالكيه اگر پدر دختر، دوشيزه خود را  بدايه المجتهد آمده است كتاب در
حق داردكه از اين نكاح امتناع ورزد و  دختربعقد مرد ميگسار و يا فاسق درآورد، 

كه بسيار  همچنين اگر او را بعقد كسي درآورد كه مالش حرام است يا بعقدكسي درآورد،
كند در همه اين احوال دختر حق امتناع دارد و حاكم در اين باره  طالق ياد مي قسم

  اند. كند. صاحبان اين مذهب چنين استدالل كرده كند و آنان را از هم جدا مي بررسي مي

‰pκš$+ فرمايد: مي خداوند  -1 r' ‾≈tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# $ ‾ΡÎ) /ä3≈oΨ ø) n=yz ÏiΒ 9� x. sŒ 4 s\Ρ é& uρ öΝä3≈ oΨ ù=yè y_ uρ $ \/θãèä© 

Ÿ≅Í←!$ t7s% uρ (# þθèù u‘$ yè tG Ï9 4 ¨β Î) ö/ä3 tΒt� ò2r& y‰ΨÏã «! $# öΝä39s) ø? r&...∩⊇⊂∪_  :اي مردم بدرستي «]. 13[الحجرات
ايم تا  كرده  گروه و قبيله قبيله و شما را گروه ايم ههمه شما را از يك مرد و يك زن آفريد
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كه بيش   د خداوند كسي استبهتر همديگر را بشناسيد و بدانيد ارجمندترين شما به نز
  .»ازهمه تقوي پيشه كند

و  عياركه همه مردم از نظر آفرينش و ارزش انساني برابرند و م آيه آمده است دراين
 او ارزش برتري تنها تقوا و پرهيزگاري است و هركس حق خدا و مردم را بهتر ادا كند

  .  برتر است
 : گفت صكه پيامبر كرده است  وايتاز ابو حاتم مزني ر »حسن«با اسناد  ترمذي -2

إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إال تفعلوا تكن فتنة في االرض وفساد كبير، قالوا «
هرگاه « »ثالث مرات - يارسول اللهوإن كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه 

خود را بعقد نكاح ”  موليه “يد خواستگاري پيش شما آمد و از دين و اخالق او راضي بود
كاري  را نكنيد در روي زمين فتنه و آشوب و فساد و تبه كاري ر چنين آوريد، اگ او در مي

ديگري هم باشد!! چيزهاي  گردد گفتند: اي رسول خدا اگر در وي بزرگي پديدار مي
دهيد، : همينكه از دين و اخالق او راضي بوديد كافي است موليه خود را به وي ب گفت
  به اولياء و سرپرستان زنان شده خطاب . دراين حديث »سخن را تكرار فرمود بار اينسه 

ديندار و امين و نيك اخالق بدهند و اگر  خواستگاران كه زنان تحت سرپرستي خود را به
حسب و نسب و جاه و  ليندار و نيكو سيرت درنياورند و بدنبا آنان را بعقد نكاح مردان د

  .شودكه پايان ندارد و فتنه و فسادي بپا مي آشوب آنچنان ثروت باشند
يا بني بياضة أنكحوا أبا هند، « فرمود: صاز ابوهريره روايت كرده كه پيامبر ابوداود -3

. اين شخص  »زن بدهيد و از او زن بگيريد وهندبياضه به اب اي قبيله بني« »وأنكحوا إليه
ست اين حديث براي مالك و پيروان او حجت گفته ا دالك و حجام بود. در معالم السنن

بياضه  . هند بنده آزاده شده بني ت تنها دين معزير است نه غير آن كه دركفاء و دليل است
  .بود و از آنان نبود

 زينب دختر جحش را براي زيد پسر حارثه بنده آزاد شده خويش صپيامبر -4
كردند چون در ميان قومش  ع ميو برادرش عبداهللا ازآن امتنا كرد. زينب خواستگاري 

بود و زيد هم بنده  ص، عمه پيامبر دختر عبدالمطلب »اميمه «داراي نسب بودند، مادرشان 

tΒ$+ آزاد شده بود. لذا اين آيه نازل شد: uρ tβ%x. 9 ÏΒ÷σßϑÏ9 Ÿω uρ >πuΖÏΒ÷σ ãΒ # sŒÎ)  |Ós% ª!$# ÿ…ã&è!θ ß™u‘uρ # ��øΒr& 
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  ، بچيزي حكم خدا و پيامبرش رگاهزن ومرد مومن حق ندارندكه ه -  هيچ « ]36[األحزاب: 
كنند. براستي هركس در  كردند، آنان در خالف جهت حكم آنان چيزي براي خود انتخاب

. لذا عبداهللا به حضور پيامبر آمد  » ش نافرماني كند او آشكارا گمراه استبرابر خدا و پيامبر
  .ر آورد. و زينب را بعقد نكاح زيد د تا آن را اجرا كنم مركنخواهي ا : بهرچه مي و گفت

هند دختر وليد پسر عتبه پسر ربيعه را بعقد نكاح سالم درآورد و حال  ابوحذيفه -5
  از انصار بود آنكه سالم بنده آزاد شده زني

  كرد.   ازدواج وفپسر رباح با خواهر عبدالرحمن بن ع بالل -6
الناس « : ت در ازدواج از امام علي بن ابيطالب سوال شد، اوگفت باره كفاء در -7  

كه  مردم وقتي« ».بعضهم أكفاء لبعض، عربيهم وعجميهم، قرشيهم وهاشميهم إذا أسلموا وآمنوا
ء هستند خواه عرب يا عجم و  م برابر و مساوي و همكفمسلمان و مومن باشند با ه

: از عمرو ابن مسعود و  گفت  . شوكاني . اينست مذهب مالكيه »قريشي يا هاشمي باشند
سيرين و عمر پسر عبدالعزيز نقل شده و ابن القيم هم آن را ترجيح داده  محمد پسر

ابري و مساوات در دين ت و بر كفاء كه است آنست صكه آنچه مقتضاي حكم پيامبر است
  .باشد بعنوان يك اصل و كمال معتبر مي

نبايد زن مسلمان بعقد كافر و زن پاكدامن بعقد مرد فاجر درآيد. و قرآن و سنت  پس
نكاح زن  قتاند. بحقي ت غير از اين چيز ديگري را معتبر ندانسته كفاء نبوي درباره 

اعتبار نسب و صنعت و حرفه و ثروت  مسلمان با مرد زنا كار پليد حرام شده و سخني از
، نكاح زن صاحب نسب ثروتمند، جايز  بميان نيامده است و براي بنده پاكدامن مسلمان

نكاح زنان غيرهاشمي  هاشمي. و براي قريشيها نكاح زنان غيرقريش و براي مردان  است
غيرقريش و . و براي قريشيها نكاح زنان  و براي فقيران نكاح زنان ثروتمند، جايز است

براي مردان هاشمي نكاح زنان غيرهاشمي و براي فقيران نكاح زنان ثروتمند، جايز 
  .)1(دانسته شده و روي داده است

                                         
  ..4/22 زاد المعاد - 1
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  ت كفاء ره  جمهور فقهاء دربا مذهب
، تنها استقامت و  ت بين زوجين كفاء  فقهاي مالكيه و علماي ديگر، درباره كه گفتيم

دانند. فقهاي ديگرنيز اينرا قبول دارند و مرد  بر ميدرستي اخالق و دين و صالح را معت
ت را منحصر  دانند، ولي آنان تنها كفاء ء و مساوي با زن عفيفه و پاكدامن نمي فاسق راكف

ما بشرح زير  كه دانند ت معتبرمي بينند بلكه چيزهاي ديگري را نيز در كفاء بدينمعي نمي
  : كنيم بدانها اشاره مي

 بعضي باشند و ء مي عضي با بعضي ديگر از نظر نسب برابر وكفب : عربها نسب - الف
ء نيستند و  كف بعضي ديگر مساويند، غيرعربي با عربي در عربيت با )1(از قبايل قويش

  : بدليل اينكه باشند نميها برابر  قبايل ديگر عرب با قريشي
عضهم لبعض، العرب أكفاء ب« فرمود: صروايت كرده كه پيامبر »ابن عمر «از  حاكم -1

ء  عربها بعضي با بعضي ديگركف « »قبيلة لقبيل، وحي لحي، ورجل لرجل، إال حائكا أو حجاما
ديگر اينها  مردي اي ديگر و مردي با اي با طايفه ديگر و طايفه اي اي با قبيله و برابرند، قبيله

  .»نيستند ء كه با غير خود برابر وكف با هم برابرند مگر جوال يا دالك و حجام
العرب بعضهم لبعض أكفاء، « : گفت صاز معاذ پسر جبل روايت كرده كه پيامبر بزاز -2

عربها برخي با برخي ديگر و بندگان آزاد شده و موالي  « »والموالي بعضهم أكفاء بعض
  .»برخي با برخي ديگر برابرند

من از ازدواج زنان صاحب حسب و نسب « : گفت كه عمر خطاب روايت است از -3
كرده  روايت داراقطني اين مطلب را » كنم مي ممانعتكساني كه با آنان برابر نيستند  با

» ابن عمر« و كرد درباره اين سخن عمر از او سوال »ابن عمر «از  »ابوحاتم «. اينكه  است
كه اين روايت از  گفته است ارقطنياي ندارد. د غ است و اصل و پايه : اين سخت درو گفت

و ساختگي  »منكر «: اين روايت ناپسند و  . ابن عبدالبرگفته است نيست  صحيح »ابن عمر«
در سلسله اسناد آن سليمان  »معاذ بن جبل«باشد. و اما حديث مروي از  مي »موضوع«و 

                                         
 . و هاشمي عبارتند از فرزندان هاشم بن عبد مناف و ديگر كنانه بنعبارتند از فرزندان نضر  يشي قر - 1

  لفبپدري باالتر از نضر منسوبند.مو عربها
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از  روايت. بعالوه اين  بن ابي الجون وجود دارد كه بقول ابن القطان ناشناخته است
كه از معاذ  كساني نيست خالد از جمله آنكه حالمرويات خالد بن معدان از معاذ است و 

نه حديثي به  ت نسبي در ازدواج هيچگو كه درباره معتبر بودن كفاء اند. صحيح آنست شنيده
نه كه در  ت نسبي آنگو بودن كفاء تبر. علماي شافعيه و حنفيه درباره مع اثبات نرسيده است

درباره برتري و تفاضل بين قريشيها با  في ندارند. ليكن فوق بدان اشاره رفت با هم اختال
ء و برابر است . و امابنابر  گويند: قريشي با هاشمي كف ف دارند. مثال حنفيه مي هم اختال

ء نيستند. و بروايت وائله بن  با هاشمي و مطلبي برابر وكف يشيصحيح مذهب شافعيه قر
صطفى كنانة من بني إسماعيل، إن اهللا ا«فرمود:  ص: پيامبر گفت اندكه كرده االسقع استدالل

واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار، من 
همانا خداوند قبيله كنانه را از ميان فرزندان اسماعيل برگزيده است و از « »خيار، من خيار

هاشم مرا  و از ميان بنيهاشم را  ، و از ميان قريش بني ميان كنانه قريش را برگزيده است
  . . بروايت مسلم» ها هستم برگزيده انكرده است پس من برگزيده از مي برگزيده و انتخاب

 المطلب برديگر هاشم و بني كه بني كه صحيح آنست گفته » الفتح «ابن حجر) در  ( حافظ
، چون  عربها مقدم هستند وديگرعربها با هم برابرند. ولي خالف آن به ثبوت رسيده است

را به ابوالعاص  »زينب «را به عثمان بن عفان و يك دختر خود  دخترخوددو  صپيامبر
هستند. و علي بن ابيطالب دختر خود » عبدشمس «بيع داد و حال آنكه هر دو از  بن الر

  .  است »عدوي« كلثوم را به عمربن خطاب داد وحال آنكه عمر ام
... پس مرد عالم  هر نسبي و شرفي است شرف و افتخار علم و دانش برتر از بعالوه

. چون  ء و برابر است كف اي اگرچه نسب معروفي هم نداشته باشد با هر زني از هر قبيله
الناس معادن، كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في «فرمود:  صپيامبر

معدن هستند، آنهاكه در كان و  مردمان نيز همچون طال و نقره داراي « »االسالم إذا فقهوا
دوره جاهليت برگزيده بودند در دوره اسالم نيز برگزيده هستند مشروط برآنكه عالم و 

Æìsù...+ فرمايد: . و خداوند مي»فقيه باشند ö� tƒ ª!$# t Ï%©!$# (#θãΖtΒ# u öΝä3ΖÏΒ t Ï% ©!$# uρ (#θ è?ρé& zΟ ù=Ïè ø9 $# 
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;M≈y_ u‘yŠ...∩⊇⊇∪ _] :ادلةبرد و  جات مومنان و عالمان از شما را باال ميخداوند در« .]11ا
  .»برايشان مرتبه و منزلت قائل است

≅ö≅è% ö...+ فرمايد: باز هم مي و yδ “Èθ tG ó¡ o„ t Ï% ©!$# tβθ çΗs>ôè tƒ tÏ% ©!$# uρ Ÿω tβθßϑ n=ôè tƒ...∩∪_  :الزمر]

ت  نسبت اعتباركفاء گفتيم به تا بحال كه . آنچه»هرگز؟  آيا عالمان با غيرعالمان برابرند «]. 9
ت نسبي معتبر نيست از شافعي و بيشتر  بود، و اما در ميان غيرعربهاكفاء عربها در ميان

معتبر  ت نسبي يارانش روايت شده است كه در ميان غير عربها نيز بقياس بر عربها كفاء
ي  تر از و كندكه نسب پايين درميان غيرعربها نيز اگر زني با مردي ازدواج  . چون است

  .داند، پس چه فرقي با عربها دارند دارد، آن را ننگ و عيب مي
 : بنابر اين زن آزاده با مرد بنده و عبد برابر نيستند و بنده آزاد حريت و آزادي  -ب

بنده  اجدادش كه يكي از كه هرگزكنيز نبوده است مساوي نيستند. وكسي  آزاده زنبا  شده
باشند چون براي زن  بنده نبوده است برابر نميبوده باشد با كسي كه يكي از اجدادش 

  باشد. بنده بوده است  اجدادش كه يكي از اي يا كسي كه همسر بنده آزاده ننگ است
، در ميان غيرعربها معتبر است اما  : برابري در مسلمان بودن والدين و پدران اسالم - ج

كردند و  سب خوداكتفا مي، چون آنان به فخر به پدران خود و ن درميان عربها معتبرنيست
  كردند.  به مسلمان بودن پدران خود افتخار نمي

  . ..كردند غيرعربها موالي و عجمها به مسلمان بودن پدران افتخار مي مياندر  اما
 كه پدر و  كه پدر و اجداد مسلمان داشته باشد، با مرد مسلماني زن مسلماني بنابراين

كه تنها يك پدر مسلمان دارند با هم  د وكسانيمسلمان نداشته باشد، برابر نيستن جد
كه پدر و جدي مسلمان دارند با هم برابرهستند، چون انسان را به پدر و  مساوي وكساني

يوسف گويد:  گيرد، ابو شناسند و باالتر از آن مهم نيست و مورد توجه قرار نمي جدش مي
باشد با  سلمانم پدرش باشد پس كسي كه شناخت كامل هركس به وسيله پدرش مي

و محمد پدر و جد را براي  حنيفه ابو كسي كه پدرانش مسلمان باشند مساوي هستند ولي
  دانند.  شناسايي هركس معتبر مي
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با  است ي حرفه شريف و محترمي اي باشد كه دارا حرفه و هنر: اگر زن از خانواده  - د
دو نزديك  هر ه و پيشه. اگر حرف ء و مساوي نيست پستي داردكف شهكه حرفه و پي مردي 

،  حرفه و پيشه شرافت بهم باشد تفاوت آنها اشكالي ندارد. مالك و معيار شرافت و عدم
اي در محلي و زماني داراي  آيدكه حرفه ، بنابراين پيش مي عرف و رسم محلي است

آيد.  ، در حاليكه در محلي و زمان ديگري پست و كم ارزش بحساب مي شرافت است
العرب بعضهم «اند:  دانند، بحديث قبلي استدالل كرده ت معتبرمي ه را دركفاءكساني كه حرف

 ديثاحمد بن حنبل سوال شد چگونه بدين ح از. »أكفاء لبعض....، إال حائكا أو حجاما
كنند. صاحب  : مردم بدان عمل مي گفت ؟ داني كني و حال آنكه آن را ضعيف مي عمل مي

هاي  كه عرف مردم آن را قبول دارد. ضمناً صاحبان حرفه: مراد او اينست  گفته است  مغني
جوالهي و دباغي  نندهاي پست ما ، ازدواج دختران خود با صاحبان حرفه بزرگ و شريف

دانند. و عرف مردم نيز آن را پذيرفته و  و سپوري و كناسي را براي خود نقص و عار مي
 . مذهب شافعيه و محمد و ستدانند، پس به نقص نسبي شباهت يافته ا آن را معتبر مي

. در روايتي از ابويوسف  چنين است حنيفهاز حنفيه و روايتي از احمد و ابو ابويوسف
باشد و بسيار  فاحش كه تفاوت آنها خيلي ت در حرفه وقتي معتبر است كفاء آمده است كه

  .با هم فرق داشته باشند
  ي اختالف دارند. ت مال : علماي شافعيه در اعتباركفاء و دارائي ثروت-ـه

. چون سمره  ء نيست فقيربا ثروتمند مساوي وكف دانند. پس عتبرميآن را م گروهي
ثروت و دارائي حسب « »الحسب المال، والكرم التقوى« : گفت صكه پيامبر  كرده روايت

 فقير دگياند: هزينه زن . وگفته »كرامت و بزرگواري او است زگاري انسان و تقوي و پرهي
آورد. گروهي از  زندگي ثروتمند يكسان نيست و اختالف بين آنان را پيش مي با هزينه

رود و پايدار نيست  آيد و مي دانند چون ثروت مي ت مالي را معتبر نمي كفاء  علماي شافعيه
كنند  نازند و مباهات نمي نمي ائيكه داراي مردانگي و مروت باشند به ثروت ودار وكساني

  :كنند د ميو بدين سخن شاعر استشها
  زمانا بالتصعلك والفقر وكال سقاناو بكأسيهما الدهر غنينا

  فما زادنا بغيا على ذي قرابة غنانا، وال أزرى بأحسابنا الفقر
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آورديم و  غناي خويش را بدست مي تيروزگاري وسيله صعلوكيت و فقر و تنگ دس«
ز و ستم بر  . غناي ما سبب تجاو كاسه فقر و غنا بما چشانيده است زمانه از 

خويشاوندانمان نشده و فقيري و تنگ دستي ما سبب خواري و اهانت به حسب و نجابت 
  . »ما نشده است

دانندكه مرد بايد مالك مهريه و نفقه و هزينه  معتبر مي بدينگونهمال و ثروت را  حنفيه
قصود ء و برابر نيست. م زندگي زن باشد، اگركسي مالك آن دو يا يكي از آنها نباشد كف

شود  كه معوال و در عرف محل بصورت نقدي دريافت مي از داشتن مهريه آنمقدار است
  گردد بلكه مهلت دارد و نداشتن آن اشكال ندارد.  بقيه آن عرفا نقدي دريافت مي ونچ

، معتبر است نه داشتن  كه مالك بودن هزينه و نفقه و داشتن آن  ابويوسف نقل شده از
داشته باشد  ئيشود اگركسي پدرش ثروت و دارا انگاري مي هل مهريه چون نسبت بدان س

  .دانند معموال او را قادر بپرداخت مهريه مي
، چون اگر زن ثروت داشته باشد و  ت مالي معتبر دانسته شده روايتي از احمدكفاء در

  فرزندانش گردد زيرا در نفقه او و هزينه زندگي شوهر تنگ دست باشد او دچار زيان مي
كه به  دانند و همانگونه  آيد و مردم فقر را نقصان و كاهش مي و نقص پيش مي مانيساناب

كنند. بلكه  مي مباهات كنند به مال دنيا نيز افزون طلبي و نسب افزون طلبي و نازش مي
  بيشتر. 

عيب  ،بي نصر، مالك بن: ياران شافعي و بقول ا عيب بودن سالمتي از عيوب و بي - و
عيبي  داراي كسي كه دانند. پس ت مي كفاء از عيب را از جمله شروط  متي بودن و سال

. ولي  ء و برابر با شخص سالم و تندرست نيست باشد كه موجب فسخ نكاح است كف
مثل كوري و نقص اندام و  شدنكاح نباشد ليكن مايه نفرت طبع با  اگرعيب موجب فسخ

داراي آن گونه عيوب باشد با زشتي فاحش دو نظريه وجود داردكه روياني كسي راكه 
دانند. در مغني آمده  ها آن را معتبر مي ها و حنبلي داند حنفي ء نمي شخص سالم برابر وكف

، نكاح با نبودن  . چون بدون خالف نيست ت كفاء متي از عيوب از شرايط كه سال است
، نه براي آورد را براي زن بوجود مي "خيار "سالمتي باطل نيست ولي نبودن سالمتي حق 
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رسد نه به اولياي او، و ولي زن حق  ، چون ضرر و زيان عدم سالمتي به زن مي اولياء
  .كند با جذامي و ابرص و ديوانه ممانعت اوداردكه از نكاح 

ت در ازدواج نسبت به زوج معتبر است نه  كفاء : معتبر است؟  كس   نسبت به چهت  ء كفا
ء  كف زن كه نيست برابر و همانند زن باشد و شرطء و  نسبت به زوجه يعني مرد، بايدكف

  : دليل بر اين مدعي شدو برابر با مرد با
من كانت عنده جارية، فعلمها وأحسن تعليمها، وأحسن إليها ثم أعتقها « : گفت صپيامبر -1

كنيزي داشت و بخوبي اورا تعليم داد و نسبت به وي نيكي و  هركس « »وتزوجها فله أجران
جرآزاد ساختن و ا - كرد او دو اجردارد  و با وي ازدواج مودسپس او را آزاد ن كرد، احسان

  . . بروايت مسلم و بخاري »اجر ازدواج با وي
برابر نبوده است و نيست در حاليكه با زنان  صمنزلت و مقام پيامبر با كس هيچ -2

  . ستكه مسلمان شد، ازدواج كرده ا يهودي »حييي« تقبايل مختلف عرب و صفيه دخ
كه  اگرداراي منزلت رفيع باشد او و اولياي او هستندكه عادتاً بر شوهري زن -3

مرد شريف و محترم اما  .)1(نمايند گيرند و تفاخر مي كمتري دارد خرده و طعنه مي منزلت
گيرد و  كم نمي كند و او را دست اگر زنش منزلت پايينتري داشته باشد برآن تفاخري نمي

  .شمارد كوچك نمي

                                         
  ء و مساوي باشد:  در دو مورد زن نيز بايد با مردكف حنفيه گويد: - 1

كند. دراينصورت بايد زن  كسي را وكيل خودكند تا زن غيرمعيني را ازاو نكاح صورتيكه زوج در  - 1
   .با مرد برابر باشد تا ازدواج الزم االجراء باشد

، باشدكه معروف به  رد غير از پدريآو كه دختر خردسال را بعقدكسي درمي صورتيكه وليي در - 2
ء باشد با مرد  كف ، زوجه كه كه در اين صورت براي صحـت نكاح شرط است نيست انتخاب وءس

    .بدليل احتياط و رعايت مصلحت مرد
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 او ت حق زن و اولياي كفاء : بنظر جمهوري فقهاء  )1(كفاءت حق زن و اولياي او است  
و ديگر اوليا .  كند مگر برضاي ا ء نكاح ، پس ولي زن حق ندارد كه او را از غيركف است

آورد و بدون  ء براي همه آنها سرافكندگي و عار ببار مي چون ازدواج او با غيركف
زن و اولياي او راضي شدند ازدواج جايز است چون  . اگر تسرضايت همه آنها جايز ني

  اند.  وقتي آنان راضي باشند منعي دركار نيست و آنان ازحق خودگذشته
گويند: اين حق تنها براي اوليائي است كه واليت مالي دارند. امام احمد در  مي شافعيه

نباشد  راضي از آنانهمه اولياي نزديك و دور است هركس  راي: اين حق ب گفته روايتي 
ت حق خدائي است  كفاء  كه حق فسخ نكاح را دارد. در روايتي ديگر از احمد آمده است

ت ديني است و  كنند، ولي اين روايت مبني بركفاء توانند آن را اسقاط  پس زن و اولياء نمي
  .شود كه ساقط نمي ديني است ت كفاء اين 

، اگر بعد  گام بستن عقد ازدواج معتبر استت بهن كفاء ؟:  چه موقع معتبر است كفاءت
ت تغييركرد، اشكالي ندارد و موجب تغيير واقعيت عقد  كفاء از اجراي عقد يكي از اوصاف

  معتبر هستند.  عقد ندارد، چون شروط ازدواج بهنگام ثيريشود و درعقد ازدواج تا نمي

  زناشوئي حقوق

                                         
گويند: نكاح باطل است و  و اولياء او، بعضي وكـردند بدون رضايت ا ء نكاح زن را با غيركف هرگاه - 1

ثابت مي شود و اين راي شافعيه است و » خيار «است ولي براي زن و آنان حق بعضي گويند صحيح 
  . راي حنفيه در مبحث واليت بيان شده است

توانست هزينه  بود، يا در آنوقت مي رجمنديمرد بهنگام عقد ازدواج داراي حرفه شريف و ا اگر
غييركرد و شغل و حرفه او زندگي همسر را بپردازد، يا مرد درستكار بود... سپس شرايط و ظروف ت

در  مود،كند يا فاسق شد و خالف امر خدا رفتار ن پست گرديد يا فقير شد و نتوانست هزينه را تامين
ماند.  ... چه زمانه دگرگون است و انسان بر يك حال نمي اينصورت عقد نكاح بحال خود باقي است

ضي و شكيبا و پرهيزكار باشد و اينست كه روي داده است را و زن بايد واقعيت را بپذيرد و بدانچه
   .كار بهترين
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شود، آثار الزمه آن بر آن مترتب  عقد نكاح بصورت صحيح و الزم االجرا واقع هرگاه  
  قسمند :  شود. اين حقوق سه گردد و بمقتضاي آن حقوق زناشوئي واجب مي مي

   حقوق واجبه زن برمرد - باشد  براي زن و مرد واجب مي كه حقوقي  -1
  حقوق واجبه مرد بر زن  -باشد  مرد برزن واجب مي يبرا كه حقوقي -2
  حقوق مشترك بين زن ومرد -3

هر يك از زوجين تكاليف و وظايف و مسئوليت خويش را انجام دهند و از  نچهچنا
 فراهم زير بار آن شانه خالي نكنند، وسايل آرامش خاطر و آسايش روحي براي آنان

شود. اينك بعضي  ، بطوركامل حاصل مي گردد و سعادت وكاميابي زندگي زناشوئي مي
  : كنيم ازحقوق زوجين را به تفصيل بيان مي

   حقوق مشترك بين زوجين   
بودن معاشرت و آميزش زناشوئي و برخور داري و لذت جوئي زوجين  حالل  -1 

 حالل ، هرچه براي شوهر از زنش حق مشترك هر دوي آنها است ، لازهمديگر. و اين عم
. اين برخورداري و تمتع حق هر  باشد همان چيز براي زن نيز از شوهرش حالل است

كه براي  شود و ممكن نيست ز با مشاركت و تفاهم هردو حاصل نميدوي آنها است و ج
  .براي ديگري حاصل نشود و  ديكي حاصل شو

يعني زوجه بر پدران و اجداد و  -حرام بودن از راه دامادي  -مصاهره  حرمت -2
، مادران و دختران و  گردد، همانگونه كه ، حرام مي فرزندان و فرزندان فرزندان شوهرش

  .رددگ ، بر شوهرش حرام مي فرزندان زنفرزندان 
. چنانچه بعد ازاتمام صيغه  توارث بين زوجين بمجرد اتمام صيغه عقد نكاح ثبوث -3

عقد يكي ازآن دو بميرد ولو اينكه همبستري و آميزش صورت نگرفته باشد، ديگري از 
   برد. وي ارث مي

  باشد. صاحب بستر مي هشود، از جانب پدرك كه متولد مي نسب براي فرزندي ثبوت -4
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كه معاشرت نيكو با هم  و رفتار نيكو: بر هر دوي زوجين واجب است معاشرت -5  

èδρ£...+ مايد: فر داشته باشند تا در آرامش و سالمتي زندگي كنند. خداوند مي ç�Å°$tãuρ 

Å∃ρ ã� ÷è yϑø9$$ Î/...∩⊇∪_  :نانتان به نيكوئي معاشرت و رفتاركنيد ز با« ].19[النساء«.  

   واجبه زن بر شوهر حقوق
  .  : مهريه و نفقه و هزينه زندگي ق مالي حقو -1
: مانند مراعات نوبت و عدالت بين زنان در صورتيكه چندهمسر  غيرمالي حقوق -2

داشته باشد و مانند اينكه نبايد بهيچ وجه به وي زيان و ضرر برساند. اينك به تفصيل از 
  : گوئيم آن سخن مي

  نكابي = مهريه  

 وي مهري قرار گرفته بود و حق تملك و احترام زن در دوره جاهليت مورد بي اگرچه
ه است و احترام او را در  كرد شد، اسالم بتمامي جانب وي را مراعات مراعات نمي

 سرپرست ره جاهليت ولي و ، در صورتيكه در دو نظرگرفته و به وي حق تملك داده است
د، و به وي فرصت تملك و تصرف درمال خود كر ، در مال خالص او تصرف مي زن

داد. اين بود كه اسالم اين بار را از روي دوش او برداشت و برايش مهريه وكابين  نمي
ندارد و ولي  دخالتي فرض كرد و آن را حق خالص زن بر مرد قرار داد، كه ولي او در آن

گر برضايت و اختيار ، حق ندارند كه چيزي از او بگيرند، م  و نزديكترين خويشاوندانش
  :فرمايد او. خداوند مي

+ (#θ è?# u uρ u !$ |¡ ÏiΨ9$# £ÍκÉJ≈s%ß‰ |¹ \'s# øt ÏΥ 4 βÎ* sù t ÷ÏÛ öΝä3s9  tã & ó x« çµ ÷ΖÏiΒ $ T¡ øtΡ çνθè=ä3 sù $\↔ ÿ‹ÏΖyδ $\↔ÿƒÍ÷£∆ 

  ].4[النساء:  _∪⊇∩

وض آن كه فرض است بدانان بپردازيد و هيچ چيزي در ع يعني مهريه و كابين زنان « 
قبول نيست اگر آنان بعد از اينكه مهريه را مالك شدند، بدون اكراه و اجبار و رو 

دند آن را بگيريد  بدان راضي بو ودربايستي و نيرنگ قسمتي ازمهريه را به شما بخشيدند  
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. هرگاه زن از روي حياء و شرم يا ترس يا فريب »گوارا است و گناهي ندارد و برايتان 
. خداوند )1(نيرنگ زدند، چيزي از مال خود را داد گرفتن آن حالل نيستخورد و او را 

(βÎ÷+ مي فرمايد: uρ ãΝ›?Šu‘r& tΑ# y‰ ö7ÏGó™$# 8l÷ρ y— šχ%x6 ¨Β 8l ÷ρ y— óΟ çF÷� s?# u uρ £ßγ1y‰ ÷n Î) # Y‘$ sÜΖÏ% Ÿξsù 

(#ρ ä‹ è{ù' s? çµ ÷ΖÏΒ $ º↔ø‹x© 4 …çµ tΡρä‹ äz ù' s?r& $ YΨ≈tGôγç/ $ VϑøOÎ)uρ $YΨ� Î6•Β ∩⊄⊃∪ y#ø‹x. uρ …çµ tΡρ ä‹ è{ ù' s? ô‰ s%uρ 4 |Óøù r& 

öΝà6 àÒ ÷è t/ 4’ n<Î) <Ù ÷è t/ šχ õ‹ yzr& uρ Νà6ΖÏΒ $̧)≈sV‹ÏiΒ $ Zà‹Î=xî ∩⊄⊇∪_  :اگر تصميم  «]. 21-20[النساء
كنيد و مال فراوان به عنوان مهريه  انتخاب خودگرفتيد كه همسر ديگري به جاي همسر  

، متوسل به  گرفتن مهريه زنان براي بازپس ايد، چيزي از آن را نگيريد. آيا به او پرداخته
كه شما با يك  گيريد در حالي شويد؟ وچگونه آن را بازپس مي تهمت و گناه آشكار مي

ايد و از اين گذشته آنها پيمان محكمي هنگام ازدواج از  داشته كامل  زشديگر تماس و آمي
  .؟»اند شما گرفته

كند، اورا وا  براينكه زن را خوشحال مي، عالوه  ميزان ومبلغ مهريه مورد توافق اين
 فرمايد: مي اونددارد كه سرپرستي و قيوميت مرد را بر خويش نيز، بپذيرد. خد مي

+ãΑ%ỳ Ìh�9 $# šχθ ãΒ≡§θs% ’n? tã Ï !$ |¡ÏiΨ9$# $ yϑÎ/ Ÿ≅āÒ sù ª! $# óΟßγŸÒ ÷èt/ 4’n? tã <Ù÷è t/ !$yϑ Î/ uρ (#θà) xΡr& ôÏΒ 

öΝÎγÏ9≡uθ øΒr&...∩⊂⊆∪_  :مردان سرپرست و خدمتگزار و رهبر خانوادگي زنان هستند «. ]34[النساء
كه از نظر نظام اجتماع خداوند براي بعضي نسبت به بعضي ديگر قرار   بخاطر برتريهائي

  . »كنند كه از اموالشان در مورد زنان مي ئي است و به خاطر انفاقها و هزينه ها هداد
 ابين و موجب ايجاد وسايل وكار موجب استواري روابط فيم كه اين است بديهي

  گردد.  مهر و محبت مي اسباب

                                         
بود براي اينكه زن را  جاهليت رسم  در دوره  شود. چون  تفاسير مراجعه  ر بهتبيش و بيان  تفصيل  براي - 1

بستند و او از ترس  كنند به وي تهمت ناروا مي تحت فشار قرار بدهند و او را حاضر به گذشت مالي 
  گذشت. و مال خود مي هريهد از ماينكه آبرويش نريز

   .دل مراجعه شود و تفسيرفي ضالل ترجمه فارسي دكترخرم 3/369تفسير نمونه ج  به
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  مهريه  اندازه 
توجه باينكه از حيث فقر و غني و گشايش زندگي وتنگي معيشت مردم با هم  با

اي دارند، شريعت اسالم  اي رسوم و عادات و آداب ويژه متفاوتند و هر منطقه و ناحيه
نكرده است و ميزان آن را به تشخيص و براي حداقل و حداكثر مهريه ميزاني را معين 

توان مالي و امكانات و عرف و عادات مردم واگذار كرده است تا هركس بر حسب توان 
و امكانات و عادات خود، آن را معين و مقرر دارد. در نصوص ديني تنها چيزي كه بدان 

ت و و ارزش اس قيمت ، آنست كه بايد مهريه چيزي باشد كه داراي اشاره شده است
اي نكرده است و توافق و تراضي متعاقدين شرط است پست  ، اشاره آن قلتبكثرت و 
  .اي از خرما يا آموزش قرآن و امثال آن باشد تواند يك انگشتر فلزي يا پيمانه مهريه مي

داد  رگويد: زني از بني فزاره مهريه خويش را يك جفت نعلين قرا بن ربيعه عامر -1
هستي  آياراضي« »فأجازه. فقالت: نعم .عن نفسك ومالك بنعلين؟أرضيت « : گفت صپيامبر

:  گفت ؟  بدينكاركه ملك شما يك جفت نعلين باشد و تمتع از نفس خود را باو واگذاري
كه او آن  ماجه و ترمذي ابن . بروايت احمد و» نستآن را درست دا ص. پس پيامبر آري

  . را صحيح دانسته است
: اي پيامبر خدا، من  آمد وگفت صبه حضور پيامبر بن سعدگويد: زني سهل -2

و  خاست، مردي بر گذشت ، آن زن برخاست و مدتي از آن ،نفس خود را بتوبخشيدم
، او را به عقد نكاح من درآور،  : اي رسول خدا اگر خود بدان نيازي نداري گفت
.  چيزي ندارم : جز اين جامه ؟ اوگفت : چيزي داري كه مهريه او قرار دهي گفت صپيامبر
، چيزي ديگر  نشيني ، تو بدون جامه مي را به وي بدهم تا : اگر جامه گفت صپيامبر
: چيزي را پيدا كن ولو اينكه يك حلقه  گفت ص، پيامبر يابم : چيزي نمي گفت  بجوي

  :  گفت ص. پيامبر انگشتري فلزي باشد. او جستجوكرد و باالخره چيزي نيافت
ام و  ... را يادگرفته : فالن سوره و فالن سوره ؟ اوگفت اي ادگرفتهچيزي از قرآن را ي آيا

: او را به ازدواج تو درآوردم و مهريه او را آنقدر قرآن قرار  گفت صنام آنها را برد. پيامبر
  . . بروايت بخاري و مسلم به وي بياموزي هك اي كه يادگرفته دادم
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ه مهريه او آن باشد ك« »من القرآنعلمها « كه  بعضي از روايات صحيح آمده است در
بيست  به كه اوآن مقدار قرآن را . ازابوهريره روايت شده »بعضي از قرآن را به وي بياموزي

  .  آيه برآورد كرده است
: مثل  گفت  كرد. ام سليم كه ابوطلحه از ام سليم خواستگاري  انس روايت است از -3  

كه  ر و من مسلمان هستم و براي من حالل نيستتوان جواب رد داد... ولي تو كاف ترا نمي
و غير از آن چيزي  دام باش اگرمسلمان شوي همين مسلمان شدنت مهريه  كنم   با تو ازدواج 

. اين احاديث  اش مسلمان شدن ابوطلحه بود خواهم و او مسلمان شد و مهريه از تو نمي
و همچنين منفعت را نيز  داد توان چيز اندكي قرار داللت دارند بر اينكه مهريه را مي

  .  قرآن منفعت است دادن و ياد تعلمكه  توان مهريه قرار داد و بديهي است مي
كه مالكيه آن را به سه  اند، همانگونه  حداقل مهريه را ده درهم برآورد كرده ها حنفي

. حافظ كه قابل اعتماد و اعتبار باشد اند، اين برآورد متكي بدليل نيست درهم برآورد نموده
به ثبوت  هيچكدام حداقل مهريه احاديثي آمده است كه ره: دربا ابن الحجر) گفته (

كه ام  : اين بود چيزي گفته است گذشت كه اند. ابن القيم درباره تعليق براين احاديث نرسيده
كرد واسالم آوردن او  سليم براي مهريه خود و بخشيدن نفس خويش به ابوطلحه انتخاب

كه شوهر به همسرخود  دانست د تلقي نمود و آن را بهتر از مال و دارائيي ميخو ودرا به س
، پس هرگاه زن  دهد. وشرعاً مهريه هم بمنظور سود و نفع زن مقررگرديده است مي

و  ينگردد، اين براي او بهتر بدانش و دين و اسالم آوردن همسرش و قرائت قرآن راضي
پس عقد خالي ازمهريه نيست بنابر اين برآورد  باشد، سودمندترين و بزرگترين مهريه مي

توان بدانچه  اند و نمي يا ده درهم را ازكدام نصي استنباط نموده درهم حداقل مهريه به سه
كرد وآن را نص و قياس ناميد، چون اين زن با  ما ذكر كرديم حكم بصحت مهريه را قياس

 صكار خاص و خالص پيامبر بخشيد مساوي نيستند و اين  صكه خود را به پيامبر زني
با مسئله مورد  ينكرد و ا هبه صمي باشد. زيرا او بدون ولي و مهريه خود را به پيامبر

، اگرچه مهريه  كه هم ولي دارد وهم مهريه ست باره زني ا نظرما فرق دارد چون سخن ما در
ي و مالي غيرمالي باشد. چون درمسئله ما، زن منفعت و سود خود را در برابراستفاده ماد

كه  همانگونه ، است و بدون مهريه نبخشيده ققرار داده است . نفس خويش را بطور مطل
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كرد وخداوند اين عمل را به  كه خود را به پيامبر، هبه بخشد بخالف زني مالي را مي
كرده  . بعضي با آن مخالفت . اين بود مقتضاي اين احاديث اختصاص داده است صپيامبر

توانند مهريه واقع شوند پس  غيرمالي نمي  بايد مال و دارائي باشد و منافع هد: مهريان و گفته
تواند مهريه واقع شود همانگونه كه ابوحنيفه و احمد در  دانش مرد و تعليم نمي

  .اند گفته روايتي
اند پس با مقتضاي احاديث مخالفت  حداقل مهريه را سه درهم و ده درهم دانسته كه
و اجماع و  سنت ره سخنان ديگري نيزگفته شده كه دليلي ازكتاب واند. در اين با نموده

  .قياس و قول اصحاب ندارند
يا  اند و دارد و فسخ شده صاين احاديث فوق اختصاص به پيامبر اند گفته كه كساني

و  هستند ، همه اين دعويها دعوي بدون دليل عمل اهل مدينه بر خالف آنست اندكه گفته
، دختر خود را با  ، سعيد بن المسيب پيشواي اهل مدينه از تابعينباشند چون  مردود مي

فضايل و مناقب او  زكرد و كسي بروي خرده نگرفت بلكه آن را ا مهريه دو درهم نكاح
 صكرد و پيامبر  اند. و عبدالرحمن بن عوف زني را با مهريه پنج درهم نكاح شمرده

كند. براي حداكثر مهريه  بايد معينكه مقادير را صاحب شرع  . بديهي است چيزي نگفت
كه او بر باالي   روايت شده خطاب عمر بن . از تهم حدي معين و محدود نگرديده اس

باشد. سپس از منبر فرود آمد و زني  درهم كرد از اينكه مهريه بيش از چهارصد منبر نهي

óΟ...+ اي كه خداوند گويد: : مگر نشنيده كرد وگفت از قويش بر او اعتراض çF÷� s?# u uρ £ßγ1y‰ ÷n Î) 

# Y‘$ sÜΖÏ%...∩⊄⊃∪_  :مهريه مال فراواني را بيكي از آنها داده بوديد... نبعنواو « ]20[النساء« 
دانند. سپس برگشت و  . همه مردم بيش از عمر فقه را مي خواهم : پوزش مي عمرگفت

از چهار درهم كردم از اينكه مهريه زنان را بيش  : من شما را منع باالي منبر رفت وگفت
كس ازمال خود هرچه دوست دارد بعنوان مهريه  ، هر قول برگشتم ازاينبدهيد. من 

  اند.  نيكو ذكركرده سند كند. سعيد بن منصور و ابويعلي آن را با تعيين
 نقره »اوقيه «: اي مردم مهريه زنان را بيش از چهل  گويد: عمرگفت بن مصعب عبداهللا

: تو  گفت دهم زني المال مي رآن بيفزايد، من آن زيادي را به بيترا ب اي هندهيد، هركس اوقي
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óΟ...+ فرمايد: : چون خدا مي ، عمر گفت چرا؟ اوگفت چنين حقي را نداري çF÷� s?# u uρ £ßγ1y‰ ÷n Î) 

# Y‘$ sÜΖÏ%...∩⊄⊃∪_ » زني درست گفت و مردي اشتباه كرد : اينك عمرگفت«.  

   اردكراهت د فراوان و سنگين  كابينو  مهريه
خواهد فرصت ازدواج براي افراد و زن و مرد بيشتري از جامعه  هرحال اسالم مي به
گردد، تا همه از لذت جنسي حالل و پاك برخوردارگردند و اين وقتي بكمال خود   فراهم

آسان و سهل و ساده و در امكان همه باشد،  نكه راه ازدواج و وسيله آ رسد، مي
دهند و  مي تشكيل كه قسمت اكثريت جامعه را تنگ دستكه فقيران و افراد  اي بگونه

توانائي پرداخت مبالغ سنگين را ندارند، از عهده آن برآيند و توان مالي آن را داشته باشند. 
، كه هرچه مهريه  و خبر داده است داند مي سنگين و فراوان را مكروه هاي ريهلذا اسالم مه

، و اندك بودن مهريه از ميمنت و خوش  تر است تر باشد، ازدواج مباركتر و بافضيلت اندك
 صكرده است كه پيامبر وايتر صباشد. حضرت عايشه از پيامبر يمن بودن ازدواج مي

كه  ، ازدواجي است ترين ازدواج براستي بابركت« »إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة« : گفت
خفة مهرها، ويسر نكاحها،  يمن المرأة« : گفت ، و»تر باشد كمتر و آسان هزينه و زحمت آن

مباركي وممينت زن كم بودن  « »وحسن خلقها وشؤمها غالء مهرها، وعسر نكاحها، وسوء خلقها
مهريه و آسان بودن ازدواج با وي و نيكوسيرتي و خوش اخالقي اواست و ناميموني و 

  .»نامباركي زن سنگين بودن مهريه و دشواري ازدواج با وي و بداخالقي او است
گرفته وازآن تجاوزكرده و عادات  بيشتر مردم اين تعاليم بزرگ را ناديده اسفانهمت

 گيرند وتا مبالغي سنگين و گرفته ومهريه را سنگين مي ورسوم دوره جاهلي را پيش

 بصورت كنند و زن از جانب زوج پرداخت نشود، بانجام ازدواج مبادرت نمي كمرشكن
. اين كار  و حراج و تجارت قرارگرفته است »مزاد«  است كه در معرض دهكاالئي درآم

يكسان از اين  زنان سبب گرديده است كه مردم فراوان شكوي و زاري كنند مردان و
 فراوانيباشند و زيان بينندو از اين را بديها و مفاسد   اج در رنج بحران و دشواري ازدو

از دسترسي به  باشد تر سخت پيش آيد و بازار ازدواج كساد گردد دسترسي به حالل
  .  ام حر
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   اي نقدي و مهريه نسيه مهريه 
اي قرار داد يا اينكه بعضي از آن نقد و بعضي  توان بصورت نقدي يا نسيه را مي مهريه

  .  ، رفتارمي شود همانگونه كه عرف و عادت مردم محل است ،دار باشد ديگر وعده
. چون از ابن عباس  قسمتي از مهريه بصورت نقدي مستحب و پسنديده است پرداخت

 فاطمه علي ابن ابي طالب را پيش از آنكه چيزي به صكه پيامبر ايت شده است رو
م حضرت محمد فرمود پس : چيزي ندار گفت كند از زفاف با او، منع نمود. علي رداختپ

و نسائي و حاكم  د ابوداو ايت . برو شماكجا است؟ علي آن را به فاطمه داد »حطمي«زره 
:  گفت اندكه كرده  ايت و. ابوداود و ابن ماجه از عايشه ر دانسته است »صحيح «كه آن را 

ي  ، قبل ازآنكه چيزي را به و به من امركرد كه زني را به نزد شوهرش ببرم صپيامبر«
هر پيش از آنكه چيزي از مهريه را به همسرش  آيدكه شو . از اين حديث برمي »بدهد

رساندكه مستحب است پيش  حديث ابن عباس مي ردد، وبستر گي هم تواند با و بدهد مي
  را پرداخت كند.  مهريه از آنكه با وي همبسترگردد، مبلغي از

ارد شود، چيزي  كه پيش از آنكه شوهر بر زن و پسنديدند، : مردم مي است گفته اوزاعي
برود زن  نزد كه سنت آنست پيش ازآنكه به است دهبما رسي :  گفته را به وي بدهد. زهري

  . است كند و عمل مسلمانان بر اين رويه بوده نفقه يا لباسي را به وي تقديم
 وي كه خويشتن را به وحق دارد برزن خود، وارد شود وبرزن است تواند شوهر مي

حتي اگر شوهر مهريه نقدي قراردادي را نيز نپرداخته  ند،ك كند ونبايد شوهررا منع تسليم
گفته  كند. ابن حزم كه مهريه نقدي را پرداخت ود،ش باشد اگرچه به شوهر حكم مي

كرد و از مهريه نام برده شد يا ازآن نامي نبرده باشد، حق دارد به نزد  كه ازدواج كسي : است
به شوهرحكم  باشد. و زن خود برود، خواه زن دوست داشته باشد يا دوست نداشته

توان  ا ازآن بدش آيد. و نميكند، خواه دوست داشته باشد ي شودكه مهريه را پرداخت مي
 ودشودكه پيش زن خ كرد. فوراً به نفع مرد حكم مي شوهر را از دخول بر زن خويش منع

شودكه برحسب امكانات خود مهريه را پرداخت نمايد. اگر  برود، و به مرد نيزحكم مي
نكه با هم را بپردازد، مگر اي »مهرالمثل «شودكه  نامي از مهريه نبرده بودند، به او حكم مي

شوهرحق دارد پيش زن خود برود خواه  گويد:  كنند. ابوحنيفه كمتر يا بيشتر توافق بر مبلغ
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كه مهريه نقدي نباشد چون زن خود به مهريه  زن بپذيرد يا نپذيرد، و اين درصورتي است
اش يا  شود. اما اگرمهريه همه غيرنقدي راضي شده واين موجب اسقاط حق شوهرنمي

برود، مگر اينكه به شرط خود وفاكند و  اوتواند پيش  قدي باشد شوهرنميقسمتي ازآن ن
مبلغ مورد توافق را بپردازد و در اين صورت زن حق دارد مانع شوهرشود واو را به نزد 

 . ابن خود راه ندهد، مگراينكه مهريه مورد توافق را بپردازد و به شرط خود وفاكند
، اجماع  لم هستند و ما از آنان چيزي بخاطر داريمكه از اهل ع كساني المنذرگويد: تمام

اش را بپردازد.  دارند براينكه زن حق دارد مانع شوهر شود و او را نپذيرد، مگر اينكه مهريه
  :  است گفته صاحب محلي اين راي را مورد بررسي و مناقشه قرار داده و

،  ي صيغه عقد نكاحاز مسلمين در اين امر مخالفتي ندارد كه از زمان اجرا كس هيچ«
شود و هر دو براي همديگر حالل هستند، هركس مانع نزديكي مرد به  زن همسر مرد مي

پردازد، اومانع وصلت بين زن و مرد شده است  زن شود، تا اينكه مهريه يا غيرآن را مي
حقيقت آنست كه  باشد. ولي بدون اينكه دليلي ازكتاب خدا يا سنت رسول خدا داشته

دام از حق خود محروم و ممنوع شوند، پس مرد حق نزديكي را دارد، خواه نبايد هيچك
.  »گرفتن مهريه خود را دارد، مرد بخواهد يا نخواهد زن بخواهد يا نخواهد و زن حق

هركس را به وي  حق « »أعط كل ذي حق حقه« : اين سخن را پذيرفته است صپيامبر
  .»بدهيد

   شود جب مياش وا موقع مهريه مورد توافق همه چه
  : شود يكي از حاالت زير مهريه بر شوهر واجب مي در
شود.  مرد با زنش همبستر شد و با وي نزديكي نمود، مهريه بر او واجب مي هرگاه  -1

(βÎ÷+ فرمايد: زيرا خداوند مي uρ ãΝ›?Šu‘r& tΑ# y‰ ö7ÏG ó™$# 8l ÷ρy— šχ%x6 ¨Β 8l ÷ρ y— óΟ çF÷� s?# u uρ £ßγ1y‰ ÷n Î) 

# Y‘$ sÜΖÏ% Ÿξsù (#ρ ä‹è{ ù' s? çµ ÷ΖÏΒ $ º↔ ø‹x© 4 …çµ tΡρ ä‹ äzù' s? r& $ YΨ≈tG ôγç/ $ VϑøOÎ) uρ $YΨ� Î6•Β ∩⊄⊃∪ y#ø‹x. uρ …çµ tΡρä‹ è{ ù's? ô‰ s% uρ 

4 |Óøù r& öΝà6 àÒ ÷è t/ 4’ n<Î) <Ù ÷è t/ šχ õ‹ yzr&uρ Νà6ΖÏΒ $ ¸)≈sV‹ÏiΒ $ Zà‹Î=xî ∩⊄⊇∪_  :و  « ].21-20[النساء
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،  گرفتن مهريه زنان  ايد، چيزي ازآن را نگيريد،آيا براي باز پس عنوان مهريه به او پرداخته
كه  گيويد در حالي و چگونه آن را بازپس مي شويد؟ متوسل به تهمت وگناه آشكار مي

ان محكمي هنگام گذشته آنها پيم ايد و از اين كامل داشته ش شما با يك ديگر تماس وآميز
  . »اند ازدواج از شما گرفته

واجب  ريهيكي از زوجين پيش از همبستري بميرد باجماع همه علما مه هرگاه  -2
  .گردد مي

كنند با همين  هرگاه زوج با زوجه بصورت صحيحي با هم خلوت بنظرابوحنيفه -3
قراردادي را پيدا  ، زن استحقاق همه مهريه خلوت كه هيچ مانع آميزش در ميان نبوده است

كه هيچگونه مزاحمت و ممانعت  دكند، بدينگونه كه هر دو در جائي با هم خلوت كنن مي
در بين نباشد و هيچكدام عذر شرعي يا ظاهري يا طبيعي مانع از همبستري نداشته باشند، 
مانع شرعي مانند اينكه يكي از آنان روزه فرض داشته باشد يا درحال حيض باشد، مانع 

اي بيمار باشدكه همبستري و آميزش با  از آنان بگونه كيو ظاهري مانند اينكه ي حسي
كه شخص سومي همراه آنها  مانع طبيعي بدينگونه ، باشد، و وجود آن / امكان نداشته

  .باشد
خلفاي  « : ، بروايت ابوعبيده از زائده بن ابي اوفي استدالل كرد كه گفته است ابوحنيفه

گردد،  دكه هرگاه در برروي زوجين بسته شود و پرده آويزان وكشيدهان كرده حكم ينراشد
شده و خود را  حاصل كامل از جانب زن . زيرا در اينصورت تسليم»گردد مهريه واجب مي

واجب  ، استكه عوض و بدل از همين كار  ، پس مهريه  در اختيارشوهر قرار داده است
اند:  اند وگفته با اين راي مخالفت ورزيده گردد. شافعي و مالك و داود شود و ثابت مي مي

گيرد وبا وجود  صورت كامل همبستري  كه دخول و گردد، وقتي همه مهريه واجب مي 
خداوند  نشود. چو ، تنها نصف مهريه واجب مي خلوت صحيح بدون همبستري

(βÎ+: فرمايد مي uρ £ èδθßϑ çFø) ‾=sÛ ÏΒ È≅ ö6s% βr& £èδθ �¡yϑ s? ô‰ s% uρ óΟ çFôÊ t�sù £ çλm; ZπŸÒƒÌ� sù ß#óÁ ÏΨ sù $ tΒ 

÷ΛäôÊ t� sù...∩⊄⊂∠∪ _]:هرگاه زنان را پيش ازآنكه با آنان همبستر شويد، طالق داديد «]. 237 البقرة
كه  . يعني وقتي »ايد بدانان بپردازيد كرده كه براي آنان بر خود فرض اي بايد نصف مهريه



   

  هفقه السن      1266 

 

 

صورت نگرفته باشد نصف  كامل  گيرد و هنوزنزديكي حقيقي و همبستري صورت طالق
كامل هم چون همبستري و جماع صورت  شود. پس در حالت خلوت  مهريه واجب مي

كه خداوند  ام  كه نشنيده گفته است شود. شريح فاضي  ، همه مهريه واجب نمي نگرفته است
تماس  گمان رودكه مرد با زن خود از در و پرده ذكري بميان آورده باشد، هرگاه  تابدرك

شود. سعيد بن منصور از ابن عباس  ، تنها نصف مهريه واجب مي حاصل نكرده است كامل 
با وي  كه: اگر زني پيش شوهرش برود و مرد گويد  گفت كه او مي كرده است روايت
. و عبدالرزاق هم ازاو  گردد ام تنها نيمه مهريه بر وي واجب مي كامل نداشته تماس
صورت  كامل   جماع   شود مگر اينكه واجب نمي مهريه : همه  گفت كرده است كه روايت

  گيرد. 

  گردد   گيرد همه مهريه واجب مي فاسد چون جماع صورت  در ازدواج
گرديدكه برابر  مردي با زني عقد ازدواج بست وبا وي همبسترشد، سپس معلوم هرگاه

كه  يا ، همه مهريه گرفته است ، چون جماع صورت ، اين ازدواج صحيح نيست دستور شرع
ابن اكثم با  صرهب  كه كرده يت گردد. چون ابوداود روا تعيين شده است بر مرد واجب مي

، اين مطلب را  كه او حامله است  كرد و با وي همبسترگرديد و دريافت اي ازدواج دوشيزه
ايد مهريه او بر  ن با وي همبستر شده چو«:  گفت صدر ميان نهاد. پيامبر صبا پيامبر

آيدكه در نكاح غير  برمي حديث . از اين ». و آنان را از هم جداكرد ه استشد جبا شما و
شودكه  شود و همچنين از آن استنباط مي ، واجب مي صحيح و فاسد، مهريه نام برده شده

نكاح فاسد و  ،باشد كه از عمل زنا آبستن مي هرگاه كسي با زني ازدواج كرد و دريافت 
  . باطل است

   ردن از مهريهبدون نام ب ازدواج 
شود بنا براي عامه اهل  ناميده مي »زواج التفويض«كه  ، بدون ذكر مهريه وكابين ازدواج

$āω yy+ علم صحيح است چون خداوند ميفرمايد: uΖã_ ö/ä3ø‹n=tæ βÎ) ãΛäø) ‾=sÛ u !$ |¡ ÏiΨ9$# $ tΒ öΝs9 
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ا كرده باشند، او ر اي فرض تماس كامل حاصل كرده باشد و پيش از آنكه براي وي مهريه
كه طالق پس ازدواج ميباشد پس ازدواج  . بديهي است» گناهي نيست طالق دهد بر وي
و شرط ون ذكر مهريه  كرد بد ازدواج صحيح است اگركسي ازدواج نيزبدون ذكر مهريه 

گويندكه اين ازدواج صحيح نيست و ابن  اي بر وي واجب نباشد، مالكيه نمودكه مهريه
وكل شرط ليس في كتاب اهللا « : گفت صشود، چون پيامبر گويد: اين نكاح فسخ مي حزم

. شرط عدم پرداخت  » كه دركتاب خدا نباشد باطل است هر شرطي « »عزوجل فهو باطل

#?θè#)+ : باطل است بلكه ابطال آن دركتاب خدا استمهريه دركتاب خدا نيست پس  u uρ 

u !$|¡ ÏiΨ9 $# £ÍκÉJ≈s%ß‰ |¹ \'s# øt ÏΥ...∩⊆∪_  :مهريه زنان را كه فرض است بدانان بپردازيد «]. 4[النساء«  .
.  صحيح نيست گردد و  نكاح بدون مهريه و بشرط نداشتن مهريه منعقد نمي ابراينبن

، پس نكاح بدون مهريه  كن ازدواج است ونه شرط آنگويند: چون مهريه نه ر حنفيه
  . صحيح است

  
  

   شدن مهرالمثل پس از همبستري يا پس از مرگ پيش از همبستري واجب 
كند دراين حالت زن  زوج با زوجه همبسترشود، يا پيش ازهمبستري فوت هرگاه

داهللا بن مسعود . چون ابوداود از عب برد و مستحق آنها است مهرالمثل و ارث را از او مي
درست  وگويم اگر صواب  : در اينگونه مسائل راي خود را مي گفت كه كرده است روايت

. بنظرمن در اين حالت زن  بود از طرف خدا است و اگر اشتباه باشد از من است
برد.  گرفتن مهرالمثل است بدون كم و زياد وبايد عده نگه دارد و ارث هم مي مستحق

كه مانند  كردي كه تو دراين مساله حكمي گواهي دهم : من وگفت معقل بن يساربرخاست
، مذهب ابوحنيفه و احمد و داود و  است »واشق «دختر  »وع بر «درباره  صحكم پيامبر

  . اصح قول شافعي نيزچنين است

  مهرالمثل 
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زني  مهريهكند و مانند  كه زن استحقاق دريافت آن را پيدا مي اي  يعني مهريه مهرالمثل
كه بهنگام عقد از نظر سن و زيبائي و مال و عقل و دين و دوشيزگي و عدم آن و  ت اس

شهر و سرزمين و داشتن فرزند و نداشتن فرزند و امثال آن درست مثل او است چون 
و اين صفات در مقدار  گردد يعادتاً ارزش مهريه و مقدارآن با توجه بدين صفات تعيين م

كه مانند  المثل از نظر خويشاوندانش معتبر است آنستمهريه موثرند. آنچه كه در مهر
در مهرالمثل خويشاوندان  است اش و دختران عمويش باشد. احمد گفته خواهرش و عمه

زني نباشد كه متصف بصفات او  خويشاوندانش معتبرند، اگر از »االرحام ذوي «و  »عصبه«
د خانواده پدرش در نظرگرفته اي از خانواده همانن باشد براي تعيين مهرالمثل زن بيگانه

  .شود مي

   كمتر از مهرالمثل دختر صغيره با مهريه  كردن ازدواج
  گويند:  -محمد و ابويوسف  - نيفهشافعي و داود و ابن حزم و ياران ابوح امام

 كند و حكم  كمتر از مهرالمثل نكاح  پدر دختر صغيره خود را، با مهريه  كه  جايز نيست
 شود، زم االجراء نيست و بايستي مهريه او بميزان مهرالمثل رساندهپدر در اين باره ال

گويد: هرگاه  كردن در مال او را ندارد. ابوحنيفه حكم حقچون مهريه حق او است و پدر 
كمتر از مهرالمثل نكاح كرد، اين نكاح جايز است و   پدر دختر خردسال خود را با مهريه 

  . براي غير پدر و جد جايزنيست

   مهريه كردن نصف 
پيش از همبستري او را طالق داد، بر  وكرد  اي مقرر و معين براي زنش مهريه اگركسي

(βÎ+فرمايد:  كه نيمه مهريه را بپردازد. چون خداوند مي وي واجب است uρ £èδθ ßϑçFø) ‾=sÛ ÏΒ 
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ايد، الزم است  كرده اي براي آنان تعيين كه مهريه كنيد، طالق دهيد در حالي وآميزش جنسي
آنها حق خود را ببخشند ويا  هايد، به آنها بدهيد، مگراينك كرده  نصف آنچه را كه تعيين

كه عقد ازدواج بدست اوست آن را ببخشد  اگرصغيرو سفيه هستند، ولي آنها يعني آنكس
تر است و  كنيد و تمام مهريه را به آنها بدهيد به پرهيزگاري نزديك ذشتواگر شماگ

 دهيد مي چه انجام نكنيدكه خداوند به آن موشگذشت و نيكوكاري را در ميان خود فرا
  . » بينا است

   است  يعني نيكوئي و كمك مالي نسبت به زن طالق داده شده واجب متعه 
اي رابراي او  صلت جنسي طالق داد و مهريهمردي زنش را پيش از آميزش و و هرگاه

كند تا  پرداخت ” متعه “كه بفراخور دارائيش به وي  واجب است ويتعيين نكرده بود، بر 
عبارت ”  متعه “ پرداخت ، جبران نمايد. و اين چيزي را كه از اينراه از دست داده است

شدن و او را رها به نيكوئي از او جدا  -است از تسريح جميل و تسريح به احسان 

$88...+ : كه در قرآن آمده است  -اختنس |¡ øΒÎ*sù >∃ρá� ÷è oÿÏ3 ÷ρr& 7xƒÎ�ô£ s? 9≈|¡ôm Î*Î/...∩⊄⊄∪_ ]:البقرة 

. باجماع »، آنان را آزادكنيد نيكوئي نگاه داريد، يا به نيكوئي و احسانآنان را به  يا « ].229
حقي  يچه »متعه«اند، جز  عيين ننمودهاي برايش ت كه با وي آميزش نشده و مهريه علما زني

نيز بسته به ميزان ثروت و دارائي مرد در نوسان است  »متعه«ديگر ندارد و ميزان پرداخت 

$āω yy+ فرمايد: و اختالف دارد و حد و مرز مشخصي ندارد. خداوند مي uΖã_ ö/ä3 ø‹n=tæ βÎ) 

ãΛäø) ‾=sÛ u !$ |¡ÏiΨ9 $# $tΒ öΝs9 £ èδθ�¡ yϑ s? ÷ρr& (#θàÊ Ì�ø s? £ ßγs9 Zπ ŸÒƒÌ� sù 4 £èδθãèÏnF tΒuρ ’ n?tã ÆìÅ™θ çRùQ$# …çν â‘y‰ s% ’ n?tãuρ 

Î� ÏIø)ßϑø9 $# …çνâ‘y‰ s% $Jè≈tG tΒ Å∃ρ â÷÷ê yϑø9 $$Î/ ( $ ˆ)ym ’ n?tã tÏΖÅ¡ ós çR ùQ$# ∩⊄⊂∉∪_ ]:اگر زنان را پيش «]. 236 البقرة
نيست و در اين  گناهي بر شما ، طالق داديد، ، به عللي ازآميزش جنسي و تعيين مهريه

به اندازه توانائيش و  اردكه توانائي د مند سازيد، آنكس اي مناسب بهره موقع آنها را با هديه
اي شايسته و مناسب حال دهنده  ، هديه آنكس كه تنگ دست است به اندازه خودش

  . » وگيرنده باشد و اين بر نيكوكاران الزامي است
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   شود ساقط مي كه اي  مهريه
جدائي از جانب زن بوده و  وزن پيش ازآميزش جنسي از شوهر جدا شود  كه حالي در

زن عامل جدائي باشد، همه مهريه ساقط شده وچيزي ازآن برشوهر واجب نيست مانند 
كند  اينكه زن مرتد شود يا بعلت فقر و تنگ دستي شوهر يا عيبي دراو ،عقد نكاح را فسخ

يا فسخ نكاح بعلت خيار بالغ شدن باشد، در  كند ، نكاح را فسخ يا شوهربعلت عيبي درزن
مناسب نيز  ، و هديه" متعه "، پرداخت  اين حالت عالوه بر اينكه مهريه واجب نيست

گردد؛ چون زن عوض و بدل مهريه را پيش ازتسليم تلف نموده است پس  نمي واجب 
م به بايع جنس فروخته شده راپيش از تسليكه  انگونهگردد، هم عوض آن هم ساقط مي

گيرد. هرگاه زن شوهر خودرا پيش ازآميزش و  نمايد، بهاي آن را نمي خريدار تلف 
كند و او را تبرئه نمايد، يا آن را به وي ببخشد، باز هم  همبستري از پرداخت مهريه معاف

  . كرده است گذشت گردد، چون حق خالص او است واو خود ازآن مهريه ساقط مي

   قد نكاحو افزايش مهر پس از ع اضافه
، پس از عقد، چنانچه آميزش و  افزايشي و اضافي بر مهريه گويد: مبلغ ابوحنيفه

 اگر زن را پيش از د. اماگرد گرفته يا شوهر بميرد واجب و ثابت مي  همبستري صورت

  شود.  طالق دهد تنها نيمه مهريه بر شوهر واجب مي همبستري
گرفته باشد  ت اگر همبستري صور ، بر مهريه اضافه شده است كه گويد: آنچه مالك

 بلغق دهد، نصف م شود و اگر پيش از همبستري او را طال اش واجب و ثابت مي همه
بميرد  همبستري آميزش و  گيرد. اگر شوهر پيش از اضافي ونصف مهريه تعيين شده را مي

 شود وبموجب عقد تنها و هنوز زن مبلغ اضافي را نگرفته باشد، مبلغ اضافي ساقط مي
  .گردد مبلغ مهريه تعيين شده واجب مي

هبه و بخشش است از جانب مرد، اگر زن آن را  رمهريهاضافه ب  گويد: مبلغ شافعي امام
كه آن  : شود. امام احمد گفته دريافت نمود، جايزاست و اگرآن را دريافت نكرد، باطل مي

  .حكم اصل مهريه را دارد  مبلغ
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  پنهاني و مهرين آشكار مهريه
كردند ولي در ظاهر و بصورت   اي توافق مهريه بر، پنهاني  طرفين عقد ازدواج هرگاه

اي بيشتر نام بردند، سپس در ميانشان اختالف پيش آمد و  آشكار در ضمن عقد از مهريه
  .كند؟  كردند، قاضي بكداميك حكم  بقاضي مراجعه
 بيانگر ف بوده ودو طر رگويد: چون مهريه پنهاني مورد توافق ه  ) حنفي ( ابو يوسف

  كند.  باشد، بايد قاضي بدان حكم  اراده حقيقي و مقصود دو طرف عقد مي
 حكم بمقتضاي ظاهر است و مهريه ي مذكور درضمن عقد اند: چون گفته برخي 

مذكور در  ه يداند، لذا بايد قاضي به مهري است و مهريه پنهاني را خداوند مي معلوم
 اي مهريه داند، لذا بايد قاضي به نهاني را خداوند ميضمن عقدكه معلوم است و مهريه پ

احمد بنا  امام كه مذهب ابوحنيفه و محمد و ظاهر قول كند، مذكور در ضمن عقد حكم
  است .  چنين بوعبيد نيزبروايت اثرم است و قول شعبي و ابن ابي ليلي و ا

  مهريه   گرفتن
يرد، چون او سرپرست مال وي اش را بگ تواند مهريه زوجه صغيره باشد پدرش مي اگر

اش نيز  تواند مهريه گيرد مي كاالي فروخته شده وي را مي كه بهاي باشد پس همانگونه مي
  .بگيرد

اش  تواند مهريه ، پدر و جد نداشته باشد ولي و سرپرست مالي او مي زوجه صغيره اگر
. و بدون  تگونه مسايل اس را بگيرد و بصندوق مخصوص دادگستري بسپارد كه ويژه اين

كه دوشيزه نباشد ولي  شود. اما مهريه زن بالغ و رشيدي اجازه دادگاه درآن تصرفي نمي
را بگيرد، مگر با اجازه او، چون او حق تصرف در مال خويش را دارد. پدر  آنتواند  نمي

اگر با حضور وي مهريه را بگيرد و او سكوت اختياركند اين سكوت بمنزله اجازه دادن او 
چون  گردد، ياش تبرئه م آيد و ديگر زوج تعهدي نسبت بدان ندارد و ذمه ميبحساب 

گرفتن  تواند اجازه ، مي اش گرفتن بهاي كاالي فروخته شده دهد براي همانگونه كه اجازه مي
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و پدر  اردنيز حكم غير دوشيزه را د )1( اش را، نيز بدهد. دوشيزه بالغه عاقله رشيده مهريه
اند پدر حق دارد بدون اجازه وي  گفته اش را بگيرد. برخي ارد مهريهبدون اجازه او حق ند

  عادت و عرف چنين است و چون دوشيزه حكم صغيره را دارد.  چون اش را بگيرد مهريه

  جهيزيه

بينند و آن را با  ، آن را تهيه مي است ازلوازم منزل كه زن و خانواده وي رتعبا جهيزيه
كه زن جهيزيه و اثاث  ، و عادت برآن جاري است برد. عرف خويش به خانه شوهر مي

 زفافكار موجب شادي و دلگرمي زن بهنگام  منزل با خويش به خانه شوهر ببرد و اين
بعنوان جهيزيه  ص: پيامبر باشد. نسائي از علي بن ابيطالب روايت كرده است كه گفت مي

  د بفاطمه داد.پر شده بو »اذخر «كه باگياه خوشبوي  اي و مشكي و بالشي قطيفه
، واال شوهرمسوول تهيه منزل مسكوني بصورت  جهيزيه تنها عرف و عادت مردم است

اين  در باشد، نه همسر، وهمسر ، مي شرعي ومسوول لوازم خانگي واثاث منزل
كوچكترين مسئوليتي ندارد و مهريه در اين باره هيچ نقشي ندارد، حتي اگر براي تهيه  باره

: چون در حقيقت مهريه هر  مسوول نيست نباال بگيرند، باز هم زاثاث منزل مهريه را 
كند، نه  گرفتن آن را پيدا مي ، زن استحقاق اندازه باشد، دربرابر حق برخورداري جنسي

، پدرو شوهر و هيچكس درآن  زن است ، مهريه حق خالص براي تجهيز خانه زناشوئي
  .حقي ندارد
، لذا براي او جايزنيست ازآن بر خويشتن  تخالص زن نيس قح گويند: مهريه  مالكيه

كند يا ازآن قرض و وام خود را باز پردازد، اگرچه در صورتيكه مهريه فراوان باشد و  نفقه
و  يكي، را در راه ن كند و مقدار اندكي ازآن او بدان نيازمند باشد، مي تواند ازآن هزينه

كند. گويند بدين جهت  ازپرداختبنيكوئي تصرف نمايد و بدهي اندكي راكه دارد، ازآن ب
كه پيش از زفاف  اي نقدي كه در برابر مهريه كند، زيرا بروي الزم است نبايد ازآن هزينه

فرا رسيده باشد و آن را  اش عدهكه پيش از زفاف و اي غيرنقدي گيرد يا در برابر مهريه مي
شوهرآماده و ، خود را براي  گيرد، بنحو احسن و برابرعرف و عادت امثال خويش مي

                                         
  . سال است21قوانين مصري سن دختر رشيد  بموجب - 1
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كه ازآن لوازم  سازد. اگرگرفتن مهريه تا بعد از زفاف بتاخيرافتاد، برزن الزم نيست مجهز مي
كرده باشند. و يا عرف وعادت  منزل را تهيه ببيند، مگراينكه در ضمن عقد آن را شرط

  .چنان باشد
ك در اين باره از مذهب امام مال - در مصر  - قوانين احوال شخصيه  قانونگذاران

كه بفراخور حال خود و  : بر زن الزم است آن آمده است 66اند در ماده شماره  گرفته الهام
گيرد، خويشتن را مجهز نمايد مگر اينكه برغيرآن  كه پيش اززفاف مي اي با مهريه متناسب

توافق شده باشد. اگر چيزي ازمهريه پيش از زفاف پرداخت نشده بود، زن براي جهيزيه 
  .)1(گرفته يا عرف بدان حكم كند مگر اينكه توافقي صورتالزامي ندارد 

كرده باشد يا پدرش برايش خريده باشد،  جهيزيه را اگر زن از مال خويش خريداوي  
او  ، شوهر يا غير او درآن حقي ندارند، پس مال خالص او و ملك شخصي او است

گردد، اگر امتناع  نع آنتواند به شوهرش و مهمانان او حق استفاده ازآن را بدهد يا ما مي
  .كسي حق مجبوركردن آن را ندارد ورزد،

  .مالك گويد: شوهر حق دارد از جهيزيه زنش برابر عرف و عادت استفاده كند امام

  نفقه   

باشد، از  كردن مايحتاج و لوازم زندگي همسر مي اينجا مقصود از نفقه تهيه و آماده در
حتي اگر ثروتمند هم  هازمه و درمان و امثال آن، خدمات ال ، مسكن ، پوشاك : خوراك قبيل

  . ، واجب است باشد. نفقه همسر بموجب قرآن و سنت نبوي و اجماع

’...+ فرمايد: مي خداوند  -1 n?tãuρ ÏŠθä9 öθpR ùQ$# …ã&s! £ ßγè%ø—Í‘ £åκèE uθ ó¡ Ï. uρ Å∃ρã� ÷è pR ùQ$$ Î/ 4 Ÿω ß#‾=s3è? ë§ø tΡ 

āωÎ) $ yγyè ó™ãρ...∩⊄⊂⊂∪_ ]:كه فرزند براي اومتولد شده يعني پدر، الزم  كسي و برآن«]. 233 البقرة
در مدت شير دادن بپردازد،  و پوشاك مادر را بطور شايسته و فراخور حال خود ( اكخور

گرفته باشد) هيچكس موظف و مكلف به پرداخت مقدار بيش از توانائي  حتي اگرطالق
  .»خود نيست...

                                         
   . /حكما االحوال الشخصيه دكتر يوسف موسي214 ص - 1
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 »طعام « »رزق«و مقصود از  استپدر بچه  »مولودله «است كه در اين آيه مراد از  بديهي
يعني آنچه كه شرعاً معمول  » بالمعروف «بمعني لباس و  »كسوه «كافي است و  و خوراك

  . ، بدون افراط و تفويط است

2- +£èδθ ãΖÅ3 ó™r& ô ÏΒ ß] ø‹ym ΟçGΨ s3y™ ÏiΒ öΝä. Ï‰÷` ãρ Ÿω uρ £èδρ•‘!$ ŸÒè? (#θ à) ÍhŠŸÒçG Ï9 £Íκö� n=tã 4 βÎ) uρ £ä. 

ÏM≈s9 'ρé& 9≅ ÷Ηxq (#θ à)ÏΡr' sù £Íκö� n=tã 4 ®Lym z ÷è ŸÒtƒ £ßγn=÷Ηxq...∩∉∪_  :زناني راكه طالق «]. 6[الطالق
باشد  كرده و در اختيار خودتان مي دهيد، آنان را در جائي سكني دهيدكه خود سكونت مي

 و آنان را دچارفشارو توانائي آن را داريد، به عمد ازبابت مسكن بدانان زيان مرسانيد و
، آبستن حامله بودند، بايد  رها سازند، و اگرآن زنان طالق داده شده راتنگي نكنيد تا خود 

  .». و فارغ مي شوند كنند كنيد تا اينكه زايمان مي هزينه مناسب زندگي آنان را تامين

3- +÷, ÏΨ ã‹Ï9 ρ èŒ 7π yè y™ ÏiΒ  Ïµ ÏFyèy™ (  tΒuρ u‘Ï‰ è% Ïµø‹n=tã …çµ è%ø—Í‘ ÷, ÏΨ ã‹ù=sù !$ £ϑÏΒ çµ9s?# u ª! $# 4 Ÿω ß#Ïk=s3ãƒ 

ª! $# $²¡ øtΡ āω Î) !$ tΒ $ yγ8 s?# u...∩∠∪_  :كه ثروتمند است بايد بمقتضاي ثروت و  كسي « ].7[الطالق
،  كه تنگ دست و فقير است كند وكسي امكانات خود هزينه زن طالق داده شده را، تامين

را  سك ود، هزينه زندگي او را تامين و خدا هربايد بر حسب توان مالي و امكانات خ
كند كه توان آن را دارد و خداوند در اختيارش قرارداده  اي مكلف و موظف مي باندازه
  : . و اما از نظر سنت نبوي »... است
فاتقوا اهللا في النساء، « در حجه الوداع فرمود: صمسلم روايت كرده است كه پيامبر -1

اهللا، واستحللتم فروجهن بكلمة اهللا، ولكم عليهن أال يوطئن فرشكم أحدا فإنكم أخذتموهن بكلمة 
 »تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن، وكسونهن بالمعروف...

مومنان درباره زنان خود، تقواي خدا را، پيشه كنيد و مواظب حال آنها باشيد، زيرا  اي«
ايد و بفرمان و سخن خداوند معاشرت  اه آن برآنان دست يافتهكالم خداوند و از ر بموجب

ايد پس امانت خدايند دردست شما. و حق شما برآنان  كرده و آميزش با آنان را حالل
و بشما خيانت ناموسي  - ندهندورود به خانه را  كه او را دوست نداريد اجازه است بكسي

كنيد، آنان را  ج شدند براي اينكه آنان را تنبيهكردند و از فرمان شما خار اگرنافرماني - نكنند 
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كه خوراك و پوشاك شايسته  كه زبان بينند. و برشما واجب است اي بزنيد نه بگونه
  .»كني امكانات خود تهيه حسببر  و حال آنان را  -وفراخور

: اي رسول  گفت  اند كه هند دختر عتبه كرده  و مسلم از عايشه روايت بخاري -2
دهد مگر  ، نمي ام چيزي سفيان مرد خسيس و تنگ چشم است و به من و بچهخداي ابو

 »خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف« : گفت ص. پيامبر گيرم ن اطالع او مي كه بدو چيزي
كه شايسته است از  كند برابر عرف و عادت و آنگونه ات را مي كفايت تو و بچه  كه چيزي  «

  .»كنيد يد و هزينه مال وي بردار
: اي رسول خدا حق زن  گفتم ص: به پيامبر گفت كه معاويه قشيري روايت شده از -3

تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، وال تضرب « فرمود: ص؟ پيامبر ما برما چيست
كه هرگاه خود خوراك  حق زن برشما آنست « »الوجه، وال تقبح، وال تهجر إال في البيت

كردي براي وي نيزلباس  براي خود تهيه لباسگاه خوردي بوي نيزخوراك دهي و هر
كني وهيچگاه برچهره وي نزني و وي را ناسزا نگوئي و او را ترك نكني  مناسب تهيه

كاري   كني و اورا ناسزاگوئي تنها در منزل چنين مگردرمنزل يعني اگرپيش آمدكه اورا ترك
  .»كار بااطالع باشند ازآنكن و نبايد ديگران  

 عو اما اجما
،  كه اهل علم اتفاق دارند براينكه نفقه زنان بر شوهران بالغ ابن قدامه گفته است 

كند. چون در واقع شوهر زن را از هرگونه تصرف  باشد مگر اينكه نافرماني  واجب مي
  .كند كند، پس بايد هزينه مناسب زندگي وي را تامين  وكسب منع مي

  سبب وجوب نفقه 
صحيح  كه بمقتضاي عقد ، كرده است ن را بر مرد واجبشارع مقدس بدانجهت نفقه ز

وري  كند و حقوق تمتع و لذت جوئي و بهره ، زن به شوهر خود اختصاص پيدا مي ازدواج
شود كه از  گيرد وكامال دراختيار او است و بر او واجب مي جنسي شوهر، به وي تعلق مي

كند و  هاي خانه را روبراهكار فرمان شوهرش اطاعت كند و در منزل او اقامت گزيند و
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كارها، بر شوهر واجب  مقابل اين فرزندانش را تربيت و پرورش ونگاهداري نمايد پس در
هاي  كفاف زندگي و نيازمندي ، ، ميانشان برقرار است است تا زماني كه پيوند زناشوئي

ه شود، دراين ياكاري انجام دهدكه مانع نفق كند كند. مگر اينكه نافرماني شايسته او را تامين
كل من احتبس لحق غيره ومنفعته، فنفقته على من «شود:  كلي عمل مي صورت بدين اصل

هركس به خاطرحق كسي بازداشته شود و بنفع او، او را بازدارند، پس  « »احتبس الجله
  .»اند كه بخاطر وي او را بازداشته نفقه و هزينه او برآنكس است

  شرايط استحقاق نفقه  
  :  ه نفقه زن بر شوهر واجب شود، شروط زير الزم استبراي اينك

  گرفت باشد.  ، صورت بايد عقد ازدواج بصورت صحيح و معتبر از نظر شرع  -1
  .كند بايد زن خود را به شوهرش تسليم  - 2  
  .بايد زن مانع برخورداري جنسي شوهر نشود -3
خيص، دهدكه شوهر خواهد برود مگر اينكه زن تش بايد به هر جاكه شوهرش مي -4

در مسافرت قصد زيان بوي را دارد و يا در مسافرت و انتقال بر نفس يا مال خويش 
  ايمني نداشته باشد. 

  بايد زن و شوهر هردو توانائي برخورداري جنسي و زناشوئي را داشته باشند.  -5
شود. چون اگر عقد  چنانچه يكي از شرايط فوق موجود نباشد، نفقه واجب نمي

كه بمنظور جلوگيري از فساد فورا از هم  اج صحيح نباشد، بر زوجين واجب استازدو
جدا شوند، و همچنين اگرزن خود را به شوهر تسليم نكند، يا مانع برخورداري عمل 

خواهد، در  ودكه او مي جنسي و زناشوئي شود و يا حاضر نباشد با شوهرش بجائي بر
  .شود گونه موارد نفقه واجب نمي اين

، همانگونه كه  دراين احوال زن خود را وقف انجام حقوق شوهر نكرده استچون 
ا دراختيار خريدار،  كاالي فروخته شده را به خريدار ندهد يا بطوركامل آن ر ، اگرفروشنده

  .شود قرار ندهد، پرداخت بهاي آن واجب نمي
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وي زفاف و  ، با كرد و بعد از دو سال با عايشه ازدواج صو براي اينكه حضرت پيامبر
  گذشته او را نداد.  كرد، و نفقه كه با وي زفاف كرد و تنها وقتي نفقه وي را داد، نزديكي

كه  ، خود را دراختيار شوهرقرارداد. وليكن زن آنقدركوچك وكم سن و سال بود، اگرزن
، واجب  كرد. بنا براي مالكيه و صحيح مذهب شافعي نفقه وي شد با وي آميزش عرفاً نمي

ود، چون امكان برخورداري كامل جنسي از او بوجود نيامده است پس استحقاق ش نمي
زن خود را در اختيار شوهر قرار  اند اگر ، را ندارد. وگفته كه نفقه است دريافت عوض آن

شود، چون  كه نفقه واجب مي داد و زن بزرگ بود و شوهركوچك بود، صحيح آنست
تواند از آن  است و اين شوهر است كه نميكامل  امكان برخورداري جنسي از جانب زن

كند و شوهر  كه اگر زن خود را تسليم شود، همانگونه برخوردارگردد، پس نفقه واجب مي
  .شود بزرگ باشد، ولي از زن بگريزد، باز هم نفقه او واجب مي

نس  كه اگرشوهر، زن كم سن وسال وكوچك خود را، بمنظور اُ فتواي حنفيه اينست
گردد، چون شوهر، خودش بدين عدم  ، نفقه او واجب مي ، نگه داشت اش نهواُلفت در خا

اش  اش نگه ندارد، نفقه كامل حقوق خود راضي شده است و اگر او را در خانه استيفاي
  .)1(شود واجب نمي
كه مانع آميزش با  اي بيمار بود، كرد و حال آنكه بگونه ، خود را به شوهر تسليم اگر زن

باشد، چون حسن معاشرت زناشوئي ورفتارنيكو و شايسته با  و واجب ميشوهربود، نفقه ا
كه  كند كه موجب تضييع حق واجب اوگردد، ، حكم نمي كه خداوند بدان امركرده است ، زن

  . نفقه است
كه مجراي عمل جنسي او مسدود باشد، يا الغر اندام باشد يا داراي عيبي باشدكه  زني

كند، اين زن هم حكم  ود آن شوهر نتواند با وي آميزشگردد وبا وج مانع آميزش جنسي
. و همچنين اگرخود را  اش واجب است ، يعني نفقه كه ازآن سخن رانديم زن بيمار را دارد،

اي بيمار بودكه  بود، يا بگونه» اخته «يا ” مقطوع الذكر يا (»  عنين«كرد ولي شوهر  تسليم 

                                         
كه در باال از آن  مذهب شافعيه است اين مذهب ابويوسف است و اما مذهب ابوحنيفه و محمد مانند  - 1

  . سخن رفت
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، زنداني شده بود،  بدهكاري يا ارتكاب جرميكند، يا بخاطر  توانست با زنان آميزش نمي
شود، چون از جانب زن امكان برخورداري جنسي  در همه اين احوال نفقه زن واجب مي

وجود دارد و مانع و عذر از جانب شوهر است و زن قصوري نكرده است بلكه شوهر 
  . كرده است خود حق را ضابع

خانه زناشوئي خود به خانه ديگري ، از  اگر زن بدون اجازه شوهر و بدون عذر شرعي
كند، يا بدون اجازه شوهر به مسافرت برود يا بدون اجازه او براي حج احرام  نقل مكان

. اما اگربا اجازه اوبه سفر رفت يا براي  بندد، در اين احوال نيز نفقه بر او واجب نيست
ر اينصورت زن از گردد، چون د حج احرام بست يا شوهرنيز همراه او بود، نفقه ساقط نمي

اي اقامت داشت و  . اگرزن با شوهرش در خانه فرمان ودسترسي شوهر خارج نشده است
كه از اين خانه نقل مكان كند، و مانع آميزش و عمل جنسي شوهر شد،  از او نخواسته بود،

كند و شوهر امتناع ورزيد و  گردد. اما اگراز او خواسته بود كه نقل مكان اش ساقط مي نفقه
  .شود اش ساقط نمي گرديد، نفقه عمل جنسي و آميزش،  ن هم مانعز

، زنداني شده  كه مرتكب شده است يا بجهت بدهكاري و يا بظلم اگر زن بجهت جرمي
اش واجب نيست مگر اينكه شوهر خود از او طلبكار باشد و او را زنداني كند،  بود، نفقه

اش را بدهد. اگركسي زن  يد نفقه، با چون شوهر خود مانع برخورداري خويش شده است
اش واجب  ، نفقه كند ومانع وصلت بين زن و شوهرشود، در مدت غصب زن را غصب

شوهر مانع بيرون رفتن او شود و زن بيرون  اي داشته باشد و . اگر زن حرفه و پيشه نيست
  .  اش واجب نيست ، نفقه اش پرداخت رفت و بحرفه

،  اش ، خود را بشوهر تسليم نكرد، نفقه ف سنت، يا اعتكا اگر زن بجهت روزه سنت
، حق برخورداري  ، چون زن بدون عذر شرعي گذشت كه . در همه اين احوال واجب نيست

، استحقاق دريافت نفقه را ندارد. ولي اگر زن عذر شرعي  كرده است شوهر را ضابع
اسب ندارد و يا از ،منزل من شود مانند اينكه چون شوهر برابر شرع ، نفقه ساقط نمي داشت

گردد، در اينصورت  ، از فرمان و اطاعت او خارج شوهر بر نفس و مال خويش ايمن نيست
  .  اش واجب است عا عذر دارد، نفقه چون شر
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  شود بدون اينكه شوهرش مسلمان شود  زن مسلمان مي 
، مسلمان شد و شوهر  ، زن اگر زن و شوهر هردوكافر بودند و بعد از همبستري

شود  كه شوهرحق تمتع جنسي ازاوندارد، ولي نفقه او ساقط نمي ان نشد طبيعي استمسلم
گرديده و  كه خود مانع آميزش ، چون اين شوهر است و شوهرموظف بپرداخت آن است

شود،  كه مانع آميزش را از ميان بردارد و اسالم بياورد، پس نفقه زن ساقط نمي قادر است
  گردد. ساقط نمي كند، نفقه زن زنش غيبتكه مسلمان اگراز پيش  همانگونه

  گردد  نمي  شوهر مانع نفقه مرتد شدن 
، نفقه زن ساقط  ، شوهر مرتد شد و ازدين اسالم برگشت اگر بعد از همبستري

همسرش را  ، حق برخورداري از كه بسبب مرتد شدنش گردد، چون اين شوهر است نمي
از ميان بردارد و به اسالم برگردد. اما اگر زن تواند اين مانع را  از دست داده است و او مي

، حق برخورداري  معصيت شود چون او با ارتكاب اين اش ساقط مي از دين برگردد، نفقه
  .كرده است و از فرمان شوهر خارج شده و حكم ناشزه و نافرمان دارد شوهرش را ضايع

  مذهب ظاهريه درباره سبب استحقاق نفقه  
كه تنها زناشوئي موجب وجوب  ، اينست اره سبب وجوب نفقهراي علماي ظاهريه درب

گردد. آنان بدون توجه به  ، نفقه واجب مي نفقه است و هرگاه زناشوئي تحقق پذيرفت
گويد: از  دانند. ابن حزم مي ، نفقه زن صغيره و ناشزه و نافرمان را واجب گذشت كه شروطي

را بپردازد، خواه او را به همبستري  ، بايد نفقه او كه مرد با زن عقد نكاح بست وقتي
اش واجب  درگهواره باشد، هم نفقه خوانده باشد يا نخوانده باشد، حتي اگر منكوحه

كند يا نكند، ثروتمند باشد يا فقر، پدر داشته باشد يا نداشته باشد. دوشيزه  ، نافرماني است
  .)1(، نفقه او را بدهدباشد يا نباشد، آزاده باشد ياكنيز، شوهر بايد بفراخور حال خود

اند: نفقه صغيره از همان زمان  گفته گويد: ابوسليمان و يارانش و سفيان ثوري ابن حزم
كه بحالت خشم از خانه شوهر، خارج شده است از  . درباره زني عقد نكاح واجب است
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زن كردن  : منع . اوگفت : آري گفت ؟ اش واجب است استفتا شدكه آيا نفقه» حكم پسر عتيبه«
، منع نفقه از او از هيچيك از  كه از فرمان شوهر خارج شده است از نفقه ناشزه و زني

. بلكه اين عمل ازنخعي و شعبي و حماد بن ابي سليمان  نقل نشده است صياران پيامبر
، حجت و  ، و ما براي آنان ... نقل شده و روايت گرديده است و حسن بصري و زهري

، پس  اند: نفقه در برابر جماع و عمل آميزش است گفته جز اينكه.  دليلي را سراغ نداريم
  . . پايان سخن ابن حزم با تصرف اندك هرجا آميزش نباشد نفقه نيز نيست

  ميزان و اندازه نفقه 
كنند وشوهرنفقه وهزينه زندگي را تامين نمايد و لوازم  هرگاه زن وشوهربا هم زندگي

گيرد، ديگر زن حق  و پوشاك و امثال آن بعهده مايحتاج زندگي زن را از قبيل خوراك
كند، چون در اينصورت شوهر وظايف خود را انجام  ندارد چيزي را بعنوان نفقه مطالبه

. اگر شوهر بخيل و تنگ چشم باشد و مايحتاج وكفايت زندگي او را تامين  داده است
ش را ازقبيل خوراك و نكند، يا او را بدون نفقه و بناحق رهاكند، زن حق دارد، نفقه خوي

تواند  پوشاك ومسكن مناسب و غيرآن را، ازحقوقات شرعي مطالبه نمايد و قاضي مي
، ثابت شود قاضي بايد شوهررا به پرداخت و  بدان حكم كند و هرگاه صحت دعواي زن

تواند برابر عرف  بالغ و رشيد باشد، مي كه اگر زن تامين نفقه او ملزم نمايد. همانگونه 
كند، اگرچه شوهرازآن  ايت نفقه خويش ازمال شوهر بردارد و براي خويش هزينهبقدركف

اطالع هم باشد. چون شوهروظيفه واجب خود را انجام نداده است وزن مستحق حقوق  بي
باشد واگربتواند شايسته است بدست خود حق خود را بگيرد. بدليل اينكه  خويش مي

اند كه هند زن  كرده از عايشه روايتاحمد و بخاري و مسلم و ابوداود و نسائي 
: اي رسول خداي ابوسفيان مرد تنگ چشم و بخيل و خسيس است  گفت ابوسفيان

كه من بدون اطالع او بردارم و  دهد، مگر چيزي ام را به من نمي وكفايت زندگي من و بچه
  :فرمود ص. پيامبر كنم براي خويش هزينه

كفايت زندگي  اسراف و برابر عرف و عادتبدون  « »خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف«
آيدكه نفقه عبارت است از كفايت زندگي  . ازاين حديث برمي»ات را برداريد خود و بچه
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زن برابرعرف وعادت وفراخور شان اوكه اين مقدار برحسب زمانها و مكانها و احوال و 
كفايت زندگي  د:گوي ” روضه النديه “باشد. مولف  ، متفاوت و درنوسان مي اشخاص مختلف

گيرد. پس ميوه و  بر مي ، تمام چيزهايي راكه زن بدان نياز دارد در نسبت به طعام و خوراك
كه بر حسب استمرار، بصورت مالوف  تنقالت و لوازم معمولي روزهاي جشن و چيزهايي

كه اگرنباشد زيان يا رنجش و تكدرخاطر، حاصل شود  اي و مانوس درآمده است بگونه

’...+:  شود. و آيه ثال آن را همه و همه را شامل ميودارو وام n?tã uρ ÏŠθä9 öθpR ùQ$# …ã&s! £ßγè% ø—Í‘ 

£ åκèE uθ ó¡ Ï. uρ Å∃ρã� ÷è pRùQ$$ Î/...∩⊄⊂⊂∪_ ]:كه خوراك و پوشاك  بر پدر بچه واجب است «]. 233 البقرة
وعي ، درتعيين ن . چون اين آيه نص است »كنند مين شايسته و فراخور حال مادران را تا

، تمام چيزهائي  شود و خوراك ازنفقات و بموجب آن روزي و خوراك زن واجب مي
كرده  شود. سپس به راي بعضي از فقهاء اشاره ، شامل مي كرديم راكه بدان اشاره

، چون آنها براي حفظ  اند: پرداخت بهاي داروها و مزد پزشك واجب نيست گفته كه است
جرواجب نيست مزد اصالح و تعميرخانه درشرف كه بر مستا باشند، همانگونه تن مي

كه هزينه معالجه و مداوا نيز داخل در نفقه  ، ويراني را بپردازد، ولي او ترجيح داده است
گويد: دواء و دارو، براي حفظ روح » الغيث «باشد، و از قول صاحب  است و واجب مي

» ما يكفيك «: و  گفت  ص، چون پيامبر گفته او حق است است و شباهت به نفقه دارد. وآن
باشند و  بطور مطلق آمده است و هردو لفظ در حديث و آيه عام مي» رزقهن«درآيه  و

. پس از مجموع آنچه كه  ، مانع ديگران بدان نيست اختصاص آن به بعضي ازمستحقين
، برابر  كه كه بايد نفقه را بدهد، بر وي واجب است ، ثابت شدكه شوهر و ياكسي ذكركرديم

كه نفقه به وي  كسي اخور شان خود، نفقه را بدهد و مراد آن نيست ف و عادت و فرعر
شود، خودكفايت خويش را بردارد، تاگمان اسراف در بعض احوال پيش آيد، بلكه  داده مي

كافي و بدون اسراف تامين گردد و تسليم وي شود و مقدارآن را  كه بايد، نفقه مراد آنست
درآيه همين است يعني نه » بالمعروف«كنند، و معني  ، تعيين مي اهل خبره ياكارآزمودگان

  . افراط و نه تفويط
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اش  كه نفقه كسي ، توانيم اجازه دهيم كرد، مي البته اگر مرد از تسليم نفقه الزم خودداري
كفايت خويش را بردارد، مگر اينكه اسراف پيشه  ، اگر اهل رشد و تمييز باشد، الزم است

 n?tãuρ’...+فرمايد:  مي شود، چون خداوند ت به وي اين اجازه داده نميباشد، در اينصور

ÏŠθä9 öθ pRùQ$# …ã&s! £ßγè% ø—Í‘ £åκèEuθ ó¡ Ï. uρ Å∃ρ ã�÷è pRùQ$$ Î/...∩⊄⊂⊂∪_ ]:اموال خود را بدست سفيهان  « ].233 البقرة
ونده كند و نففه ش گويد: ليكن اگر نفقه دهنده از پرداخت نفقه امتناع . سپس »خود مدهيد

. پايان سخن  اهل رشد و تمييزنباشد، بايدگرفتن نفقه را به ولي او يا مرد عادلي واگذايم
  .  صاحب روضه النديه
، وسايل مورد نياز نظافت  كه براي زن واجب و داخل در نفقه است از جمله چيزهائي
بر ، برا غير ذلك ، از قبيل شانه و صابون و روغن مخصوص شامپو و و بهداشت زن است

  .  عرف و عادت
گويند تهيه مواد خوشبو براي زن اگر براي رفع بوي بد باشد، داخل در لوازم  شافعيه

، چون حق  بهداشت است و الزم است و اگربراي لذت و برخورداري باشد، الزم نيست
  .  توان او را براي استيفاي حق خويش مجبور ساخت شوهراست و نمي

  راي حنفيه درباره مقدار نفقه 
، بر شوهرواجب  گويند: شريعت نفقه را معين و مشخص نكرده است علماي حنفي

كفايت زندگي را ازقبيل خوراك و نان خورش وگوشت وسبزي و ميوه و روغن و  كه است
، تامين نمايد و اين چيزها هم  ، الزم است كه برابر عرف متعارف روشنائي و ديگرچيزهائي

. و تهيه لباس تابستاني وزمستاني  .. مختلف است. بر حسب زمانها و مكانها و احوال
. و براي تهيه اين وسايل حال ثروت و غنا و فقرو تنگ دستي شوهر،  نيزواجب است

Ï,÷+فرمايد:  ، چون خداوند مي مورد توجه است نه حال زنΨã‹Ï9 ρ èŒ 7π yèy™  ÏiΒ Ïµ ÏFyèy™ ( tΒuρ 

u‘Ï‰ è% Ïµ ø‹n=tã …çµ è% ø—Í‘ ÷, ÏΨã‹ù=sù !$£ϑ ÏΒ çµ9 s?#u ª! $# 4 Ÿω ß#Ïk=s3ãƒ ª!$# $²¡ ø tΡ āωÎ) !$ tΒ $ yγ8 s?# u 4 ã≅ yèôf uŠy™ ª!$# y‰ ÷èt/ 

9� ô£ãã # Z�ô£ ç„ ∩∠∪_  :بايد بمقتضاي ثروت و امكانات  كه ثروتمند است كسي« ].7[الطالق ،
، بايد بر  كه تنگ دست و فقير است كند وكسي مين خود، نفقه زن طالق داده شده را تا
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اي  كند، و خداوند هركس را باندازه مين مالي و امكانات خويش نفقه او را تا حسب توان
كه توان آن را دارد و خداوند در اختيارش قرار داده است و  كند، موظف و مكلف مي

  .»گرداند خداوند بعد از تنگ دستي حال وي رابه فراخي تبديل مي

èδθ£+فرمايد:  و باز مي ãΖÅ3 ó™r& ô ÏΒ ß] ø‹ym ΟçGΨ s3 y™ ÏiΒ öΝä. Ï‰ ÷` ãρ...∩∉∪_  :زناني « ].6[الطالق
كرده و در اختيار  دهيد، آنان را در جائي سكني دهيدكه خود سكونت راكه طالق مي

  .»باشد و توانائي آن را داريد خودتان مي

  نظر مذهب شافعيه درباره مقدار نفقه 
اند: مقدار نفقه  گفته لكهاند، ب ، بيان نكرده كفايت زندگي شافعيه مقدار نفقه را به اندازه

، اگرچه آنان هم مانند حنفيه حال تنگي و فراخي شوهر را در  ازنظرشرع معين شده است
تواند از مال و كسب خود، نفقه را  كه مي اند وگويند: شوهر ثروتمندكسي است نظرگرفته

قه خود را تواند نف كه نمي نفقه بدهد وكسي )1(»مد «كند و او بايد براي هر روز دو  تامين
بدهد وكسيكه متوسط » مد«كند، بايد براي نفقه هرروز يك  ازمال وكسب خود تامين

Ï,÷+:  و نيم نفقه بدهد. و براي نظر خود بدين آيه» مد «الحال است روزانه يك Ψã‹Ï9 ρ èŒ 7πyèy™ 

ÏiΒ  Ïµ ÏFyè y™ (  tΒuρ u‘Ï‰ è% Ïµø‹n=tã …çµ è% ø—Í‘ ÷, ÏΨã‹ù=sù !$ £ϑÏΒ çµ9 s?# u ª!$# ...∩∠∪ _ :اند  كرده استدالل ].7[الطالق
، بفراخور توان ماليش نفقه را واجب  كه بين ثروتمند و فقير فرق گذاشته و بر هر يك

باشدكه از روي اجتهاد  مي كرده و ميزان و مقدار آن را، بيان ننموده است پس واجب
نفقه بقياس كه  نزديكترين چيزي مقدار آن را بر حسب امكانات اشخاص معين نمود. و

كه بر حسب شرع و براي جلوگيري  شود، مقدار طعام دركفاره است بدان تعيين مي
، براي اعطاء  كه دركفاره گرديده است و بيشترين چيزي ، يك وعده غذا واجب ازگرسنگي

كمتر  است در فديه ارتكاب محرمات در حج » مد «شود دو  واجب مي» مسكين «به 
. پس اگرمتوسط  ، است »مد«شود، يك  مضان، واجب ميكه دركفاره جماع در ر چيزي

بدهد » مد «شود. چون نه ثروتمند است تا دو  ونيم مي» مد «الحال بين اين دو تا باشد، يك 
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شود.  ونيم مي» مد «بدهد بنابراين حد وسط بين آنها يك » مد «كه يك  ونه فقيراست
كار به نزاع وكشمكش  ون تعيين مقدار،، بد اند: اگر حدكفايت زنان را در نظر بگيريم وگفته

. و اين اضافه برطعام  ، پس تعيين اين مقدارشايسته و مناسب است كشد هميشگي مي
  . ضروري است ازقبيل نان خورش وگوشت و ميوه و امثال آن

اند: پوشاك زن نيز بر حسب حال مرد و توانائي و عدم توانائي او واجب  وگفته
عرف و  تمند باشد، بايد لباس فاخر و مناسب حال خود، برابرباشد، پس اگر شوهر ثرو مي

اي وكتاني و  كند و اگر شوهر فقير باشد، بايد لباس ضخيم پنبه عادت محل برايش تهيه
متوسط بين اين دوتا را  كند و اگر شوهر متوسط الحال باشد لباس امثال آن را برايش تهيه

گذشت منزل مجهز به  كه بدانچه د با توجهكه بفراخورحال خو كند. و برشوهراست تهيه مي
اند: اگر شوهر تنگ دست باشد  اثاث را نيز در اختيار همسرش قرار دهد. وگفته

كفايت همسرش را از خوراك و نان خورش و لباس تابستاني و زمستاني تهيه  حداقل
 ميكند و اگر متوسط الحال باشد برابر عرف و عادت وخوراك و پوشاك مناسبتري برايش

شود، چون  كند. بدين جهت درخوراك و پوشاك عرف و عادت درنظرگرفته مي تهيه مي
  .گردد   تعيين مي ، بنابراين برابر عرف حد وسط  دفع ضرر و زيان از همسرواجب است

  )1(شود كه امروز در دادگاههاي خانواده بدان عمل مي آنچه   
مصر) برابرمذهب  اههاي (امروز در دادگ 1929سال  25قانون شماره  16بموجب ماده

شافعيه وبعضي ازحنفيه وضع مالي شوهربراي تعيين نفقه زن درنظرگرفته و بدان عمل 
تعيين مقدارنفقه زن برحسب حال و وضع مالي  «:  شود.كه نص آن چنين است مي

. واين رفتار دادگاه عادالنه و » گردد و وضع وحال زن مورد توجه نيست شوهرتعيين مي
توان  گذشت تعيين مقدار نفقه بصورت جنسي يا نقدي مي كه اي است ني دوآيهموافق با مع

نفقه را بصورت اجناس معيني از قبيل نان و نان خورش و پوشاك مشخص ومعين نمود 
كرد. با توجه به  توان بهاي نقدي جهت خويد مايحتاج ولوازم زندگي را نيز تعيين ومي

اليانه يا ماهيانه يا هفتگي يا روزانه تعيين نمود، س  توان نفقه را بصورت امكانات شوهر مي

                                         
  در مصر. - 1
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مصر) قيمت خوراك همسر ماهيانه و قيمت پوشاك شش ماهه  امروز در دادگاههاي (
گردد باعتباراينكه درسال بدو دست لباس تابستاني و زمستاني نياز دارد. برخي  تعيين مي

ر وضع مالي شوهر تعيين پوشاك و منزل براب از قضات ماهيانه مبلغي را براي خوراك و
  كنند. مي

  شوهر تغيير كند مالي  كاالها و يا وضع  نرخ    وقتي كه 
كه نرخ كاالها  يا وضع مالي شوهرتغييركرد، بدينمعني كاال هاي زندگي هرگاه بعدا نرخ

افزايش ياكاهش يافت ووضع مالي شوهر بهتريا بدترباشد، بايستي همه اين احوال و 
كاالها افزايش يافت يا وضع مالي شوهر بهتر شد،  شود. پس اگر نرخاوضاع در نظرگرفته 

كند و اگر نرخ كاالها كاهش يافت يا وضع  زن حق دارد افزايش نفقه خويش را مطالبه
  كند.  تواندكاهش نفقه را مطالبه مالي شوهربدترشد شوهرمي

  اشتباه در تعيين ميزان نفقه 
دكه برابر حال و وضع مالي شوهر اين مقدار هرگاه بعد از تعيين ميزان نفقه معلوم ش

كند  را مطالبه تواند تجديدنظر در تعيين مقدار نفقه كند، زن مي كفايت نمي  براي زندگي زن
براي زن را  كافي كه با مالحظه حال شوهر خوراك و پوشاك و بر قاضي الزم است

  كند.  تعيين

  بدهي نفقه بدهي صحيح و ثابت در ذمه شوهر است 
گذشت موجود باشد نفقه زن برشوهرواجب است پس هرگاه  كه م هرگاه شروطيگفتي

گرديد و شوهراز پرداخت آن امتناع نمود، نفقه  اين نفقه با وجود شرايط و اسباب واجب
كه آن را نپردازد يا او را تبرئه نكنند ذمه  آيد، مادام بصورت بدهي ثابت درذمه شوهردرمي

گردد. واين قول علماي شافعيه است و از زمان صدور  اوتبرئه نخواهد شد وساقط نمي
شودكه در ضمن آن  ) بدان عمل مي در دادگاههاي مصري ( 1920سال  25قانون شماره 

  : آمده است
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اش بدهي ثابت درذمه شوهر  كه خود را تسليم نمود ولو حكما باشد نفقه زني  -1ماده 
آيد و نيازي به  بدهي بحساب مي ، گردد و از زمان امتناع شوهرو وجوب آن اعتبار مي

كه پرداخت نشود با شوهررا تبرئه نكنند،  حكم قاضي يا توافق طرفين نيست و تا زماني
  .شود اين بدهي ساقط نمي

، نفقه وي  شود و استحقاق نفقه را دارد از زمان طالق كه طالق داده مي زني -2ماده 
گذشت همراه اين  كه در ماده قبلي گردد، همانگونه دين و بدهي بر ذمه شوهر اعتبار مي

كه برقرار زير  مصر) صادر شده قانون بخشنامه ضميمه آن از طرف وزارت دادگستري (
   است:
، اززمان امتناع شوهر و وجوب آن دين و بدهي  نفقه همسريا همسرطالق داده شده  -1

   . گردد، بدون حكم قاضي يا رضايت طرفين ثابت درذمه شوهرمحسوب مي
كه پرداخت نشود يا او را تبرئه  هي نفقه جزو ديون صحيحه است و تا زمانيبد -2

  : آيدكه گردد. ازاين دو حكم الزم مي نكنند ساقط نمي
ززمان شكايت و مطالبه خويش را تقاضا كند،  تواند نفقه قبل ا زن يا زن مطلقه مي  -1

مدت طوالني  كه در اينمشروط بر اينكه ادعاكند  بيش از يك ماه باشد، ، اگرچه اين مدت
كه برابر  ، نفقه او واجب بوده و شوهر وظيفه خويش را انجام نداده است و مادام ياكوتاه

  .گردد اين الئحه مدعاي او ثابت شد، شوهر به پرداخت آن ملزم مي 178ماده 
، اگرچه خلعي هم باشد، ساقط  بدهي نفقه بامرگ يكي از زوجين و با طالق -2
كند تا  تواند بطوركلي نفقه عقب افتاده خويش را مطالبه مطلقه مي گردد پس زن نمي

كه زناشوئي برقرار است مگر اينكه نفقه عوض و بدل طالق يا خلع قرار داده شده  زماني
  .باشد
كند، بلكه  فتاده پيش از نافرماني او را ساقط نمي نشوز و نافرماني زن نفقه عقب ا -3
كند. پس از  يا زن در عده در حال نافرماني را، ساقط مي  نافرماني وجوب نفقه زن  اين

خويش را مطالبه  در مصر) برخي از زنان از آن سواستفاده كرده و نفقه صدور اين قانون (
آنوقت تمام نفقه  آمد  كمرشكني درمي كردند، تا اينكه در اثرگذشت زمان بصورت مبلغ نمي

انست از زير بار آن بيرون آيد واز پرداخت تو كردندكه شوهرنمي عقب افتاده را مطالبه مي
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شد. قانون براي رفع اين مشكل چاره انديشيد و  گشت يا در تنگنا واقع مي آن عاجز مي
سال  78قانون شماره  99ماده  6، لذا در بند  جلو اين زيان و ضرر،شوهران را گرفت

كه از  گذشته افتادهدعوي مطالبه نفقه عقب  « : كه الئحه دادگاههاي شرع آمده است 1931
، » ، بيش از سه سال ميالدي باشد، مورد قبول دادگاه نيست يخ طرح شكايت در دادگاه تار

گذشته  ادعاي نفقه مدت زمان : “ كه و در تبصره توضيحي اين قانون در اين بند آمده است
 شود. چون احتمال دارد از اين حق براي بيش از سه سال از تاريخ دعوي پذيرفته نمي

سواستفاده شود و براي سالهاي فراوان نفقه عقب افتاده مطالبه گردد و شخص مدعا عليه 
نتواند ازعهده آن برآيد، عادالنه تشخيص داده شدكه صاحب حق نفقه بايد در ادعاي حق 
خويش تاخير نكند، چنانچه بيش از سه سال تاخيركرد، مطالبه او از نظر دادگاه پذيرفته 

تواند قبل ازگذشت  ار براي صاحب حق نفقه زياني نيست چون ميك شود و در اين نمي
  شود.  قانون عمل مي . وتا بامروز بدين )1(كند سه سال حق خويش را مطالبه

  تبرئه از بدهي نفقه و عوض پذيري آن 
كه شوهر بدون عذر  كند، از زماني كه زن استحقاق دريافت آن را پيدا مي اي هرگاه نفقه

ورزد بصورت دين صحيح و ثابت در ذمه شوهر  ن امتناع ميشرعي از پرداخت آ
تواند شوهررا از پرداخت همه آن يا از پرداخت بعضي از آن معاف  آيد، پس زن مي درمي

كند،  تواند او را از پرداخت نفقه آينده معاف و تبرئه كند وليكن نمي نمايد و او را تبرئه
. ليكن اگر  ئه براي بدهي ثابت است رچون هنوز بصورت بدهي ثابت درنيامده است و تب

تواند نسبت بيك ماه آينده  نفقه بصورت ماهانه يا ساالنه و امثال آن معين شده بود، زن مي
كند. چنانچه نفقه بصورت بدهي صحيح و ثابت  يا يك سال آينده شوهر را تبرئه و معاف

شود، پس چنانچه  ياعتبارگردد، جز با پرداخت يا تبرئه از عهده و ذمه شوهر ساقط نم

                                         
بر اين قانون نيز اعتراض وارد است زيرا براي تعيين سه سال نيز هيچ فلسفه و دليلي ذكر نشده   - 1

رنيايند. لذا در قانون بعالوه سه سال هم مدتي است طوالني و شايد بيشتر شوهران از عهده آن هم ب
: دعوي مطالبه نفقه عقب افتاده براي مدت بيش از يك سال  كه آمده است 81احوال شخصيه ماده 

   شود. مولف پيش از اقامه دعوي پذيرفته نمي
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كه اين  شوهر نيز بدهي و ديني در ذمه همسرش داشته باشد و يكي ازآنها خواست
كنند و بجاي همديگري بگذارند و يكي خواست در برابر طلبش از  ها را معاوضه بدهي

گردد،چون هردو بدهي دويك مرتبه هستند، اين عمل صحيح است و به  بدهيش معاف
گويند  كه مي د. علماي حنابله را در اين باره راي خاصي استشو وي جواب مثبت داده مي

تواند  فرق است بين اينكه زن ثروتمند باشد يا فقيرباشد، اگر زن ثروتمند باشد شوهر مي
تواند بدهي خويش را از  طلب خود را از او را بجاي نفقه منظور نمايد. چون بدهكار مي

است اما اگر زن تنگ دست و فقير باشد  كند و نفقه او مال او اموال خود بازپرداخت
تواند طلب خود را از او بجاي نفقه منظور نمايد، چون پرداخت دين و بدهي  شوهر نمي

معيشت خود، داشته باشد ودراين  كه بدهكار چيزي اضافه بر قوت و وقتي واجب است
كار كه به بده صورت طلب شوهر اضافه بر معيشت او نيست و خداوند دستور داده است

آيد كه  گشايش و فراخي پيش مي  كه برايش ، مهلت داده شود تا وقتي تنك دست

(βÎ+فرمايد:  مي uρ šχ%x. ρ èŒ ;οu�ô£ãã îο t� Ïà oΨ sù 4’n< Î) ;οu� y£ ÷� tΒ...∩⊄∇⊃∪_ ]:هرگاه بدهكار در  « ].280 البقرة
گشايش و   كه شود تا زماني سختي و تنگي معيشت و فقر باشد، به وي مهلت داده مي

كه شوهربراي پرداخت طلب و دين خود  . پس واجب است »آيد فراخي براي او پيش مي
  پرداخت كند.  به همسرش مهلت بدهد و نفقه او را

نفقه  كه زن را از استحقاق  چيزي   داخت نفقه و عارض شدن پر  پيش 

  اندازد  مي 
فقه زن را ماه يا يك سال ن هرگاه شوهر پيش ازموعد، براي مدت مستقلي مانند يك

، زن  ، رفتاري يا حالتي پديد آمد، كه بموجب آن ، سپس در اثناي اين مدت قبال پرداخت
كه يكي از زوجين بميرد يا زن طريقه نافرماني  استحقاق دريافت نفقه را ندارد، بدينگونه

كه زن استحقاق نفقه را  مدتي شوهر حق دارد، نفقه اين  - ناشزه شد   - گرفت  شوهررا پيش
رد، از وي مسترد نمايد، چون نفقه را بدينجهت دريافت نموده بودكه خود را وقف ندا

گشت بر  كه بسبب مرگ يانشوز و نافرماني اين مطلب منتفي استيفاي حق شوهركند، وقتي
، به شوهر  باقيمانده راكه قبال پرداخت شده است گرددكه نفقه اين مدت وي واجب مي
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ولي امام ابوحنيفه و  . ( حمد بن الحسن نيز چنين استبرگرداند و مذهب امام شافعي و م
كار او  گويند شوهر حق ندارد نفقه پيش پرداختي را مسترد دارد چون اين ابويوسف مي

  ). بمنزله صله رحم و پيوند بين زوجين است و پيوند بين زوجين قابل رجوع نيست

  :  كه در عده است نفقه زني  
عده حاملگي باشد، استحقاق دريافت نفقه را دارد  كه درعده طالق رجعي يا در زني

  :كه در عده طالق رجعي است ميفرمايد چون خداوند درباره زني

+£èδθ ãΖÅ3 ó™r& ôÏΒ ß] ø‹ym ΟçGΨ s3y™  ÏiΒ öΝä. Ï‰÷` ãρ...∩∉∪_  :زناني راكه بصورت « ].6[الطالق
درخور توانائي ايد، در جائي سكونت دهيد كه خود آنجا هستيد و  طالق رجعي طالق داده

βÎ)uρ £ä. ÏM≈s9...+گويد:  . و درباره زنان حامله مي» و امكان مالي شما است 'ρ é& 9≅ ÷Ηxq (#θà)ÏΡr' sù 

£Íκö� n=tã 4 ®L ym z÷è ŸÒ tƒ...∩∉∪_  :و اگر زنان طالق داده شده آبستن باشند تا « ].6[الطالق
  .»كنند نفقه و هزينه زندگي آنان را بدهيد كه وضع حمل زماني

، خواه مطلقه رجعي يا  اين آيه اخير داللت دارد بر اينكه نفقه زن حامله واجب است
  .مطلقه بائنه و قطعي يا در عده وفات شوهرباشد

كه بصورت بائنه و قطعي طالق داده شده و شوهرحق رجوع به وي را ندارد و  اما زني
  :ه وجوب نفقه او اختالف دارند ، علما دربار حامله هم نيست

گويند: منزل و محل سكونت بوي دادن واجب است ولي  امام مالك و شافعي مي  -1

èδθ£+فرمايد:  اي ندارد. چون خداوند مي نفقه ãΖÅ3 ó™r& ôÏΒ ß] ø‹ym Ο çGΨ s3y™ ÏiΒ öΝä. Ï‰ ÷` ãρ...∩∉∪_ 
  ].6[الطالق: 

گويند: او حق محل  ها مي العزيز و ثوري و حنفي عمر بن خطاب و عمر بن عبد  -2
كرده و مي گويند بموجب آن  و نفقه را دارد. آنان به مفهوم عام آيه فوق استدالل سكونت

، و هر وقت محل سكونت شرعاً واجب باشد، نفقه نيز به  دادن محل سكونت واجب است
كه زن حامله باشد و بمجرد  گردد، چون در طالق رجع، و در وقتي تبعيت آن واجب مي
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،  شود پس درطالق بائنه ،نفقه نيزواجب مي محل سكونتبرقراوي پيوند زناشوئي به تبعيت 
  . نيز چنين است

.  است كرده عمربن خطاب وعايشه منكرحديثي شدندكه فاطمه دخترقيس آن را نقل
: و براي سخن زني كه احتمال حفظ و نسيان دارد، كتاب خدا و سنت  عمرگفت

: بين من و شماكتاب  د وگفتكه فاطمه سخن عمررا شني . وقتي كنيم پيامبرخود را رها نمي

èδθ£...+گويد:  خدا باشدكه مي à) Ïk=sÜ sù  ∅ ÍκÌE£‰ ÏèÏ9 (#θÝÁ ôm r& uρ nο £‰Ïè ø9$# ( (#θ à) ¨?$# uρ ©!$# öΝà6 −/u‘ ( Ÿω 
 ∅ èδθã_ Ì�øƒ éB .ÏΒ £ÎγÏ?θ ã‹ç/ Ÿωuρ š∅ô_ ã� øƒs† HωÎ) βr& tÏ?ù' tƒ 7π t±Ås≈x Î/ 7π uΖÉi� t7 •Β 4 y7 ù=Ï? uρ ßŠρß‰ ãn «! $# 4 

tΒuρ £‰ yè tGtƒ yŠρ ß‰ ãn «! $# ô‰ s)sù zΝn=sß …çµ |¡ ø tΡ 4 Ÿω “Í‘ô‰ s? ¨≅yè s9 ©! $# ß Ï̂‰øt ä† y‰÷è t/ y7 Ï9≡sŒ # \�øΒr& ∩⊇∪_ 
كه زنان  كنيد، كار اقدام هر وقت خواستيد زنان را طالق بدهيد، وقتي بدين« ].1[الطالق: 

كه سه  ، عده آنان باشند و در حال پاكي با آنان نزديكي نكرده باشيد و پس از طالق  پاك
كنيد، و آنان را از منزلشان بيرون  كنيد و درباره آنان تقواي خدا پيشه طهركامل است كامل

مكنيد وآنان نيز نبايد بدون رضايت طرفين از منازل خود بيرون روند، مگر اينكه گناه 
هركس  آشكاري وعمل زشتي را مرتكب شوند. اينها است حدود ومقررات خداوند و

.  كند براستي به خويشتن ستم كرده است و مقررات خداوند تجاوز و سرپيچيازحدود 
داريد  كه زن مطلقه را درمنزل خويش نگه مي دانيد، شايد در اين فاصله شما چه مي

. پس اين آيه مربوط به طالق  »كنيد وبه وي رجوع نمائيد پشيمان شويد و با اوآشتي
آيد و رابطه بكلي قطع  ، چيزي پيش نمي قه، چون بعد ازسه طال رجعي است نه سه طالقه

  .شود مي
بقول امام احمد و داود و ابوثور و اسحاق و به نقل از علي ابن ابيطالب و ابن  -3

وحسن بصري و عطاء وشعبي و ابن ابي ليلي و اوزاعي و مذهب اماميه پس  عباس و جابر
  .ازسه طالق بائنه زن استحقاق نفقه و مسكن را ندارد

اند  اندكه بخاري و مسلم از فاطمه دختر قيس روايت كرده كرده بحديثي استدالل و اينان
گفت و نفقه و مسكن برايم قرار  شوهرم مرا سه طالقه صدر زمان پيامبر «:  گفت  كه

إنما السكنى والنفقة لمن «:  گفت ص: پيامبر . در بعضي از روايات چنين آمده است كه»نداد
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كه شوهرش حق مراجعت به  اي است سكن و نفقه براي زن مطلقهم « »لزوجها عليها الرجعة
. در روايت احمد و  »كند قبول تواند پشيمان شود و اورا مجددا به زني را دارد و مي وي 

ال نفقة لك، إال أن تكوني «:  به وي گفت صكه پيامبر مسلم و ابوداود و نسائي آمده است
  .»، مگر اينكه از او حامله باشي ت را نداريتو استحقاق دريافت نفقه از شوهر «» حاملة

  كه شوهرش غايب است  نفقه زني 
  :  آمده است - 5 -مصر) ماده  ( 1920سال  25در قانون شماره 

و مال آشكاري  )1(اگر شوهر غايب باشد و مدت فراواني از غيبت وي نگذشته باشد
و اگر بر حسب ظاهر و  كه نفقه زن از آن مال تامين شود. كند، ، قاضي حكم مي داشت

پذيرد ومهلتي برايش  ، قاضي بطرق متداول عذر او را مي بصورت آشكار مالي نداشت
كه تعيين شده است شوهرنفقه زن را نفرستاد بعد ازانقضاي  كند، اگردراين مدت تعيين مي

  دهد .  مي مهلت قاضي اين زن را بجاي شوهرغايب طالق
با وي آسان نباشد، بعلت اينكه مجاب  اگر غيبت شوهر طوالني باشد و تماس

كه مالي ندارد تا زنش  سكونت او مجهول است يا اينكه مفقود شده است و ثابت شد،
  .دهد كند، قاضي زن را بجاي او طالق مي ازآن نفقه خويش را تامين

  حقوق غيرمادي زن 

يرمادي غ كه زن بر شوهرش حقوق مادي دارد از قبيل مهريه و نفقه و حقوق قبالگفتيم
  شود:  كه بشرح زير بيان مي نيز بر ذمه او دارد، 

  حسن معاشرت و رفتار نيكو   - 1
كند،احترام و  كه درباره زنش آن را مراعات كه بر شوهر واجب است نخستين چيزي  -1

. و تا آنجاكه  بزرگداشت و حسن معاشرت و رفتار نيكو، با وي برابر عرف و عادت است

                                         
كه محل شوهر معلوم باشد و بنحوي  آيدكه مراد از غيبت نزديك آنست از سياق عبارات بعدي برمي - 1

  مترجم - .  ممكن است از انحاء تماس با وي
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كند يا بر  كند و دل وي را بدست آورد و رفتار او را تحمل لجوئيممكن است بايد ازاو د

�èδρç£...+فرمايد:  آن شكيبا باشد. خداوند مي Å°$ tã uρ Å∃ρ ã� ÷è yϑø9 $$ Î/ 4 βÎ*sù £ èδθßϑ çF÷δÌ� x. # |¤ yèsù βr& 

(#θèδt�õ3 s? $\↔ø‹x© Ÿ≅yè øgs† uρ ª! $# ÏµŠÏù # Z�ö�yz # Z��ÏWŸ2 ∩⊇∪_  :د بنحوشايسته و با زنان خو «]. 19[النساء
كنيد. اگردرآنان عيبي ديديد و از آن خوشتان نيامد، شكيبا  برابرعرف و عادت معاشرت

آيد، خداوند برايتان خير و منفعت فراوان  كه شما از آن بدتان مي باشيد شايد در آن چيزي
كه مرد با  ، آنست كامل و رشد و نمو ايمان . از جمله مظاهر اخالق »در آن قرار بدهد

أكمل المؤمنين إيمانا «فرمايد:  مسرش مهربان و ماليم باشد. پيامبر بزرگوار اسالم ميه
كسي است كه  ، كاملترين مومن از حيث ايمان« »أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم

.  »كنند اخالق نيكوتر داشته باشد. بهترين شماكسانيندكه نسبت بزنانشان بهتر رفتار مي
كردن و  ، نشانه شخصيت متكامل مرد است و اهانت بزرگداشت زنمراعات احترام و 

ما أكرمهن إال كريم، وما «فرمايد:  مي ص. پيامبر ، نشانه پستي و دنائت است خوار داشتن زن
شمارندكه جوانمرد باشند  دانند و محترم مي تنهاكساني زنان را بزرگ مي« »أهانهن إال لئيم

. بنرمي  »دارندكه پست و لئيم باشند ند وآنان را خوار ميكن و تنهاكساني به زنان اهانت مي
.  ، نشانه مراعات احترام اوست رفتاركردن و ماليمت و با وي شوخي و مالعبت نمودن

، در اين  گذاشت كه با او مسابقه مي نمود، با عايشه آنقدر ماليمت و مالطفت مي صپيامبر
سابقني فسبقني  اذا ارهقني اللحم ، فلبثنا حتي هسابقني رسول اهللا فسبقت «باره عايشه مي گويد: 

گرفتم تا اينكه  گذاشت و من ازاوسبقت مي با من مسابقه مي صپيامبر« »فقال هذه بتلك
 . بروايت » گرفت و فرمود: اين يكي به تالفي آن يكي بعدها در اثر چاقي او از من سبقت

  .احمد و ابوداود
كل شئ يلهو به ابن آدم، «:  گفت صپيامبر اند كه كرده احمد و صاحبان سنن روايت

كه  هرچيزي« »فهو باطل، إال ثالثا: رميه عن قوسه، وتأديبه فرسه، ومالعبته أهله، فإنهن من الحق
تربيت اسب وتمرين  ، و كند باطل است مگرسه چيز: تيراندازي انسان را سرگرم و مشغول

حقند و باطل نيستند اگرچه  كه اين سه چيز سواركاري وشوخي ومالعبت مرد با همسرش
  .»كنند انسان را هم بخود مشغول و سرگرم مي
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خود   كه مرد او را همپايه خويش سازد و او را بسطح از جمله اكرام و احترام زن آنست
برساند و از اذيت و آزار وي بپرهيزد و سخني نگويدكه او را رنجه سازد. ازمعاويه فرزند 

 ص؟ پيامبر كه حق زن ما بر ما چيست پرسيدم صپيامبر: از  گفت كه حبده روايت است
أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، وال تضرب الوجه، وال تقبح، وال تهجر إال «:  گفت

كه هرگاه خود خوراك خوردي بوي نيزخوراك بدهي  حق زن بر شما آنست « »في البيت
ه وصورت اوسيلي نزني واورا و هرگاه لباس پوشيدي به وي نيزلباس بپوشاني و برچهر

  .»ات زشت وقبيح نسازي واورا ترك نكني و با وي سخن بد نگوئي مگر در خانه
كه هست بپذيرد و با او  كه او را همانگونه ، كمال نيست و بر مرد است زن هميشه داراي

ا استوصوا بالنساء خيرا، المرأة خلقت من ضلع أعوج وإن أعوج م«گويد:  مي صبسازد پيامبر
زنان را به نيكي « »في الضلع أعاله، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج

پهلو آفريده شده است و كجترين قسمت دنده  - كج كنيد، براستي زن از دنده سفارش
شود و اگرآن را بحال خود  كني شكسته مي كه اگر بخواهي آن را راست باالترين آنست

كه كج وسالم باشد بهتراست  بديهي است چيزي - ماند مي - كج بگذاري همچنان
آيدكه در  . بروايت بخاري و مسلم از اين حديث برمي» -كه شكسته شود ازچيزي

، دشوار و غيرممكن  كج خلقي هست و تالش براي اصالح آن سرنوشت و طبيعت زن
بايد ،  پذيرد. و با توجه بدين صفت كماني است كه راستي را نمي است و مانند دنده كج

ممكن با وي رفتار و معاملت نيكو داشته  مصاحبت وي را پذيرفت و به بهترين وجه
راهنمائي او غافل شد وكج رفتاري او را دركارها بايد  الوصف نبايد از تربيت و ، مع باشي

پوشد، وآنها  به وي گوشزد نمود، گاهي پيش مي آيدكه مرد ازمزايا و فضايل زن چشم مي
بيند و در نظر خويش  و تنها بعضي از خصال و خوي ناپسند او را مي گيرد را ناديده مي

كندكه مردان بايد بين خوبيها و بديهاي زن موازنه  نمايد. لذا اسالم توصيه مي مي متجسم
كه چيزهاي ناپسند دارند، چيزهاي پسنديده نيز دارند  گونه برقرار سازند، زيرا زنان همان

نبايد «» ؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا، رضي منها خلقا آخرال يفرك م«فرمايد:  مي صپيامبر
آيد، از بعضي  مرد مومن زن مومن را مبغوض دارد، زيرا اگرازبعضي ازاخالق او بدش مي

  .»آيد از اخالق او خوشش مي
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  صيانت و حفظ زن  - 2
كه  چيزهائي كه در حفظ و صيانت همسر خود بكوشد و از همه بر شوهر واجب است

سازد وكرامت وارج اورا مورد  دار مي نمايد وآبروي او را لكه و را مخدوش ميشرافت ا
كند، او را حفظ و صيانت  دهد وشهرت وآوازه او را بدنام مي اهانت و خواري قرارمي

  .آيد كه خداوند ازآن خوشش مي نمايد، اينست غيرتي
ن المؤمن يغار، وغيرة إن اهللا يغار، وإ«:  گفت صكه پيامبر كرده بخاري ازابوهريره روايت
.  براستي خداوند غيرتي است و مومن نيز غيرتي است «» اهللا أن يأتي العبد ما حرم عليه

يعني  - كه بنده اوكاري را انجام دهدكه براو حرام شده است  غيرت خداوند وقتي است
  .»پذيرد گردد و آن را نمي خداوند ناخشنود مي

ما أحد أغير من اهللا، ومن «:  گفت صكه پيامبر از عبداهللا بن مسعود روايت شده است
غيرته حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وما أحد إليه المدح من اهللا، ومن أجل ذلك أثنى على 

هيچكس «» نفسه، وما أحد أحب إليه العذر من اهللا، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين
كه زشتيها و ناشايستيهاي پيدا و ناپيدا و  تر نيست و بدينجهت است از خداي تعالي غيرتي

، و هيچكس باندازه خداوند ازمدح و ستايش خوشش  كرده است آشكار و پنهان را حرام
. و هيچكس به اندازه خداوند از  كه خويشتن را ستوده است آيد، و بدينجهت است نمي

كه  نيده استگردا گردد و لذا پيامبران را مبعوث خوشحال نمي پوزش و عذر بدرگاه او
مردم را برحمت وعفو وي بشارت دهند و مردم را از عذاب و بادافره نافرماني او 

  . »بترسانند
من اگر مردي را با زنم ببينم بدون گذشت او  :  گفت كه سعد بن عباده روايت شده است

ني، النا أغير منه، واهللا أغير م.أتعجبون من غيرة سعد«:  گفت صكشم پيامبر را با شمشير مي
آيا از غيرت سعد در شگفت  «» ومن أجل غيرة اهللا، حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن

تر است و لذا خداوند  ترم و خداوند از من غيرتي هستيد، بخداي سوگند من از او غيرتي
  .»، حرام كرده است كارهاي زشت و ناشايست را آشكارا و نهان

ثالثة ال يدخلون الجنة: العاق لوالديه، «:  گفت صاز ابن عمر روايت شده كه پيامبر
كه از پدر و مادرش نافرماني  روند: كسي سه كس به بهشت نمي«» والديوث، ورجلة النساء
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كه خود را بمردان شبيه سازد و لباس مردان  ناموس باشد و زني كه ديوث و بي كند وكسي 
  .»بپوشد

. و از  م اسناد آن صحيح استاند و بقول حاك كرده نسائي و جزار و حاكم آن را روايت
ثالثة ال يدخلون الجنة أبدا: الديوث، والرجلة «گفت:  صكه پيامبر عمار بن ياسر روايت شده

فما الديوث؟ قال: الذي .قالوا: يارسول اهللا: أما مدمن الخمر فقد عرفناه.من النساء، ومدمن الخمر
كس هرگز  سه« »ال: التي تتشبه بالرجالال يبالي من دخل على أهله قلنا: فما الرجلة من النساء؟ ق

گفتند: اي رسول خدا ما   و مدمن الخمر،» رجله النساء«روند: ديوث و  به بهشت نمي
  شود؟ گفته مي كسي گسار و شراب خوار، ديوث به چه دانيم كه مدمن الخمر يعني مي مي

رود،  كسي پيش زن و بچه او مي كه چه كه برايش مهم نيست : ديوث كسي است گفت
. طبراني آن را  »كه خود را بمردان شبيه سازد : زني گفت  ؟ وگفتند: رجله النساء چيست

  . كسي مورد نقد واقع نشده است گفته است كه در ميان راهيان آن كرده و منذوي روايت
خواسته  كه نسبت به زنش غيرت داشته باشد، از او نيز كه برمرد واجب است همانگونه

ظن نداشته باشد و راه مبالغه  گيرد و بسيار سوء ت خود راه اعتدال پيششود كه در غير مي
ظن را از  كند و سوء دنبال كه تمام حركات و سكنات زن خويش را و اسراف پيش نگيرد،

حد بگذراند ونبايد درپي عيب جوئي وي باشد، زيرا اين گونه اخالق ورفتارپيوند ورابطه 
گرددكه خداوند به صله رحم امركرده  له رحم ميزند وموجب قطع ص زناشوئي را بهم مي

  . است
إن من الغيرة ما يحبه اهللا، ومنها ما يبغضه اهللا، ومن الخيالء ما يحبه «فرمايد:  مي صپيامبر

اهللا، ومنها ما يبغضه اهللا، فأما الغيرة التي يحبها اهللا: فالغيرة في الريبة، والغيرة التي يبغضها اهللا: 
ة ... واالختيال الذي يحبه اهللا اختيال الرجل بنفسه عند القتال، وعند فالغيرة في غير ريب

كه  براستي غيرتي است «» الصدمة...، واالختيال الذي يبغضه اهللا االختيال في الباطل...
كه خداوند آن را دوست ندارد و خودپسندي و  خداوند آن را دوست دارد و غيرتي است

كه خداوند آن را  تكبري است ارد و خودپسندي وكه خداوند آن را دوست د تكبري است
كه بر اثر شك وگمان پيش آيد  كه خداوند آن را دوست دارد آنست دوست ندارد. غيرتي

كه بدون شك وگمان باشد بلكه ناشي از  آيد آنست كه خداوند ازآن خوشش نمي و غيرتي
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كه  آنستكه خدا ازآن راضي است  سوظن و بدگماني باشد. و خودپسندي و تكبري
كه خداوند ازآن  دهد. وآنچه بهنگام جنگ و برخورد با دشمن مرد از خود نشان مي

. بروايت ابوداود و  »كه خودپسندي و تكبر بيهوده و باطل باشد ناخشنود است آنست
  .  جابر ابن عنبره نسائي و ابن حبان از

از خويشتن  كه  نسبت بزنت بيش از اندازه غيرتي مباش « : گفته است حضرت علي   
  . » ظن داشته باشي نيز سوء

  مباشرت و همبستري با همسر  -٣ 
كه با همسرخود جماع نمايد و  گفته است برمرد فرض وواجب است ابن حزم

گردد، يك بار با وي آميزش  همبسترگردد، حداقل در هر بار طهركه از قاعدگي پاك مي
رت مرتكب عصيان و نافرماني نمايد، اگر قدرت آن را داشته باشد، در غير اين صو

#...+فرمايد:  . چون خداوند مي خداوند شده است sŒÎ*sù tβö� £γsÜ s?  ∅ èδθ è? ù'sù ôÏΒ ß]ø‹ym ãΝä. t�tΒ r& 

ª! چون زنانتان از قاعدگي پاك شدند، آنگونه كه خداوند بشما « ].222 البقرة:[ _∪⊅⊅⊅∩...#$
  .»كنيد اجازه داده است با آنان نزديكي و آميزش 

اند، اگر مرد عذري نداشته باشد، اين عمل در  گفته ور علماء نيز همچون ابن حزمجمه
،  كار بر وي واجب نيست گفته است اين . اما شافعي مدت طهر يك بار بر وي واجب است

كه استيفاي حق  چون جماع و آميزش حق او است و مانند ديگرحقوق بر او واجب نيست
كه در مدت چهار ماه حداقل يك بار با  واجب است نمايد. امام احمدگفته است بر مرد

اين مدت را ”  كه ايالء كرده است كسي لي = مو “زنش آميزش نمايد، چون خداوند براي 
  .  مقدركرده است پس براي ديگران نيز چنين است

امام احمدگفته است اگرمردي به مسافرت رفت وزنش را با خود نبرد و بدون عذر و 
تواند مراجعت نكند، پس از آن بوي نوشته  ، تنها شش ماه ميپوزش مراجعت نكرد

ق  اندازد و زن را طال ، حاكم بين زن و شوهرجدائي مي شودكه برگردد اگربرنگشت مي
كه ابوحفص با اسناد خود از زيد بن اسلم روايت كرده كه  دهد. دليل او روايتي است مي

  : گفت
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 اي پرداخت و ازكنار خانهگشت و حراست  شبي عمر بن خطاب در مدينه به

  خواند:  كه زني در آن اين ابيات را مي گذشت
  تطاول هذا الليل واسود جانبه وطال علي أن ال خليل أالعبه

  واهللا لوال خشية اهللا وحده لحرك من هذا السرير جوانبه
 ولكن ربي والحياء يكفيني وأكرم بعلي أن توطأ مراكبه

كه دوستي ندارم تا با وي  دتي است طوالني چقدر اين شب دراز و تاريك است و م
هاي اين تخت تكان  كناره مالعبت كنم بخداي سوگند اگر تنها ترس از خدا نبود، 

شود و  خوابيد و ليكن خدا و شرم و حياء از او، مانع من مي خورد و ديگري بر آن مي مي
و كسي بر مركوب كسي پا جاي پاي او بگذارد   گذارم دارم و نمي شوهر خود را بزرگ مي

كه شوهر او در   گفتند: اين زني است  . عمر بن خطاب از حال وي پرسيد، او سوار شود]
جنگد و مدتي است غايب است عمر نزد او فرستاد و گفت به خانه او بيايد تا  راه خدا مي

برگرداند. سپس پيش دخترش  احساس تنهائي نكند و شوهرش را نيز از جبهه جنگ
تواند دوري شوهرش را  نين رفت و از او پرسيد كه يك زن چقدر ميالموم حفصه ام

، چنين سوالي را  كسي كسي چون تو از همچون من   : سبحان اهللا گفت كند؟ حفصه  تحمل 
. حفصه  كردم : اگر بخاطر حال مسلمانان نبود چنين سوالي را از تو نمي كند؟ عمر گفت مي

كند. لذا عمر براي  دوري شوهر را تحمل تواند  : تا پنج يا شش ماه زن مي گفت 
جنگجويان اسالمي شش ماه را تعيين نمود كه يك ماه را در راه باشند و چهارماه در 

كنند كه جمعاً مدت دوري از  ميدان جنگ بمانند و يك ماه را هم در راه مراجعت صرف 
  .شان شش ماه طول بكشد خانواده

كه هر چهار روز يك  است شايسته است گفته  امام محمد غزالي از علماي شافعيه
، چون تعداد زنان مجاز  كاربعدالت نزديكتراست بارمرد با همسرخود آميزش نمايد واين

حسب نياز زن به  . البته اين مقدار بر شرعي چهار تا است پس تا اين اندازه تاخيرروا است
كند  زن را تامينكه نياز جنسي  شود و بر مرد واجب است كم و زياد مي خويشتن داري 

گردد  ، دعوي مطالبه جماع و آميزش ثابت نمي اگرچه بعلت شرم و حياء و دشواري اثبات
  . و وفاي بدان دشوار است
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مومنان  : اي امير : زني نزد عمربن خطاب آمد و گفت گفت محمد بن معن غفاري 
ت ندارم باشد و من دوس ، در روز روزه است و بشب مشغول عبادت مي براستي شوهر من

: آري  گفت  . عمر به وي از او شكايت كنم در حاليكه مشغول اطاعت خداوند است
. بازهم زن اين سخن را تكرار كرد و عمر همين جواب را به وي  شوهر، شوهر تو است

دارد، از اينكه شوهرش  : اي امير مومنان اين زن شكايت و شكوه گفت  داد... كعب اسدي
كه مقصود وي را  : همانگونه شود. عمر گفت ا او همبستر نمياز بستر او دور است و ب

زن را پيش من حاضر كنيد، و  : شوهر اين گفت  . كعب كن ، در بين آنان داوري اي فهميده
: اين شكايت در  : زنت از تو شكايت دارد. اوگفت گفت  او را حاضركردند.كعب به وي
  : نخير.  گفت ؟  باره خوراك و آشاميدني است

  : س آن زن به سخن آمد و گفتپ  
  يا أيها القاضي الحكيم رشده ألهى خليلي عن فراشي مسجده

  زهده في مضجعي تعبده فاقض القضا، كعب، وال ترده
 نهاره وليله ما يرقده فلست في أمر النساء أحمده

كني و داوريت خردمندانه است  اي قاضي كه از روي رشد و آگاهي داوري مي«
گردد. عبادت او را بترك   كه شوهر از همبستريم غافل گرديده  موجب  عبادت و نماز شب

خوابد و  كن و آن را بپذير. او شب و روز نمي  كعب داوري : اي كشانده است همخوابگي
  .»پسندم كار او را درباره زنان نمي من

  گفت: شوهر آن زن 
نحل وفي السبع الطول وفي  في سورة ال زهدني في النساء وفي الحجل أني امرؤ أذهلني ما نزل«

  ».كتاب اهللا تخويف جلل
كه درباره خوف  هاي بلند هفتگانه و آنچه كه در سوره نحل و در سوره براستي چيزي«

توجه و  بزرگ و روزقيامت درقرآن آمده است مرا درباره زنان و زينت و آرايش آنهابي
  .» عالقه ساخته است بي

  كعب گفت:
  ». فأعطها ذاك ودع عنك العلل يبها في أربع لمن عقل إن لها عليك حقايا رجل نص«  
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شود يعني اگر چهار  اي مرد او برتو حقي دارد. بهره او نسبت به چهار زن تعيين مي«  
 زن داشتي ازچهار روز و شب يك شبانه روز نوبه او بود، پس حق اورا بجاي آر و

  .»جوئي مكن بهانه
كه دو زن يا سه زن يا چهار زن  ده استكر : خداوند براي تو حالل  گفت كعب  سپس 

كه در آنها  ، بنابراين ازهر چهار شبانه روز سه شبانه روزش مال شما است داشته باشي
باشدكه بحال وي برسي و  كني و يك شبانه روزنوبت زنت مي خداي خويش را عبادت

  ... حقوق زناشوئي او را بجاي آري
دانم از كداميك از اين دو كار  من نمي : بخداي سوگند گفت كعب   عمر بن خطاب به

كه در  ، يا از اين داوري ؟ از اينكه مقصود آنها را فهميدي و خرسندگردم  كنم شما تعجب
گماردم و آنجا در بين مردم   كردي؟ پس برو ومن ترا به منصب قضاوت دربصره بين آنان 

  داوري كن. 
همسر از جمله صدقاتي كه همبستري وآميزش با  در سنت صحيح نبوي آمده است

كه  كرده است كند. مسلم روايت كه خداوندپاداش نيك آن را به مرد عطا مي است 
قالوا يا رسول اهللا: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له .ولك في جماع زوجتك أجر«:  گفت  صپيامبر

الل كان له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر! فكذلك إذا وضعها في ح
... هركس با همسر خويش همبستري و آميزش كند، نزد خداوند مزد و پاداش  « »أجر

، پاداش  پاسخ دهيم  خويش  اي رسول خدا آيا اگر ما به تمايالت شهواني ، دارد. گفتند:
گشتيد  ... او فرمود: آيا اگر بجاي همسرتان با زنان بيگانه وحرام برشما، همبسترمي ؟ داريم
كه برشما حالل هستند، همبستر شويد، پاداش  بود؟... پس اگر با زنانتان  ا گناهي ميبر شم

  .»ايد كرده نيكو مزد نزد خداوند داريد، چون به امر او عمل
را ببوسد  كند و او كه مرد با همسرخويش مداعبت ومالعبت ومالطفت مستحب است

كند. ابويعلي از  ا برآوردهو مراعات حال اورابنمايد تا او نيزنيازهاي جنسي خويش ر
إذا جامع أحدكم أهله فليصدقها، فإذا «:  گفت صكه پيامبر كرده است بن مالك روايت انس

هرگاه يكي از شما با «» قضى حاجته قبل أن تقضي حاجتها فال يعجلها حتى تقضي حاجتها...
 كه پيش ازاو كرد.و همبستر شدبا وي راست ومخلص باشد. وقتي همسر خود آميزش
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رسد، شتاب نكند تا او نيز بكام خويش برسد و  شود و بكام خويش مي نيازش برآورده مي
هال «:  گفت در پاسخ بيكي ازيارانش ص. قبالنيزگفتيم كه پيامبر » نيازش برآورده شود...

كني واو نيز با تو  كه توبا او مالعبت اي را بزني نگرفتي چرا دوشيزه«» بكرا تالعبها وتالعبك
  .»كند مالعبت

  حجاب و ستر عورت بهنگام جماع 
كشف  ، ستر عورت كند مگر اينكه ، كه انسان در همه احوال اسالم دستور داده است

:  : گفتم كه گفت  كرده  بهز پسر حكيم از پدرش و از جدش روايت عورت مورد نياز باشد. 
ام قسمت را بهنگام جماع بپوشانيم و كد كدام قسمت از عورت خود را   اي رسول خدا،«

كن مگر پيش زنت يا   : عورت خود را هميشه بپوشان و ستر عورت ؟... گفت نپوشانيم
  . كنيزت

: اگر برايت ممكن شد كه  ... گفت : اي رسول خدا اگر مردم با هم باشند چطور؟ گفتم
: خداوند  ... گفت : اگر كسي تنها باشد چطور؟ كسي ترا نبيند، نگذار كسي ترا ببيند. گفتم

روايت  . ترمذي اين »ه هميشه و همه جا هست پس از او شرم و حيا كردن رواتر استك
  .است   دانسته  »حسن«و آن را   را آورده

كشف عورت نمود ولي با اين حال  توان  آيد كه بهنگام جماع مي از اين حديث برمي
  .كه زن و شوهر پيش يك ديگر كامال برهنه باشند  هم شايسته نيست

إذا أتى أحدكم أهله فليستتر، وال يتجردا تجرد «:  گفت صگويد: پيامبر بد سليميعتبه بن ع
هرگاه يكي از شما با همسر خويش همبسترشد، خود را بپوشاند. براي آنان  «» العيرين

كرده  ماجه اين روايت را نقل . ابن »شايسته نيست همچون خران خود راكامال برهنه سازند
  . است

إياكم والتعري، فإن معكم من ال «:  گفت صكه پيامبر روايت است از عبداهللا پسر عمر
از اينكه خود را «» يفارقكم، إال عند الغائط، وحين يفضي الرجل إلى أهله، فاستحيوهم وأكرموهم

شوند  فرشتگاني هستندكه ازشما دور نمي - برهنه سازيد بپرهيزيد، زيرا با شماكساني 
، پس ازآنان شرم و حياكنيد و آنان  ا همسرتانمگربوقت قضاي حاجت وهنگام آميزش ب
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  دانسته است. حضرت عايشه» غريب «. ترمذي اين روايت آورده و آن را  »راگرامي داريد
  . » ام او را نديده عورت مرا نديده ومن نيزهرگزعورت صهرگز پيامبر «:  گفت
  

  بسم اهللا گفتن بوقت جماع 
كند. بخاري و مسلم و  و نام خدا شروع  كه انسان جماع را با استعاذه  سنت است

لو أن أحدكم إذا أتى «:  گفت صاندكه پيامبر كرده ديگران از عبداهللا فرزند عباس روايت
أهله، قال: بسم اهللا، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقنا. فإن قدر بينهما في ذلك ولد، 

شما بوقت جماع بگويد: بنام خدا،  چنانچه يكي از « »لن يضر ذلك الولد الشيطان أبدا
، دور گردان، اگر تقدير چنين  كني كه نصيب ما مي خداوندا، شيطان را از ما و از فرزندي

  .»رساند گردد، هرگز شيطان وي را آسيب نمي باشد كه با اين جماع فرزندي نصيبشان 

  گذرد حرام است   كه بهنگام جماع بين زوجين مي نچه بازگوكردن آ
ردن جماع ونقل آن براي ديگران مخالف با مردانگي و جوانمردي است و بازگوك

اي ندارد. و شايسته  كه بدان نيازي نيست و فايده ، آنچنان سخن بيهوده و پوچي است
گفتن آن باشد. در حديث صحيح  كه انسان ازگفتن آن پرهيزكند مگر اينكه نيازي به است

كه از  نشانه نيكو مسلمان بودن آنست  « »ال يعنيهمن حسن إسالم المرء تركه ما«:  آمده است
. خدا كساني را كه از سخنان پوچ و كار بيهوده پرهيز »سخن بيهوده و كار بيفايده بپرهيزد

t+ستايد:  كنند مي مي Ï% ©!$# uρ öΝèδ Çtã Èθ øó ‾=9 $# šχθ àÊ Ì� ÷èãΒ ∩⊂∪_  :كه از  و كساني  « ].3[المؤمنون
. اگر نيازي به بازگوكردن آن باشد اشكالي ندارد. »گردانند ي سخنان ياوه و كار بيهوده رو

.  كرد كه شوهرش از عمل جماع عاجز و ناتوان است شكايت صگويند زني پيش پيامبر
. اگر زن يا » كنم ، پاره مي او را همچون تكه چرم «:  گفت صشوهرش درحضور پيامبر

خويش را و كردار وگفتار خويش  كار آميزش خود را ذكر كند و راز بين  شوهر به تفصيل
  . كنند حرام است را فاش
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إن شر الناس عند اهللا منزلة يوم القيامة: «:  گفت كه كرده است روايت صابوسعيد ازپيامبر 
بدترين مردم در روزقيامت ازحيث  «» الرجل يفضي إلى المرأة، وتفضي إليه، ثم ينشر سرها

كرده است  زش نموده وزن نيزبا وي آميزشكه با زن خود آمي منزلت درنزد خداكسي است
  . كرده است . امام احمد اين روايت را نقل»كند سپس او راز وي را فاش مي

:  نمازگزارد و چون سالم داد، روي به مردم نمود و گفت صگويد: پيامبر ابوهويره 
كه هرگاه با زن خود همبستر شود  سر جاي خود بنشينيد. آيا در ميان شماكسي هست

كند، سپس چون بيرون آيدگويد: با زن خود  را بروي خويش ببندد و پرده آويزانودر
: و  ... همه ساكت شدند وكسي دم نزد. سپس روي بزنان نمود وگفت ؟ كردم چنين و چنان

بريك زانونشست و » كعب« ... دختر جوان ؟ آيا در ميان شما نيز چنين كسي هست
: آري بخداي سوگند، هم  را بشنود، و گفتاورا ببيند وسخن او صسركشيد تا پيامبر

دانيد كساني كه چنين  : آيا مي گفت صگويند. پيامبر ، سخن مي مردان و هم زنان از آن
اي  ، به شيطان نر و ماده ... براستي چنين زنان و مرداني مانند؟ كنند به چه كساني مي 

و مردم آنان را نظاره مي  شوند مانند كه در سر راه همگاني نشسته و با هم همبستر مي مي
   .كنند

  اند.  كرده احمد و ابوداود اين روايت را نقل

  عمل لواط با همسر 

پذيرد و شريعت  فطرت پاك وطبع سليم از عمل لواط با همسرنفرت دارد و آن را نمي

.öΝä+فرمايد:  . خداوند مي اسالم نيز آن را حرام نموده است äτ!$ |¡ ÎΣ Ó^ ö�ym öΝä3©9 (#θè? ù' sù öΝä3 rOö�ym 

4’ ‾Τr& ÷Λä÷∞Ï©...∩⊄⊄⊂∪_ ]:زنان شما مركز بذرافشاني شما هستند و مزرعه سودمند « ].223 البقرة
كنيد و بكشتزار   توانيد با آنها آميزش باشند، شما هر زمان و هر جاكه بخواهيد مي شما مي

و  محل كاشتن و كشتن است» حرث «. بديهي است كه  »خويش برويد و بذرافشاني كنيد
،  كشته در اينجا، فرزند است پس امر بكشتن و كاشتن كه  مراد در آيه محل تولد بچه است 
  .  ، لواط حرام است ، بنابر اين جماع از راه مشروع است نه لواط
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باشد كه بر ما است آن را بكاريم و  كشتزار ما مي  : ارحام زنان ما زمين گفته است ثعلب 

∅ ...+فرمايد:  ند و بروياند و لذا ميكه آن را سبزك بر خداوند است èδθ è? ù'sù ô ÏΒ ß]ø‹ym 

ãΝä. t� tΒr& ª! كه خدا به شما فرمان داده و  و چون پاك شدند از طريقي « ].222 البقرة:[ _∪⊅⊅⊅∩...#$

’4+. و  »كه خداگفته است با آنان آميزش كنيد...  آنگونه ‾Τr& ÷Λä÷∞Ï©_  بمعني بهر كيفيت كه
:  اند كه كرده  د. درباره سبب نزول اين آيه بخاري و مسلم روايتباش مي  خواهيد، مي

كند   كردند كه اگر مرد از پشت با زنش جماع گمان مي صيهوديان در زمان پيامبر 
كردند و خداوند در رد  اش لوچ احول خواهد بود و نصاري نيز از يهوديان پيروي مي بچه

.öΝä+:  ايشان اين آيه را نازل فرموده äτ!$ |¡ ÎΣ Ó^ ö� ym öΝä3 ©9 (#θè? ù' sù öΝä3rOö� ym 4’ ‾Τr& ÷Λä÷∞Ï©...∩⊄⊄⊂∪_ ]:البقرة 

كه از لواط پرهيز كنيد و مقصودتان بذرافشاني و باروري و ادامه نسل و   يعني مادام ].223
كه دلتان بخواهد اشكالي ندارد. احاديث نبوي  حفظ آن باشد جماع را بهر كيفيتي 

. امام احمد و ترمذي و  اط با همسر حرام و ممنوع استصراحت دارند براينكه عمل لو
با  «» أو قال: في أدبارهن.ال تأتوا النساء في أعجازهن«:  گفت صابن ماجه گويند. پيامبر

. راويان اين حديث موثوق به هستند. عمرو بن شعيب از »انجام ندهيد  زنانتان عمل لواط
ود: هركس از پشت با زنش فرم صكه پيامبر كرده است پدرش و از جدش روايت

. احمد و صاحبان سنن از ابوهريره  كوچك را انجام داده است  كند او عمل لواط نزديكي
كه از پشت با  كسي  «» ملعون من أتى امرأة في دبرها«:  گفت  صاند كه پيامبر كرده  روايت

  بن تيميه. ا » كند و مرتكب عمل لواط گردد او ملعون و نفرين شده است  زن خود نزديكي
كند و مرتكب عمل لواط شود، اگر زنش از او  گويد: هركس از پشت با زنش نزديكي

گيرند و اگر زن  كند و بدين عمل تن در دهد هر دو مورد تعزير شرعي قرار مي اطاعت 
كه دو نفر فاجر كه   اطاعت نكند بايد اين زن و شوهر از هم جدا كرده شوند همانگونه

  شوند. مي از هم جدا كرده  شوند گناه مي مرتكب 

  نسل  و محدود كردن   از انزال  جلوگيري 
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كثرت نسل و ازدياد آن را مورد تشويق قرار داده است زيرا ازدياد  كه اسالم   قبال گفتيم
وإنما العزة «باشد كه گويند:  ، مظهر و نشانه نيرو و قدرت مي ، در ميان ملتها و اقوام جمعيت

. و آن را اسالم يكي از عوامل مشروعيت » گروه بيشتر است ار از آنعزت و افتخ « »للكاثر
تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم االمم يوم «:  گفت ص، كه پيامبر ازدواج قرار داده است

كنيد، براستي در  زايند ازدواج  زا هستند و بچه مي با زنان مهربان و زناني كه بچه « »القيامة
.  » كنم ، مباهات و افتخار مي رت جمعيت شما بر ديگر ملتها و اديانروز قيامت من به كث

م محدود كردن نسل و جلوگيري از حاملگي  ، اسال اي با اين حال در شرايط و احوال ويژه
گيري از حاملگي به وسيله دارو باشد يا بوسايل  ، خواه اين پيش را منع نكرده است

اي عائله فراوان باشد و نتواند فرزندان خود را گيرد. بنابراين اگركسي دار صورت ديگري
كه از حاملگي زنش  كند، برايش مباح و جايز است بنحو صحيح و شايسته تربيت

كند و برنامه تنظيم خانواده را اجرا نمايد. و اگر زن ضعيف و ناتوان باشد يا  جلوگيري 
زهم جلوگيري پشت سر هم بزايد و هر سال حامله شود يا شوهرش تنگ دست باشد، با

اند دراين اوضاع و احوال  ، بلكه بعضي از علماگفته از بارداري مباح و جايز است
گويد: اگر زن نگران از دست   . امام محمد غزالي جلوگيري نه تنها مباح بلكه سنت است

  گيري كنند.  وي جلو كه از حاملگي دادن جمال و زيبائي خود باشد، حق زوجين است
اند بطوركلي جلوگيري از حاملگي و تنظيم خانواده مباح  گفته ل علم عده بسياري از اه

  :اند كرده است و بدينگونه استدالل 
از انزال  صما در زمان پيامبر : “ اند كه اوگفت بخاري و مسلم از جابر روايت كرده -1

از اين  صشد يعني پيامبر همچنان نازل مي ص، و قرآن بر پيامبر كرديم جلوگيري مي
  .كرد مااطالع داشت و اگر ممنوع بود، قرآن آن را منع ميعمل 
گيري  از انزال پيش صزمان پيامبر : ما در مسلم از جابر روايت كرده است كه گفت -2

نيز رسيده بود و از آن اطالع پيداكرده بود و ما  صكرديم و اين عمل ما بگوش پيامبر مي
  .را ازآن منع نمي نمود

جلوگيري  ايم كه آنان روايت كرده صپيامبر روهي از ياران امام شافعي گويد: ما ازگ
: سعدبن ابي وفاض  اند. بيهقي گفته است اند و در آن اشكالي نديده از انزال را جايز دانسته
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و ابوايوب انصاوي و زيد بن ثابت و ابن عباس و ديگران جلوگيري از انزال را جايز 
  . استاند و مذهب مالك و شافعي نيز چنين  دانسته

اتفاق نظر دارند بر اينكه وقتي  -خدايشان بيامرزاد  -عمر بن خطاب و علي بن ابيطالب 
گذشته  كه هفت مرحله بر وي شود، كشي محسوب مي ، بچه اسقاط حمل و سقط جنين

عبيد بن رفاعه و  قاضي ابويعلي و ديگران با اسناد خود از -كرده باشد  باشدوآنها را طي
بير و سعد و گروهي از اصحاب  : علي بن ابيطالب و ز گفت دكهان كرده ازپدرش نقل

عزل جلوگيري ازانزال بمنظور  «درنزد عمر بن خطاب نشسته بودند و از مساله  صپيامبر
كنندكه  گمان مي : مردم گفت گفتند: اشكالي ندارد. مردي سخن بميان آمد، همه» گيري پيش

:وقتي زنده  گفت بيطالب  علي بن  است» زنده بگوركردن بچه «اين عمل هم يكنوع 
كرده باشد. مرحله پرورش از  مرحله را طي كه جنين هفت پذيرد، بگوركردن تحقق مي

،  گوشت ، مرحله تبديل به پاره ، مرحله تبديل به زن بسته ، مرحله تبديل به نطفه خاك
شكل گوشت براندامها، و مرحله  ، مرحله رويش مرحله پديد آمدن استخوان بندي بدن

، خدايت عمر  گفتي : راست . عمر بن خطاب اين سخن را از علي شنيد وگفت پذيري
  .طوالني دهاد

اند كه  كرده گويند: جلوگيري از حاملگي حرام است و آنان بروايتي استدالل   ظاهريه
از  -عزل  - :گروهي ازمردم درباره جلوگيري ازانزال  گفته است  جذامه دختر وهب

اين عمل يكنوع بچه  «» ذلك هو الواد الخفي«:  گفت صدند، پيامبركر سوال صپيامبر
  ».زنده بگوركردن پنهاني است

احاديث صحيحي آمده » صحيح «: در  گفته است امام محمد غزالي درباره اين روايت
ذلك «:  گفته است صكه بموجب آنها جلوگيري از انزال مباح است و اينكه پيامبر است 

كه كراهت و مكروه بودن آن عمل را   است»  الشرك الخفي« ماننددرست ، »الواد الخفي
يعني پرهيزازاين  رساند نه حرام بودن آن را و مقصود از كراهت هم خالف االولي است مي

گويند: نشستن در مسجد بدون   كه . و اين عمل خوب نيست همانگونه عمل بهتر است
گويند:  ي از علماي حنفيه ميذكر و نماز خواندن مكروه است يعني خوب نيست بعض
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كه زن رضايت داشته  جلوگيري از انزال بمنظور پيشگيري از حاملگي وقتي مباح است 
  باشد در غيراين صورت مكروه است . 

  سقط جنين 

شت و  پس از اينكه نطفه در رحم زن قرارگرفت و يكصد و بيست روز بر آن گذ  
شود و موجب  قتل نفس محسوب مي، چون  جنين شد، انداختن و سقط آن حالل نيست

  باشد. عقوبت دنيا و آخرت مي
روز) چنانچه  120 اما اسقاط جنين و از بين بردن حاملگي پيش ازگذشت اين مدت (

سببي و عذري در بين باشد مباح است و اگر سببي و عذر حقيقي در بين نباشد مكروه 
ز اسقاط جنين پيش ازآنكه در جواز يا عدم جوا :  گفته است » سبل السالم «. صاحب  است

ناشي  -عزل   - م جواز جلوگيري از انزال  وي روح دميده شود از اختالف در جواز و عد
دانند  دانند سقط جنين را نيز جايز مي را جايز مي» عزل «كه  كساني شود. بنابراين مي

د و حرمت دانن دانند به طريق اولي سقط جنين را حرام مي را حرام مي» عزل «كه  وكساني
. و هركاري راكه زن بمنظوراز بين بردن حاملگي انجام دهد همين حكم را  آن بيشتراست

فرمايد: اسقاط جنين جنايت  . امام محمد غزالي مي . پايان سخن مولف سبل السالم)1(دارد
كه نطفه در رحم  آيد و اين جنايت درجات و مراحلي دارد: وقتي بر موجود بحساب مي

آب وي آميخته شد و براي پذيرش زندگي آمادگي يافت تباه ساختن و از  قرارگرفت و با
گوشت تبديل شد تباه ساختن  كه به خون بسته و پاره باشد. وقتي بين بردن آن جنايت مي

كاملي بخودگرفت زشتي  كه درآن روح دميده شد وشكل باشد، وقتي آن جنايت بيشتري مي
  گردد. اين جنايت بيشتر و بيشتر مي

                                         
كه نطفه در رحم زن قرارگرفت چهل روز بصورت نطفه  : وقتي گفت صعبداهللا گويد: پيامبر - - 1

ماند و پس از آن به پاره  ماند و پس ازآن به خون بسته تبديل و چهل روزبصورت خون بسته مي مي
شود و سپس  مي ماند، سپس در آن روح دميده گوشت تبديل و چهل روز بصورت پاره گوشت مي
   گردد. مولف  روزي و مدت اجلش و عمل نيك و بد او معين مي
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    = سوگند خوردن بر ترك عمل زناشوئي با همسر ءايال

و   ايالء درلغت بمعني امتناع ورزيدن از چيزي است به وسيله سوگند يادكردن
دراصطالح شريعت و فقه اسالمي بمعني امتناع ورزيدن ازهمبستري و جماع با همسربه 

م خدا يا بنام ، بنا باشد. خواه اين قسم خوردن و سوگند يادكردن وسيله سوگند خوردن مي
  روزه يا صدقه و احسان يا حج يا طالق باشد.

خواستند زن را در تنگنا قرار دهند و بوي زيان و ضرر  كه مي مردمان جاهليت وقتي
كردندكه با زن خود در مدت يك سال يا دو سال يا بيشتر نزديكي  برسانند، سوگند ياد مي

آوردند كه زن از مزاياي  زن پيش مي، بنابراين حالي را براي  نكنند و بوي دست نزنند
آمد، تا بتواند شوهر  كرد و همسر نبود و مطلقه نيز بحساب نمي همسري استفاده نمي

ديگري اختيار كند. خداوند تعالي خواست براي اين عمل زيانبخش حد و مرزي تعيين 
كار  بكه شوهردر اين مدت همه جوان  كند، لذا براي آن مدت چهار ماه را معين فرمود، 

گردد و به اشتباه خود پي ببرد. اگر خالل اين  خويش را بنگرد و بسنجد، شايد پشيمان
كه با زن خود نزديكي نمود و  ، بدينمعني مدت يا در آخر اين مدت پشيمان شد و برگشت

، چه بهتر، او اين حق را دارد.  سوگند را شكست و كفاره و تاوان شرعي آن را پرداخت
، زن مطلقه است و شوهر بايد او را طالق  پس از گذشت اين مدتدر غير اين صورت 

  تكليفي در مي آيد. دهد و زن از بي

%tÏ+فرمايد:  خداوند مي ©# Ïj9 tβθ ä9÷σ ãƒ ÏΒ öΝÎγÍ←!$ |¡ÎpΣ ßÈš/ t� s? Ïπyè t/ö‘r& 9�åκô−r& ( βÎ*sù ρâ !$ sù 

¨β Î*sù ©! $# Ö‘θ à xî ÒΟ‹Ïm§‘ ∩⊄⊄∉∪ ÷βÎ)uρ (#θ ãΒt“ tã t,≈n=©Ü9 $# ¨βÎ*sù ©! $# ìì‹Ïÿxœ ÒΟŠÎ=tæ ∩⊄⊄∠∪_ ]:البقرة 

كنندكه با آنها  يعني سوگند ياد مي كنند ( مي» ايالء «كساني كه از زنان خود « ].226-227
و در ضمن اين چهار ماه وضع  آميزش جنسي ننمايند) حق دارند چهار ماه انتظار بكشند (

و يا طالق و جدائي ازهم خود را با همسر خويش) از نظر زندگي و ادامه زناشوئي 
اشكال ندارد و جزكفاره  روشن سازند، اگردراين فرصت بازگشتند و پشيمان شدند (

و از اين عمل  چيزي بر آنان نيست) زيراخداوند آمرزنده و بسيار مهربان است (
كه آنهم شرايطي دارد،  گرفتند ( . و اگر تصميم به طالق و جدائي گذشت ميكند) ناشايست
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دراين صورت بخشش ومغفرت خداوند مسلم  ارد) خداوند شنوا و دانا است (مانعي ند
  . »باشد) نيست بلكه او از همه اسرار آگاه است و از نيت مرد باخبر مي

  مدت ايالء 
فقها اتفاق نظر دارند بر اينكه اگركسي سوگند يادكندكه بيش از چهارماه با زنش 

و اگر سوگند يادكندكه چهار ماه با او  شده است» ايالء «آميزش نكند او مرتكب عمل 
براي ”  ايالء “گويند حكم  آميزش نكند درباره او اختالف نظر دارند:ابوحنيفه وياران او مي

- ، مالك و احمد  شافعي -گانه فقه  و جمهور علماء و از جمله پيشوايان سه  او ثابت است
هار ماه را به او مهلت داده براي او ثابت نيست چون خداوند چ» ايالء «گويند حكم  مي 

كند وكفاره سوگند را بپردازد  كه بايد به وي مراجعت است و پس ازگذشت چهارماه است
  و يا او را طالق دهد. 

  حكم ايالء 
رخالل چهار  كسي سوگند ياد كند كه با زن خود آميزش وهمبستري نكند، اگرد هرگاه 

پايان » ايالء «ديكي و آميزش جنسي نمود كه سوگند را يادكرده است با او نز ماه از وقتي
  كه كفاره و تاوان شرعي شكستن قسم را پرداخت كند.  يابد و بر او واجب است مي

گويند:  چنانچه چهار ماه بپايان رسيد و با زنش آميزش جنسي نكرد، جمهور علماء مي
هد. اگر شوهر از كند يا او را طالق د كند كه يا با او آميزش   زن حق دارد از شوهر مطالبه

  گويد: هر دوي آنها امتناع ورزيد، امام مالك مي
، اورا طالق دهد. و براي امام  حاكم حق دارد بمنظورجلوگيري اززيان و ضرر زن

تواند اورا طالق دهد، بلكه بايد شوهر را در تنگنا  شافعي و احمد و ظاهريه قاضي نمي
گويند  را طالق دهد.ولي حنفيه مي كند، تا خود زنش قراردهد و او را حبس و زنداني

چنانچه چهار ماه بپايان رسيد و شوهر حاضر به آميزش جنسي نشد، بمجرد تمام شدن 
شود و ديگر  ، مطلقه محسوب مي ، زن خود بخود بصورت طالق قطعي و طالق بائنه مدت

حق كرده و از  استفاده  كند، چون او در اين مدت سوء  شوهر حق ندارد به وي مراجعت 
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خويش استفاده ننموده است و بدون عذرو پوزش ازآميزش با وي امتناع ورزيده است 
  . كرده است كرده و نسبت به او ظلم و ستم   وحق همسرخود را ضايع

گويد: اگركسي با ترك عمل زناشوئي قصد زيان و ضرر رساندن به زنش را  امام مالك
حتي اگرسوگند هم ياد نكرده باشد  شود درمورد وي اجرا مي» ايالء «داشته باشد حكم 

خورد و زيان حاصل بود  كه اگرقسم مي چون بهرحال زيان وضررحاصل شده همانگونه
گردد اگرچه سوگند  ثابت مي» ايالء «كه زيان و ضرر حاصل شود، حكم  بود، مادام» ايالء «

  هم نخورده باشد.

  شود كه به وسيله ايالء واقع مي  طالقي 
و قطعي است چون اگر طالق رجعي » طالق بائن «آيد  ايالء پيش ميكه بر اثر  طالقي

، زيرا اگر طالق  كند چون رجعت حق او است توانست زن را مجبوربرجعت بود شوهرمي
شود، و اين  گردد وزيان وضرر از وي دفع نمي رجعي باشد، مصلحت زن مراعات نمي

  . مذهب امام ابوحنيفه است
سعيد بن المسيب و ابوبكر بن عبدالرحمن اين طالق  و براي امام مالك و شافعي و

باشد و اين طالق نسبت بزني » طالق بائن«كه  است چون دليلي دردست نيست» رجعي «
، و عودت به وي  گرفته است و دربرابر عوض نيست كه عمل جنسي با وي صورت است

  . . پس رجعي است صورت نگرفته است
  

  ايالء شده  كه با وي   عقد زني 
شده و پس از گذشت مدت چهار ماه » ايالء «كه با وي   گويند: زني جمهور علما مي

: اگر  بگيرد. جابر ابن زيد گفته است» عده «، بايد مانند ديگر زنان مطلقه  مطلقه شده است
اينگونه زنان در مدت چهار ماهي كه شوهرشان با آنان نزديكي نكرده است سه بار قاعده 

گروهي قول  كه  . ابن رشد گفته  بر ايشان الزم نيست» عده «باشند شده و سه حيض ديده 
براي » عده«كه   كرده . او استدالل  وي را پذيرفته و از ابن عباس نيز روايت شده است

  .  برائت رحم است و در اين چهار ماه برائت رحم براي وي حاصل شده است
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  حقوق شوهركه بايد از جانب همسر مراعات شود 
كه در   كند اينست  كه زن بايد نسبت به شوهرش مراعات  حقوق و وظايفي ازجمله

غيرمعصيت خداوند، بايد از اوامر شوهرش اطاعت نمايد و به وي خيانت مالي و ناموسي 
كند  كه شوهرش را به تنگ آورد، و او را دچار مضيقه  نكند و از ارتكاب هرگونه عملي 

اي و بشكلي ظاهر نشود كه شوهرش  كند و بگونهپرهيز نمايد و با وي روترشي و اخم ن
  هر بر همسرش دارد.  كه شو را خوش نيايد... اينها ازجمله بزرگترين حقوقي است

پرسيدم كه چه كسي بيش از  صاز پيامبر :  گفت كرده است كه حاكم از عايشه روايت
گويد:  وهرش... او فرمود: ش ؟ همه بر زن حق دارد و حق او از حق ديگران بزرگتر است

كسي بيش از همه برمردم حق دارد و حق او بر مرد  كه چه سپس پرسيدم
فرمايد:  كند و مي بر مراعات اين حق تاكيد مي ص، پيامبر مادرش :  ...گفت ؟ بزرگتراست

اگركسي  «» لو أمرت أحدا أن يسجد الحدالمرت المرأة أن تسجد لزوجها، من عظم حقه عليها«
گفتم كه براي شوهرش  ، به زن مي دادم سي غيرازخدا دستورميك كردن به را به سجده

ولي سجده براي غيراز خدا  -كه حق شوهربرزنش بسياربزرگ است  كند، ازبس سجده
اند.  . اين حديث را ابوداود و ترمذي و ابن ماجه و ابن حبان روايت كرده » - جايز نيست 

àM≈ys...+فرمايد:  خداوند در توصيف زنان شايسته مي Î=≈¢Á9 $$ sù ìM≈tG ÏΖ≈s% ×M≈sà Ï≈ym É=ø‹tó ù=Ïj9 $ yϑÎ/ 

xá Ïym ª!$#...∩⊂⊆∪_  :زنان شايسته آنها هستندكه پارسايند و خداپرست و در « ].34[النساء
كنند و بدستور و حفظ و  نمي -غيبت شوهرانشان به آنان خيانت ناموسي و مالي 

زنان مطيع » قانتات«مقصود از  كه » رسانند نگاهداشت خداوند اين امانت را بانجام مي
آنست كه در حال غيبت شوهرانشان بدانان خيانت » حافظات للغيب«است و مراد از 

كنند. براستي اين بزرگترين مرتبه و منزلت زن است ومراعات اين  ناموسي و مالي نمي
گردد. در  حق بزرگ موجب تداوم زندگي زناشوئي و سعادت و خوشبختي آنان مي

خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها «:  گفته است صكه پيامبر استحديث آمده 
بهترين زن وهمسر، زني وهمسري  «» أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك

زيباروي باشد و چون به وي دستوردهي از  -كه چون به وي بنگري ترامسروركند  است
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درنزد او حاضرنباشي نفس خويش و مال تو را تو اطاعت و فرمانبرداوي كند. و چون 
كه اين  زني » -درغيبت تو خيانت ناموس ومالي نسبت به تومرتكب نشود  -كند  حفظ

كند شرعاً مجاهد في سبيل اهللا به  سيرت وروش و خوئي داشته و اين حقوق را مراعات
: اي  وگفتآمد  ص: زني به حضور پيامبر كه كرده است آيد. ابن عباس روايت حساب مي

باشم خداوند جهاد را بر مردان  رسول خدا من نماينده و فرستاده زنان به حضور تو مي
گيرند و اگر شهيد شوند،  گرديدند پاداش مي كه اگر پيروزشدند و موفق كرده است واجب

ايستيم  دارند. و ما زنان بر آنان مي يافت مي اند و روزي خويش را در در نزد خداوند زنده
أبلغي من «:  گفت ص... پيامبر ؟ رسيم ما را در اين كار چه پاداش است آنان مي و بحال

بگو «» لقيت من النساء أن طاعة الزوج واعترافا بحقه يعدل ذلك وقليل منكن من يفعله...
كه فرمانبرداري زنان از شوهرانشان و اعتراف بحقوق  كني كه آنان را مالقات مي بزناني

برابر است با جهاد مردان درراه خدا و پاداش آن را دارد. و اندكند ،  شوهران و مراعات آن
كه اسالم  . براستي اين حق بقدري بزرگ است»كنند كه اين حقوق را مراعات از شما زناني

  . عت از خدا برابر دانسته است آن را با انجام فراض ديني و اطا
لت المرأة خمسها، إذا ص«:  گفت صكه پيامبر ازعبدالرحمن پسر عوف روايت است

» وصامت شهرها وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت
هرگاه زن نمازهاي پنجگانه فرض را بگزارد و روزه ماه رمضان را بگيرد و خيانت «

ناموسي به شوهرش نكند و پاكدامن باشد و از شوهرش فرمانبرداري كند در روزقيامت 
  .  »خواهي داخل شو شود: برو به بهشت و ازهر دوي مي ه ميگفت به وي

  اند: كرده احمد و طبراني اين حديث را روايت
أيما امرأة ماتت، وزوجها عنها راض، دخلت «:  گفت صكه پيامبر از ام سلمه روايت است

  . »رود هر زني بميرد و شوهرش از او راضي باشد به بهشت مي« »الجنة
سازد، نافرماني او از شوهرش و  گرفتار مي را به عذاب دوزخكه زن  بيشترين چيزي

  باشد. ناسپاسي او در برابر نيكي و نيكوئي شوهرش مي
 .اطلعت في النار فإذا أكثر أهلها النساء«:  گفت صكه پيامبر از ابن عباس روايت است

» ك خيرا قطيكفرن العشير، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر، ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت من
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كه بيشتر اهل دوزخ زنان هستند چون نسبت به  ديدم ، بدوزخ نگريستم و بدان سركشيدم «
، سپس يك بار  كني كنند اگربا يكي ازآنان در تمام عمرنيكي شوهر خويش ناسپاسي مي

. بخاري آن  » ام چيزي را ازشما ببيندكه خوشش نيايدگويد: هرگزاز تو خير و خوشي نديده
  . كرده است را روايت

إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن «:  گفت صكه پيامبر از ابوهريره روايت است
هرگاه مردي زنش را بررختخواب خويش  «» تجئ، فبات غضبان، لعنتها المالئكة حتى تصبح

خواند، وزن ازرفتن امتناع ورزيد ومرد شب را با خشم بروزآورد،فرشتگان تا سپيده صبح 
. بروايت احمد و بخاري و مسلم البته اطاعت و فرمانبرداري زن  »كنند نفرين ميآن زن را 

، بلكه بايد اين اطاعت در كارهاي خيروبرابرعرف وعادت باشد،  از مرد بطور مطلق نيست
كه با امرشوهرش  ، پس اگروي را به معصيت وگناه امركند بر وي واجب است

. زن نبايد روزه سنت  خلوق روا نيست، اطاعت م كند، چون درمعصيت خالق مخالفت
. ابوداود  اش بيرون رود مگر با اجازه و اذن شوهرش بگيرد و حج سنت بگزارد و از خانه

حق الزوج على زوجته أال «:  گفت صكه پيامبر طيالسي از عبداهللا بن عمر روايت كرده است
إذنه، إال لفريضة، فإن فعلت تمنعه نفسها، ولو كان على ظهر قتب وأن ال تصوم يوما واحدا إال ب

أثمت، ولم يتقبل منها، وأال تعطي من بيتها شيئا إال بإذنه، فإن فعلت كان له االجر، وعليها الوزر، 
وأال تخرج من بيته إال بإذنه، فإن فعلت لعنها اهللا ومالئكة الغضب حتى تتوب أو ترجع، وإن كان 

دراختيارشوهربگذارد حتي  كه زن خويشتن را  حق شوهر بر همسرش آنست«» ظالما
را بگيرد مگربا  - سنت  - اگربرروي زين اسب هم چنين تقاضائي ازاو بكند و نبايد روزه 

كه درآن نيازي به اجازه او ندارد. اگر زن بدون اجازه او روزه  اجازه او مگر روزه فريضه
ال او ببخشد شود و نبايد چيزي از م گردد و از وي پذيرفته نمي سنت را بگيردگناه كار مي

مگر با اجازه او، اگر بدون اجازه شوهر چيزي از مال او بخشيد، اجر و پاداشش براي 
اش بيرون رود.  شوهر وگناهش براي زن است و نبايد بدون اجازه شوهر از خانه

كنند تا اينكه توبه كند يا برگردد. حتي  كرد خداوند وفرشتگان غضب بروي نفرين اگرچنين
  . »يزباشد نبايد بدون اجازه او بيرون روداگرشوهرش ستمكارن
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  آيد  كه شوهرش از آنان بدش مي  ندادن بكساني راه 
كه به خانه او راه ندهد كساني راكه شوهرش از  از جمله حقوق شوهر بر همسر آنست

كه او در  آيد، مگر با اجازه او از عمرو پسر احوص جشمي روايت است  آنان بدش مي
أال، واستوصوا «:  كه بعد از حمد و ثنا و ذكر و وعظ گفت  شنيد، صبرالوداع از پيام حجه 

 بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، إال أن يأتين بفاحشة مبينة 

فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فال تبغوا عليهن سبيال 
سائكم حقا، ولنسائكم عليكم حقا، فحقكم عليهن أال يوطئن فروشكم من أال إن لكم على ن

تكرهونه، وال يأذن في بيوتكم من تكرهونه، أال وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن 
كنيد و بدانان سفارش نمائيد، براستي  هان اي مردم با زنان خود نيك رفتا ري«» وطعامهن

نت خدايند و چون اسيرند پيش شما، و شما غير از آنان در اختيار شما هستند و اما
كار زشت و ناشايستي را  ، مالك چيز ديگري ازآنان نيستيد، مگر اينكه گرفتن جنسي بهره

يعني اگرنافرماني نمودند با آنان در يك رختخواب  -كردند  مرتكب شوند، اگر چنين
ازآن از شما اطاعت نمودند و اي بزنيدكه آسيب نبينند و اگر بعد  آنان را بگونه مخوابيد 

كردند، برآنان بهانه مگيريد و به نيكي رفتاركنيد. هان اي مردم شما بر  ماني را ترك نافر
كه نگذارندكساني  زنانتان حقي داريد وآنان نيز بر شما حقي دارند. حق شما است برآنان

هند و اجازه  ه ندراكه شما دوست نداريد، بخانه شما پا بگذارند و آنان را بخانه شما را
كه در تهيه لباس و خوراك  ندهندكه داخل شوند... هان اي مردم حق زنان بر شما است

كه آن را  . بروايت ابن ماجه و ترمذي »برايشان به نيكي رفتاركنيد و بحال ايشان برسيد
  . حديث حسن صحيح دانسته است

  خدمت زن به شوهرش 
ت بين مرد وزن درحقوق ووظايف قرار اساس پيوند بين زن وشوهر، برپايه مساوا
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هستند و هر دو بايد برابر شريعت با همديگر رفتارنمايند. چون مردان مالك طالقند و 
. اين آيه  »، مردان بر زنان درجه ي برتري دارند مهريه و انفاق زن برآنان واجب است

كه از زنان  پس هر چيزيحقوق مساوي برابر با حقوق مردان را به زنان داده است 
  شود.  شود، از مردان نيز خواسته مي  خواسته

زندگي بين آنان را بر اساس و   و پايه رفتار متقابل بين زن و شوهرو تنظيم اسالم اساس
مرد بيش از قدرت وتوانائي كار و كسب و تالش  پايه فطري وسرشتي نهاده است: چون

كار خانگي و تربيت و پرورش  مرد بر ادارهوكوشش خارج ازمنزل را دارد، و زن بيش از
، توانائي دارد، مرد بچيزي موظف و مكلف  و فراهم نمودن وسايل آسايش خانگي فرزندان

كه با حال او مناسبت دارد و زن هم بچيزي موظف و مكلف شده است كه با  شده است
امان ونظام س . بنابراين كار خانه و خانوادگي از داخل و خارج سرشت او سازگار است

گيرد وآنوقت هيچكدام از زن و شوهر، موجبات انقسام وازهم گسيختگي خانه را  مي
  گيرند. كنند واين مسئوليت را بعهده نمي فراهم نمي

در ميان علي و فاطمه داوري نمود و خدمات خانگي و داخل خانه را به  صپيامبر
  . تفاطمه سپرد وكار وكسب خارج از خانه را بعهده علي واگذاش

رفت و از سستي و  صاند كه فاطمه به حضورپيامبر كرده بخاري ومسلم روايت
كه زني را به خدمتگزاري او بگمارد.  ناتواني دستهايش شكوه نمود و از او خواست 

أال أدلكم على ما هو خير لكما مما سألتما: إذا أخذتما مضاجعكما فسبحا اهللا «:  گفت صپيامبر
خواهيد  آيا مي «» الثا وثالثين، وكبرا أربعا وثالثين، فهو خير لكما من خادمثالثا وثالثين، واحمدا ث

هرگاه برختخواب رفتيد   از خدمتگزار بهتر باشد؟  ، كه برايتان  كنم شما را بچيزي راهنمائي 
اكبر بگوئيد، اين   بار اهللا 34بار الحمد هللا و  33بار سبحان اهللا و  33و بر پهلو خوابيديد، 

  : من تمام گفت كه  . از اسماء دختر ابوبكر روايت است » ا از خادم بهتر استبراي شم
كه من به وي  دادم و او اسبي داشت  را انجام مي -شوهرم  -بيربن عوام  كارهاي خانگي ز

آب و علف  آن را  . او  نمودم دادم و آن را پرورش مي م و علفش را مي كرد رسيدگي مي
ساخت و خرما را از فاصله دو سوم فرسخ  كرد و خمير را مي داد و سطل را درست مي مي

  آورد. نهاد و بخانه مي بر سر مي
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  كه  ، همانگونه كارهاي خانگي  ، بانجام آيد كه زن موظف است از اين دو حديث برمي
كه  از رنج كارهاي خانگي  ص. فاطمه دخت پيامبر مرد موظف است به نفقه دادن وي

كه انجام خدمات  : به علي نگفت صشكوه نمود و پيامبر صمبرداد پيش پيا انجام مي
وقتي ديدكه  ص. و همچنين پيامبر ، بلكه بعهده خود شمااست خانگي بعهده فاطمه نيست

كه بر تو  : دهد به وي نگفت اسماء دختر ابوبكركارهاي خانگي شوهرش را انجام مي
. و همچنين  گذاشت خدمتي نيست بلكه او را در انجام خدمات خانگي بحال خود

اند، و حال آنكه  در خانه چيزي نگفته صنسبت به انجام خدمات زنان پيامبر صپيامبر
باشند وكساني هستندكه راضي  كساني هستندكه ناراضي مي كه در ميان آنان  دانست مي

كار  كه درآن شكي نيست و براي اين : اين مطلب چيزي است گفته است هستند ابن القيم
كه شريفترين زنان جهان به  ، فرقي نيست و ديديم و غير شريف و فقير و غني ميان شريف

رفت و از خدمات خانگي شكوه نمود و او به شكايت او ترتيب اثر نداد.  صنزد پيامبر
كه خدمات مسكن و منزل خود را انجام  اند: بر زن است گفته مالكيه  )1(بعضي از علماي

مرفه الحال بودن او، شريف و آبرومند باشد، بر وي دهد، اگر بعلت ثروتمندي پدرش يا 
كند و اگر متوسط الحال باشد بايد رختخواب انداختن و  كار منزل و خادم را اداره كه است

امثال آن را نيز انجام دهد و اگر پاينتر باشد بايد كارهاي خانگي و پخت و پز و شستشو 
تان باشد، بايدكارهايي را انجام بدهدكه كرد و ديلم وكوهس را نيز انجام دهد و اگراز زنان

عرفاً و عادتاً زنانشان بر عهده دارند و مردان نيز در قبال زنان مسئوليت دارند كه خداوند 

%çλm;uρ ã≅÷WÏΒ “Ï£...+ فرمايد: مي ©! $# £ Íκö� n=tã Å∃ρá� ÷è pR ùQ$$ Î/ ...∩⊄⊄∇∪_ ]:همانگونه كه بر  « ].228 البقرة
ف در برابر زنانشان، بر زنان نيز حقوقي است برابر عرف در مردان حقوقي است برابر عر

  . » قبال شوهرانشان
و از زمانهاي بسيار دور و امروز نيز اينگونه خدمات دركشورهاي اسالمي بعهده زنان 

و زنان اصحاب اوكارهايي از قبيل تهيه آرد به وسيله دست  ص. زنان پيامبر بوده و هست
دادند  گستردن و پذيرائي وامثال آن را انجام مي فرشآس و نان پزي و پخت و پز و 
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كرده باشد، بلكه اگر زنانشان  كه از انجام آنها خودداري ، وكسي را در ميان آنان سراغ ندايم
گماردند...اگر آنان مستحق انجام  زدند و آنان را بخدمت مي كردند آنان را مي كوتاهي مي 

،  خواستند. و اينست مذهب صحيح ن نمياين خدمات نبودند، اين خدمات را از آنا
كه زن موظف بانجام هيچگونه خدمتي  اند: گفته كه مالك و ابوحنيفه و شافعي برخالف آنچه

نيست وگويند: عقد ازدواج مقتضي تمتع و برخورداري جنسي است نه مقتضي استخدام 
نه و مكارم كه دراحاديث آمده است از باب داوطلبا وبكارگيري و بذل منافع... و آنچه

  باشد.  اخالق مي

  دروغ مصلحت آميز بين زوجين

حفظ نظام وانسجام خانه و تقويت پيوندهاي خانوادگي از جمله هدفهائي هستندكه 
گفت و براي مصلحت  توان آميز را مي بخاطر حفظ و نگهداشت آنها دروغ مصلحت

  . گرفت  توان صدق و راستگوئي را ناديده مي
دولي در دوران خالفت عمر بن خطاب زناني راكه با آنها  كه ابوعذره  روايت شده

داد واين عمل ناپسند او در ميان زنان شهرت  كرد، بصورت خلعي طالق مي  ازدواج مي
آمد، چون او ازاين رويداد  كه او را خوش نمي پيداكرد و داستاني ازآن بوجود آمد،

ترا  : ش برد سپس به زنش گفتگرفت و به منزل خوي گرديد، دست عبداهللا بن االرقم مطلع
.  : مرا به خداوند سوگند مده ؟ زنش گفت داري ، آيا مرا دشمن مي دهم بخدا سوگند مي

: آري از تو بدم  گفت . زنش در جواب دهم : بدرستي ترا بخداوند سوگند مي ابوعذره گفت
  آيد. مي

رفتند و خطاب  ؟ سپس با هم به پيش عمربن خطاب شنوي : آيا مي گفت  او ابن االرقم
كنم و آنان را بصورت خلعي  گوئيد كه من به زنان خود ستم مي شما مي :  گفت به وي 

  كرد و او ماجرا را بازگو نمود. ، عمراز او سوال كن  . از ابن االرقم سوال دهم طالق مي
: تو  اش آمد. عمر به وي گفت عمركسي را بدنبال زن ابوعذره فرستاد و او همراه عمه

  : گفت ؟ آن زن دانم آيد و ترا دشمن مي كه از تو بدم مي گفتي  كه خطاب به شوهرت  بودي
. او مرا به خداوند سوگند  گردم كنم و به امر خداوند برمي من از اين عمل خويش توبه مي
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؟  . آيا تو راضي هستي من دروغ بگويم اي امير مومنان داد و من نخواستم دروغ بگويم
وغ بگو، اگر زني شوهرش را دوست ندارد آن را به وي نگويد. چون ، در : آري عمر گفت

شود، شما بايد برمبناي اسالم و  اي است كه بر اساس محبت نهاده مي ، خانه حداقل خانه
كه قوانين اسالم و  كنيد. يعني مهم آنست شرافت خانوادگي با هم معاشرت وآميزش

يعني محبت نقش اول را  - نيست  كنيد، محبت خيلي مهم حيثيت خانوادگي را مراعات
كلثوم  . بخاري و مسلم از ام -ندارد بلكه اسالم و شرافت خانوادگي مهمتراست 

ليس الكذاب الذي يصلح بين «:  گفت شنيده است كه مي صاندكه او از پيامبر كرده روايت
د و گوي ، مي كه بمنظور اصالح بين مردم دروغ كسي «» الناس فينمي خيرا، أو يقول خيرا

:  . او گفت » گو نيست گويد، او دروغ كند يا نيك مي دهد و اصالح مي خيري را افزايش مي
  گفتن را جايز دانسته باشد مگر براي سه چيز:  ام كه براي هيچكاري دروغ من از او نشنيده

كه در اين موارد   گفتن مرد با همسرش ، و براي اصالح ميان مردم و در سخن در جنگ
آيدكه دروغ  . از اين حديث بصراحت برمي آميز را جايز دانسته است دروغ مصلحت

  . آميز روا است مصلحت

  دارد  تواند همسر خويش را در منزل زناشوئي خويش نگه  مرد مي

تواند مانع بيرون رفتن همسرش ازمنزل خود شود، وزن حق ندارد از آنجا  شوهر مي
منزل و مسكن شايسته حال آن زن باشد و براي . البته بايد  )1(بيرون رود، مگر با اجازه او

  نامند.  كه آن را مسكن شرعي مي زندگي خانوادگي مناسب باشد،
اگر مسكن شايسته حال زن نباشد و به وي اجازه ندهدكه حقوق زناشوئي مراد 

، چون مسكن  ازازدواج را بدست آورد، زن ملزم به استقرار و استقامت در آن خانه نيست
كه وجود آنها مانع معاشرت  براي مثال اگر در خانه افراد ديگري باشند، شرعي ندارد.

                                         
تواند براي زيارت والدين خويش بيرون رود و بر حسب عرف و عادت يا بصورت  البته زن مي  - 1

باشد. و  ن صله رحم واجب ميهفتگي بدان مبادرت ورزد حتي اگر شوهرش هم راضي نباشد چو
كند،  تواند از آنان پرستاري كند، مي اگر آنان مريض و بيمار باشند وكسي نباشدكه از آنان پرستاري

  مولف - گردد  تواند مانع انجام واجب است و شوهر نمي چون اين عمل واجب 
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كاالهاي خود باشد يا خانه  گردد.يا به وي ضرربرسانند يا با وجود آنها، نگران زناشوئي
كند،  اي باشدكه زن ازآن وحشت وسايل رفاهي ضروري نداشته باشد، يا وضع خانه بگونه

ن احوال منزل و مسكن شرعي نيست و زن ملزم به يا همسايگان بد داشته باشد در اي
  باشد.  سكونت درآن نمي

  

  انتقال همسر

فرمايد:  كند. چون خداوند مي تواند زنش را بهر جاكه بخواهد منتقل مرد مي

+£èδθ ãΖÅ3 ó™r& ôÏΒ ß]ø‹ym Ο çGΨ s3 y™ ÏiΒ öΝä. Ï‰ ÷` ãρ Ÿωuρ £èδρ •‘!$ ŸÒ è? (#θà)ÍhŠ ŸÒçG Ï9 

£Íκö� n=tã...∩∉∪_ زنان خود را در جائي سكونت دهيدكه خود هستيد برابر « ].6ق: [الطال
امكان و توانائي خودتان بدانان زيان و ضررمرسانيد تا آنان را در تنگنا قرار دهيد وكار را 

، زيان وضرر رساندن بزنان  . مقصود آنست كه مراد ومقصود ازانتقال »كنيد برآنان تنك
گي ومعيشت زناشوئي باشد. ولي اگرمقصود ازانتقال نباشد، بلكه اين انتقال بمنظور زند

زن به جائي ديگر، ضررو زيان او يا در تنگنا قرار دادن او باشد، تا از اينراه مقداري از 
اش صرفنظركند، يا زن در خانه جديد  مهريه خود را به وي ببخشد يا از مقداري از نفقه

كند  حق دارد بعدم استجابت او حكم امنيت نداشته باشد حق داردامتناع ورزد و قاضي نيز
كه نبايد در اين انتقال، زن خوف ضرر داشته باشد بدينگونه كه راه امن  اند، و فقها افزوده

نباشد يا از دشمن خوف داشته  . برايش پيش آيدكه عادتاً برايش قابل تحمل مشقتي نباشد يا
هاي  ورزد. در يكي از بخشنامهتواند ازسفر و انتقال امتناع  باشد دراينصورتها نيز زن مي

  :  قضائي آمده است كه
ود و مضبوط  ، درانتقال منزل و سفر محد چون مصلحت زوجين يا عدم مصلحت 

، تشخيص آن را به هوش و ذكاوت و عدالت و حكمت قاضي واگذار نموده و آن  نيست
براي زنش كه تنها اينكه شوهر جاي اطمينان  اند... بديهي است گفته  را بصورت مطلق

كافي نيست براي اينكه مصلحت زن در اين باشدكه مجبور به پذيرش انتقال به   باشد، مي
  منزل جديد گردد.
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بلكه بايد اوضاع واحوال مربوط به زن واوضاع واحوال مربوط به شوهرووضع شهر 
گردد و در نظرگرفته شود بدينمعني مصلحتي كه بهانه  مبدا و شهر مقصد، نيز مراعات

، بايد معتبر باشد وكمترپيش آيدكه اين مقصود بدون قبول غربت و تحمل  ل استانتقا
اي باشدكه شوهر قادر به پرداخت هزينه كوچ كردن  ، حاصل شود يا بگونه دوري از محل

اي بداندكه وسيله آن بتواند  امثال زن خود باشد، و آنقدر سرمايه داشته باشد يا حرفه
اي باشدكه از حيث جان و مال  كند. يا راه بگونه تامينزندگي خود و همسرش را  هزينه 

خواهد بدانجا نقل  كه مي كند يا محلي وآبرو امن باشد و يا زن بتواند مشقت سفررا تحمل
خيز و محل بيماري وبا و امراض ديگر نباشد و اختالف حرارت و  كند، جاي تب مكان 

يعتها غيرقابل تحمل باشد و محل اي نباشدكه براي مزاجها و طب برودت آن دو محل بگونه
باشد و به وي ضررو زيان   كرامت و احترام وآبروي زن محفوظ اي باشد كه جديد بگونه

مادي يا معنوي نرسد وامثال اينگونه چيزهاكه با توجه به اشخاص مختلف وظروف و 
 مانند. اينها بود بهترين مقتضيات و امكانات مختلف از نظر قاضي هوشيار پنهان نمي

  چيزهائي كه در اين زمينه بايد مراعات شوند. 

  اش در ضمن عقد  شرط بيرون نبردن زن از خانه

اش بيرون نبرد يا او  شرط نمود كه او را از خانه كرد و با وي  اگر كسي با زني ازدواج 
كه به شرط خود وفا كند،  را از شهر خود به شهر ديگري نبرد، بر شوهر واجب است 

ترين  شايسته «» إن أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج«مود: فر صچون پيامبر
كه وسيله آن معاشرت و آميزش با زن را برخود  كه بايد بدان وفا شود شرطي است شرطي

  . »كنيد يعني شرايط ضمن عقد حالل مي
و اينست مذهب احمد و اسحاق   - بروايت بخاري و مسلم و ديگران ازعقبه بن عامر 

اند كه مراعات اين شروط و وفاي بدانها  ، فقهاي ديگر غير اينها گفته هويه و اوزاعيبن را
اش بجاي ديگر نقل مكان كند. ودرباره حديث  تواند زن را از خانه الزم نيست و شوهر مي

كه مربوط به مهريه و حقوق زناشوئي باشد كه  اند: مقصود شرطي است گفته فوق
كه چندان با عقد ارتباطي ندارند وازمقتضاي  زهاي ديگريباشند نه چي ازمقتضاي عقد مي
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ايم و اختالف علما را بيان  آن نيستند. و قبال درباره شروط ازدواج به تفصيل سخن گفته
  . ايم نموده

  منع زن از كار كردن 

شوند يا موجب خروج  كاهش حق شوهر يا زيان او منتهي مي كه به كارهائي  علما ميان
كه زيان و ضرري براي شوهر ندارند فرق  كارهائي گردند و ميان مي زن از خانه شوهر

دانند. ابن عابدين از فقهاي  اندكه گروه اول را منع نموده و گروه دوم را جايز مي گذاشته
  : گفته است حنفيه 

دهد يا به  كه حق شوهر را كاهش مي  كرد، : بايد زن را از كارهائي منع  خالصه سخن
شود و اما نبايد او را از  يا موجب بيرون رفتن زن ازخانه وي مي رساند وي زيان مي
كرد كه زيان و ضرري براي شوهر ندارند و همچنين نبايد شوهر زن را از  كارهائي منع 

  كفايه هستند مانند قابلگي و غير آن منع كند.  كه از جمله فرض كارهائي بيرون رفتن براي

  علم و دانش بمنظور طلب   بيرون رفتن زن از خانه

بر  - مانند تعليم فرايض ديني  -، بر وي واجب باشد  كه زن درطلب آنست  اگر علمي 
كه آن علم را به وي بياموزد، در صورتيكه خودش بتواند به وي  شوهر واجب است 

كه خود پيش علماء و مجالس   كاري را نكند، برزن واجب است بياموزد، اگر شوهر چنين 
ين خود را بياموزد، حتي اگر شوهرش راضي هم نباشد... ولي اگر علم برود و احكام د

دانست يا شوهر خود فقيه ديني بود و حاضر بود احكام  زن احكام دين و واجبات را مي
  . را به وي بياموزد، زن حق بيرون رفتن براي طلب علم را ندارد مگر با اجازه شوهرش

  »نشوز«تاديب همسر بوقت نافرماني 

...+رمايد: ف خداوند مي ÉL≈©9 $#uρ tβθ èù$ sƒ rB  ∅ èδy—θ à± èΣ  ∅ èδθ ÝàÏè sù £èδρ ã� àf ÷δ$# uρ ’ Îû 
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كنيد و اندرز  زناني راكه خوف نافرماني و نشوزآنان را داريد، نخست نصيحت « ].34
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گردند سپس با آنان همخوابگي نكنيد تا اصالح شوند، اگرآنهم موثرنشد   نمائيد تا اصالح
،  هاي تاديب اگر با هريك از اين شيوه - بدون اينكه بدانان زيان برسانيد  - آنان را بزنيد 

جوئي مكنيد و بنيكي  كردند بر آنان بهانه ادب شدند و از شما اطاعت و فرمانبرداري
  . »ر نمائيد و در پي آزار آنان مباشيدمعاشرت و رفتا

نشوز زن يعني نافرماني از شوهر يا خودداري از همخوابگي و همبستري يا بيرون 
  رفتن ازمنزل بدون اجازه شوهر.

اي باشدكه خدا را بياد اوآورد و او را از عذاب  پند و نصيحت دادن زن بايد بگونه
ليف او را در قبال شوهر كه بر وي خداوند ترسانيد و اطاعت ازشوهرو وظايف و تكا

واجب است بيادش آورد و بوي تذكر دهد چنانچه اين وظايف را انجام ندهد در پيشگاه 
گرددكه شوهر نيزبوظايف خويش عمل نكند  كارها موجب مي گردد و اين خداگناهكار مي

  كند. ونفقه وخوراك و پوشاك اورا قطع
د و همخوابگي نكند و اما با وي ترك كه با وي نخواب مراد ازترك رختخواب آنست

ال يحل «:  گفت صگويد: پيامبر . چون ابوهريره گفتن بيش از سه روز جايز نيست سخن
كه با مومن و  براي هيچ مومن و مسلماني روا نيست«» لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثالثة أيام

  . »كند مسلماني ديگر بيش از سه روز ترك سخن
: اگر پند  ي نبايد زن راكتك زد، چون معني آيه چنين استدرابتداي نشوزو نافرمان

كنيد و اگرآن هم موثر نشد و پند  موثرنشد و نافرماني ادامه داشت با آنان ترك همخوابگي
تواند بر اين نافرماني او راكتك  و ترك و همخوابگي او را براه راست نياورد، شوهر مي

فإن فعلن .أال يوطئن فرشكم أحدا تكرهونهإن لكم عليهن «فرمايد:  مي صبزند... پيامبر
كه بدون اجازه شما كساني را  براستي حق شما است بر زنازبان «» فاضربوهن ضربا غير مبرح
آيد، بخانه شما راه ندهندو نگذارند اينگونه اشخاص به خانه شما  كه از آنان خوشتان نمي

گردند  سيب وزيان نبينند شايد متنبهكه آ اي كردند آنان را بزنيد بگونه پا بگذارند، اگر چنين
. شوهرنبايد چهره يا اندامهاي خطرناك زن را بزند،  »گسسته نشود زناشوئي  و پيوند

  .  چون مقصود تاديب و تنبيه است نه اتالف و زيان وي
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: گفتم  ابوداود از حكيم بن معاويه قشيري و او از پدرش روايت كرده است كه گفت
أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا «:  ؟ اوگفت ا بر ما چيستاي رسول خدا حق همسر م

كه هرگاه  حق زن بر شما آنست «» اكتسيت، وال تضرب الوجه وال تقبح، وال تهجر إال في البيت
خود خوراك خوردي به وي نيزبدهي وهرگاه خود لباس پوشيدي به وي نيزلباس 

واو را زشت ننمائي و به وي زشت و برچهره اونزني   - براي اونيزلباس بخري -بپوشاني 
نگوئي واو را ترك نكني مگردرخانه خود يعني دربيرون منزل نبايد با او ترك سخن يا 

  . » كني ترك همخوابگي 

  خودآرائي زن براي شوهرش 

كه زن با سرمه وحنا و مواد خوشبووديگر وسايل زينتي و آرايشي  بسيار پسنديده است
كرده  ينت دهد احمد ازكريمه دخت همام روايتخود را براي شوهرش آرايش و ز

:  گفت  ؟ عايشه نظرت چيست» حنا «: اي ام المومنين درباره  گفت كه او به عايشه است
پسنديد. حنا  آمد وبوي آن را نمي خوشش مي» حنا «ازرنگ  صپيامبر -محبوب من « 

  .  »  تبستن در ميان دو حيض يا بهنگام حيض و قاعدگي بر شما زنان حرام نيس

  خودآرائي و زينت نمائي زن 

كند در آشكار نمودن و ظاهر ساختن اندامهائي كه پنهان كردن و  تبرج يعني زن افراط  
باشد سپس  پوشيدن آنها واجب است در اصل تبرج بمعني بيرون رفتن ازقصر وكاخ مي

 درمعني بيرون رفتن زن ازحشمت و شكوه حال زنانگي وآشكار ساختن اندامهاي هوس
  . گر و نشان دادن زيبائيها بكار رفته است انگيز و فتنه

  تبرج و خودنمائي زن در قرآن  
فرمايد:  : اول در سوره نوركه خداوند مي كلمه تبرج در قرآن در دو مورد آمده است

+ß‰ Ïã≡ uθs) ø9 $#uρ z ÏΒ Ï !$|¡ ÏiΨ9 $#  ÉL≈©9$# Ÿω tβθ ã_ ö�tƒ %[n%s3ÏΡ }§øŠ n=sù  ∅ÎγøŠ n=tæ îy$ oΨ ã_ βr& š∅÷èŸÒ tƒ 
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كه جاذبه جنسي را از دست داده و ديگر اميدي به ازدواج ندارند، بر آنهاگناهي  ازكار افتاده
وآن را نپوشند به شرط آنكه در را بر زمين بگذارند  -حجاب  - كه لباس رويين خود  نيست

برابرمردم خودنمائي نكنند و خود را زينت ندهند با اين حال اگرخود را بپوشانند وتعفف 
  .»... كنند براي آنها بهتر است

شمارد وازآن نهي  كه به سختي خداوند آن را زشت مي بار دوم درسوره احزاب

∅Ÿωuρ š...+فرمايد:  مي ô_§� y9 s? yl •�y9 s? Ïπ̈ŠÎ=Îγ≈yf ø9$# 4’ n<ρ W{$#...∩⊂⊂∪_  :اي زنان  « ].33[األحزاب
بمانند زنان دوره جاهليت اول زيبائيهاي خويش را درمعرض ديد مردم قرار  صپيامبر

  . »كه بايد پوشيده شود، آشكار و ظاهر نسازيد ندهيد و آنچه

  منافات تبرج و خودنمائي با دين و تمدن 
جدائي انسان از حيوان شده است پوشيدن كه موجب تمييز و  براستي مهمترين چيزي

û+فرمايد:  كه خداوند مي لباس و بكار بردن وسايل زينتي و آرايشي است Í_t6≈tƒ tΠyŠ# u ô‰ s% 
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«! $# óΟ ßγ‾=yè s9 tβρã� ©. ¤‹ tƒ ∩⊄∉∪_  :ما براي شما آفريديم لباسي  اي فرزندان آدم « ].26[األعراف ،
پوشانيد وهمچنين لباس زينتي وآرايشي را. واينرا بدانيدكه اگربا  راكه بدان خود را مي

،  . و اين از جمله آيات خداوند است لباس تقوي و پرهيزگاري آراسته بشويد بهتر است
، براستي دو مظهر از مظاهر  . لباس وآرايش و زينت »كردند م متذكرشوند وآگاهباشدكه مرد

باشند و بنابراين نپوشيدن لباس و بكار نبردن زينت و دوري ازآنها،  تمدن و انسانيت مي
، در حاليكه راه طبيعي  برگشتي است به حيوانيت و زندگي ابتدائي و توحش زندگي

اي اتفاق افتد و توقفي  عقب برگردد، مگر اينكه حادثهتواند ب كند، نمي خويش را طي مي
كه موجب دگرگوني و تغييرات در آراء و افكراگردد و زندگي را در مسير  پيش آيد،

آوردهاي تمدن و پيشرفت انساني را  قهقري و برگشت به عقب قرار دهد و انسان دست
  كند با آن را برخويشتن تحميل نمايد.  فراموش
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شيدن لباس از جمله لوازمات زندگي انسان پيشرفته باشد، اين لزوم به بنابراين اگر پو
كه دين و شرف وكرامت  ، چون لباس است نسبت زن از اولويت بيشتري برخوردار است

كند واين صفات براي زن بيشتر آراستگي دارد تا مرد،  وعفت وحياء وآزرم اورا حفظ مي
  راست تا مرد. پس حفظ حشمت وآبرو و شكوه زن را بيشترسزاوا

كه زن دارد و حفظ و نگهداشت آنها،  ترين چيزي است گرامي  شرف و حياء و عفت
  . حفظ انسانيت زن در باالترين شكل آن است

را رها سازد،    كه زن اين صيانت ذاتي وآبرو و حشمت بسود زن و بسود جامعه نيست
ت . پوشيدن لباسهاي ترين و شديدترين غريزه اس كه غريزه جنسي بطوركلي سخت بويژه

كننده اين غريزه است و آن را از بند رها  ، تحريك نازك و اندام نما وكشف حجاب
كاهد  نمايد. قرار دادن حدود و قيود و ايجاد موانع دربرابر آن از شدت و حدت آن مي مي

كه با انسان  نمايد، اي تهديب و پاكيزه مي كند وآن را بگونه و شراره آن را خاموش مي
كه اسالم نسبت به لباس و  رامت و شرافت او تناسب داشته باشد. از اينجهت است وك

اي مبذول داشته است و قرآن برخالف ديگرمسايل  ، عنايت و توجه ويژه پوشش زن
كرده  ، لباس وپوشش زن را به تفصيل مورد بحث قرار داده و حدود آن را بيان جزئي

‰pκš$+فرمايد:  كه مي  . اينست نپرداخته است ، در صورتيكه درمسايل ديگر بجزئيات است r' ‾≈tƒ 

÷ É<̈Ζ9$# ≅è% y7 Å_≡uρø—X{ y7 Ï?$uΖt/ uρ Ï !$|¡ ÎΣuρ tÏΖÏΒ÷σ ßϑ ø9$# šÏΡ ô‰ ãƒ £Íκö� n=tã ÏΒ £ÎγÎ6� Î6≈n=y_ 4 y7Ï9≡sŒ #’ oΤ÷Šr& βr& 

z øùt� ÷è ãƒ Ÿξ sù t ø sŒ ÷σãƒ...∩∈∪_  :نت و زنان مومنان اي پيامبر به زنانت و دخترا «]. 59[األحزاب
گرددكه  كار موجب مي بگوكه تن پوش و باالپوش خويش را ازسر تا به قدم بپوشند واين

زنان آزاده از زنان غيرآزاده تشخيص داده شوند وكسي مزاحم آنان نشود و آزار و رنج 
  . » نبينند...

كه  نستو زنان مومنين دليل بر آ صتوجيه خطاب در اين آيه به زنان و دختران پيامبر
شود هر اندازه پاك و عفيف  اجراي اين فرمان الهي بدون استثناء از همه زنان خواسته مي

نيز باشند موظف به  صباشند، حتي اگر در پاس و عفت در مرتبه زنان و دختران پيامبر
اجراي اين فرمان هستند. قرآن بدين وسيله اهميت فراوان داده و به تفصيل آن را بيان 
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كرده  مهائي راكه بايد پوشيده شوند و اندامائي راكه نبايد پوشيده شوند معينداشته و اندا

%è≅+كه مي فرمايد:  است uρ ÏM≈uΖÏΒ÷σ ßϑ ù=Ïj9 zôÒ àÒøó tƒ ôÏΒ £Ïδ Ì�≈|Á ö/r& z ôà xøts† uρ £ßγy_ρã� èù Ÿωuρ 

šÏ‰ ö7ãƒ £ßγtFt⊥ƒÎ— āω Î) $tΒ t� yγsß $ yγ÷Ψ ÏΒ ( t ø⌠ Î�ôØu‹ø9 uρ £ÏδÌ�ßϑ èƒ¿2 4’n?tã £ ÍκÍ5θ ãŠã_ ( Ÿω uρ š Ï‰ ö7ãƒ £ßγtFt⊥ƒÎ— 

āωÎ)  ∅ ÎγÏFs9θãè ç7Ï9...∩⊂⊇∪_  :به زنان باايمان بگو چشمان خود را از نگاه هوس «]. 31[النور
آلود فروگيرند و دامان خويش را حفظ كنند و آلوده نسازند و زينت و اندام خود را جز 

هاي خود را بر سينه خود افكنند  آن مقدار كه ظاهر است آشكار ننمايد و اطراف روسري
شان پوشانده شود) و زينت خود را آشكار نسازند مگر براي  تاگردن و سينه (

  .  »... شوهرانشان
كسي بدان رغبت نكند وخود نيز رغبتي   اي باشد كه حتي اگر زن پيرزن و عجوزه

‰ß+ فرمايد: نداشته باشد، بهتر است اين امر را مراعات كند. خداوند مي Ïã≡uθs) ø9$# uρ z ÏΒ Ï !$ |¡ ÏiΨ9$# 

 ÉL≈©9 $# Ÿω tβθ ã_ ö� tƒ %[n%s3 ÏΡ }§ øŠn=sù  ∅ ÎγøŠn=tæ îy$oΨ ã_ βr& š∅÷èŸÒ tƒ  ∅ ßγt/$ uŠÏO u� ö�xî ¤M≈y_ Îh� y9tFãΒ 

7π uΖƒÌ“ Î/ ( βr& uρ š∅ø Ï÷è tFó¡ o„ ×�ö� yz  ∅ ßγ©9...∩∉⊃∪_  :اي كه اميد به  زنان ازكار افتاده« ].60[النور
كه لباسهاي روئين بر زمين بگذارند و حجاب نداشته  ي بر آنها نيستازدواج ندارند گناه

باشند مشروط برآنكه در برابر مردم خودآرائي و خودنمائي نكنند. و اگر خود را بپوشند و 
. اسالم آنقدر بدين مسئله اهميت داده است  »... حجاب داشته باشند براي آنها بهتر است

كه  كرده است حشمت وآبروي زن را بيان سن مراعات حجاب و حفظ صكه پيامبر
وأشار  يا أسماء: إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح لها أن يرى منها إال هذا وهذا«فرمايد:  مي

كه زن به سن قاعدگي رسيد براي  دخت ابوبكر) براستي وقتي اي اسماء (« »إلى وجهه وكفيه
  .»شودكه بغير از چهره وكف دستان او ديده  و شايسته نيست

سازد، لذا  كند واو را مفتون مي براستي زن بيش ازهرچيزي ديگرمرد را وسوسه مي
إن المرأة إذا أقبلت أقبلت ومعها شيطان، وإذا أدبرت أدبرت ومعها «فرمايد:  مي صپيامبر
شود و در  كند شيطان حاضرمي نمايد يا پشت مي كه زن روي مي براستي وقتي « »شيطان
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ن است يعني در هر حال زنان براي مردان وسوسه انگيزند و كردن مردا صدد وسوسه
  . »شود شيطان از اين راه وارد مي

هايش كه  ، او را از بزرگترين ويژگي انگيز وي هاي فتنه برهنگي زن و نشان دادن اندام
آورد.  سازد و او را از مقام انساني زن پايين مي ، دور مي حياء وآزرم و شرف و عفت است

صنفان من أهل «فرمايد:  مي صتواند او را از اين آلودگي پاك سازد. پيامبر نم ميو تنها جه
النار لم أرهما: رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر، ونساء كاسيات عاريات، مائالت مميالت، ال 

دوگروه از اهل دوزخ را « »يدخلن الجنة وال يجدن ريحها، وإن ريحها ليشم من مسافة كذا وكذا
شايد مراد كارفرمايان  - هائي چون دم گاو در دست داشتند  رداني كه تازيانه: م نديدم

و زناني كه بصورت ظاهر لباس پوشيده ولي تمام اندامهايشان پيدا است  -ستمكار باشد 
كنند.كه خود  يعني زناني كه لباسهاي نازك و تن نما مي پوشند و حجاب را مراعات نمي

روند  كشانند اينگونه زنان هرگزبه بهشت نمي نحراف ميمنحرف هستند وديگران را نيزبه ا
هاي چنين و چنان شنيده  شنوند درحالي كه بوي بهشت در مسافت وبوي آن را نمي

اي مظاهر تبرج و خودنمائي  در زمان خويش پاره ص. پيامبر»گردد شود و احساس مي مي
خدا است و فسق بحساب ديد، لذا بدانان گوشزد فرمود كه اين كار نافرماني  زنان را مي

گردانيد و مسئوليت آن انحراف را بگردن اولياء و  آيد و آنان را برراه راست برمي مي
  كرد: انداخت و آنان را به عذاب دوزخ تهديد مي شوهرانشان مي

كه بوي خوش از او فراوان  گذشت : زني ازكنارابوهريره كه موسي بن يسارگفته است  -1
؟ او جواب داد به مسجد،  روي كنيز خداوند بكجا مي : اي فتگ رسيد. به وي بمشام مي

. چون  : برگرد و خود را بشوي .گفت : آري گفت ؟ اي : خود را خوش بوكرده گفت ابوهريره
ال يقبل اهللا صالة من امرأة خرجت إلى المسجد وريحها «:  گفت كه مي شنيدم صمن از پيامبر

رود و خود را شديدا  ي راكه به مسجد ميخداوند نماززن « »تعصف حتى ترجع فتغتسل
  . »پذيرد مگر اينكه برگردد و خود را بشويد و غسل كند خوش بو ساخته است نمي

  كند تا بوي خوش و تند او زايل گردد. بدينجهت دستور دادكه غسل صپيامبر
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هر « »أيما امرأة أصابت بخورا فال تشهدن العشاء« : گفت صابوهريره گويد: پيامبر -2
در  -نماز خفتن  - ، براي نماز عشاء  كه بخور كرده و خود را خوشبو نموده است ي زن

  .  . بروايت ابوداود و نسائي»مسجد حاضر نشود
در مسجد نشسته بود زني از  ص: درحاليكه پيامبر گفت كه ازعايشه روايت شده  -3

يا «:  گفت ص. پيامبركه خود را آرايش داده بود با ناز و تكبر، وارد مسجد شد قبيله مزينه 
أيها الناس: انهوا نساءكم عن لبس الزينة والتبختر في المسجد، فإن بني اسرائيل لم يلعنوا حتى لبس 

كنيد ازاينكه در مسجد خود  اي مردم زنان خود را منع « »نساؤهم الزينة وتبختروا في المسجد
ائيل مورد لعن و نفرين اسر را بيارايند و با تبختر و ناز راه بروند. براستي قوم بني

كه زنانشان در مسجد خود را آراستند و با تبختر و ناز و تكبر راه  قرارنگرفتند مگرزماني
  . . بروايت ابن ماجه »رفتند

 »الوقاية خير من العالج«ترسيد و بقاعده  عمر بن خطاب از اين فتنه ويرانگر مي
اي روي دهد، خود رابراي  فتنه . پيش از آنكه چيزي و » پيشگيري بهتر از درمان است «

گرديد و شنيدكه زني  داد ودرشهرمي .گويند شبي نگهباني مي ساخت مقابله با آن آماده مي
  خواند: اين بيت مي

 هل من سبيل إلى نصر بن حجاج هل من سبيل إلى خمر فأشربها أم

:  مرگفت. ع»؟ شودكه بنوشم يا آيا راهي بوصلت نصر بن حجاج دارم پيدا مي  آيا مي «
  . تا عمرهست چنين چيزي براي توممكن نيست

چون شب روزشد، نصربن حجاج را احضاركرد واورا ديدكه مرد بسيارزيبائي است 
كه زيباتر شده است لذا براي اينكه زنان را  كه موهاي او را بتراشند و دريافت لذا دستورداد،

  وسوسه نكند اورا به شام تبعيد نمود. 
  

  ؟  حجابي شده است انحراف بيچه چيز موجب اين 
، موجب اين انحراف شده و مردم از خط مستقيم  جهل و ناداني و تقليدكوركورانه

اي كه براي مسلمانان عادي گشته است كه زنان خود را  اند، بگونه منحرف گشته
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برهنه ببينند و زنان مسلمان اندام هوس انگيز خود را در معرض ديد مردم  حجاب و نيم بي
دهند وآرايش و زينت خود را نشان دهند و سينه وكمرو پشت و بازووساق پاي قرار 

محاباكوتاه كنند و بكار بردن مواد رنگي  بلورين خويش را برهنه سازند وموي خود را بي
كننده را ضروري بدانند و براي بنمايش  انگيز و تحريك و خوشبو و لباسهاي هوس

كه انواع لباسهاي فريبنده و  اي پديد آيد، ه، موسمهاي ويژ هاي لباس  »مد «گذاشتن 
گذاشته شود. امروززنان رفت وآمد به اماكن فسق و  انگيز درآن بنمايش شهوت

ها را از جمله  ها و باشگاهها و كاباره فجورورقص ولهوولعب و تئاتروسينما وانجمن
و  دانند و اين پستي و انحطاط در پالژها مظاهر افتخارات و تمدن و پيشرفت مي

  رسد.  سياحتگاههاي تابستاني به انتها درجه خفت و پستي خود مي
شود كه  كه مسابقات زيبائي برگزار مي و امروز بصورت يك امر عادي درآمده است

زنان درآنها تمام زيبائي خود را در برابر مردان آشكار نموده و تمام اندامهاي خويش را 
عرض امتحان و مقايسه آنها با يكديگر قرار در برابرديدگان تماشاچيان و بينندگان در م

نگرند و  گذارند و تماشاچيان هوس باز بدانها مي دهند و آنها را بنمايش مي مي
نگاران و فيلمبرداران و ديگروسايل اعالم اين نمايشها را ضبط و ثبت ومخابره  روزنامه

د و زنان را فريب گردن عفتيها و پستيها وفريبندگيها مي كنند ووسيله ترويج اين بي مي
ها  دهند تا آنان را بدين سطح و درجه پست حيواني برسانند و تجارت لباسها و پارچه مي

  ، نقش پراهميتي را بعهده دارند.  شرمي نيز در اين بازار فساد و بي

  نتايج زيانبار اين انحراف و پستي  
زنا و  از جمله نتايج اين انحرافات عبارت است ازكثرت فسق و فجور وگسترش

فحشاء و بهم خوردن اساس خانواده و رها كردن و اهمال واجبات ديني و عدم توجه به 
، زيرا  تربيت اطفال وكودكان و عدم رغبت به ازدواج و پيش آمدن مشكالت ازدواج

، بسيار آسانتر است تا دسترسي به روابط مشروع  دسترسي به معاشرتها و آميزشهاي حرام
بند وباري اخالق و آداب و رسوم مورد پسند همه  رده دري وبيبطوركلي اين پ -وحالل 

  . اديان و مذاهب را نابود ساخته است
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كرد كه داعيان  اي رسيده است كه هرگز بدل مسلمان خطور نمي اين انحرافات بدرجه
هاي متعددي براي زيبائي و  كار خود، شيوه ، براي ترويج اين فساد و مسخ شدگي انسان

اند و براي آن برنامه خاصي تنظيم نموده  يل زينت و آرايشي را، بكارگرفتهبكار بردن وسا
پردازند براي مثال در  كنند و براي آن به تبليغ مي و درآموزشگاههاي خود، تدريس مي

  آمده برد:» مع المراه = همراه با زن : « تحت عنوان» االهرام «روزنامه 
  »سكندريهنخستين آموزشگاه براي آرايش موي زنان در ا«

پردازد. براي نخستين  بعد از يك ماه يك معلم آگاه آلماني در آموزشگاه بتدريس مي
، آموزشگاه آرايش و اصالح موي زنان  ، در اسكندريه بار اتحاديه آرايشگاههاي موي زنان

كمكها و اعانات اعضاي اتحاديه بوجود آمده  كند، اين آموزشگاه بوسيله  را تاسيس مي
سشوار و ديگري اطو و ديگري .... و .... بدان بخشيده است و اتحاديه ،كه يكي  است

ساختمان كوچكي را براي آن اجاره كرده باميد اينكه زيربناي آموزشگاه بزرگ آينده 
  گردد. 

كه براي اظهار و ابراز  ، همه اعضاء صاحب شغل خود را، موظف نموده است اتحاديه
، دربرابر هنرآموزان آموزشگاه حاضر  شنظريات و بيان تجارب و دروس علمي خوي

كردن  ، درباره چگونگي كوتاه اي شوند. صبح ديروز يكي ازاعضاء اتحاديه با القاء خطابه
، اين آموزشگاه را افتتاح نمود سپس يك نوع  ، درمحل اتحاديه هاي فني آن موي و شيوه

انجام داد » ها مانكن «از كه ازابتكارات خودش بود، براي يكي  » شعله«بنام  آرايش موي را 
  كرد. ، آن را شرح مي و در حين عمل

كردن مو و  آميزي و رنگها و كوتاه دراين آموزشگاه هنر آرايش مو و بافتن آن و رنگ
  شود. مي گرفتن و ديگر مسايل مربوط به آرايش و پيرايش تدريس  ناخن 

  گويد: كه مهمان اتحاديه اسكندريه بود مي رئيس اتحاديه قاهره
كوتاه نتيجه آن  كه در قاهره تاسيس شده و در اين مدت اين آموزشگاه پنج ماه است  

، چون هنرآموزان مرد و زن درآنجا از تبادل افكار بين اعضاء اتحاديه  بوده است  درخشان
كار سطح و  كنند و اين دهند و شرح مي كه انواع آرايشها را برايشان انجام مي  برند، بهره مي

  برد.  غل را باال ميدرجه اين ش
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،  عالوه بر آن هنرآموزان از حضوركارشناسان آلماني و سخنرانيهاي علمي و نظري آنان
آيد و درماه  كارشناس آلماني به آموزشگاه اسكندريه مي كنند و در ماه آينده يك استفاده مي

ايزه جمهوري ج «كند و به برنده آن  اي را در فن آرايش مو برگزار مي آينده اتحاديه مسابقه
.  نمايد. و درآغاز تدريس در آموزشگاه هفتگي خواهد بود را اعطا مي» درفن آرايش مو

  پايان آنچه كه اهرام انتشارداده بود.
كه براي خريدن وسايل آرايش و زيبائي مصرف  ، آوري است اينها بعالوه اموال سرسام

ارد و در سال دهها ميليون قلم شود، تنهادر قاهره يكهزار سالن آرايش و زيبائي قرار د مي
  گردد. روژلب و عطرو پودرمخصوص توزيع مي

بند و باري به ناحيه و منطقه خاصي اختصاص ندارد بلكه بهمه جا  اين فساد و بي
هاي مختلف سر  سرايت كرده و از دانشگاهها و دانشسراهاي تعليم و تربيت و دانشكده

كن از اين انحطاط وپستي مصون باشند تا بايست اين اما ، در حاليكه مي درآورده است
  كنند.  حرمت وآبروي خويش را حفظ 

  چنين آمده بود: 29/9/1962بتاريخ » اخبار اليوم «در روزنامه 
:  »دختران جوان دانشگاه بين حريم دانشگاه و سالن نمايش لباس فرقي قائل نيستند «

كند  ي دانشجويان باز مي، درهاي خويش را بر رو كه دانشگاه در اين روزها هر سال
دهند و پيرامون نوع لباس  روزنامه و مجالت مقاالتي را درباره دختر دانشگاهي انتشار مي

انگيزند..گروهي لباس يكسان و متحدالشكل پيشنهاد   و نوع آرايش او جدلهائي برمي
  كنند .  و غير منع مي» مكياژ «كنند وگروهي او را از بكار بردن  مي

كنم چون ايمان دارم باينكه  گفته بود: من اين نظرات را تاييد نمي يا زن نويسنده
دهد و به تكوين ذوق او مساعدت  انتخاب نوع لباس شخصيت زن را افزايش مي

پوشند و از آرايش  كند... و دختران در بيشتر دانشگاههاي خارج لباس متحدالشكل نمي مي
لي با اين حال هم صاحبان اين آراء و شوند و محروم نمي» مكياژ «و پيرايش و بكاربردن 

كه آنان را باظهار و  ... چه اين دختردانشگاهي ما است كنم نظريات افراطي را سرزنش نمي
مناسب دانشجوئي “ مكياژ “داند لباس و  ابراز اين نظريات واداشته است چون او نمي

مواقع او بين حريم نمايد... در بيشتر  كوششي هم نمي كند و در اين راه خويش را انتخاب



  1331     الزواج ازدواج كردن
  

  

گذارد، چه او با مد زود دامن  دانشگاه و سالن نمايش مدهاي لباس وكارناوال فرقي نمي
دارد... وقتيكه  پوشدكه او را از حركت بازمي آنچنان تنگي را باكفش پاشنه بلند مي

كندكه مانع رفتن  را با دامن آنچنان گشادي عوض مي  خواهد آن را تغيير دهد آن مي
سازد.گذشته ازآن اگر  شبيه مي» آباژور متحرك «يك  شود و او را بيشتر به اش مي رفيقه

گوش و سينه و بازوان  گوناگون كند محال است آرايشهاي دفاتر وكتب خويش را فراموش
ذوق است فراموش كند... سپس زن نويسنده  و موي خود راكه بسيار غيرمتناسب و بي

كه دختر  كارها اينست د: بنظر من منشاء همه اينگوي دهد و مي بمقاله خويش ادامه مي
گيرد... او بيشتر در فكر زيبائي و آرايش  دانشگاهي ما تحصيالت دانشگاهي را جدي نمي

ترين درجه ارزش خود برسد  ... در حاليكه اگر فرهنگ زن بعالي و جمال خويش است
ي باشد... عكس اين مطلب صحيح است وكسب دانش بايد وجهه اصلي دختر دانشگاه

كه دختر دانشگاهي درباره لباس و آرايش و زيبائي خويش  البته مقصود من اين نيست
كه او نخست بدروس خود اهميت بدهد سپس به  كند... بلكه مقصودم اين است اهمال 

،  »الاقل »كند آرايش و زينت چهره خويش بپردازد، اگر حرمت دانشگاه را مراعات نمي
كند. چون او  بكاربردن مواد آرايشي تباه نسازد وآن را مراعاتپوست چهره خويش را با 

كه زيبائي و طراوت طبيعي او بسيارزيباتر است از اين مواد آرايشي  درسني است
كه بكار بردن وسايل زينتي را محدودكند و لباسهاي  خواهم ... سپس ازاو مي مصنوعي

چند نوع  -تناسب داشته باشد اي بپوشدكه رنگ و نوع آن با حال دختر دانشگاهي  ساده
بهرحال بايد لباسي بپوشدكه سرو صداي دانشجويان ديگر را سبب  -برد  مد را نام مي

كه  خواهم خواهم اينگونه رفتاركند و از اولياي او مي نشود... من از دختر دانشجو مي
يد نخستين كامل داشته باشند. در دنياي امروز نبا درباره لباس و رفتار او مراقبت و نظارت

هدف دختر اين باشدكه با نوع لباسي جلب نظر ديگران را بكند... بلكه او بايد با دانش و 
فرهنگ و ذوق سليم خود را بيارايد نبايد آرزوي او اين باشدكه منشي و سكرتير شود تا 

تواند بركرسي  به تلفنهاي مديركل پاسخ دهد، امروز ميدان عمل براي او باز است و مي
  . كيه بزند... وزارت ت
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نوشته و به جنس خويش تاخنه و » االخبار «كه يكي از نويسندگان زن در  اين بود آنچه
  . رفتار نكوهيده آنان را مورد انتقاد قرار داده است

اين اوضاع و احوال لباس و آرايش زنان مصري موجب برانگيختن اهتمام زنان 
دانست كه زن شرقي تا  چون زن غربي نمياند.  اي شده است كه از قاهره ديدن كرده بيگانه

 1962مارس  27مورخه » اهرام «... در  چه اندازه دچار انحراف و پستي و تقليد شده است
زن غربي خرسند نيست ازاينكه زن شرقي  : « اين عنوان آمده است» مع المراه «در موضوع 

كه بقاهره  رد غربيكه زنان سياح و جهانگ تحت اين عنوان آمده است». از او تقليدكند
اند، اهميت دادن زنان عربي به مدهاي لباس زنان غربي و تقليدكردن ازآنها را  آمده

پسندند، و خيال نكنند كه اين عمل بر شهرت وآوازه آنها  ، نمي درلباس و رفتارو طبيعت
كه اخيرا از قاهره ديدن  نگار انگليسي است افزايد. اين راي يك زن روزنامه در خارج مي
  .  گويد: اي را در مجله خويش نوشته است كه در آن مي نموده و مقاله

اي  ، شگفت زده شدم چون با چيز غيرمنتظره كه در فرودگاه پياده شدم براستي وقتي«
هاي شرقيش خواهم ديد. البته  كردم كه زن شرقي را با ويژگي . من گمان مي روبروگرديدم

كه لباس  باشد بلكه مقصود زن متمدن است كه حجاب وروبند پوشيده مقصود زني نيست
كار خود را پوشيده و چهره و رنگ و ويژگي شرقي خود را داشته باشد و بمانند  مناسب

كه بوقت پياده  ، آنجا همان زني را ديدم مردم شرق رفتاركند ولي من چنين چيزي را نديدم
، حتي  و مواد آرايشي شود، با همان لباس و آرايش شدن در فرودگاههاي اروپائي ديده مي

. براستي  با همان شيوه گفتارو رفتار وگاهي با همان زبان اروپائي فرانسوي يا انگليسي
كند، تمدن و  گمان مي كه زن شرقي شگفت زده شدم و برايم غيرمنتظره بودكه دريافتم

كه با حفظ چهره  كرده است ، و او فراموش پيشرفت يعني تقليد و پيروي اززن غربي
.  »تواند به تمدن و پيشرفت و ترقي دلخواه خود برسد ، مي گي شرقي زيباي خويشوويژ

گويد: از  تحت عنوان زن نويسنده آمريكائي مي 1962ژوئيه  9مورخه » جمهوريه «روزنامه 
اي را انتشار  كنيد وآزادي زن را محدود و مقيد سازيد. مقاله آميزش و اختالط جلوگيري
بهائي را از قول آن زن بخوانندگان تقديم داشته بود كه گفته داده و سخنان صريح وگران

  : است
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بعد از چند هفته اقامت در قاهره » هيلسيان ستانسبري «نگار آمريكائي بانو  روزنامه  
كرد. او درمدت اقامت خود در قاهره از مدارس و دانشگاههها، اردوگاههاي  آنجا را ترك

ها در  جوانان و زنان و اطفال و بعضي از خانوادهجوانان و موسسات اجتماعي و مراكز نو
، تحقيقاتي درباره مشكالت جوانان و مشكالت  محالت مختلف شهر، بمنظور يك برسي

 "هيلسيان"ها، در جامعه عربي ، بازديد بعمل آورد و ببرسي پرداخت. خانم  خانواده
،  يه آمريكائيروزنامه و نشر 250نگار سياروجهانگردي است كه با بيش از  روزنامه

هر » مشكالت جوانان زير بيست سال«همكاري دارد و مالقات روزانه او را تحت عنوان 
اي است و بيش از بيست سال در  نگار باتجربه خوانند. او روزنامه روز ميليونها نفر مي

نگاري كار كرده است و او درسن پنجاه و پنج سالگي به همه  راديو و تلويزيون و روزنامه
اورا چنين معرفي كرده » جمهوريه«اي جهان مسافرت كرده است بعد ازاينكه كشوره

گويد: براستي جامعه عربي جامعه كامل و  ويك ماه را درمصربسربرده است چنين مي
سالمي است و شايسته اين جامعه است كه تقاليد و آداب و رسوم خويش را كه در حد 

سازد، حفظ نمايد و آن را رها نسازد.  ميمعقول دختران و پسران جوان را محدود و مفيد 
اين جامعه و اجتماع با جامعه و اجتماع اروپائي، و آمريكائي، تفاوت بسيار دارد. شما 

م نسبت بپدر و  آداب و رسوم موروثي داريد كه محدود بودن و مفيد بودن زن و احترا
ند و باري جامعه داند، عالوه بر آن پرهيز از بي ب مادر را الزم و ضروري و واجب مي

، را تهديد مي كند نيز واجب  ، و آمريكائي غربي را كه امروز جامعه و خانواده اروپائي
شمارد. لذا قيودات و محدوديتهايي كه جامعه عربي براي دختران جوان زير بيست  مي

باشند با توجه بدين، مطلب من بسهم  داند، شايسته و سودمند مي سال الزم و واجب مي
ق خويش را نگاه داريد  كنم كه آداب ورسوم و اخال توصيه مي -شرفيان  -شما  خويش به

كنيد و آزادي دختران جوان را محدود  و از اختالط و آميزش پسران با دختران جلوگيري
و مفيد سازيد بله بدوران حجاب اسالمي ، برگرديد و مطمئن باشيد كه اين براي شما 

  ي و هرزگيهاي اروپا و آمريكا.بند و باري و آزاد بهتراست از بي
از اختالط و آميزش دختران و پسران زير بيست سال جدا پرهيزكنيد چون براستي ما 

، جامعه آمريكائي بصورت جامعه  ايم در آمريكا از اين بابت با مشكالت فراوان روبرو شده
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.  فساد استبند و باري و هرزگي و  كه سرشار از انواع بي بسيار پيچيده و دشواري درآمده
روها  ، زندانها و پياده قربانيان اين آميزش واختالط و آزادي پيش ازسن بيست سالگي

  . ست ها و مراكز فساد پنهاني را مملو ساخته ا ها وكاباره وكافه
بند و  ايم از آنان باندهاي جوانان بي اين آزادي كه ما بدختران و پسران جوان خود داده

، براستي  و باندهاي مواد مخدر و بردگان را بوجود آورده است» جيمز دين «بار و باندهاي 
در  -ح آزادي  اين اختالط و آميزش پسر و دختر و اين بي بند و باري و آزادي باصطال

كند و در  جامعه اروپائي و آمريكائي نظام خانوادگي و ارزشها و اخالق را تهديد مي
ر بيست سال در اين جامعه جديد ما با ، دختران جوان زي معرض نابودي قرار داده است

كنند  رقصند و شرابخوارگي و ميگساري مي مي» چاچا«كنند و  پسران اختالط و آميزش مي
نمايند و اين كارها را بنام تمدن و آزادي و  كشند و مواد مخدر مصرف مي و سيگار مي

ا اين نوجوانان اين تر از آن در جامعه اروپا و آمريك دهند. شگفت بند و باري انجام مي بي
دهند، بلكه با والدين و  راباطالع خانواده و جلو چشم آنان انجام مي  اعمال ناشايست

پردازند و بنام  كنند و بتحدي مي كجي مي معلمين و سرپرستان خود در اين باره دهن
كجي را مرتكب  ، اين دهن بند و باري و تمدن ي و بي آزادي و اختالط و الاباليگر

كار  گيرندو اين كنند و بعد از چند ساعت طالق مي  . در چند دقيقه ازدواج ميشوند مي
بيش از يك امضاء و مبلغ اندكي پول وعروس يك شبه هزينه ديگري را برايشان ندارد. 

افتد... و چه بسا ازدواج مجدد و بدنبال  كشد آنگاه طالق اتفاق مي يا چند شبي طول مي
  آيد. ه افراد پيش ميآن بار ديگر طالق براي اينگون

  چاره اين وضع نابسامان و انحرافات 
بدون شك بايد براي رهائي از اين اوضاع نابسامان و نابودكننده برنامه قاطعي تدوين 

  گردد و نكات زير مراعات شود:
افزايش آگاهي و بينش ديني جوانان و مردم و آگاه ساختن مردم از خطرات واقع   -1

  د و دستخوش شدن اين امواج ويرانگر.شدن در اين منجالب فسا
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تعيين سن قانوني براي حمايت ازاخالق وآداب و رسوم و تنبيه و مواخذت   -2 
  كنند. كه خالف آن رفتار مي شديدكساني

ممنوع ساختن تصاوير برهنه و منافي عفت و جلوگيري از انتشارو چاپ آنها در  -3
وزندگان لباس و منع مدهاي سبك و ها وكنترل شديد د ها و مجالت و نشريه روزنامه

  .  خالف اخالق و دين
آلود و تحقير و اهانت اين چيزها و  هاي گناه ئي و رقص جلوگيري از مسابقات زيبا -4

  امثال آنها. 
يا پوشش اسالمي  - انتخاب وگزينش لباسهاي مناسب شبيه به لباس زنان راهبه   -5

  گونه لباسها. دن آنكارمند به پوشي و مجبور ساختن زنان  -مناسب
  كند.  كند واول خود را بسازد و بعد ديگران را دعوت هركس ازخويش شروع  -6
تعريف وستايش ازفضيلت وآبرو و عفت و با حجابي زنان شايسته و الگو قرار   -7  

  دادن آنها.
ايجاد سرگرميهاي مناسب و آبرومندانه و پركردن اوقات فراغت مردم تا مجالي  -8

  بند و باري نماند. هو و لعب و بيبراي اين ل
خواهد و برنامه درازمدت براي آن  ، زمان مي كار و راه چاره عملي ساختن اين  -9

  ، نياز بوقت فراوان دارد.  تدوين شود چون اين راه چاره

  به يك شبهه  پاسخ 
بعضي از مردم دوست دارند با اين امواج ويرانگر همĤهنگ وبا قافله آن همگام شوند، 

كه اين امواج فساد ويرانگر، يك دگرگوني حتمي برخاسته از تمدن  پندارند، ون اينان ميچ
  باشد. جديد و الزمه آن مي

كه اين  ما مخالف تغييرو تحول و دگرگوني صحيح نيستيم وخواهان آن هستيم  
كه مردم اين تغيير و  ترسيم تحوالت صحيح به منتهي درجه خويش برسد... ليكن ازاين مي

و دگرگوني را درزمينه دين واخالق وآداب و رسوم تفسيركنند، و دامنه آن را تا  تحول
، از وحي الهي  بدانجا بكشانند. زيرا دين و تعاليم اخالقي و آداب و رسوم وابسته بدان
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گرفته و خداوند آن را براي هر عصر و زمان و مكاني بنياد نهاده است و قابل   سرچشمه
نانچه تغيير و تبديل دركارهاي دنيائي جايز و روا باشد در دين . چ تغيير و تبديل نيست

  . خدا جايز نيست
گشوده و عقل را به تفكر و  گسترده جهان را براي عقل انساني كه افقهاي اين دين است
گيرد و زندگي خويش را   خواند، تا از نيرو و انرژي و بركات آن بهره نگرش درآن مي

پيشرفت وترقي ممكن ومقدورخويش برسد... ما بايد  دگرگون سازد وبه منتهي درجه
كه چه چيزي قابل تغييرو تحول است وچه چيزي تغيير و تحول را  كنيم بدين نكته توجه

كه در فرمان هوا و هوسها باشد و شهوات و آرزوها آن را  اي نيست پذيرد. دين بازيچه نمي
  .)1(كنند توجيه

   آرايش مرد براي همسرش

  :  گفت رد نيز خود را براي همسرش بيارايد. ابن عباسكه م مستحب است
. چقدر  آرايم آرايد، من نيز خود را براي او مي كه زنم خود را براي من مي همانگونه
كه او بتمام وكمال خود را براي من آرايش دهد و حق مرا بكمال بدهد تا  دوست دارم

اي او بيارايم وحق او را بكمال مستحق وسزاواراين باشدكه من نيزبتمام وكمال خود را بر

%çλm;uρ ã≅÷WÏΒ “Ï£...+فرمايد:  . چون خداوند مي بدهم ©!$# £Íκö� n=tã Å∃ρ á� ÷è pR ùQ$$ Î/...∩⊄⊄∇∪_ ]:228 البقرة.[ 
نگونه كه زنان موظف باداي حقوق مردان هستند مردان نيز موظف باداي حقوق زنان  هما «

  . »ست آنان نيز حقوقي دارندكه حقوقي بر آنها ا باشند چه همانگونه مي
اند: زينت وآرايش مردان بر  گويد: علماگفته قرطبي درباره اين سخن ابن عباس مي

كند و اختالف دارد و براي هركس در اوضاع و احوال  حسب احوال آنان تفاوت مي
. چه بسا يكنوع آرايش در يك وقت مناسب  يكنوع زينت وآرايش سزاوار و سازگار است

وقتي ديگر سزاوار نيست و آرايشي براي جوانان شايسته است وآرايشي براي است و در 

                                         
باشد.  عي امروز ميگسترش داديـم چون از مشكالت اجتما  دامنه سخن را بدينجـهت در اين موضوع - 1

  . مولف و شايان توجه است
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باره لباس نيز چنين است  . ودر پيرمردان شايسته است و شايسته و سازگار با جوانان نيست
اي رفتاركندكه با او سازگار و با سن و احوال او تناسب داشته  درهمه اينها بايد مرد بگونه

  . سپس “توجه او را از ديگر مردان بسوي خويش جلب نمايد كند و  و زنش را خوشحال
گويد: استعمال مواد خوشبو و مسواك و خالل دندان و نظافت و پاكيزگي و تراشيدن 

باشد.  كه موافق طبع همه مي موي زايد و گرفتن ناخن اينها چيزهاي آشكاري است 
. مرد بايد  و آرايش استخضاب براي مردان مسن و انگشتري براي پيران و جوانان زينت 

نياز سازد و موجب  اوقاتي را برگزيند كه زن نياز به مردان دارد كه در آن اوقات او را بي
عفت وي شود و او را از نگاه و سركشيدن بديگر مردان غني سازد. اگر مرد در خود عجز 

با استعمال كه   تواند حق همخوابگي زن را ادا نمايد بر وي است كه نمي و ناتواني يافت 
كند تا حق زن را ادا نمايد وموجب  كار خود را تقويت  داروهاي مقوي و مخصوص اين 

  .  )1(عفت او گردد
  )2(داستان ام زرع

                                         
كنند و  برخي از مردم براي اينكار باستعمال مواد مخدر مانند حشيش و افيون و امثال آن مبادرت مي  - 1

افتند براستي اينگونه اشخاص هم نسبت بخود و هم نسبت  شوند و بكلي ازكار مي معتاد مي
ردند. متاسفانه اين جنايت را براي اشباع شهوات و گ ترين جنايت مي شان مرتكب بزرگ بخانواده

كه حشيش   دهند. علما گويند: حشيش حرام است و كسي ها انجام مي تحت فرمان هوي و هوس
ست  شود و مرتد ا كند بايد بر وي حد شارب خمر اجرا كرد و اگر آن را حالل بداند كافر مي مصرف 

جب الغري اندام و فقدان نشاط و نيروي بدن گردد. بعالوه حشيش مو  و زنش بر او حرام مي
  باشد. مولف مي

كه  : من به ثروت و دارائي پدرم در زمان جاهليت گويد: عايشه گفت نسائي درباره سبب اين حديث - 2
. داستان  خاموش باش اي عايشه «:  گفت  ص. پيامبر كردم رسيد افتخار و مباهات مي به ميليونها مي

گفتكو و بگو و مگو  اند: بين عايشه و فاطمه گفته ... برخي  » و ام زرع است من و تو داستان ابوزرع
گل سرخ من چرا دست از سر دخترم   اي «:  سر رسيد وگفت صپيش آمد كه ناگهان پيامبر

حديث و  صاي پيامبر «:  گفت  . عايشه »؟ براستي من با تو مانند ابوزرع با ام زرع هستم داري برنمي
: در دهي يازده زن بودند كـه شوهرانشان غايب بودند  گفت صبرايمان بگو. پيامبر داستان آنان را
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: يازده زن با هم نشستند و پيمان بستند كه هيچ خبري را  كه از عايشه روايت شده است
  درباره اوصاف شوهران خويش از همديگر پنهان نكنند:

كوه  كه بر قله  گوشت شتر الغر و غير مرغوب است   : شوهر من چون گفت  ل زن او
كه از آن باال رفت و نه گوشت   كوه آسان است صعب العبور واقع شده باشد كه نه راه آن

يعني شوهرش بسيار  -كرد.  كه برايش سختي را تحمل  ، آن شتر چرب و مرغوب است
: من از خبر  زن دومي گفت -شود  وس ميبخيل و بد اخالق است و انسان از او ماي

. خبر او بسيار دراز  سازم گويم و خبر او را فاش مي فايده بودن شوهر خود سخن نمي بي
، لذا با اشاره بدان اكتفا  ترسم چيزي از آن را ترك بكنم است و معايب او بسيار است مي

اند و رگها و عصبهاي شكمش  كه رگها و عصبهاي اندام او پيچيده  گويم . و تنها مي كنم مي
يعني ظاهر پوشيده و باطن بدي دارد و عيوب بسيار و روح پيچيده و  -نيز چنين است 

  .- بدور از مكارم اخالق دارد
محتوي و  : شوهر من باالي بلند ناپسندي دارد و ظاهر زيباي بي گفت زن سومي 

دهد و اگر درباره او  ميگويم و به وي رسد مرا طالق   بداخالق است اگر درباره او سخن
ام كه شوهر ديگر  كه از او استفاده كنم و نه مطلقه  ام نه شوهر دارم سكوت كنم معلقه

  .- يعني با اينكه بد اخالق است باز هم دوستش دارم - اختياركنم 
است نه بسيار سرد است و نه بسيار » تهامه «: شوهر من مانند شبهاي  گفت  زن چهارمي
  . سي دارم و نه رنجيگرم نه از او تر

، از شر و  يعني خوش معاشرت و معتدل الحال است نه اذيت وآزاري دارد و نه بدي
  . كه از معاشرت او در رنج باشم بدي او ايمن هستم و بد اخالق نيست 

آيد پلنگ است و چون بخارج خانه  : شوهر من چون بداخل خانه مي گفت  زن پنجم
يعني چون پلنگ با  -كند  ن سپرده است بازخواست نميرود شير است و ازآنچه به م مي

خوابد و بسيار جهنده است او را  شرم و حياء است و شر و بدي اندك دارد بسيار مي
                                                                                                         

گوئيم و با صداقت اوصاف آنها را بيان  وگفتند: بيائيد با هـم درباره شوهران خود بدون دروغ سخن
گويند اين داستان مربوط بدوره  گويند در مكه و بعضي گويند در يمن بودند، بعضي . بعضي كنيم 

  . مولف. »ي استجاهل
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ستايد. و دربيرون خانه بردشمنان چون شير است و جوانمرد و سخي طبع و  مي
  . -گر است مسامحه

. و چون  و پر طمع است خورد خورد فراوان مي : شوهر من چون مي گفت زن ششم 
خوابد لحاف را تنها بخود  گذارد. وچون مي نوشد و چيزي را باقي نمي نوشد تا ته مي مي
كند  كشد و ازكسي دلنوازي نمي . و بچيزي دست نمي گردان است پيچد و ازمن روي مي

  خوابد و به امور زناشوئي توجهي ندارد.  كسي ناتوان و تنبل مي  يعني چون
بهره و احمق است و هيچگونه خاصيتي ندارد وهمه  شوهر من بي :  فتگ  زن هفتم

سازد  شكند يا تنت را مجروح مي دردها و علتهاي مردم در وي جمع است يا سرت را مي
شكند يا تن را زخمي  زند يا سر مي يعني او زنان را مي - كند.  يا هردو را بر تو جمع مي

  دهد. سازد يا هر دو را انجام مي مي
خوشبو و » زرنب «گياه   : شوهر من چون خرگوش نرم و ماليم و چون گفت هشتم زن 

  . -يعني نرم و لطيف و خوشبو است - .  معطراست
: خانه شوهرم داراي ستون بلند است و بند شمشيرش بلند است و  گفت زن نهم 

اش فراوان است پس جوانمرد و سخي طبع و مهمان  . خاكستري خانه شجاع و دلير است
  باشد. ، نزديك و در دسترس همه مي اش از انجمن و عامه مردم . و خانه نواز است

؟ مالك از اين هم بهتر  داني مالك كيست ، مي : شوهر من مالك است گفت  زن دهم
فرستند تا براي  . او شتراني دارد كه خوابگاههاي فراوان دارند. آنها را كمتر بچرا مي است

ماده ودردسترس باشند و چون صداي عود و موسيقي شنيدند ذبح و پذيرائي از مهمان آ
  .  كه براي مهمان ذبح شوند. اينست مالك مي دانندكه وقت آن رسيده است

؟ گوشهايم را از گوشواره طال  : شوهر من ابوزرع است ابوزرع كيست گفت  زن يازدهم
ت يعني نعمتهاي او . و اندامهاي تنم را ازگوشت مملو نموده اس كرده است و لولو سنگين 

دارد، پس خود را  مرا خوشحال نموده و بزرگ مي - ام  كه چاق و فربه شده آنقدر زياد است
اي بودم كه گوسفندان اندك داشت وبا زحمت  من در خانواده - دانم بزرگ و خوشحال مي

كوب  اي بردكه داراي اسب و شتر و خرمن و خرمن وتالش مرا بچنگ آورد ومرا بخانواده
كشد وسخن مرا رد  كند ونازمرا مي نمي  گويم اومرا تقبيح بال بود. پيش او سخن ميو غر
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كه   كند، چون خدمتگذار داريم خوابم او مرا بيدار نمي كند. بامدادان تا ديرگاه مي نمي
  . نوشم ها را با تاني و آرامي مي كارهاي خانه را انجام دهد و پيش او انواع نوشابه 

باشد  ريز مي اش هميشه پر است و لب كاسه ؟ كيست  داني ام ابي ازرع ي، م اما ام ابي زرع
  . گشاد وسيع است اش و خانه

؟ خوابگاهش كوچك است باندازه كشيدن شمشير از  داني او كيست پسر ابوزرع مي
 - توان شمشير از غالف كشيد، خوراكش بازوي بزغاله است  ، يعني تنها در آنجا مي غالف

كار اين پسر بر وي بسيار آسان است چون وقت قيلوله و خواب  عنيي -خورد  اندك مي
رود و نيازي به طعام ندارد و  خوابد و زود مي شود، بسيار اندك مي نيمروزي وارد مي

- نمايد پس او ظريف و لطيف است  چون طعام بخورد بقدر اندك و سد رمق اكتفا مي
  ؟. داني او كيست دختر ابوزرع مي 

سازد يعني بكمال جسماني رسيده  ادر است و جامه خويش را پر مياو مطيع پدر و م
كه  واو مايه خشم وغيظ هووي خويش است يعني آنقدربا نعمت و نيكو است  - است 

   - مورد حسادت او است 
سازد و طعام و خوراك ما  ؟ او راز ما را فاش نمي كنيز ابوزرع ميداني اوكيست جاريه 

نمايد، ابوزرع  كند و خانه را نيكو تمييزو نظافت مي نميپزد و درآن خيانت  را خوب مي
رود،  رود كه ظرف او پر از شير باشد، يعني بامداد زود بيرون مي وقتي از خانه بيرون مي

رسدكه دو بچه همراه داردكه چون دو بچه پلنگ بودند و درآغوش او دو دانه  به زني مي
هايش درآغوش او بازي  بود و بچهيعني زن جوان وكم سن و سال  -يافتند  انار مي

  كرد.  مرا طالق داد و با او ازدواج -خوردند  كردند و از پستانهايش شير مي مي
كه بر اسب چابك سوار بود و نيزه  كردم من بعد ازاو با مرد شريف و بزرگواري ازدواج

فت آورد و از هر حيواني يك ج رفت و غنايم فراوان برايم بازمي خطي داشت و بجنگ مي
: اي ام ازرع خودت بخور و با خويشاوندان نيزصله رحم بجاي  گفت داد و مي به من مي

كردم  دادگردآوري مي كه او به من مي . اگرهمه آنچه آرو بدانان نيزبده و بخوران
: من براي  گفت ص: پيامبر گفت رسيد. عايشه كوچكترين ديگ پخت و پز ابوزرع نمي به
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و نسائي  -بخاري و مسلم  -اين حديث را شيخان  )1(زرع بودم ، براي ام تو مانند ابوزرع
  اند. كرده روايت

    خطبه پيش از عقد ازدواج  

اي ايراد كند كه  ، خطبه كه عقدكننده يا غيراو پيش ازاجراي عقد نكاح مستحب است
  باشد. مي »الحمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا«حداقل آن 

كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد « فرمود: صكه پيامبر تازابوهريره روايت اس  -1
كه درآن تشهد يعني شهادتين نباشد بمانند دستي است كه جذام  اي هر خطبه «» الجذماء

  . دانسته است» حسن غريب «كه آن را حديث  . بروايت ابوداود و ترمذي»زده باشد
ي بال ال يبدأ فيه بالحمد هللا، كل أمر ذ«:  گفت صكه پيامبر هريره روايت است از ابو -2

  . بروايت ابوداود و ابن ماجه». فهو أقطع
كه صاحبش بدان اهميت بدهد و مورد توجه و اهتمام او باشد اگر  يعني هركار مهمي

،  كار او بركت ندارد و از بركت خداوند بدور است آن را با ذكر خدا و بنام خدا آغاز نكند،
كه با نام و ياد خدا آغاز شود در احاديث  لكه مقصود آنستنيست ب» الحمد هللا«مراد تنها 

  .  ديگري نيز بدينمطلب اشاره شده است
  ، خطبه حاجت را بخواند. كه پيش از اجراي صيغه عقد نكاح  بهتر است

جوامع خيروخواتم خير و فواتح خير را  ص: خداوند به پيامبر عبداهللا بن مسعودگفت
ع و دربرگيرنده همه نيكيها و پايان همه خوبيها و آموخته است يعني سخنان او جام

آغازگر تمام خيرات هستند. او خطبه نماز و خطبه حاجت و نيازرا به ما آموخت كه 

                                         
. و  دهم : جز آنكه او ام زرع را طالق داد و من ترا طالق نمي كه پيامبرگفت نسائي بدان افزوده است  - 1

  . . مولف : اي رسول خدا تو بهتر از ابوزرع هستي گفت عايشه هم
 194 -  2/190كتاب ج  بعلت اينكه روايت طوالني بود متن عربي حديث را ذكر نكردم به اصل

عه شود و در ترجمه الفاظ حديث بيشتر به معني و مقصود توجه شده است و بسيار مشكل مراج
  . مترجم  است
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السالم عليك أيها النبي .التحيات هللا والصلوات والطيبات«:  چنين است -تشهد  -خطبه نماز 
أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن محمدا .لحينالسالم علينا وعلى عباد اهللا الصا.ورحمة اهللا وبركاته

إن الحمدهللا، نحمده ونستعينه ونستغفره، « : خطبه نياز و حاجت چنين است»  عبده ورسوله
من يهد اهللا فالمضل له، ومن يضلل اهللا فال هادي له، .ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
ه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله...ثم تصل خطبتك وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك ل

  »بثالث آيات من كتاب اهللا
1- +$ pκš‰ r'‾≈tƒ tÏ% ©!$# (#θãΨtΒ# u (#θ à)®? $# ©!$# ¨,ym  ÏµÏ?$s) è? Ÿωuρ ¨ è∫θèÿsC āωÎ) ΝçFΡ r& uρ tβθ ßϑÎ=ó¡ •Β ∩⊇⊃⊄∪_  آل]

  ].102عمران: 

2- +$ pκš‰ r' ‾≈tƒ â¨$ ¨Ζ9$# (#θà)®? $# ãΝä3 −/ u‘ “Ï% ©!$# /ä3 s)n=s{ ÏiΒ <§ø‾Ρ ;ο y‰Ïn≡uρ t,n=yzuρ $pκ÷] ÏΒ $ yγy_ ÷ρy— £]t/ uρ 

$ uΚåκ÷] ÏΒ Zω%ỳ Í‘ # Z�� ÏWx. [!$ |¡ÎΣuρ 4 (#θà) ¨?$# uρ ©! $# “Ï% ©!$# tβθ ä9 u !$ |¡ s? Ïµ Î/ tΠ%tn ö‘F{ $# uρ 4 ¨βÎ) ©!$# tβ%x. öΝä3ø‹n=tæ $Y6ŠÏ% u‘ 

  ].1[النساء:  _∪⊆∩

  3- +$ pκš‰ r' ‾≈tƒ t Ï%©! $# (#θãΖtΒ# u (#θà) ®? $# ©!$# (#θ ä9θè% uρ Zω öθ s% # Y‰ƒÏ‰ y™ ∩∠⊃∪  ôxÎ=óÁ ãƒ öΝä3s9 ö/ä3 n=≈yϑôãr& ö�Ïøó tƒuρ 

öΝä3s9 öΝä3t/θ çΡèŒ 3  tΒuρ Æì ÏÜ ãƒ ©! $# …ã&s!θß™u‘uρ ô‰ s)sù y—$ sù #�—öθ sù $ ¸ϑŠÏà tã ∩∠⊇∪_  :71[األحزاب.[   
تائيم و از س . پس او را مي براستي هرگونه ستايش و ثنائي سزاوار خداوند است«

طلبيم و ازاو طلب آمرزش داريم و از بديهاي نفس خويش و از اعمال  اوكمك و ياري مي
كندكسي را ياراي گمراه ساختن او  .كسي راكه خداوند هدايت بريم بد خويش بدو پناه مي

. وكسي كه برابر اوامر خداوند گمراه باشد و بفرمان خدا نباشدكسي را ياراي  نيست
كه بجزاهللا هيچ موجودي  دهم گواهي مي كنم و بزبان . بدل اقرار مي هدايت او نيست

كه  دهم گواهي مي شريك است و همچنين استحقاق پرستش و عبادت ندارد و اوتنها وبي
  محمد بن عبداهللا بنده و رسول و فرستاده او است سپس سه آيه زيررا بدنبال آن بخواند:

اوامراو را و  -كنيد  خدا است تقوي پيشهكه شايسته تقواي  اي مومنان آنگونه « -1
كنيدكه در حالي بميريدكه مسلمان باشيد يعني  تالش - نواهي او را بدرستي اجراكنيد 

  . »كامل باشيد تا بوقت مرگ نيزچنين باشيد همواره مسلمان
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كه شما را از يك نفس  كنيد، پروردگاري اي مردم تقواي پروردگارتان را پيشه«  -2
از همان نفس و از جنس او همتا و جفت او را نيز بيافريد و ازآنان مردان و  واحد آفريد و

كه در قسم و خواهش او را و  كنيد، خدائي زنان فراوان بوجود آورد. تقواي خدا را پيشه
  . »كنيد، براستي هميشه خداوند مراقب حالشما است خويشاوندان را ياد مي

و سخنان نيكو و استوار بگوئيد، خداوند كنيد  اي مومنان تقواي خدا را پيشه « -3
آمرزد. براستي هركس از فرمان خداوند و  كند وگناهان شما را مي اعمال شما را اصالح مي
  .  »كند او بفوز عظيم و رستگاري بزرگ نايل آمده است پيامبر او اطاعت و پيروي

  . اند و اين متن از ابن ماجه است كرده اين حديث را صاحبان سنن روايت
  سليم : مردي از بني اگركسي درآغاز عقد خطبه نكاح را ايراد نكند، نكاح صحيح است

خواهد  كه مي عرضه داشته بود تا او را بهركس صگويد: زني نفس خويش برپيامبر
زوجتكها بما معك «:  گفت ص، پيامبر كردم خواستگاري صعقدكند. من آن زن را از پيامبر

داني و  هم عقد بستم و مهريه او مقدار قرآني باشد كه تو مي شما دوتا را با «» من القرآن
  اي ايراد نكرد. . ديگر خطبه » آن را به او بياموزي

  فلسفه آغاز عقد با خطبه
مردمان جاهلي پيش از عقد نكاح افتخارات قوم  كه   آمده است» حجه اهللا البالغه«در 

كردند، اين رسم نيكو  ادا مي ، مطلب خويش را شمردند و پس از ذكر آن خويش را برمي
گردد، جريان عقد  گرديد و ايراد خطبه موجب مي همچنان ماند و به ايراد خطبه تبديل 

كار  گيرد و اين  شهرت پيداكند ودرمالء عام و با اطالع مردم و درجلو چشم آنان صورت
  نيكو است تا مردم ازنكاح باخبرشوند ونكاح با زنا فرق داشته باشد...

شود و اهميت دادن به نكاح و ازدواج و بزرگ  كارهاي مهم ايراد مي خطبه براي بعالوه
اصل خطبه خواندن پيش از نكاح را  ص، لذا پيامبر جلوه دادن آن نيكو و پسنديده است

پذيرفت و اوصاف و الفاظ آن را تغيير داد، و نشان دادكه براي هر مقامي مقالي مناسب 
با شعايرخداوند آغازگردد تا دين حق در همه شئون كه  است و هر عملي شايسته است

 صمومنان پرچم خويش را بيفرازد و شعارها و عالمات خود را آشكار نمايد، لذا پيامبر
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انواع ذكر و حمد و ستايش و استغفار و استعانت و استعاذت و توكل و تشهد و آياتي از 
وكل خطبة ليس فيها تشهد «رمايد: ف كه مي . براي اينست گنجانيده است قرآن مجيد را در آن 

فهي كاليد الحذماء وقوله كل كالم ال يبدأ فيه بحمداهللا فهو أجذم فصل ما بين الحالل والحرام 
كه وصلت حالل ونكاح  فرق بين وصلت حالل و حرام آنست«» الصوت والدف في النكاح

ز آن اطالع گيرد و همه ا شرعي اين عمل با صداي آشكار و آواز و ترانه و دف صورت
  . »كسي خبر ندارد يابند در حاليكه در وصلت حرام

  دعاي بعد از عقد نكاح  
 صكه پس از عقد نكاح براي زوجين دعاهاي ماثور و منقول از پيامبر مستحب است

  را بخوانند: 
گفت و عقد  هرگاه بكسي تبريك ازدواج مي صكه پيامبر از ابوهريره روايت است  -1

خدا «» بارك اهللا لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير« : گفت بست مي يكسي م نكاح را براي
  .»برايت بركت دهد و مباركت باشد و وصلتان را بخيرگرداند

كرد و مادرم پيش من آمد و  با من ازدواج صپيامبر :  گفت كه از عايشه روايت است  -2
على الخير، « د وگفتند:برد و درآنجاگروهي از زنان انصار جمع بودن صمرا بخانه پيامبر

. بروايت بخاري و »اهللا بخيرو بركت و طالع وبخت نيكو باد انشاء«» والبركة وعلى خير طائر
  ابوداود.

جشم  عقيل پسر ابوطالب با زني از بني  :  گفت كه روايت است -بصري  - از حسن   -3
گفته  صكه پيامبر: چيزي را بگوئيد  اوگفت» بالرفاء والبنين«گفتند:  ازدواج كرد.به وي

خداوند بركت خويش را در شما قرار دهد و بركت «» بارك اهللا فيكم، وبارك عليكم«:  است
  . . بروايت نسائي »او بر شما باد

  اعالن و اعالم ازدواج

گردد، تا با ازدواج و نكاح پنهاني كه ازآن  كه ازدواج اعالن و اعالم شرعا پسنديده است
كه خداوند آن را  اشد و نشان داده شودكه با اين عمل حالل، فرق داشته ب نهي شده است

كه  باشند و اين عمل شايستگي آن را دارد، ، خوشحال مي كرده است حالل و پاك و پاكيزه
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همه مردم خاص و عام و خويش و بيگانه ازآن اطالع داشته باشند و تبليغي باشد 
ر ازدواج رواج و رونق پيداكند. اين دهند و بازا ، رغبتي نشان نمي كه بازدواج كساني براي

،  كه عرف و عادت جامعه مردم برآن جاري است اعالم و اعالن بايد بصورتي باشد،
مشروط برآنكه باكارهاي خالف شرع و دين از قبيل ميگساري و آميزش و اختالط زنان 

  و مردان و امثال آن منتهي نشود.
أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في « : گفت صكه پيامبر از عايشه روايت شده است  -1

كنيد و درمساجد و در  اين نكاح و ازواج شرعي را اعالن«» المساجد واضربوا عليه الدقوف
. بروايت احمد »كنيد حضور مردم صيغه عقد را اجراكنيد و بشادي آن دف بزنيد و شادي

ساجد دانسته است بدون شك اجراي مراسم عقد نكاح درم» حسن «كه آن را  و ترمذي
بهترين وسيله اعالم و اعالن آنست چون مسجدها بهترين اماكن اجتماع مردم هستند 

  كه بزرگترين مراكز اجتماع توده مردم بودند.  بويژه دردوران اوليه اسالمي
كرده وآن را  دانسته و حاكم روايت» حسن «كرده است و آن را  ترمذي روايت  -2

: من با دو زن  گفتم : من به محمد بن حاطب گفت  كه يحيي بن سليم دانسته است» صحيح «
:  ام كه در هيچيك از آنها مراسم آواز و دف برقرار نشد. محمد گفت ازدواج كرده

فرق وصلت حالل  « »فصل ما بين الحالل والحرام الصوت بالدف«:  فرموده است صپيامبر
  .»گردد مي كه دروصلت حالل مراسم آواز و دف زني برگزا ر با وصلت حرام آنست

  آواز خواني بهنگام ازدواج 

براي شادي و نشاط روح با سرگرمي سالم وتفريحات روا دين اسالم آوازخواني 
. ليكن بايد اين آوازها از هرزه  بهنگام ازدواج را مباح دانسته و آن را تشويق نموده است

  .و دشنام خالي باشد  گوئي و ناسزا و فحش بند و باري و ياوه درائي و بي
براي مراسم عروسي پيش قرظه پسر كعب و  “ :  گفت كه ازعامربن سعد روايت است  -1

و از  ص: شما ياران پيامبر گفتم خوانند، كنيزان آواز مي كه ابومسعود انصاري رفتم و ديدم
گيرد!!!  كاري صورت مي جنگجويان بدرهستيد، آيا پيش شما و در حضور شما، چنين

خواهد برو... لهوو لعب و  هد با ما بنشين و بشنو و اگر دلت نميخوا اگر دلت مي “گفتند: 
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. بروايت نسائي و  “ تفريحات سالم بهنگام عروسي برايمان رخصت داده شده است
  . دانسته است» صحيح«كه آن را  حاكم
نبيط بن جابر انصاري برد و  -، فارعه دختراسعد را بخانه شوهرش  حضرت عايشه -2

 »يا عائشة ما كان معكم لهو؟ فإن االنصار يعجبهم اللهو«:  گفت ص. پيامبر خود نيز با او رفت
اي عايشه چرا سرگرمي نداريد؟ براستي مردم مدينه از سرگرمي و تفريحات سالم  «

. بروايت بخاري و احمد و ديگران در بعضي از روايات اين حديث »آيد خوششان مي
آيا با  « »جارية تضرب بالدف، وتغني؟ فهل بعثتم معها«:  گفت صكه پيامبر آمده است

: اي رسول خدا  گفت . عايشه »ايدكه دف بزند و آواز بخواند؟ كرده كنيزي راگسيل وي
  : اين ترانه را بخواند: گفت صكنيز چه چيز بخواند؟ پيامبر آن

  أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم
  ولو ال الذهب االحمر ما حلت بواديكم

 ما سمنت عذاريكم ولوال الحنطة السمراء

آمديم بسوي شما آمديم بسوي شما بما درود وتحيات بفرستيد، ما نيزبشما درود و  «
آمد و  فرستيم اگرطالي سرخ نبود دختر ما به وادي شما و محله شما نمي تحيات مي

بيع دختر معوذ  . ازر »شدند گون و سرخ نبود دختران شما چاق و فربه نمي گندم اگرگندم
آمد  صكردم و مراسم عروسيم برقرار شد، پيامبر : وقتيكه ازدواج گفت كه روايت است

هائي در وصف پدران من كه در  كردند و ترانه كنيزان ما شروع بزدن دف ، وكنار من نشست
  . )1(خواندند جنگ بدركشته شده بودند مي

                                         
درباره صفات دالوري و جوانمردي پدرش معوذ و عموهايش عوف و معاذ كه در جنگ بدركشته  - 1

  خواندند. شده بودند آواز مي
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در ميان ما  «» وفينا نبي يعلم ما في غد«...:  خواند گفت كه مي يكي ازآنها در ضمن آوازي
: اين يكي را نگو و چيزهايي را  گفت ص. پيامبر »كه از علم غيب خبر دارد پيامبري است

  . . بروايت ابوداود و بخاري و ترمذي )1(گفتيد بگو كه قبال مي

    پند و اندرز و سفارش به زوجه

  باشد.  شود مستحب مي توصيه و سفارش و اندرز به زني كه به شوهر داده مي
فرستادند و برايش زفاف  هرگاه زني را بخانه شوهر مي ص: ياران پيامبر انس گفت

كند و حقوق او را مراعات  دادند كه شوهر خود را خدمت  كردند او را پند و اندرز مي مي
  نمايد. 

إياك والغيرة، فإنها مفتاح «:  كردكه عبداهللا پسر جعفر پسر ابوطالب بدختر خويش توصيه
حسودي و حساسيت پرهيزكن چون براستي اين خوي و از غيرت و  « »الطالق

  .»باشد كليد طالق مي خصلت
. زيرا  گيري پرهيزكن هان از عتاب و خورده « »وإياك وكثرة العتب، فإنه يورث البغضاء«

  .»گردد براستي اين رفتار موجب دشمني و ناخشنودي مي
ود را با سرمه بيارائي چون هان بر تو بادكه همواره خ« »وعليك بالكحل فإنه أزين الزينة«

  . »باشد براستي زيباترين آرايش مي
  .»آب پاكترين چيز است لذا همواره با آب خود را نظافت كن « »وأطيب الطيب، الماء«

  پند و اندرز و نصيحت مرد به همسرش

وإال لم .وإذا رأيتك غضبى رضيتك.إذا رأيتني غضبت فرضني«گفت:  ابوالدرداء به زنش  
، ترا  كن و هرگاه من ترا خشمناك ديدم گاه مرا خشمناك ديدي مرا راضي هر« »نصطحب

  .» توانيم با هم زندگي را ادامه بدهيم ، در غير اين صورت نمي كنم راضي مي

                                         
دعي هذا وقولي « داند و فرمود: ب نميكرد چون بغير از خداكسي علم غي او را از آن منع صپيامبر - 1

دانسته » صحيح «كه آن را بشرط مسلم  بروايت حاكم » بالذي كنت تقولين ،اليعلم ما فی غد اال سبحانه
  . است



   

  هفقه السن      1348 

 

 

  : گفته است  مردي خطاب به زنش چنين
  خذي العفو مني تستديمي مودتي وال تنطقي في سورتي حين أغضب«  

  نك ال تدرين كيف المغيب وال تقريني نقرك الدف مرة فإ
  وال تكثري الشكوى فتذهب بالقوى ويأباك قلبي، والقلوب تقلب

  ».فإنى رأيت الحب في القلب واالذى إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب
گذشت داشته باشي همواره مودت  كن و اگر نسبت بمن از عفو وگذشت من استفاده«

شمگين هستم در حين خشم وشدت بيني من خ كه مي ، وقتي ومحبت مرا خواهي داشت
داني  ، براستي تو نمي ، ومرا سرزنش مكن ومرا هيچگاه چون دف مزن ، سخن مگوي من

باشد فراوان شكوه مكن زيرا  كه در اثر خشم عقل را از دست داده است چگونه مي مردي
ند. گريزد، دلها در حال دگرگوني هست برد و دلم از تو مي شكوه تو نيروي مرا از بين مي

كه هرگاه آزار و مهرو محبت ورنج وآزاردردلي جمع شوند مهرو  ام براستي من دريافته
  .»شوند ماند وآنها با هم جمع نمي گريزد ورنج وآزارمي محبت مي

  پند و اندرز مادر بدخترش هنگام ازدواج او

كنده از ام اياس دختر عوف بن محلم شيباني خواستگاري كرد   عمرو بن حجر پادشاه
كرد و با وي درباره  چون شب زفاف فرا رسيد مادرش امامه دختر حارث با وي خلوت و 

وظايف زن نسبت بشوهر  ،اساس زندگي خوشبخت خانوادگي و حقوق شوهر بر زن
، مادر دخترش را پند و اندرز و  اي دخترم اگر بخاطر فضل و ادب “ :  سخن راند وگفت

كردم ولي اگرچه تو با فضيلت و ادب  يكرد، من ترا بدينجهت نصيحت نم سفارش نمي
، سفارش و توصيه و نصيحت يادآورنده براي غافل وكمك و معونت براي عاقل  هستي
، از شوهر  . اگر زني بدليل ثروت پدر و مادرش و نياز شديد پدرو مادرش به وي است

ن براي نيازتر بودي به شوهر، ولي بدانيدكه زنا گرديد، تو از همه مردم بي نياز مي بي
اند. دخترم  اند، و مردان نيز براي وصلت با زنان آفريده شده وصلت با مردان آفريده شده

اي راكه  ، و النه شوي اي ازآن جدا مي فضائي راكه ازآن بيرون آمده و درآن پرورش يافته
، و  شناسي روي كه آن را نمي اي مي گذاري و به آشيانه ، پشت سر مي اي در آن بزرگ شده

، او مالك و مراقب و پادشاه شما  اي ، كه بدان الفت نگرفته يني را خواهي داشتهمنش
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، او نيز براي تو عبدي و غالمي خواهد شد. در برابر او  ، تو براي اوكنيز خوبي باش است
  اي خواهد شد:  كه او برايت ذخيره و اندوخته همواره ده خصلت را داشته باش

دربرابراو تسليم باش و به وي دل بسپار، و از او با قناعت و خشنودي به وي   -1-2
  .  كن وگوش شنوا داشته باش فرمانبرداري

مواظب چشمان و بيني او باش و نگذار چشمان او از تو زشتي بينند، و بيني او  - 4 -3
  از تو بوي بد استشمام كند. 

اره كشيدن پي در پي شر . زيرا گرسنگي  مواظب وقت خواب و طعام او باش  -5-6
  ، آتش خشم را بيفروزد. كند ووقت تلخي خواب آتش بپا مي

كن و حشم و خدم او را مورد  مواظب ثروت و دارائي او باش و از آن حراست  -7-8
  .  ، در مال او حسن تقدير و درباره عيال او حسن تدبير داشته باش رعايت و لطف قرار ده

زيرا  - مطيع و رازدار باش  -فاش مكن از اوامراو نافرماني نكن و اسرار او را   -9-10
، و اگر رازدار نباشي ورازش  اش برافروزي كني آتش خشم درسينه اگر با اوامر او مخالفت

كه اواندوهين است پيش او  . سپس بدان وقتي كني از خيانت و غدر او ايمن نيستي را فاش
شان نده و از اين كه او خوشحال است پيش او اندوهگيني از خود ن ، و وقتي شادي مكن

  .  دوكار پرهيزكن

  وليمه = سور ازدواج

    : تعريف آن  -1 
گرفته شده است زيرا زوجين هم با هم  بمعني جمع و گردهمائي » ولم«كلمه وليمه از 

كه براي مراسم عروسي و  شوند ودر عرف و عادت بمعني طعام و غذائي است جمع مي
: وليمه طعام و غذاي عروسي يا هر  ده استآم» قاموس «شود. دركتاب  زفاف آماده مي

، يعني وليمه  لم باشد. او شود، مي كه براي دعوت و ضيافت و امثال آن ساخته مي طعامي
  . -سور داد - ساخت 

  حكم آن از نظر شرع   - 2
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  :  برآن تاكيد نموده است صجمهور علماگويند: وليمه سنت موكده است و پيامبر
وليمه بده حتي اگر  « »ولو بشاة.أولم«:  گفت بن عوفبه عبدالرحمن  صپيامبر  -1

  . »گوسفندي هم باشد
  براي عروسي زينب بيش از همه زنانش وليمه داد،  ص: پيامبر گفته است انس  -2

 -گوسفند داد گوسفندي سربريد و ياران خود را بدان ضيافت نمود  وليمه او را يك
  .  بروايت بخاري و مسلم

 صكرد پيامبر : چون علي از فاطمه خواستگاري گفت كه استاز بريده روايت   -3
.  » براستي براي عروسي وليمه الزم و ضروري است«» إنه البد للعرس من وليمة«فرمود: 

  . بروايت احمدكه بقول حافظ در سند آن اشكالي نيست
ل براي هيچيك از زنانش باندازه زينب وليمه نداد، مرا بدنبا صپيامبر «:  انس گفت -4

، بدانان نان وگوشت دادم تا اينكه همه سير  كنيم فرستاد كه مردم را دعوت مردم مي
  كرده باشد.  كباب شايد برايشان -»شدند
  در عروسي يكي از زنانش از مقدار دو  صكه پيامبر كرده است بخاري روايت -5
ن جو طعام ساخت و وليمه داد. البته اين اختالف و تفاوت بين وليمه زنا» مد «

داشتن  به فضيلت بعضي ازآنها برديگري بستگي ندارد، بلكه بستگي به حالت ، صپيامبر
  .  ساخت . يعني هرچه داشت ازآن وليمه مي داشته است صو نداشتن پيامبر

  وقت وليمه  - 3
وقت وليمه بستگي به عرف و عادت مردم دارد: بهنگام عقد يا بعد ازعقد يا بهنگام 

بعد از زفاف با زينب مردم را  صگويد: پيامبر . بخاري آن استزفاف و عروسي يا بعد از
  كرد.  به وليمه دعوت

  پاسخ دادن به دعوت وليمه  - 4
كه دعوت را  شود بروي واجب است كه به وليمه و مراسم عروسي دعوت مي كسي

كردن داماد و راضي و خرسند  كار موجب اهتمام بدان و خوشحال كند، چون اين اجابت
  باشد: ميساختن او 
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 »إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها«:  گفت صاز ابن عمر روايت است كه پيامبر -1
  .  »كند و بدان برود اي دعوت شد، دعوت را اجابت هرگاه يكي از شما به وليمه «

ومن ترك الدعوة فقد عصى «فرمود:  ص: پيامبر از ابوهريره روايت است كه گفت -2 
را اجابت نكند براستي از خدا و پيامبرش نافرماني كرده  هركس دعوت «» اهللا ورسوله

  . »است
لو دعيت إلى كراع الجبت، ولو أهدي إلي «:  گفت صكه پيامبر از او روايت است  -3

كنند اجابت مي كنم و اگر ساق  دعوت - گاو وگوسفند  - اگر مرا براي پاچه « »ذراع لقبلت
  . كرده است اري اين احاديث را روايت. بخ » پذيرم كنند مي حيواني را به من هديه

اگر دعوت همگاني باشد و بطور مشخص براي شخصي يا جماعتي نباشداجابت 
كننده بگويد: اي مردم  باشد مثل اينكه دعوت وپذيرش واجب نيست بلكه مستحب نيزنمي
ي كننده بكس كند يا اينكه دعوت كسي را تعيين دعوت به وليمه مرا نيزبپذيريد، بدون اينكه

گويد:  كرد: انس چنين ص، همانگونه كه پيامبر كن گويد: بهركس رسيدي او را دعوت
 - حيس  «كرد و با زنش زفاف نمود. لذا مادرم ام سليم غذاي مخصوص  ازدواج صپيامبر

: آن را براي  را ساخت وآن را درظرفي ريخت وگفت» غذايي از خرما و روغن وكشك
: فالني وفالني و  گفت : آن را بگذار. سپس . اوگفت رسول خدا ببر، آن را براي او بردم

كساني را كه نام برده بود و كساني راكه با آنان  . من  كن هركس راكه به وي رسيدي دعوت
  .  . بروايت مسلم  خوردم دعوت كردم برمي

اگر بعضي رفتند فرض  - كفايه است   كننده فرض اند: اجابت دعوت دعوت گفته  بعضي
دانند. قول اول ظاهرتر است زيرا  بعضي آن را مستحب مي -شود  قط مياز ديگران سا

  .  عصيان تنها براي ترك واجب است
كند مرتكب عصيان شده است البته اين مربوط  : هركس آن را ترك گفت صو پيامبر 

  .  به دعوت وليمه عروس است
علماي  اما دعوت به وليمه نكاح بقول جمهورعلما مستحب است نه واجب برخي از

پندارد كه اين  باشد و ابن حزم مي اند: اجابت و پذيرش هر دعوتي واجب مي شافعيه گفته
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آيدكه اجابت هر  . چون از محتواي احاديث برمي قول جمهور اصحاب و تابعين است
  باشد. دعوتي خواه دعوت ازدواج و عروسي باشد يا دعوت غير آن الزم و واجب مي

  شرايط وجوب اجابت دعوت  - 5
: شرايط وجوب پذيرش و اجابت دعوت بشرح  گفته است » الفتح «حافظ ابن حجر در 

  : زير است
  كننده بايد مكلف و آزاده و عاقل و اهل تمييز باشد. دعوت  -1
  كند.  نبايد دعوت را به ثروتمندان اختصاص دهد و فقيران را ازآن محروم  -2
  ي باشد.نبايد دعوت بخاطر دوستي شخصي يا ترس از و  -3 
  كننده بايد مسلمان باشد. بنا بقول اصح دعوت  -4
  بنا بقول مشهور دعوت بايد اختصاص به روز اول داشته باشد.  -5
و نبايد اين دعوت مسبوق بدعوت ديگري باشدكه در آن صورت اجابت دعوت  -6

  .  اول واجب است نه دومي
و باشد ازقبيل منكران نبايد در مجلس دعوت چيزي باشدكه موجب آزارورنج مدع  -7

  . كه درآن صورت اجابت واجب نيست -و غيرآن 
چون با وجود عذر  -نبايد شخص دعوت شده عذري و پوزشي داشته باشد   -8

: اگركسي عذري داشته يا راه دورباشد و برايش  گفته است بغوي -شود  وجوب ساقط مي
  كند، عدم اجابت دعوت اشكالي ندارد.  ايجاد مشقت و رنج

  كردن ثروتمندان بدون فقيران مكروه است  دعوت  - 6
. از ابوهريره روايت است كه  دعوت ثروتمندان به وليمه بدون فقيران مكروه است

شر طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة «:  گفت صپيامبر
كه مردمان فقير را ازآن منع  اي است ، وليمه بدترين طعام وليمه« »فقد عصى اهللا ورسوله

خوانند و  كنند و حال آنكه آنان حاضر به اجابت هستند و مردمان ثروتمند را بدان مي مي
حال آنكه آنان حاضر به اجابت نيستند. هركس دعوت را اجابت نكند و نپذيرد براستي از 

شر الطعام طعام « : . و در روايت بخاري چنين است» نافرماني كرده است صخدا و پيامبر
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كه ثروتمندان  اي است ، طعام وليمه بدترين .طعام « »الوليمة: يدعى لها االغنياء، وتترك الفقراء
  »خوانند را بدان دعوت مي كنند و فقيران را بدان نمي

    ازدواج غير مسلمانان

اگر مسلمان شدند چيزهاي موافق شرع   «كه  در ازدواج غيرمسلمين قاعده عام اينست
كافران پرسجوئي نكرده است كه آيا  درباره نكاحهاي ص. پيامبر» آنان پذيرفته شوداز

  ؟  داراي شرايط معتبر دراسالم بوده تا صحيح باشد يا آن شرايط را نداشته و باطل است
كه اگر ادامه آن از نظر مقررات  كرده است بلكه در حال اسالم شوهر بدان توجه

، اگرچه در دوران جاهليت  را بحال خود گذاشته استاسالمي اشكال نداشته باشد، آن 
گرفته و شرايط الزم را از قبيل وجود ولي و حضورگواهان را نداشته باشد. و اگر  صورت

كسي مسلمان  ازنظرمقررات اسالمي آن جايزنبوده باشد آن را نپذيرفته است مانند اينكه
كه آن رانپذيرفته و نكاح  ه باشد،شود و محرمي را يا دو خواهر يا بيشتررا تحت نكاح داشت

آن را برايمان مقرر داشته است و  صكه سنت پيامبر ، اينست اصلي را بهم زده است
  . )1(شود مخالف باشد بدان توجه نمي صكه با سنت پيامبر چيزي

  كسي مسلمان شود و دو خواهر را با هم داشته باشد، يكي را برمي گزيند 

وقتي كه من مسلمان شدم دو  «:  گفت كه كرده است ضحاك بن فيروز از پدرش روايت
به من دستور دادكه يكي از آنها را طالق  صكه پيامبر خواهررا با هم بهمسري داشتم

اند و  كرده . اين حديث را احمد و صاحبان سنن و شافعي و دارقطني و بيهقي روايت » دهم
  .  دانسته است» صحيح «و ابن حبان » حسن «ترمذي آن را 

گر مردي مسلمان شد و بيش از چهار همسر داشت چهار تا از آنها را ا

  گزيند  برمي

                                         
اگر مردي مسلمان شد و دو خواهر با هم  . ( گفته است كه ابن القيم در اين باره اين بود خالصه آنچه - 1

  . كه يكي را نگاه دارد و ديگري را رهاكند) همسر او بودند او مخير است
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پيش از  غيالن ثقفي مسلمان شد و در دوره جاهلي ( «:  گفت كه از ابن عمر روايت شده
به وي  صكه همگي با وي اسالم آوردند كه پيامبر ) ده همسر داشت مسلمان شدنش

. احمد و ترمذي »برگزيند و بقيه را بحال خود بگذارد دستور دادكه چهارتا را از ميان آنها
نموده و ابن حبان و حاكم آن را » تخرج«و ابن ماجه و شافعي و ابن حبان و حاكم آن را 

  اند. دانسته» صحيح «
  

  پذيرد  پذيرد و ديگري نمي كه يكي از زوجين اسالم را مي  وقتي

رف آنها بسته شده بود سپس هرگاه عقد نكاح بين زوجين پيش ازپذيرش اسالم ازط
هر دو اسالم آوردند اگر ادامه ازدواج ازنظر مقررات اسالمي اشكالي نداشته باشد اين 

  . كه قبال نيزاز حكم آن سخن رفت ازدواج قبول است همانگونه
، اگرزن اسالم بياورد و مرد  ولي اگريكي ازآنها اسالم را پذيرفت و ديگري نپذيرفت

،  شود. اگردرمدت عده زن برزن واجب مي )1(گردد و  عده فسخ مياسالم نياورد، نكاح 
تراست و اولويت  شوهرنيزاسالم را بپذيرد و مسلمان شود، اوبراي همسري زنش شايسته

دختر وليد بن مغيره يكماه پيش از شوهرش » عاتكه«دارد. زيرا به اثبات رسيده است كه 
ادامه پيوند  صنيز مسلمان شد، پيامبر صفوان بن اميه مسلمان شد، بعد از يكماه صفوان

  .   زناشوئي و نكاح آنان را پذيرفت
كرده و  هجرت صكه به سوي پيامبر ما زني را سراغ نداريم«گويد:  ابن شهاب 

شوهرش در دياركفر مانده باشد و هجرت آنان را از هم جدا نساخته باشد، مگر اينكه 
ايم كه بين چنين  كرده باشد. و نشنيده جرتشوهر نيز پيش از انقضاي عده زنش اقدام به ه

، شوهر نيز اسالم آورده  كه در زمان عده زن ، جدائي افتاده باشد، وقتي زن و شوهري
  . » باشد

                                         
بمفاد آنچه بعداً در سخـن مولف بنقل از روضه النديه مي آيد اين عده يك حيض و يك طهر  - 1
  مترجم  . است
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اگر شوهر بعد از انقضاي عده زن مسلمان شود، و زن شوهري اختيار نكرده باشد، و 
ادامه پيوند زناشوئي اشكالي  هر دو به ادامه نكاح پيشين راضي باشند، نكاح اولي معتبر و
كه دو سال بعد از  وقتي صندارد، حتي اگر مدت طوالني نيزگذشته باشد، زيرا پيامبر

مسلمان شد مجددا زينب را به وي پس داد، » ابوالعاص«، شوهر او  هجرت زينب دخترش
اي جديد در بين باشد. بروايت احمد و ابوداود و  بدون اينكه نكاح جديد و مهريه

آن را بدون اشكال دانسته و حاكم آن را به روايت » اسناد «و » حسن » كه او آن را  ذيترم
  . دانسته است» صحيح «ابن عباس 

بين آنان  صشد پيامبر اگركسي مسلمان شد و زنش مسلمان نمي  :  گفته است  ابن القيم
يگري شد مادام كه زن شوهر د ، بلكه هر وقت ديگري مسلمان مي انداخت جدائي نمي

  .  ص... اين بود سنت معلوم پيامبر پذيرفت اختيار نكرده بود، ادامه نكاح را بحال اول مي
مسلمان شد. پيش » خزاعه «وادي   »مرالظهران «: ابوسفيان بن حرب در  امام شافعي گفت

در ديار اسالم مسلماناني داشتند، ابوسفيان به مكه » خزاعه «از اينكه مكه فتح شود، قبيله 
: اين  شت وهند دخترعتبه همسرش هنوزمسلمان نشده بود، ريش او راگرفت وگفتبرگ

كه هند نيزمسلمان شد و حال آنكه  گذشت پيرمردگمراه را بكشيد، سپس روزهاي فراواني
، درقلمرو اسالم نبود و ابوسفيان درآنجا مسلمان شده بود و  پيش از مسلمان شدنش

اش نگذشته بود، سپس مسلمان شد و بر  دههنوزهند مسلمان نشده بود، چون هنوز ع
  همان نكاح اولي و پيوند زناشوئي ماندند... 

وحكيم بن حزام واسالم آوردن اونيزچنين بود. زن صفوان بن اميه وزن عكرمه 
كه زن عكرمه درمكه درقلمرو اسالم بود،  پسرابوجهل نيز، درمكه مسلمان شدند،

من فراركردكه قلمروكفروجنگ بود و صفوان كه درمكه پيروزشد، عكرمه به ي  صپيامبر
كه قلمرو اسالم بود، برگشت و در جنگ  . سپس صفوان به مكه نيزآهنگ آنجا را داشت

حنين حاضرگشت و شركت نمود و حال آنكه هنوزكافر بود، سپس مسلمان شد 
  وهنوزعده زنش منقضي نشده بود وبا همان نكاح اول زنش پيش او ماند .
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كه او مسلمان  ، زني از انصار همسر مردي بود در مكه گويند:  » مغازي «آگاهان به دانش 
كه  اش منقضي نشده بود، كرد و هنوز عده در مدينه هجرت صشد و به سوي پيامبر

  كرد و پيوند زناشوئي آنان بحال خود ماند. شوهرش نيز هجرت
  . پايان سخن ابن القيم

گويم كه مسلمان  من مي گويد:  القيمبعد از نقل سخن ابن » الروضه النديه «صاحب 
شدن زن با بقاي شوهرش بركفر، بمنزله طالق نيست زيرا اگرچنين بود بعد از انقضاي 

. خالصه  ، پيوند زناشوئي آنها امكان نداشت عده جز با رضايت زن و تجديد عقد نكاح
ن پاك كه اگر زني مسلمان شد و پس از مسلمان شدن به حيض افتاد و از آ سخن اينست

تواند شوهري ديگر اختياركند و با او ازدواج نمايد، اگر باكسي ازدواج نمود و  گرديد، مي
بعد ازآن شوهرش نيز مسلمان شد، ديگرشوهر قبلي بر او حقي ندارد. و اگرشوهر نكرده 

باشد وتجديد عقد ورضايت طرفين  بود، او همچنان در عقد شوهراولي خود مي
كه مقتضاي ادله است اگرچه با سخنان مردم مخالفت داشته  . اينست آنچه معتبرنيست

. زيرا اگر مرتد پشيمان شود و  باشد. و حكم مرتد شدن يكي از زوجين نيز چنين است
كه بركفر باقي مانده و سپس اسالم آورده  كسي است دوباره به اسالم برگردد، در حكم

  . است

  طالق 

  طالق چيست؟  - 1
گرفته شده  ، كردن و بحال خودگذاشتن رها ساختن و ترك واژه طالق از اطالق بمعني

كه بند از وي بگشائي واو  ، وقتي»اسير را رها ساختم« »أطلقت االسير«شود:  گفته مي است
كردن پيوند  گشودن و پاره . و دراصطالح شرع اسالمي طالق بمعني را رها وآزاد سازي

  باشد. ميزناشوئي و پايان دادن به عالقه و رابطه زناشوئي 

  باشد  طالق پسنديده نيست و مكروه مي  -2 
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كه اسالم برآن  برقراري و برپائي پيوند زندگي زناشوئي از جمله هدفهائي است
دهد. و عقد ازدواج براي دوام و ابديت تا پايان  حريص است و بدان اهميت فراواني مي

شگي بسازند و در زندگي است تا زوجين بتوانند، از خانه مشترك خود، پناهگاه همي
گسترده آن هردو بياسايند و از نعمت و لذت زندگي سعادتمند،برخوردارگردند و اين  سايه

امكان را داشته باشند تا فرزندان شايسته و درستكار بار بياورند. لذا پيوند ورابطه بين زن 
  ترين و استوارترين پيوندها است  و شوهراز مقدس
عهد بين زن وشوهروعقد نكاح را ميثاق غليظ و  كه خداوند پيمان و وبراي اينست

šχ...+فرمايد:  كه مي پيمان استوار و سنگين ناميده است õ‹ yzr& uρ Νà6ΖÏΒ $ ¸)≈sV‹ÏiΒ $ Zà‹Î=xî 

. پس  »اند گرفته زنان با عقد نكاح ازشما پيمان و عهد استوارو سنگيني« ].21[النساء:  _∪⊆⊅∩
، نبايد درآن  نه استوارو محكم و مويد استكه عالقه و پيوند بين زوجين بدينگو وقتي

كه اين پيوند استوار و  . و هر چيزي گرفت كاست و آن را سبك كرد و از اهميت آن اخالل
كند ازنظر اسالم منفور و مبغوض است چون منافع و  پيمان محكم را، سست و ضعيف

  سازد. برد و تباه مي مصالح هريك اززوجين را از بين مي
 –عزوجل  -أبغض الحالل إلى اهللا «:  گفتص كه پيامبر وايت استاز ابن عمر ر

كار حالل به نزد خداي بزرگ طالق است =اگرچه  ترين منفورترين و مبغوض « )1(»الطالق
. بنابراين هر انساني كه بخواهد اين عالقه »حالل است ولي خداوند از آن ناخشنود است
او ازنظر اسالم از روش اسالم خارج شده و و پيوند بين زوجين را تباه سازد و بگسالند 

ليس منا من خبب امرأة «فرمايد:  افتخار انتساب به اسالم را ندارد. پيامبر بزرگوار اسالم مي
كه زني را برشوهرش تباه سازد واو را برعليه او بشوراند و موجب  كسي«» على زوجها

آيدكه بعضي اززنان  . گاهي پيش مي» گردد برروش ما نيست تباهي پيوند زناشوئي
خواهند شوهرزنان ديگر را فريب دهند و خود بجاي همسر او قرارگيرند. اسالم به  مي

ال تسأل المرأة «:  گفت صكه پيامبر كند. از ابوهريره روايت است كار نهي مي شدت از اين
ق هيچ زني نبايد خواهان طال«» طالق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح، فإنما لها ما قدر لها

                                         
  بروايت ابوداود و حاكم كه آن را صحيح دانسته است. - 1
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گردد  گيرد و او خود بوصلت شوهر وي نايل داده شدن خواهرديني خودگردد تا او طالق
كندكه سرنوشت او با وي بسته است يعني نبايد زني  تواند شوهري را انتخاب او خود مي

شوهرزن ديگري را فريب دهد تا خود بجاي زن اوقرارگيرد واوزنش را طالق دهد يا زني 
  .  »كند گيرد و بعد ازاو خود بجاي او با وي وصلت طالق را فريب دهدكه از شوهرش

گرفتن طالق از شوهرش ميباشد بوي بهشت بر وي  ، خواهان كه بدون عذرو سبب زني
روايت است “  ثوبان “شنود. از  رود و بوي بهشت را نمي حرام است يعني به بهشت نمي

 )1(»أس، فحرام عليها رائحة الجنةأيما امرأة سألت زوجها طالقا من غير ب«:  گفت صكه پيامبر
كه بدون سبب و بدون پيش آمدن مشكلي ازشوهرش خواهان طالق باشد بوي  هرزني «

  .»رود بهشت بروي حرام است و او به بهشت نمي

  شرعي آن حكم طالق و توصيف   - 3
، راي فقهاي حنفيه و حنبليه  فقهاء درباره حكم طالق اختالف دارند. صحيحترين راي

گويند طالق حرام وممنوع است مگراينكه بدان نيازمبرم پيش آيد. و آنان بدين  ه ميك است
خداوند  « »لعن اهللا كل ذواق، مطالق«مي فرمايد:  صاندكه پيامبر كرده حديث استدالل

، زنان را  راني است و براي لذت ذايقه خويش كه در پي شهوت كند هركسي لعنت و نفرين
. زيرا  »كند يوسته يكي را طالق داده و ديگري را عقد ميدهد يعني پ بسيار طالق مي

. چه ازدواج خود يكي ازنعمتهاي خدا است وطالق اين  كفران نعمت خدا است طالق
كفران نعمت خداوند حرام است و حالل نيست مگر  كه زند. بديهي است پيوند را بهم مي

كه شوهر  طالق اينست اينكه ضرورت و اضطرارپيش آيد. يكي ازراههاي ضرورت نيازبه
اي با زنش نداشته باشد  گردد يا اينكه قلبا هيچگونه تمايلي و عالقه ازرفتارزنش مشكوك

  .  ها تنها در دست خداوند است وكسي را بر آن دست نيست چون تغيير و تحول در قلب
اگر نيازي به طالق نباشد و مجوزي براي آن پيش نيايد، آنوقت اقدام به طالق كفران 

،  كارمكروه و ممنوع است ادبي شده و اين مت خدا است و شوهربدينكارش مرتكب بينع
: آنان  كنيم كه بشرح زيرآن را خالصه مي فقهاي حنبلي دراين باره نيكو تفصيل سخن داده

                                         
  بروايت صاحبان سنن كه ترمذي آن را حسن دانسته است. - 1
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.  گاهي طالق واجب وگاهي حرام وگاهي مباح و گاهي سنت ومندوب است گويند: مي
راي دادند وگفتند: طالق تنها   عدم سازش زوجين ، ب وداوري طرفين  كه حكمين وقتي

  گردد. ، آن وقت طالق واجب مي وسيله قطع نزاع و اختالف آنها است
كرد و چهار ماه توقف نمود و بزنش مراجعه نكرد  اقدام» ايالء «و همچنين اگركسي به 

%tÏ+فرمايد:  گردد. چون خداوند مي باز هم طالق واجب مي ©# Ïj9 tβθ ä9 ÷σãƒ  ÏΒ öΝÎγÍ←!$ |¡ ÎpΣ ßÈš/ t�s? 

Ïπyè t/ö‘r& 9�åκô−r& ( βÎ*sù ρ â !$sù ¨βÎ*sù ©! $# Ö‘θ à xî ÒΟ‹Ïm §‘ ∩⊄⊄∉∪ ÷βÎ) uρ (#θ ãΒt“ tã t,≈ n=©Ü9 $# ¨βÎ* sù ©! $# ìì‹Ïÿxœ ÒΟŠÎ=tæ 

نمايند يعني سوگند ياد  مي»  ايالء«كه با زنان خويش  كساني « ].227-226 البقرة:[ _∪∠⊅⊅∩
زش جنسي ننمايند، حق دارند چهار ماه انتظار بكشند و بايد كنندكه با ايشان آمي مي

بدانندكه خدا از چنين سوگندي خوشنود نيست ودرضمن اين چهارماه بايد وضع خود را 
با همسر خويش از نظر زندگي و طالق روشن سازند. در اين فرصت اگر پشيمان شدند 

ن خود همبسترشدند چه گرفتند و با زنا كردند و سوگند خويش را ناديده و بازگشت
پردازند و ازدواج بحالت خود باقي است چون خداوند بسي  كفاره سوگند را مي بهتر،

. و اگر تصميم بر جدائي گرفتند و در اين مدت بازنگشتند پس از  آمرزنده و مهربان است
انقضاي آن يكي از دو راه در پيش است برگشت به زندگي زناشوئي عادي يا طالق به 

ماند چه خداوند  يا به اجبار و بايد بدانندكه گفتار وكردارشان از ديد خدا پنهان نمياختيار 
  . » شنوا و دانا است
گيرد، حرام است چون هم به شوهروهم به همسرم  كه بدون نيازصورت و اما طالقي
برد و حكم  رساند و بدون نياز، مصلحت و سود هردو طرف را از ميان مي هردو زيان مي

 »ال ضرر وال ضرار«:  كه فرموده است ص. زيرا پيامبر ل را دارد، پس حرام استاتالف ما
كه اينگونه  . و در روايت ديگري آمده است »نبايد بخود و ديگران ضرر و زيان رساند«

طالق « »أبغض الحالل إلى اهللا الطالق«فرمايد:  مي صطالق مكروه است چون پيامبر
د يعني اگرچه حالل است ولي خداوند از آن ترين حالل است به نزد خداون مبغوض

ما أحل اهللا شيئا «:  . و در روايت ابوداود متن حديث چنين است » بسيار ناخشنود است
كه خداوند به اندازه طالق از آن ناخشنود  هيچ چيز حاللي نيست « »أبغض إليه من الطالق
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ته و بهم زننده عقد گرف كه بدون نياز صورت  . بدين جهت مبغوض و منفور است »باشد
آن را  ص، پس مكروه است چون پيامبر كه مشتمل است بر مصالح پسنديده نكاح است

  .  حالل ناميده است
كه بسبب بداخالقي زن يا عدم سازش و متضرر و زيانمند  اما طالق مباح وقتي است

به  بودن بدان و عدم حصول غرض و مراد از او بدان نياز پيدا شود در اينصورت اقدام
  . طالق مباح است

كه زن درانجام و اداي حقوق واجبه الهي  و اما طالق پسنديده و مندوب وقتي است
كند و شوهر نتواند او را بر انكار مجبور سازد مثل اينكه نمازو امثال آن  اهمال و كوتاهي 

  را بجاي نياورد يا پاكدامن نباشد بقول امام احمد دراينصورت براي شوهر شايسته نيست
كاهش و نقصان دين او است و احتمال دارد  كه چنين زني را نگاه دارد، چون او موجب 

، در اين حال  اي را بوي ملحق سازد كه از او نيست كه بستر وي را نيز آلوده سازد و بچه
گردد و خويشتن را باز   اشكال ندارد كه چنين زني را در تنگنا قرار دهد تا حاضر به طالق

Ÿω...+فرمايد:  اش بگذرد. چون خداوند مي يهخرد و از مهر uρ £èδθè=àÒ ÷è s? (#θç7yδ õ‹ tGÏ9 ÇÙ ÷è t7 Î/ !$tΒ 

£ èδθßϑ çF÷� s?# u HωÎ) βr& tÏ?ù' tƒ 7πt± Ås≈x Î/ 7πoΨ Éi� t6•Β...∩⊇∪_  :زنان را نگاه نداريد تا بر آنان  « ].19[النساء
ايد بگذرند،  كه بدانان داده اي  فشار آوريد و در تنگنا قرارشان دهيد تا از قسمتي از مهريه

. ابن قدامه گفته است كه احتمال »مگر اينكه كار زشت فحشاء آشكار مرتكب شوند
كه در بين زن و شوي  : وقتي داردكه طالق دراين دو مورد واجب باشد اوگفته است

راضي باشد طالق » خلع«اختالف و نزاع و جدائي باشد يا زن بخاطر دفع ضرر ازخود به 
  . و پسنديده است» مندوب «

  حكمت و فلسفه طالق
شايسته است كه براي زن و شوي راهي براي جدائي  «ابن سينا دركتاب شفاء گويد: 

آنها از هم باشد و اين راه از هر طرف بسته نباشد، چون بستن راه جدائي بطوركلي ضرر 
ا هم سازگار نيستند و آورد. براي مثال بعضي از مزاجها بهيچ وجه ب و زيانهائي را ببار مي

گيرند، هر اندازه انسان بخواهد بين آنها الفت و نزديكي بوجود  توانند با هم الفت نمي
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دراين  - گردد  شود و زندگي تلخ مي آورد، شر و جدائي و خالف درميان آنان بيشترمي
ء روبرو  آيدكه زن با شوهر نابرابر و غيركف گاهي پيش مي - صورت چاره طالق است 

كه نيكو رفتار نيست و معاشرت با  اي است گردد يا شوهر بگونه ود و بوي مبتال ميش مي
گريزان است و ماندن با وي سبب  كه طبيعت از وي  اي وي سخت است يا مزاجا بگونه

. چه  گردد، چون بهرحال شهوت يك امرطبيعي وفطري است و رغبت بديگران مي تمايل
آيدكه زن و شوي صاحب  د. و چه بسا پيش ميشو كارموجب فساد و فحشاء مي بسا اين

كه اگراين ازدواج بهم بخورد وزن شوهرديگري ومرد زن ديگري  شوند، اوالد نمي
اختياركند، بتوانند صاحب بچه بشوند، پس بايد راهي براي جدائي باشدكه طالق است 

  . »گير بود و آخرين چاره باشد ولي بايد در آن سخت

  طالق نزد يهوديان
كه طالق بدون   شود، آنست گرديده و بدان عمل مي كه در شريعت يهود تدوين  آنچه  

كند، پس   ، مانند اينكه مرد بخواهد با زن زيباتر از زن خود ازدواج عذر و سبب مباح است
كار، زن خود را طالق دهد، ليكن طالق بدون عذر نيكو و  كه براي اين  مباح است 

تواند واقع شود بنظر و راي آنان دو قسم  ز طالق مي. عذرهايي كه مجو پسنديده نيست
  : است
، و  ، و بوي بد دهان ، و لوچي هاي چشم : مانند چشم درد و بيماري عيوب جسماني  -1

  . ، و نازائي و لنگي - حدب  -بيرون آمدن پشت يا سينه 
ناد، و ، و ع ، و بخل نظافتي ، بي ، پرحرفي شرمي : مانند وقاحت و بي عيوب اخالقي -2

خوراكي ها و تفاخر به باطل و ه ، و پر اشتها و عالقمند ب ، و شكم باره ، و آزمندي اسراف
كافي است اگرچه به   كه اشاعه آن ، و زنا كه نيرومندترين عذر است نزد آنان  فخر فروش

ن و اما ز - تواند بدانها متوسل شود  كه مرد مي  اينها بود عذرهايي - ثبوت هم نرسيده باشد. 
حق ندارد خواهان طالق باشد اگرچه همه اين عيوب در شوهرش بوده و زناكاري او به 

  ثبوت رسيده باشد. 

  طالق در مذاهب مسيحي 
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  بندند به سه مذهب زيرا ست :  كه امروز ملل غرب بدان پاي بازگشت مذاهب مسيحي
  مذهب كاتوليك  -١
  مذهب ارتودكس  -2
  مذهب پروتستان  -3

كي طالق بطور كلي حرام است و هيچ عذري هر اندازه بزرگ باشد، كاتولي  در مذهب
تواند مجوز طالق  تواند مجوز طالق واقع شود. حتي خيانت در امر زناشوئي نمي نمي

باشد و دراين صورت تنها مجوز ترك همبستري و جدائي جسمي است و از نظر شريعت 
يچيك از زوجين در خالل كاتوليك پيوند زناشوئي همچنان معتبر است و ه  در مذهب

كار تعدد زوجات بحساب  كنند چون اين  توانند با ديگري ازدواج ، نمي مدت جدائي
. كاتوليها  آيد و تعدد زوجات و چند همسري بهيچ وجه در ديانت مسيح مباح نيست مي

 9و  8آيه  10كنند كه در اصحاح  در مذهب خود براي اين مطلب به انجيل استناد مي
و اين دو يك تن خواهند بود چنانكه «: )1(  س بر زبان مسيح چنين آمده  است انجيل مرق

  . )2(» ازآن پس دو نيستند بلكه يك جسد. پس آنچه خدا پيوست انسان آن را جدا نكند
دانند از جمله در  دو مذهب ديگرمسيحي در پاره حاالت محدود طالق را مباح مي

ز طالق براي زن و مرد ازدواج با ديگري را حاالت خيانت ناموسي ولي آنها نيز بعد ا
دانند به انجيل متي استناد  كه درحال خيانت ناموسي طالق را مباح مي دانند وآنان حرام مي

وگفته شده است هركه از زن خود مفارقت جويد،  «: )3(گويد كنندكه بزبان مسيح مي مي
نا زن خود را ازخود گويم هركس بغير علت ز طالق نامه بدوبدهد. ليكن من بشما مي

                                         
گرديدكه عبارت عربي آن دركتاب مقدس ج  كتاب مقدس نقل ارسي از ترجمه فارسياصل عبارت ف  - 1

كالهما حدًا واحدًا. فليسا  فيصيران  «چنين است و با عبارت فقه السنه تفاوت اندكي دارد:  77و 3/76
   . »هما اثنين بعد و لكنهما جسد واحد، و ما جمعه اهللا اليفرقه انسان

  عهد جديد. 71ص  9و  8ب دهم آيه كتاب مقدس انجيل مرقس با - 2

قد قيل من طلق «گويد:  مي 33و 32عبارت عربي انجيل متي با عبارت فقه السنه فرق دارد در آيه   - 3
. اّما انا فاقول لكم من طلق امراته اال لعله زنی فقد جعلها زانيه و من تزوج  امراته فليدفع اليها كتاب طالق

  .3/8ج  ».مطلقه فقد زنی
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مذاهب  )1(» كند زناكرده باشد باشد وهركه زن مطلقه را نكاح جداكند باعث زناكردن اومي
دانند وبراي آن به انجيل مرقس  مسيحي براي زن و مرد پس ازطالق ازدواج را حرام مي

كند درحق وي  گويد: هركه زن خود را طالق دهد و ديگري را نكاح كنندكه مي استناد مي
  .)2(گردد مرتكب زنا شود ناكرده باشد. واگرزن ازشوهر خود جدا شود و منكوحه ديگريز

   طالق نزد عربان در دوره جاهلي
خواست زنش  ، مرد هر وقت مي در دوره جاهلي و آغاز اسالم گويد:   حضرت عايشه

 كرد، او همچنان زن وي داد و هرگاه پيش از انقضاي عده به وي مراجعه مي را طالق مي
كه مردي به  توانست تا جائي كرد، مي كار را مي بود، حتي اگر يكصد بار يا بيشتراين

،  كه بطور قطعي ازمن جدا شوي دهم بخداي سوگند، هرگز ترا طالق نمي : “ گفت زنش
:  گفت شوم زنش با تو همبسترنمي -و هرگز ترا نيزپناه نخواهم داد  -گردد  طالق تو بائنه

ات در شرف اتمام بود،  دهم و همينكه عده : ترا طالق مي گفت ؟  كني كار را مي چگونه اين
  . كنم به تو مراجعه مي

دهم و بهمينطور... اين زن پيش حضرت عايشه رفت و اين  و مجدداً ترا طالق مي
كرد و چون  آمد چيزي نگفت وسكوت ص. عايشه تا پيامبر ماجري را برايش بازگفت

نيز تا اينكه قرآن نازل شد،  ص. پيامبر رايش گفترا ب  آمد، اين ماجري صپيامبر
 »فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.الطالق مرتان«كرد و خداوند چنين فرمود:  سكوت

.  كه حق مراجعت به زن درآن محفوظ است دو بار است آن طالقي - طالق دو باراست  «
ن بگونه شايسته و عادالنه نگاهداري ز -، يكي از دوكار را بايدكرد:  بعد از دو مرتبه طالق

با رهاكردن او با نيكي و بايستگي و بدوراز ظلم و جور، بعد از طالق سوم حق مراجعت 
شود، مگر بعد از ازدواج راستين با شوهر ديگري و وقوع طالق ميان او و  سلب مي
 كه كساني  گويد ازآن ببعد مردم درباره طالق تجديد نظركردند، خواه  . عايشه» شوهردوم

  .  . بروايت ترمذي  كه زن را طالق نداده بودند  كساني  زن را طالق داده بودند و چه
                                         

  .7ل متي ترجمه فارسي ص انجي - 1
  .71، ترجمه فارسي ص  12و11انجيل مرقس فصل ده آيه  - 2
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  )1(طالق تنها حق مرد است
، چون او براي برقراري پيوند زناشوئي و  اسالم حق طالق را تنها به مرد داده است  

ادامه آن ، بيشتراززن ببقاي اين پيوند و  هاي مالي فراواني متحمل شده است ازدواج هزينه
كند و بخواهد مجددا ازدواج نمايد و زن  داند اگر به طالق اقدام دلبستگي دارد، و مي

هاي سنگين ديگري را متحمل شود، لذا بقاي ازدواج  ديگري را اختياركند، بايد هزينه
كه بايد باقيمانده مهريه و  داندكه براو است برايش اهميت بسزائي دارد. عالوه برآن مي

و نفقه دوران عده او را نيز بپردازد و مقتضاي عقل و خرد  »متعه الطالق «ا بنام اي ر هزينه
كند و همينكه خشمگين شد، به  از زن ناماليمات را تحمل كه او بيشتر و مزاج سالم اينست

كند و بسرعت  طالق اقدام نكند يا اگر خشمي را يا بداخالقي را از زن ديد، آن را تحمل
گردد و تحمل كمتري دارد و عواقب  گيرد. زن زودتر خشمگين ميدرباره طالق تصميم ن

،  كوچكترين بهانه دارد و براي طالق باندازه مرد، گريبانگير او نيست و برايش هزينه برنمي
كند. اواگرحق طالق داشته  احتمال دارد پيوند زناشوئي را بهم بزند واين رشته را پاره

كه دراروپا چون زن و  .گواه بر صحت اين ادعا اينستكند اي ازآن استفاده باشد، بهر بهانه
مرد هر دو حق طالق دارند، آمار طالق بسيار است و چند برابر مسلمين ازآن استفاده 

 كنند .  مي

 شود؟  كسي واقع مي كسي معتبر است؟ و طالق چه طالق دادن چه

دهد و طالق او  تواند زن خود را طالق كه شوهرمي علماء اتفاق نظردارند براينكه وقتي
كه عاقل و بالغ و مختار باشد. بنابراين اگر ديوانه يا بچه يا مجبور و  ، موجب جدائي است

كه  ، چون طالق از جمله تصرفاتي است اعتبار است مكره باشد طالق او لغو و باطل و بي
، پس طالق دهنده بايد داراي اهليت و  ، درزندگي زوجين آشكار است آثار و نتايج آن

كامل بوده تا تصرفاتش صحيح و معتبر باشد. و اهليت و شايستگي وقتي  ايستگيش
كه عقل و بلوغ و اختيار باشد و در اين باره صاحبان سنن از علي بن ابيطالب  ، است

                                         
  .98ص  نداء للجنس اللطيفمنقول از كتاب  - 1
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رفع القلم عن ثالثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي «:  اند كه فرموده است روايت كرده
:  گروه قلم تكليف برداشته شده است از سه«» تى يعقلحتى يحتلم ، وعن المجنون ح

كه در خواب است تا اينكه بيدارگردد. از بچه وكودك تا اينكه احتالم شود و  ازكسي
  .»گردد و خرد را بازيابد گردد. ازديوانه تا اينكه عاقل بالغ

ى كل طالق جائز، إال طالق المغلوب عل«:  گفت صكه پيامبر از ابوهريره روايت است
كه عقل را از دست داده و ديوانه  كسي هر نوع طالقي جائز و روا است مگر طالق« »عقله

: اگر  . ابن عباس گفته است »موقوف «. بروايت ترمذي و بخاري بصورت  »شده است
  .  . بروايت بخاري كنند اين طالق معتبر نيست كسي را مجبور به طالق دزدان

ه از اشخاص زير سر بزند اختالف دارندكه آن را ك فقها و دانشمندان در مسائل طالق
  :  كنيم به اجمال ذكر مي

  دهد.  كه به اجبارزن خود را طالق مي كسي طالق مكره =  -1
  دهد. كه در حال مستي زن خود را طالق مي كسي طالق سكران =  -2
، زن خود را طالق  كه بغيرجد وازروي هزل و شوخي ومزاح كسي طالق هازل =  -3

  دهد. مي
  د هد.  كه در حال خشم و عصبانيت زن خود را طالق مي كسي طالق الغضبان =  -4
  دهد.  كه از روي غفلت و سهوزن خود را طالق مي كسي طالق غافل و ساهي =  -5
  آورد.  كه در حال بيهوشي لفظ طالق را برزبان مي كسي طالق مدهوش =  -6

  طالق مكره   - 1
شود. اراده و اختياري از خود ندارد، بديهي  واقع ميكه مورد اكراه و اجبار  كسي

كسي اراده و اختيار  باشند، پس وقتي كه اراده و اختيار، اساس و زيربناي تكليف مي است
باشد، چون او درواقع مجري اراده  داشته باشد، مكلف نيست و مسئول تصرفات خود نمي

اجباركلمه كفرآميز بر زبان راند،  ديگري است و از خود اراده ندارد. بنابراين اگركسي به

āωÎ) ôtΒ oνÌ�ò2...+ فرمايد: شود چون خداوند مي كافر نمي é& …çµ ç6 ù=s% uρ BÈ⌡yϑôÜ ãΒ 
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  . »زبان راند، ولي ايمان در قلب او جاي دارد

كه به اكراه زن  شود، اسالم آوردن او معتبر نيست وكسي اه مسلمان ميكه به اكر كسي
روايت  صخود را طالق دهد، طالق او صحيح نيست و شرعا اعتباري ندارد. از پيامبر

قلم تكليف از خطاء و نسيان  «» رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه«:  شده است
يعني اگركسي ازروي اشتباه و خطاء و نسيان و  و اكراه در امت من برداشته شده است

فراموشي و اكراه و اجباركاري را انجام دهد، مسئوليت شرعي ازوي برداشته شده ومسئول 
  . » عمل خويش نيست

ابن ماجه وابن حبان ودارقطني و طبراني و حاكم اين حديث را تخريج نموده و  
فعي و احمد و داود نيز چنين است و . و راي مالك و شا دانسته است» حسن«نووي آن را 

اند.  عمر بن الخطاب و عبداهللا پسرش و علي بن ابيطالب و ابن عباس نيزچنين گفته
شود آنان عالوه  گويند طالق مكره صحيح است و طالقش واقع مي ابوحنيفه و يارانش مي

  ندارند.اند، دليلي نيز بر راي خويش  مخالفت كرده صبر اينكه با جمهور اصحاب پيامبر

  طالق مست  -2 
كه در حال مستي الفاظ طالق را بر زبان آورد طالقش  كسي گويند: جمهور فقهاء مي

كرده و خود سبب فساد و تباهي  افتد و صحيح است چون باراده خود به مستي اقدام مي
  . عقل خويش را فراهم آورده است

بيهوده است و اعتبار اند: مست و ديوانه يكسانند و طالق مست لغو و  گفته گروهي
، چون او فاقد عقل است و عقل مناط ومنشاء تكليف است و  ندارد و صحيح نيست

$+فرمايد:  خداوند مي pκš‰ r' ‾≈tƒ tÏ% ©!$# (#θãΨ tΒ#u Ÿω (#θç/ t�ø) s? nο 4θn=¢Á9$# óΟ çFΡ r& uρ 3“t�≈s3 ß™ 4 ®Lym 

(#θ ßϑn=÷è s? $ tΒ tβθ ä9θ à)s?...∩⊆⊂∪_  :در حال مستي نماز مخوانيد و اي مومنان «]. 43[النساء
گويد، پس مستي نكنيد تا بدانيد در  داند چه مي اصال بدنبال مستي نباشيد چون مست نمي

. پس خداوند سخن وگفتار مست را غيرمعتبرگردانده است چون او  »گوئيد نماز چه مي
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كه عثمان بن عفان طالق مست را معتبر  گويد. و ثابت شده است داند چه مي نمي
در اين نظر با  ص: هيچيك از ياران پيامبر اندكه گفته . گروهي از اهل علم دانست نمي

. و مذهب يحيي بن سعيد االنصاري و حميد بن عبدالرحمن  عثمان مخالفت نكرده است
و ربيعه و ليث ابن سعد و عبداهللا بن الحسين و اسحاق بن راهويه و ابوثور و شافعي بنا 

. و  ز علماي شافعيه آن را اختياركرده است نيز چنين استكه مزني ا بيكي از دو قولش
روايتي از امام احمد كه مذهبش برآن قرارگرفته و مذهب همه اهل ظاهريه و ابوجعفر 

  باشد.  كرخي از حنفيه نيز چنين مي طحاوي وابوحسن
، چون او  كه عقلش زايل شده است طالق اومعتبرنيست گفته است مستي شوكاني  

كرده  ر و مناط تكليف است ندارد و شارع مقدس عقوبت و تاوان او را معينعقل كه مدا
كنيم و بگوئيم بجهت تنبيه  ، ما نبايد براي خود ازآن عقوبت الهي بيشتربراي او تعيين است

افتد و او از دو جهت خسران ديده و زيانمند گردد. اخيرا در  و عقوبت طالقش نيزمي
در ماده  1929سال  25شود: در قانون شماره  م ميمحاكم و دادگاهها بدين مذهب حك

  .  شود و معتبر نيست طالق مست و مكره واقع نمي : “ اول از آن آمده است

  طالق خشمگين   - 3
زند و درباره  گويد و چه چيزي ازاو سرمي داند چه مي كه خشمگين است نمي كسي

شود و معتبر  واقع نمي، طالق او  اش سلب شده است انديشد. چون اراده اش نمي گفته
اند و حاكم آن را  . احمد و ابوداود و ابن ماجه و حاكم از عايشه روايت كرده نيست

در حال اغالق «» ال طالق وال عتاق في إغالق«:  گفت صكه پيامبر صحيح دانسته است
وكلمه اغالق به خشم و به اكراه و به جنون و ديوانگي  »طالق وآزادكردن معتبرنيست

  . معني شده است تفسير و
»  اغالق «: حقيقت معني  ، ابن تيميه گفته است همانگونه كه در زادالمعاد آمده است

گويد يا از سخن خود آگاه نباشد،  كه قلب انسان بروي بسته باشد، بدون قصد سخن آنست
» مجنون«و » مكره «، طالق  گو اينكه در قصد و اراده بر وي بسته است و اين معني
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گيرد و  صد و اراده نداشته باشد و معني سخن خود رانفهمد، همه را در برميكه ق وكسي
  :  شود. خشم و غضب برسه نوع است شامل مي

كند وشخص خشمگين معني سخن خود را نداند و  كه عقل را زايل خشم وغضبي - 1
شود و  ازآن امر آگاهي و شعورنداشته باشد. طالق چنين شخصي بدون خالف واقع نمي

  .  نيست معتبر
گفته خويش بينديشد  تواند درباره كسي كه هنوز در آغاز خشم و غضب است و مي  -2

شود و معتبر  ، طالق چنين شخص در اين حالت واقع مي و اراده را از دست نداده است
  .  است
گرفته ولي عقل شخص بكلي ازميان نرفته است و خشم و  خشم و غضب شدت  -3

كه قصد و نيت درست و حسابي داشته باشد و  شود، مي كه مانع اي است غضب بگونه
باره طالق  شود. در روي خويش پشيمان مي چون خشم فرو نشست ازافراط و زياده

كه در اين حالت  ، ، اختالف است ولي نظر موجه و درست آنست شخص در چنين حالتي
  طالق نيفتد و معتبر نباشد. 

  ء  طالق هازل و مخطي  -4 
، الفاظ طلق را  ويند: اگركسي از روي هزل و لعب و بدون قصد حقيقتگ جمهور فقهاء

.  كه نكاحش نيز صحيح است ، همانگونه شود و معتبراست بزبان آورد، طالقش واقع مي
كه آن را  دانسته است و حاكم» حسن «كه آن را  چون احمد و ابوداود و ابن ماجه و ترمذي

ثالث جدهن « : گفت صاندكه پيامبر كرده ايت، همگي از ابوهريره رو صحيح دانسته است
، جدي تلقي  كه درآنها جد و هزل سه چيز است«» جد، وهزلهن جد: النكاح والطالق والرجعة

شود و چه بصورت جدي و راستي يا بصورت هزل و شوخي بر زبان آورده شوند،  مي
د از طالق اول : نكاح و طالق و مراجعت بزن بع باشند و معني آنها صحيح است معتبر مي

باشد  كه مورد اختالف مي اين حديث عبداهللا بن حبيب است» اسناد«. اگرچه در  »ودوم
  كنند. ولي احاديث ديگري معني آن را تاييد وتقويت مي
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شود، از جمله  اندكه در حال هزل وشوخي طالق معتبرنيست و واقع نمي گفته بعضي
باشند و بنا بقولي در مذهب احمد و  يديه ميآنها امام محمد باقر و امام صادق و ناصر از ز

كه ناطق  گويند براي وقوع و اعتبار طالق شرط است گروه . چون اين مالك نيز چنين است
كند. بنابراين اگر نيت  بگفته خويش راضي باشد، ومعني آن را بداند ومقتضاي آن را اراده

شود و مانند سوگندهاي  يلغو و بيهوده محسوب م» ايمان «و قصد همراه آن نباشد جزو 

β÷+فرمايد:  . چون خداوند مي بدون قصد است Î)uρ (#θ ãΒt“ tã t,≈n=©Ü9 $# ¨βÎ*sù ©!$# ìì‹Ïÿxœ ÒΟŠÎ=tæ 

شنود و  كردند، خداوند سخن آنان را مي اگر قصد و اراده طالق «]. 227 البقرة:[ _∪∠⊅⊅∩
،  كننده عازم واراده،كه  كه عزم وقتي است . بديهي است» برنيت وقصد آنان آگاه است

گاه باشد و  كند و از آن آ بصورت قطعي و جزم فعل يا اترك فعل خويش را اراده
كه قصد و اراده  ، كار و عمل معتبر است زماني« »إنما االعمال بالنيات«فرمايد:  مي صپيامبر

رد كه نيازمند به نيت و قصد و اراده دا . و طالق عملي است »آگاهانه با آن همراه باشد
  كند، عزم و آهنگ و نيت ندارد. كه هزل و شوخي مي وكسي

طالق وقتي صحيح « »إنما الطالق عن وطر«:  كه كرده است  بخاري از ابن عباس روايت
كار باشد و مقصودش وقوع طالق  كه طالق دهنده بدان نيازمند باشد و آخرين چاره است
  .»باشد

، الفاظ طالق را بر زبان  بسبق اللسانكه از روي اشتباه و بدون اراده و  و اما كسي
شود و معتبر است  گويند: از نظر قضائي و داوري طالق او واقع مي راند، فقهاي حنفيه  مي

و اما از نظر ديني در بين او و پروردگارش طالقش واقع نشده و زنش همچنان برايش 
و قاضي دشوار  ولي از نظر قضائي چون تشخيص خطاء و اشتباه براي داور -.  حالل است

كند ولي تشخيص آن براي خداوند آسان است پس اگر در بين  است به وقوع آن حكم مي
  . -كرده باشد معتبر نيست   خود و خدايش به اشتباه به طالق اقدام

  طالق غافل و ساهي   - 5
آورد حكم  خبري و به سهو، الفاظ طالق را بر زبان مي كه از روي غفلت و بي كسي

كننده  كه طالق هزل كننده و خطاكننده اينست را دارد. فرق هزل - 4شماره  -هازل مخطئي 
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كه چنين راي  شود، بنابر نظر كساني بنظر شرع و دين و بنظر قضائي هر دو واقع مي
، ازنظر قضائي  كرده است كه به اشتباه به طالق اقدام اند. و اما طالق خطاكننده وكسي داده

توان بازيچه و محل  . چون طالق را نمي ين معتبر نيستمعتبر است و از نظر شرع و د
  شوخي و لعب قرار داد.

  كه بيهوش است  كسي طالق  - 6
اي يا تصادفي عقل و فكر خود را از  كه بسبب صدمه كسي است  -بيهوش -مدهوش 

كه طالق مجنون و ديوانه  شود، همانگونه ، طالق چنين شخصي واقع نمي دست داده است
، عقل خود را  كه بعلت پيري يا بيماري يا فاجعه و مصيبتي ش رفته وكسيو مكره وازهو

  شود.  ، واقع نمي از دست داده است

  ؟ كدام زن مي افتد و صحيح است  طالق
كه طالق بدان زن تعلق بگيرد و او محل طالق  وقتي طالق دادن زني صحيح است
  شود: باشد، در حاالت زيرطالق زن واقع مي

، بصورت حقيقي بسته شده و اين پيوند موجود  ي بين او و شوهرشعقد زناشوئ  -1
  باشد. 
كوچك باشد چون دراين دو حالت  » بائن «زن درعده طالق رجعي يا درعده طالق   -2

  اش منقضي گردد...  ، تا اينكه عده پيوند زناشوئي حكماً بين آن دو، معتبر و برقرار است
شود، مانند  جدايي باشدكه طالق محسوب مي زن در عده باشد و اين عده بر اثر -3

اينكه جدائي در اثر مسلمان شدن زن و امتناع شوهر از پذيرش اسالم پيش آيد، يا جدائي 
، بنا بمذهب علماي حنفي طالق  باشد، چون جدائي در اين دو حالت» ايالء «بسبب 

  گردد. محسوب مي
، فسخ نكاح محسوب  ئيكه اين جدا كه زن در عده جدايي از شوهر است وقتي -4

، عقد را اساساً و اصال بهم نزند و حالل بودن را زايل  كه اين جدائي اي شود، بگونه مي
، چون فسخ نكاح در اين حالت براي يك امر  نكند... مانند جدائي در اثر مرتد شدن زن

گردد و حال آنكه عقد بصورت  بقاء عقد و پيوند زناشوئي مي - كه مانع ، عارضي است
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توان طالق داد  ... در اين حاالت زن را، مي صحيح و درست واقع شده بوجود آمده است
  و او محل وقوع طالق واقع مي شود.

شوند و طالق بدانان تعلق نمي  چه نوع زناني محل وقوع طالق واقع نمي

  گيرد؟ 
 كه او محل وقوع طالق باشد... پس اگر زني محل  شود، كه طالق زني واقع مي  گفتيم  

گردد... بنابر اين اگر  وقوع طالق نباشد و طالق به وي تعلق نگيرد، طالق براو واقع نمي
ت و نابرابري يا بسبب كاهش مهريه او از ميزان مهرالمثل يا بسبب  كفاء  زني بسبب عدم

خيار بلوغ يعني دركوچكي عقد اوبسته شده وچون بزرگ وبالغ شد، بدان راضي نيست و 
يا بسبب فساد عقد، اهليت طالق ندارد، هرگاه يكي ازشرايط  -كند  تواند آن را فسخ مي

كند، درهمه اين  ، فسخ نكاح صحت عقد وجود نداشته باشد وفساد آن معلوم گرديده است
گيرد، چون دراين  ، چون طالق به وي تعلق نمي موارد، طالق چنين زني صحيح نيست

ته است و عقدي وجود ندارد تا حاالت عقد در اصل و اساس بهم خورده و از بين رف
طالق و رهائي ازآن الزم باشد. بنابراين اگر مرد دراين حاالت به زنش بگويد: انت طالق 

  گردد... . سخن او لغو و پوچ است و اثري برآن مترتب نمي = ترا طالق دادم
و همچنين اگر كسي پيش از آميزش جنسي و همبستري و پيش از خلوت صحيح با 

گيرد. چون بمجرد طالق دادن  الق دهد، بعد ازآن طالق به وي تعلق نمي، اورا ط وي
كند  ، حكم بيگانه را پيدا مي گردد و او نسبت به شوهرش پيوند زناشوئي بين آنان قطع مي

تا درعده احتمال  -اي الزم دارد  ، چون نه زن اواست ونه عده ومحل وقوع طالق نيست
نكوحه خودكه هنوز حقيقتاً يا حكماً با وي . پس اگركسي به م-رجوع به وي باشد 

. باگفتن جمله  ترا طالق دادم انت طالق انت طالق -: انت طاللق  گفت ، همبستر نشده است
گفتن باراول پيوند  گردد، چون بهنگام و قطعي مطلقه مي»  بائنه «، زن بطور  بار اول ، در اول

، چون بدان هنگام پيوند  پوچ استزناشوئي موجود بود. پس باردوم و سوم و... لغو و 
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كه عده  وقتي  -زناشوئي بكلي قطع شده بوده است چون براي چنين زني عده الزم نيست 
  .)1(، هنوز پيوند باقي است  شود ولي تا عده منقضي نشده است نباشد، پيوند بكلي قطع مي

شته است يا كه ازاو بيگانه است و پيوند زناشوئي با وي ندا و همچنين اگرخطاب بزني
سخنش پوچ   »انت طالق «اش تمام نشده است بگويد:  كه مطلقه بوده و عده خطاب بزنش

. چون بعد ازطالق سوم درحال عده و بعد ازآن جدائي آنها ازهم حالت  اثراست و بي
بعد از طالق اول و  - گيرد و ديگرطالق مفهوم و معني ندارد...  بخود مي» كبري بينونت «

  . -است چون امكان وصلت بازهم هست   »بينونت صغري«ه حالت دوم در حال عد

   طالق پيش از ازدواج 
كسي بگويد: هر وقت با  شود، مثل اينكه اثر است و واقع نمي طالق پيش از ازدواج بي

، او را طالق دادم و او مطلقه است و طالقش واقع شود، زيرا ترمذي  كردم  فالني ازدواج
النذر البن «:  گفت صكه پيامبر كرده است ش از جدش روايتاز عمرو بن شعيب از پدر

تواند  آدم نمي بني«» آدم فيما ال يملك، وال عتق له فيما ال يملك، والطالق له فيما ال يملك
تواندكسي را آزادكند كه مالك او نيست و  چيزي را نذركندكه مالك آن نيست و نمي

. » او درنيامده است و مالك او نيست تواند زني را طالق دهدكه هنوز بعقد نكاح نمي
كه دراين باره روايت شده است و  و بهترين چيزي است» حسن«گفته اين حديث  ترمذي

. و اين قول ازعلي بن ابيطالب وابن  قول اكثراهل علم ازاصحاب پيامبرو ديگران است
  .  عباس و جابربن يزيد وگروهي ازفقهاي تابعيبن و شافعي نيز نقل شده است

گويند و اگرشرط تحقق پذيرد، طالق واقع  گويد: اين طالق را طالق معلق بوحنيفها
شود، خواه طالق دهنده زن بخصوصي راگفته يا عموم زنان راگفته باشد. امام  مي

شود و اگر زن بخصوصي  گويد: اگر عموم زنان راگفته باشد، طالقش واقع نمي مالك
إن تزوجت أي أمرأة فهي :«عموم مثل اينكه بگويد شود. مثال راگفته باشد، طالق او واقع مي

                                         
اين مذهب ابوحنيفه و شافعي است ولي در مذهب مالك چنين نيست براي تفصيل بحاشيه اصل متن   - 1

  . چاپ هشتم 2/225السنه ج  مراجعه شود فقه
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. و مثال خصوص مثل اينكه  » كردم اوآزاد و مطلقه است هرگاه با هرزني ازدواج« »طالق
  كسي را ببرد فهي طالق.  نام - »إن تزوجت فالنة«بگويد: 

  شود  كه طالق بدان واقع مي  چيزي 
زناشوئي باشد و براين معني كه مشعربه پايان دادن به رابطه و پيوند  هر چيزي

بان بياورد يا آن را براي  كند و برز ، خواه آنرا تلفظ كند، موجب وقوع طالق است داللت
كند يا بوسيله پيك اين معني را  زنش بنويسد يا الل باشد وبوسيله اشاره اين معني را بيان

  بزنش ابالغ نمايد. 

  طالق به وسيله الفاظ  
كه  . صريح آنست كنايه است صريح و آشكار است وگاهيگاهي  داللت لفظ بر معني

و همه   طالق، و مطلقه  انت«شود: مثل  ، معني ازآن فهميده مي بان آوردن لفظ بمجرد برز
: طالق  تا است : الفاظ صريح طالق سه گفته است ، امام شافعي »طالق «الفاظ مشتق ازكلمه 

  اند. آمده كه در قرآن   -و رهائي آزادي   -و سراح   - جدائي  - و فراق  -رهائي -
، چون اين  گويند تنها بدين سه لفظ طالق درست است گروهي ازفقهاي ظاهريه مي
، الفاظ است پس  . و اين عبادت است و از شروط عبادت سه لفظ در شريعت آمده است

  . )1( كه در شريعت آمده و براي آن ذكر شده است بايد به الفاظي اكتفاكرد،

  كنائي   يله الفاظطالق وس 
  كلماتي هستندكه احتمال معني طالق و غير آن را دارند.  كنائي طالق الفاظ

» بينونت«كلمه  . در زبان عربي انت بائن= تو از من جدا هستي و دوري مانند: 
دهد، معني دوري و جدائي از شر را  كه معني دوري و جدائي از ازدواج را مي همانگونه

كه احتمال  . كار تو بدست تو است »امرك بيدك«د اينكه به زنش بگويد: دهد. يا مانن نيز مي
دارد مقصود آن باشدكه عصمت تو در دست تو است و تو مالك آن هستي واحتمال دارد 

                                         
  .2/74هد ج بدايه المجت - 1
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انت  . يا بگويد:  مقصود آن باشدكه تو درتصرف خود آزاد هستي و حريت تصرف داري
رد مقصودش آن باشد تمتع و برخورداي .كه احتمال دا علي حرام = تو بر من حرام هستي

. و احتمال دارد مقصودش آن باشدكه اذيت و آزار تو بر من  جنسي توبر من حرام است
  . حرام است

كند نيست و طالق واقع  كه مراد و نيت را بيان اي درالفاظ صريح نيازي به قرينه
. در الفاظ  ستشود، چون داللت آن الفاظ بر معاني خود واضح و آشكار و روشن ا مي

كه آن الفاظ درارتباط با زن يا خطاب به وي بكارروند و به وي نسبت  صريح شرط است
نت طالق = تو اي زن  . يا ا داده شوند، مانند اينكه بگويد: زوجتي طالق = زنم آزاد است

،  كنائي مصاحبت و همراهي نيت طالق دهنده با استعمال آن الفاظ . اما در الفاظ آزاد هستي
شود. اگر طالق دهنده بگويد مراد  شرط است و تا نيت همراه آن نباشد، طالق واقع نمي

،  ام ، بلكه معني ديگري را در خاطر داشته ، طالق نبوده است ومقصودم از لفظ صريح طالق
شود. ولي اگر  گردد و طالقش واقع مي از نظر قضائي و داوري شرعي از او پذيرفته نمي

، طالق نبوده است بلكه معني  كنائي طالق مراد و مقصودم ازلفظطالق دهنده بگويد: 
شود و طالقش  ام از نظر قضائي و داوري شرعي از او پذيرفته مي ديگري را قصدكرده

،  كننده مراد است كه بيان گردد، چون لفظ معني طالق و غيرآن را دارد. و چيزي واقع نمي
، چون بخاري و  و شافعي چنين است همان نيت و قصد و اراده او است و مذهب مالك

رفت و بر او وارد  صچون به نزد پيامبر» جون«دختر  :  اندكه كرده ديگران از عايشه روايت
أعوذ باهللا منك، فقال لها: عذت بعظيم، «:  به وي نزديك شد او گفت صشد، و پيامبر
خداي بزرگ پناه : ب گفت به وي ص. پيامبر برم از تو به خداوند پناه مي« »الحقي بأهلك

. در صحيحين و  »ات و من با توكاري ندارم ، برو پيش خانواده بردي و تو در پناه او هستي
  گفته شد: كعب بن مالك : به كه ديگركتب حديث آمده است

؟  : مقصودش چيست . اوگفت كناره بگيري كندكه از زنت به تو امر مي صپيامبر
ازاوكناره بگير و به  « »بل اعتزلها وال تقربنها«:  گفت ص؟ پيامبر كاركنم طالقش بدهم يا چه

.   »ات ملحق شو برو به خانواده«» الحقي بأهلك«:  گفت . لذاكعب به زنش  »وي نزديك مشو
اگر توام با نيت طالق باشد، طالق محسوب  »الحقي بأهلك«آيدكه  از اين دو حديث برمي
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آيد. و امروزنيز بدين مطلب  ب نميگردد. و اگر مراد ازآن طالق نباشد، طالق بحسا مي
الفاظ  :  مصر) در ماده چهارم آمده است ( 1929سال 25شود. زيرا درقانون شماره  عمل مي

شوند كه  كه احتمال معني طالق و غير آن را دارند زماني طالق محسوب مي  كنائي طالق 
  توام با نيت و قصد طالق دهنده باشند، و مراد او از آنها طالق باشد.

كنائي اگرنيت طالق همراه آنها باشد يا وضع وحال بر اراده   گويند: درالفاظ حنفيه مي
مصر) به مذهب حنفي  شود. در قانون ( كند بدانها طالق واقع مي معني طالق از آنها داللت

اكتفا نشده وداللت حاليه معتبرنيست بلكه بايد حتماً طالق دهنده از آن اراده معني 
  ق واقع شود. كند تا طال طالق

  شود؟  مي طالق كردن زن بر خود موجب وقوع  آيا حرام  
كه ذات زن و عين او بر   كند، يا مرادش آنست هرگاه مردي زنش را بر خود تحريم 

وي حرام است يا مراد ازلفظ تحريم طالق و رهائي زن است و معني لغوي تحريم را 
  .  قصد نكرده است

كه  كرده است شود. زيرا ترمذي ازعايشه روايت ميدر حالت اول موجب وقوع طالق ن
كرد و آنها راكه حالل بودند بر خويش حرام نمود » ايالء «با زنان خود ص : پيامبر اوگفت

سپس آنان را مجدداً بر خويشتن حالل نمود وكفاره يمين و تاوان قسم شكسته را 
  كرد. پرداخت

رگاه مردي زن خود را بر خود ه :  گفت  كه درصحيح مسلم ازابن عباس روايت است
، بلكه قسم و سوگند است  كردن طالق نيست كرد و برخويش حرام نمود. اين حرام تحريم

‰ô +:  آن را بپردازد. سپس او گفت كه بايد كفاره  s)©9 tβ%x. öΝä3s9 ’ Îû ÉΑθ ß™u‘ «! $# îοuθ ó™é& 

×π uΖ|¡ym...∩⊄⊇∪_  :شق و الگوي نيكوئي و براي شما سرم صبراستي پيامبر «]. 21[األحزاب
آمد   -ابن عباس-مردي پيش او  :  كه كرده است . نسائي از او روايت»بهترين اسوه است

  :  وگفت
،  اي دروغ گفته «:  گفت . ابن عباس به وي» ام من زن خويش را بر خود حرام كرده «

كرده است تو  كه خداوند آن را برتوحالل چون زن توبرتوحرام نيست يعني وقتي
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‰pκš$+. سپس اين آيه را خواند: »،مگر اينكه برابر دستور خدا كني تواني حالل را حرام ينم r' ‾≈tƒ 

÷ É<̈Ζ9$# zΟ Ï9 ãΠÌh� pt éB !$ tΒ ¨≅ ymr& ª! $# y7 s9 ( ‘ ÉótG ö; s? |N$|Ê ö�tΒ y7Å_≡uρø—r& 4 ª! $# uρ Ö‘θ à xî ×ΛÏm §‘ ∩⊇∪ ô‰ s% uÚ t� sù ª! $# 

ö/ä3s9 s'©# ÏtrB öΝä3ÏΖ≈yϑ÷ƒr&...∩⊄∪_ كه خداوند بر تو  تو چرا چيزي صاي پيامبر « ].2-1تحريم: [ال
كاري شايسته  چنين-طلبي  كاررضايت زنانت را مي . و بدين كني كرده است حرام مي حالل
. خداوند  بخشد چون او آمرزنده و مهربان است گذرد و ترا مي خداوند از تو مي -نيست

در اين آيه  اره آن را بپردازيد. (كه قسم خود را بگشائيد وكف كرده است بر شما فرض
  . » تصريح است باينكه تحريم خود سوگند است

. در حالت » ترين كفاره راكه آزادي يك بنده است بپردازي بنابراين تو بايد سنگين«
شود چون لفظ  كه مراد شخص ازلفظ تحريم طالق دادن باشد طالق واقع مي دوم

اه با نيت طالق باشند موجب وقوع طالق كه همر كنايه است ودركنايات وقتي تحريم
  هستند. 

  )1( مسلمين سوگند به قسمهاي 
هركس به قسمهاي مسلمين سوگند يادكرد، سپس بمقتضاي آن عمل ننمود و سوگند 

افتد و  كفاره قسم بروي الزم است وطالق او نمي به نظرعلماي شافعيه )2(كرد را نقض
. ليكن  ه چيزي از امام مالك نقل نشده است. در اين بار چيزي ديگر نيز بر او نيست

اند: اگركسي سوگند  گفته علماي متاخر مالكيه در اين مورد با هم اختالف دارند. برخي
) خورد وبمقتضاي آن عمل نكرد، تنها بايد از اين عمل خويش  به طالق وامثال آن (

ه نزد علماي . وآنچ گناه را مرتكب شده است استغفاركند وآمرزش طلب نمايدكه اين

                                         
كه امروزه بويژه دركردستان رايج است  قسمهاي معمولي مسلمين به امر طالق و الفاظ مشعر به طالق - 1

  مترجم - 

كار را انجام ندادم طالقم  كنم و نكرد. يا اگر اين  : بگويد: طالقم بيفتد چنين و چنان مي براي مثال - 2
  . مترجم  ضاي آن عمل نكرد،طالقه يا دو طالقه باشد. و بمقت بيفتد يا زنم يك 
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كه مسلمانان عادتاً بدان سوگند  ، آنچه دهند آنست مالكي مشهوراست وبدان فتوي مي
  .)1( كنند، بايد برابر عرف و عادت بدان عمل كنند خورند وبدان عمل مي مي

. بنابراين )2(خوردند سوگند مي » طالق «و »  اهللا «كه به  عرف و عادت مردم مصر آن بود،
رايج مسلمين سوگند خورد، سپس بمقتضاي آن عمل نكرد براو الزم  اگركسي به قسمهاي

گرفتن بر ويب  افتد. ديگررفتن به مكه و روزه نيز مي كفاره قسم بپردازد و طالقش كه است
كردند. چون امروزكسي چنين قسم  گذشته عمل مي كه در روزگاران الزم نيست آنگونه

  خورد.  نمي
اند بايدكفاره قسم  گفته ها بايد استغفاركند. برخي: چنين شخصي تن گفته است  ابهري

  اند. گفته بپردازد همانگونه كه علماي شافعيه
كه شخص مقصودش از اين سوگند  اين اختالف در ميان علماي مالكي وقتي است

طالق نباشد و اگرمقصودش ازآن قسم طالق باشد و بمقتضاي آن عمل نكرد قسم بروي 
كه  دهيم . ما خود راي ابهري را ترجيح مي شود) او واقع مييعني طالق  باشد ( الزم مي

اگركسي چنين قسمي يادكرد و بمقتضاي آن عمل نكرد تنها بايد از اين قسم خويش 
  طلب استغفار نمايد.

  طالق به وسيله نوشتن و كتابت  
باشد يعني اگركسي به وسيله نوشتن زنش را  نوشتن طالق موجب افتادن طالق مي

شود. چون  گرچه قادر به تلفظ و نطق بدان باشد طالق او واقع ميطالق دهد ا
، طالق دهد با نوشتن آن براي زنش  تواند زن خود را با تلفظ طالق كه مي شوهرهمانگونه

اندكه الفاظ طالق واضح و روشن و خوانا و آشكاروخطاب  كرده تواند. فقها شرط نيز مي
ويسد يا فالنه انت طالق = اي فالن ترا طالق بزنش و براي اونوشته باشد مثالبراي او بن

. اگرنوشته خطاب بزنش و براي او نباشد،  دادم و تو ازپيوند ازدواج با من آزاد هستي

                                         
يعني اگر عرف و عادت مسلمين برآن جاري بودكه تخلف ازاين قسمها طالق تلقي شود بمقتضاي  - 1

    . گردد. مترجم مي آن عمل

    .... مترجم. گفتند: واهللا زنم يك طالقه باشد اگر... و امثال آن يعني مي  - 2
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. زنم را  ، زوجتي طالق = ترا طالق دادم نت طالق اي بنويسد: ا كه بر روي ورقه بدينگونه
و اراده طالق دادن زنش با آن  شود مگراينكه نيت و قصد . اين طالق واقع نمي طالق دادم

همراه باشد. زيرا احتمال داردكه اين عبارات را بدون قصد طالق نوشته باشد ومقصودش 
  .  تمرين خط يا زيبائي خط باشد، نه طالق دادن زنش

  الل   اشاره 
، پس اگر  ، لذا اشاره او بمنزله تلفظ است وسيله تفهيم و ارتباط الل اشاره است

،فهميده  كه مقصود او پايان دادن به پيوند زناشوئي از آن كند، اي اشاره ونه، بگ شخصي الل
باره طالق  . بعضي از فقهاگويند وقتي اشاره الل در افتد و معتبر است شود، طالق او مي

كتابت و نوشتن را نداند و توانائي نوشتن را  كه شود، قبول است وموجب وقوع طالق مي
. چه اگر نوشتن را  فتن اشاره از وي ندانستن نوشتن استنداشته باشد يعني شرط پذير

، چون كتابت بهتربرمقصود داللت  كافي نيست آن را داشته باشد، اشاره بداند و توانائي
، تاكتابت  ، مگربجهت ضرورت و عجز ازكتابت كند و عدول و تجاوز ازآن جايزنيست مي

  شود.  ممكن باشد اشاره پذيرفته نمي

  هت ابالغ طالق فرستادن پيك ج 
كند، طالق او واقع  اگركسي پيكي به نزد زنش بفرستد، تا پيام طالق را به وي ابالغ

  . شود و در اين حالت پيك بمنزله شخص طالق دهنده است و طالق او معتبر است مي

  فتن بر طالق  گواه گر
گرفتن برآن جايز است و   گواه  گويند طالق بدون جمهور فقهاي سلف و خلف مي

شود، زيرا طالق يكي از حقوق شوهر است و احراز حق و مباشرت آن نيازي به  واقع مي
  .)1(گواه و بينه ندارد 

                                         
اختيار شوهر قرار داده وكسي ديگر در آن حقي طالق از حقوقات شوهر است و خداوند آن را در  - 1

‰pκš$ +فرمايد:  ندارد كه مي r'‾≈tƒ tÏ% ©!$# (# þθãΖtΒ# u # sŒ Î) ÞΟ çFós s3 tΡ ÏM≈oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ¢Ο èO £èδθ ßϑçGø) ‾=sÛ...∩⊆∪_  
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گرفتن بر   گواه كه بر مشروعيت  و از ياران او چيزي روايت نشده است صو از پيامبر
ت اند: براي صح . فقهاي شيعه اماميه با اين مطلب مخالفت كرده وگفته )1(طالق داللت كند

اند كه  . بدين آيه استدالل كرده گرفتن برآن الزم و شرط است گواه  طالق و وقوع آن 

&ρß‰Íκô−r#)...+:  درسوره طالق آمده است uρ ô“uρ sŒ 5Αô‰ tã óΟä3ΖÏiΒ (#θ ßϑŠÏ% r&uρ nοy‰≈yγ¤±9 $# ¬!...∩⊄∪_ 

ي گويد: . طبرس »كنيد دو نفر عادل راگواه بگيريد و براي خدا اقامه شهادت« ].2[الطالق: 
گرفتن بر طالق باشد. و اين مطلب از پيشوايان اهل بيت   گواه  كه امر به چنان پيدا است

  .)2(كه اين امر براي وجوب و شرط صحت وقوع طالق است روايت شده و ظاهر آنست 

دانند و گويند: بدون بينه و  كساني كه گواه گرفتن بر طالق را واجب مي

  شود  نمي واقع  گواه طالق 
دانند و آن را  گرفتن بر طالق را واجب مي گواه   كه  كساني   ميان اصحاب از جمله در

طالب اميرالمومنين و عمران بن حصين  اند حضرت علي بن ابي شرط صحت طالق دانسته

                                                                                                         

# +و  ].49[األحزاب:  sŒÎ)uρ ãΛäø) ‾=sÛ u !$|¡ ÏiΨ9 $# zøó n=t6 sù £ßγn=y_ r&  ∅ èδθä3 Å¡ øΒr'sù >∃ρ á� ÷èoÿÏ3 ÷ρr& 

£èδθãm Îh� |  7∃ρã� ÷è oÿÏ3...∩⊄⊂⊇∪_  :كسي قرار داده  : خداوندطالق را ازآن گفته است ].. ابن القيم231[البقرة

:  كه گفت بندد چون او حق امساك و رجعت را دارد. از ابن عباس روايت است كه نكاح مي است
نيز خويش را به عقد من ك : اي رسول خدا سيد وارباب من آمد وگفت صيكي به حضور پيامبر

بر منبر  صگويد: پيامبر خواهد بين من و اوجدائي بياندازد. ابن عباس . و حاال او مي درآورده است
ايها الناس ما بال احدکم يزوج عبده امته ثم يريد ان يفرق بينهما: انما الطالق لمن اخذ «:  رفت وگفت

خواهد  آورد سپس مي اش درمي ازدواج بندهاي مردم چرا يكي از شماكنيز خويش را به  « »بالساق
كه معاشرت و آميزش جنسي را بصورت  كسي است آنان را از هم جداكند براستي طالق بدست

براي  - جماع  -گرفتن به ساق پاي زن  كه دست كسي است طالق بدست - دهد  مشروع با زن انجام مي
  .  . مولف نديم. قبال از فلسفه آن سخن را بروايت ابن ماجه »او حالل است

  اين سخن با نقل مطلب بعدي منافات دارد . مترجم - 1

  تفسير آلوسي سوره طالق و به اصل الشيعه نيز مراجعه شود.  - 2
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هستند و از تابعين امام محمد باقر و امام جعفر صادق و فرزندانشان از پيشوايان اهل بيت 
كه مردي  بن سيرين هستند. در جواهر الكالم از علي روايت شدهو عطاء و ابن جريج و ا

امر كرده است دو مرد  “كه خداوند  آيا همانگونه  :  كرد و اوگفت باره طالق از او سوال  در
: برو طالق توطالق نيست و  : نخير علي به وي گفت ايد؟ او گفت گرفته  عادل را گواه

  باشد. چنين طالقي معتبر نمي
كه ازاو سئوال شد در باره  كرده در سنن خود از عمران بن حصين روايتابوداود 

كه زنش را طالق داده است سپس با وي همبستر شده و بر طالق دادن و مراجعت  مردي
طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة، أشهد على « : گفت ؟ در جواب گواه نگرفته است بدان

.  نبوده است صومراجعت توبرابرسنت پيامبر شيوه طالق« »طالقها وعلى رجعتها، وال تعد
. در علم »گواه بگيريد و ديگر چنين كاري را نكنيد بر طالق زنت و مراجعت بدان

كه آن را از  : اگر صحابي بگويد سنت چنين است بمنزله آنست كه گفته شده است اصول
تي . چون وق كند و سخن را به او برساند و اين قول صحيح است روايت صپيامبر

كه  كه پيروي ازوي واجب است گويد: سنت چنين است يعني سنت كسي صحابي مي
كلمه و بيان عادت واين  باشد ومقصود او بيان شريعت است نه معني لغوي مي صپيامبر

  .  مطلب در جاي خود به تفصيل بيان شده است

#+در تفسير آيه:  »الدر المنثور «شيخ سيوطي در تفسير  sŒ Î*sù zøó n=t/ £ßγn= y_ r& £èδθ ä3Å¡ øΒr' sù 

>∃ρã� ÷è yϑÎ/ ÷ρ r& £ èδθè% Í‘$ sù 7∃ρ ã� ÷è yϑÎ/ (#ρ ß‰ Íκô−r& uρ ô“uρ sŒ 5Α ô‰ tã óΟ ä3ΖÏiΒ...∩⊄∪_  :از قول  ].2[الطالق
كه زن خود را طالق داده  كسي كه مردي درباره كرده است عبدالرزاق از قول ابن سيرين نقل
گواه نگرفته است از  نه برمراجعتكرده و نه بر طالق و  است و سپس به وي مراجعت

: طالق او بدعت و خالف  كرده است : بدكاري گفت كرد. عمران عمران بن حصين سوال
گواه بگيرد و  سنت و مراجعت او نيزخالف است او بايد برطالق دادن و برمراجعت بزنش

دانسته . اينكه عمران اين عمل را منكر شده و آن را بزرگ  از اين عمل خويش استغفاركند
كه استغفاركند و آن را معصيت دانسته است  و از آن برحذر داشته و به او دستور داده

گواه گرفتن بر هر دوكار را واجب دانسته است همانگونه كه ظاهر سخن او  رساند كه مي
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:  گفته است كه از امام ابوجعفر الباقر روايت شده» الوسايل «. دركتاب  نيز چنين است
أمر اهللا عز وجل به في كتابه، والذي سن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أن يخلي الطالق الذي «

الرجل عن المرأة، إذا حاضت وطهرت من محيضها، أشهد رجلين عدلين على تطليقه، وهي طاهر 
من غير جماع، وهو أحق برجعتها ما لم تنقض ثالثة قروء، وكل طالق ما خال هذا فباطل، ليس 

ه خداوند دركتاب خود بدان امر كرده و برابرسنت رسول خدا است ك طالقي«». بطالق
كه زنش را وقتي طالق دهد وازاوكناره بگيردكه بحيض افتاده و ازحيض پاك شده  آنست

و در حال پاكي با وي جماع وآميزش نكرده باشد و برطالق دادن وي دومرد عادل را 
بروي بگذرد شوهرش  -يا سه طهر - كه سه حيض  شاهد وگواه بگيرد تا زماني

كه خالي از اين موضوع  كند. هر طالقي تواند. به وي مراجعت كه مي كس است ترين شايسته
  .» باشد و برابر آن نباشد باطل است و طالق نيست

هركس زنش را بدون «» من طلق بغير شهود فليس بشئ«:  گفته است امام جعفرصادق
. سيد مرتضي »آيد زي بحساب نميحضورگواه طالق دهد طالق او معتبر نيست و چي

: حجت و دليل اماميه بر اينكه گواه گرفتن دو مرد عادل بر  گفته است» االنتصار «دركتاب 
شود چون  باشد و اگرگواه نباشد طالق واقع نمي طالق دادن شرط صحت مي

&ρß‰Íκô−r#)...+خداوندگويد:  uρ ô“uρsŒ 5Α ô‰tã óΟ ä3ΖÏiΒ...∩⊄∪_  :گرفتن  گواهخدا به  ].2[الطالق
. و حمل آن بر استحباب و  امركرده است و در عرف شرع ظاهر امر مقتضي وجوب است

الدر  «. سيوطي در  عدول از وجوب خروج از عرف شرع است و دليلي برآن نيست
النكاح «:  : اوگفت كرده است كه از عبدالرزاق و عبد بن حميد از قول عطاء روايت» المنثور

براي نكاح و طالق و مراجعت بعد از  « »لشهود، والمراجعة بالشهودبالشهود، والطالق با
كه عطاء در  كرده كثيردر تفسير خود ازابن جريج روايت . امام ابن »گواه الزم است طالق

‰ρß#)...+تفسير  Íκô−r& uρ ô“uρsŒ 5Α ô‰ tã óΟ ä3ΖÏiΒ...∩⊄∪_  :كه نكاح و طالق و  گفته است ]. 2[الطالق
.  جايزنيست مگربا حضوردوگواه عادل -اول و دوم  -ق رجوع به زن بعد ازطال

  : مگر اينكه عذري در بين باشد. كه خداوند فرموده است همانگونه
، مي ساندكه او حضور گواه را واجب  گواه جايز نيست اينكه عطاء گفته است بدون

در  گواه  دانسته است زيرا اين دو مطلب را با نكاح مقارن و مساوي ساخته است و شرط
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گرفتن بر  كه وجوب گواه  . حاال كه هويدا و آشكار شد،  نكاح واضح و آشكار است
گرددكه ادعاي  ، معلوم مي ، برابر مذهب اين مردان بزرگ از اصحاب و تابعين است طالق

، بمعني اجماع  كه در بعضي ازكتب فقه نقل شده است اجماع بر سنت و مندوب بودن آن
  :  چنين تعريف شده است» مستصفي«كه در  ي مذهبي است نه اجماع اصول

، بر يك كاري  اجماع عبارت است از اتفاق و گردهمائي امت حضرت محمد بويژه« 
توان مراد اجماع اصولي باشد چون مخالفت اصحاب وتابعين و  ، پس نمي ازكارهاي ديني

. از »كند زند و نقض مي ، اين اجماع را بهم مي كه ازآن سخن رفت  مجتهدين بعدي
، برطالق  گرفتن شود كه وجوب گواه  ، معلوم مي كرديم كثير نقل  كه از سيوطي و ابن آنچه

كرده  نقل» االنتصار «كه سيدمرتضي در كتاب  تنها، سخن علماي اهل بيت نيست آنگونه 
باشدكه ما پيش از اين بدان  . بلكه مذهب عطاء و ابن سيرين و ابن جريح نيز مي است
  .  كرديم اشاره

   صيغه طالق بايد قطعي و منجز باشد
شود سه صورت دارد: يا منجز و قطعي  گفته مي كه براي طالق صيغه طالق و الفاظي 

، و مضافه الي  ، معلقه منجزه -است و يا معلق است و يا به آينده نسبت داده مي شود 
  - المستقبل 
آينده نسبت داده كه بر هيچ شرطي معلق نباشد و بزمان  صيغه منجز آنست منجز:

نشود، بلكه قصد و مراد گوينده ازآن وقوع فوري و حالي طالق زنش باشد مانند اينكه 
گوينده اين صيغه را بر زبان آورد و   همين كه »نت طالق ا «شوهر به همسرش بگويد: 

شد. فورا طالق  كه طالق برآنها واقع مي  ، و زن نيز از كساني بود، اهليت تكليف داشت
  گردد. شود و حكم اجرا مي يواقع م

كه شوهر حصول طالق را معلق وموقوف به حصول  صيغه معلق آنست  : معلق
 »إن ذهبت إلى مكان كذا، فأنت طالق«كند، مانند اينكه شوهر به همسر خود بگويد:  شرطي

  .»اگر تو بدانمحل رفتي تو آزاد هستي و طالق تو واقع شود «
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  ن سه شرط الزم است براي صحت تعليق و وقوع طالق بدا
شود در حال طالق دادن موجود نباشد و امكان وجود آن  كه شرط مي بايد چيزي -1 

بعد ازطالق باشد. اگر تعليق بر چيزي باشدكه در حين صدور صيغه طالق وجود دارد 
هرگاه خورشيد طلوع كرد تو آزاد و مطلقه  « »إن طلع النهار فأنت طالق«مثل اينكه بگويد: 

اي را بر زبان آورد اگرچه بظاهر معلق  و حال آنكه در اثناي روز چنين صيغه. »هستي
شود. و اگر تعليق بر امر  . و طالقش واقع مي است ولي در حقيقت منجزو قطعي است

محال باشد لغو و پوچ است مثل اينكه بگويد: اگر شتر از سوراخ سوزن رد شد تو آزادي 
  . »طالقإن دخل الجمل في سم الخياط فأنت « -

، زن بايد محل طالق و در عصمت او باشد و طالق  در حين صدور عقد و تعليق  -2
  گيرد. وي تعلق

درحين حصول معق عليه نيزبايد آن زن تحت نكاح و عصمت او باشد و پيوند   -3
  گسسته نشده باشد. زناشوئي بكلي 

  تعليق دو گونه است 
  تا ديگري را بر انجام يا عدم انجامكه مراد ازآن قسم است  : تعليقي است قسم اول

كردن آن تشويق نمايد اين قسم را  كاري وادارد و يا او را بباور كردن به خبري و قبول
 »إن خرجت فأنت طالق«كسي به زن خودگويد:  گويند. مثل اينكه  مي» تعليق قسمي«
. كه قصد  »هرگاه بيرون رفتي طالقت واقع شود يا اگر بيرون بروي طالق تو واقع شود«

  دوم آنست كند نه اينكه او را طالق بدهد. قسم  ، او را ازخروج و بيرون رفتن منع اوآنست
گويند.    »تعليق شرطي «كه آن را  ، . بهنگام حصول شرط كه قصد شوهر وقوع طالق است

اگر مراد از « »إن أبرأتني من مؤخر صداقك فأنت طالق«گويد:   كسي بزنش مانند اينكه 
، تو آزاد هستي و مطلقه  كني كه بتاخير افتاده است تبرئه ات ات يا همه مهريه انده مهريهباقيم
افتد. و ابن  شود و مي . در اين دو قسم تعليق براي جهمور علما طالق واقع مي » باشي مي

شود. ابن تيميه وابن القيم در اين  حزم برخالف آن معتقد است وگويد: طالق واقع نمي
كه درآن معني قسم باشد واقع  اند: طالق معلقي تركرده وگفته خن راگستردهباره دامنه س
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شود، مشروط برآنكه  افتد و درآن كفاره يمين وتاوان قسم واجب مي شود و نمي نمي
حاصل شود.كفاره قسم اطعام ده نفر ». اند كه برآن قسم خورده محلوف عليه = چيزي «

  بايد سه روز روزه بگيرد. نوا يا لباس آنها است اگرآن را نداشت بي
كه شرط شده است حاصل شود،  = چيزي معلق عليه اند: اگر  گفته باره طالق شرطي در

  افتد. طالق مي
  اند: گونه آورند، سه باره طالق بر زبان مي كه مردم در گويد: الفاظي ابن تيمه

» نت طالقا «گويد:  كسي به زنش ، مانند اينكه صيغه تنجيز و قطعي و بدون شرط  -1 
كفاره  افتد و قسم نيست و باتفاق . در اين صورت بطورقطعي طالق مي »تو مطلقه هستي «

  . و تاوان شكستن قسم الزم نيست
طالق  «يلزمني الطالق الفعلن هذا  «گويد:  كسي صيغه و صورت تعليقي مانند اينكه -2

و عامه مردم اتفاق  . اهل لغت و زبان وگروههائي ازعلما» كنم زنم واقع شود، چنين مي
گونه سخن قسم است نه طالق و مقصودگويند طالق دادن زنش  نظر دارند، بر اينكه اين

  . نيست
 »إن فعلت كذا فامرأتي طالق«گويد:  كسي صيغه و صورت تعليقي مانند اينكه -3

. دراين صورت اگر »... طالق زنم بيفتد و زنم مطلقه باشد كاري را بكنم اگرچنين «
كه از مرتد  زار باشد و همانگونه نده قسم باشد و حال آنكه ازطالق دادن زنش بيمرادگوي

زار باشد، اين سخن وي قسم است و حكم  ، از طالق دادن زنش نيز بي زار است شدن بي
و اگر مرادش واقع  -شود  بنابراين تنهاكفاره يمين بروي واجب مي -صورت اول را دارد 

ط باشد، يعني اگر چنين كاري مرتكب شود زنش مطلقه شدن جزاء بهنگام واقع شدن شر
إن أعطيتني ألفا «:  گفت شود. مثال اگركسي باشد، در اين صورت سخن وي قسم تلقي نمي

» وإذا زنيت فأنت طالق«. » هرگاه مبلغ يكهزار... به من داديد تومطلقه هستي«» فأنت طالق
اين باشدكه هرگاه او مرتكب  . ومقصودش » هرگاه تومرتكب زنا شدي تومطلقه هستي «

فحشاء شود طالقش واقع شود ومقصودش تنها قسم خوردن يا تهديد اونباشد، دراين 
شود وكفاره وتاوان قسم براي آن نيست وتا آنجاكه من  صورت سخن اوقسم تلقي نمي
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. بلكه هرگاه شرط حاصل شود طالق  ، هيچ فقيهي خالف آن را نگفته است سراغ دارم
  افتد. اومي

  ، انجام يا منع اد و مقصودگوينده ازآن تشويق و ترغيب كه مر اما صيغه تعليقي و شرطي
كند چيزي  كار مخالفت كاري يا تصديق و تكذيب باشد و بخواهد اگر با اين كردن ازانجام

گردد،  آيد، در اين حالت سخن وي قسم تلقي مي را بر خود ملزم سازدكه ازآن بدش مي
، اين سخن  يغه شرطي باشد بهرحال همه مردم از عرب و غيرعربخواه بلفظ قسم يا ص

كه سوگند دو  . هرگاه سخن او سوگند تلقي شود، بديهي است دانند نه طالق را سوگند مي
كفاره و تاوان آن واجب  كه اگرشكسته شد، حكم دارد يا سوگند جدي ومنعقده است

كه اين شق سوم  ه و تاوان ندارد،كفار گردد يا سوگند جدي ومنعقده و محترم است ولي مي
  دركتاب خدا و سنت رسول خدا نيست و بروجود آن دليلي وجود ندارد.

  كنند؟  چگونه عمل مي  -در مصر  -امروز مردم 
درباره طالق معلق چنين  -مصر - 1929سال  25امروزه ماده دوم قانون شماره 

گاه مقصود ازآن واداشتن هر  -طالق غيرمنجز -طالق غيرجدي و غيرقطعي  «گويد:  مي
. در بخشنامه توضيحي » افتد شود و نمي بكاري يا جلوگيري از ارتكاب آن باشد، واقع نمي

گذار بنابر راي برخي ازعلماي حنفيه ومالكيه  شارع و قانون :  اين ماده چنين آمده است
ابيطالب  داند و بنابراي علي بن ، سوگند وقسم خوردن به طالق را پوچ و لغومي وشافعيه

صيغه تعليقي نيزاگربمعني قسم باشد پوچ و لغو است و راي شريح قاضي و داود ظاهري 
  . و ياران او نيز چنين است

  شود كه به آينده نسبت داده و موكول مي  اما صيغه طالق
كه هرگاه زمان آن  گردد و بزماني موكول شود، كه طالق مقارن با زماني اين وقتي است
فردا طالق تو «» أنت طالق غدا« گويد: كسي بزنش واقع شود مانند اينكهفرا رسيد، طالق 

. هرگاه در موعد مقرر زن »تا سر سال طالق تو بيفتد«» انت طالق إلى راس السنة«. »بيفتد
گويد:  گويند: اگركسي به زنش  شود، ابوحنيفه و مالك در ملك او باشد طالقش واقع مي
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شود و الزم  مي  فورا طالق اوواقع» الق توبيفتدتا يك سال ط«» أنت طالق إلى سنة«
، طالقش  كه يك سال بگذرد. ولي شافعي و احمدگويند پس از تمام شدن يكسال نيست

  . شود واقع مي
هرگاه ماه سرآمد «» إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق«:  كسي گفت گويد: هرگاه ابن حزم

را بگويد. نه االن ونه در موعد يا چيزي شبيه بدين عبارت » وتمام شد طالق توبيفتد
شود. زيرا نه قرآن و نه سنت نبوي ازوقوع چنين طالقي سخن  مقرر، طالق او واقع نمي

كه با وي  دانيم خداوند طالق دادن زن مدخول بها = زني اند. تا آنجاكه ما مي نگفته
ياد ، بما  كه با وي همبستري صورت نگرفته است همبستري شد. وغيرمدخول بها = زني

هركس از « »ومن يتعد حدود اهللا فقد ظلم نفسه«.  كه اين شيوه طالق ازآن نيست داده است
. بعالوه اگر » كرده است حدود و مقررات خداوند بگذرد و تجاوزكند بخويشتن ستم

كه  گردد نيفتد محال است كه بدان تلفظ مي طالقي درزمان وقوع آن واقع نشود يعني وقتي
  .  ، بيفتد يعني در زماني بيفتدكه لفظ طالق درآن جاري نشده است ندرزماني غير وقوع آ

  ، و طالق بدعي= غير مطابق با سنت  مطابق با سنت نبوي طالق سني =
كه شوهر زن خود  كه برابرسنت نبوي و بدستور شرع باشد، بدينگونه طالق سني آنست

ن حال و بعد از پاكي با كه درآ ، ، درحال طهرو پاكي ازحيض راكه با وي همبسترشده است

$ß,≈n=©Ü9$# Èβ+فرمايد:  كند. زيرا خداوند مي وي نزديكي نكرده باشد يك طالقه s? §÷s∆ ( 88$|¡ øΒÎ* sù 

>∃ρá� ÷è oÿÏ3 ÷ρ r& 7xƒÎ� ô£s? 9≈|¡ ôm Î* Î/...∩⊄⊄∪_ ]:يعني طالق مشروع و برابر شرع خدا  ].229 البقرة
گيرد سپس باردوم نيزيك طالقه  رتصو» رجعت «كه يك طالقه باشد و بدنبال آن  آنست

باشدكه رجعت و مراجعت به زن بدنبال آن ميسرگردد. بعد از طالق دوم شوهر تنها دو 
راه در پيش دارد يا بايد برابر عرف و عادت مردم و بگونه اليق و شايسته ونيكواورا نگاه 

د و ديگر مراجعت كند، و يا بگونه شايسته واليق ونيكو از او جدا شو دارد، وبا وي زندگي

$+فرمايد:  . و خداوند مي جايز نيست pκš‰ r'‾≈tƒ ÷ É<̈Ζ9 $# # sŒ Î) ÞΟçFø) ‾=sÛ u !$|¡ ÏiΨ9 $# £èδθ à) Ïk=sÜ sù 

 ∅ ÍκÌE£‰ ÏèÏ9...∩⊇∪_  :كرديدكه زنان خود را طالق دهيد، در  يعني وقتيكه اراده « ].1[الطالق
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وقتيكه ازحيض پاك شده و  يعني ،كه به استقبال عده بروند حالي آنان را طالق دهيد،
نزديكي با آنان صورت نگرفته باشد، به طالق «   نفاس«دراين پاكي بعد از حيض يا 

كه به  كه زن اگر در حال حيض طالق داده شود، بديهي است كنيد. فلسفه آن اينست اقدام
گردد، چون بقيه دوران حيض از عده  رود و عده وي طوالني مي استقبال عده نمي

كه  شود واگردرزمان طهر بعد ازحيض يا نفاس گردد و بزيان زن تمام مي ميمحسوب ن
گرفته باشد، طالق داده شود معلوم نيست كه آبستن است يا آبستن نيست  نزديكي صورت

  » ؟ اش با سه حيض و طهر باشد يا وضع حمل داندكه عده و نمي
زن خود را در حال  صركه او در زمان پيامب كرده است نافع از عبداهللا بن عمر روايت

پرسش نمود.  صدر اين باره از پيامبر - پدرش  -حيض طالق داد، عمر بن خطاب 
مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن «:  به عمر گفت صپيامبر

 شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر اهللا سبحانه أن تطلق لها
كند، سپس او را پيش خويش نگاه دارد تا  كه بزنش مراجعه به وي دستور ده « »النساء

آيد و دوباره از حيض پاك  شود، سپس دوباره به حيض درمي اينكه از حيض پاك مي
شود، در اين حال اگر خواست او را براي خويش نگاه دارد و بزندگي زناشوئي ادامه  مي

كند، او را طالق دهد.  نكه با وي در اين پاكي نزديكيدهند و اگر دلش خواست پيش ازآ
  .»كه زنان در آن حال طالق داده شوند كه خداوند دستور داده است اي اينست عده

: ابن عمر زن خود را درحال حيض يك طالقه كرد و  كه درروايت ديگري آمده است
مره « : گفت به وي صكه پيامبر بازگوكرد، صعمربن خطاب آن را درحضورپيامبر

كه بزنش مراجعه كند، سپس  به وي امركن«» فليراجعها، ثم ليطلقها إذا طهرت، أو وهي حامل
. اين روايت را نسائي و مسلم و ابن ماجه  »هرگاه پاك شد يا حامله بود، او را طالق دهد

  اند. و ابوداود تخريج نموده
، واقع شود، طالق  ضيكه در پاكي بعد از حي كه طالقي : از ظاهر اين روايت پيدا است

. اين مذهب ابوحنيفه روايتي از احمد  برابرسنت است نه طالق بدعتي و خالف سنت
باشد و شافعي نيز در يكي از دو قول خويش بدان راي داده است و اينان بظاهر  مي

كرده وگويند منع بخاطر حيض بوده است و چون ازحيض پاك شد،  حديث استدالل
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كه  ، همانگونه ود، پس دراين پاكي بعد ازحيض طالق جايز استر موجب تحريم ازبين مي
ثم يمسكها حتى تطهر ثم « : ، جايزاست ليكن در روايت اولي آمده است اوقات ديگر پاكي

. صاحب روضه النديه  كه عمل بدان واجب است پس مشتمل است برزيادتي »تحيض فتطهر
است و از دو جهت برروايت دومي  -مسلم و بخاري  -گويد اين روايت نيز در صحيحين  

،  ترجيح دارد و بنا بر يكي از دو روايت ازاحمد و يكي از دو صورت از امام شافعي
  . مذهب آنان و ابويوسف و محمد از ياران ابوحنيفه است

  طالق بدعتي يا طالق غيرسنتي 
، نباشد مانند اينكه كسي  كه برابردستورجاري شرع وسنت نبوي طالق بدعتي آنست
يا  -مثل اينكه بگويد هرسه طالقش واقع شود  - كند  كلمه سه طالقه زنش را يكباره وبا يك

أنت طالق، أنت « كند، مثل اينكه سه بار بگويد: اينكه در يك مجلس سه باراو را يك طالقه
كه درآن با وي  يا اينكه در حال حيض يا نفاس يا در حال پاكي، »طالق، أنت طالق

او را طالق دهد. جمهور علما بر آنند كه طالق بدعي حرام است ،  كرده است نزديكي
گردد. و همچنين جمهورعلماء برآنندكه طالق بدعي  كار مي وكسي كه بدان اقدام كند گنه

  اند. افتد و بداليل زير استدالل كرده شود ومي واقع مي - اگرچه حرام است  -
ق مندرج است ومفهوم آيات طالق بدعي درمفهوم عام و كلي آيات مربوط به طال  -1

  شود. آن را شامل مي
كرده است باينكه او در حال حيض زنش را طالق داد و  ابن عمر تصريح  -2
كند و اين بار برايش يك طالق بحساب  به وي دستور دادكه بزنش مراجعه صپيامبر

  . )1(آمد
 - لقيمازجمله ابن عليه ازسلف و ابن تيميه وابن حزم و ابن ا - گروهي ازعلماء 

،  وگويند مفهوم عام طالق در آيات )1(شود و طالق نيست گويند: طالق بدعي واقع نمي مي

                                         
گرديد نيازي به  گيرد. چنانچه طالق محـسوب نمي  كه مراجعت بعد از طالق صورت مي بديهي است - 1

رساند كه طالق محـسوب گرديده  داده است ميدستور بمراجعت  صمراجعه نبود. پس از اينكه پيامبر
  . مترجم و سه طالقه نبوده است چون پس از سه طالقه مراجعت درست نيست
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،  كه خداوند آن را اجازه داده است شود، چون طالق بدعي طالقي نيست شامل آن نمي

èδθà)Ïk=sÜ£+فرمايد:  بلكه طالقي است خالف امر خدا، چون خداوند مي sù  ∅ ÍκÌE£‰ Ïè Ï9_)2(  و .
 صكه پيامبر و در خبر صحيح آمده است...» مره فليراجعها «:  به عمرگفت صپيامبر

كه حالل  از چيزي صكه پيامبر گرديد و بديهي است چون اين خبررا شنيد، خشمگين
بيان نكرده » طالق به حساب آمد: « شود. اما اينكه ابن عمرگفت باشد خشمگين نمي

. بلكه امام احمد و ابوداود و نسائي از  كسي آن را طالق به حساب آورده است كه چه است
أنه طلق امرأته وهي حائض فردها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ولم يرها «كه   اند، كرده او نقل

او را برگرداند و درآن اشكالي  صاو زنش را در حال حيض طالق داد و پيامبر« »شيئا
كه آن را مورد انتقاد  است وكسي. واسناد اين روايت صحيح  » نديد وآن را چيزي ندانست

آن را چيزي ندانست و  صكه پيامبر صحيح قرار نداده است و بصراحت درآن آمده است
باشد، چون  صكالم پيامبر تواند معارض بدان اهميت نداد،پس سخن ابن عمر نمي

به «» مره فليراجعها  ويعتد بتطليقة«:  روايت ابن عمر حجت است نه راي او. و اما روايت
اگرصحيح باشد ظاهرا ، »كند وآن را يك طالقه بحساب آورد كه بزنش مراجعه وي امركن

  . معتبر است ولي بقول ابن حزم وابن القيم صحيح نيست
گو  ، كه در اسناد آنها اشخاص گمنام و ناشناس و دروغ در اين باره رواياتي آمده است

  كدام حجت نيستند. وجود داردكه هيچ
كه مخالف طالق سنتي باشد، طالق  ، طالقي باتفاق نظر همه : خالصه سخن اينست  

أن  «...:  فرموده است صكه پيامبر ، شود و در حديث صحيح آمده است بدعي ناميده مي
- . وكسي در آن خالف نداردكه اين طالق » گمراهي است ... هر بدعتي«» كل بدعة ضاللة

، بيان كرده و  بصورت قانون كه خداوند دركتاب خود مخالف طالقي است - طالق بدعي  
كه مخالف شرع خدا و پيامبرش  اند. بديهي است چيزي باره ابن عمرگفته نيز در صپيامبر

كه  ، بروايت از عايشه آمده است» متفق عليه «. چون در حديث  باشد مردود و باطل است

                                                                                                         
  .7/49خالصه روضه الند يه ج  - 1

  قبال بيان شد. - 2
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ما بر آن  كه امر هر عمل وكار ديني «» كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد« فرمود: صپيامبر
كند و بگويد: طالق بدعي حكمش الزم  گمان . بنابراين هركس» نباشد، مردود و باطل است

نيست و اگركسي چنين بدعتي را  ص، و طالق بدعي مطابق امرپيامبر االجرا است
، و بايد حكمش را بپذيرد. اين سخن  افتد و او مقيد بدان است مرتكب شد، طالقش مي

  . ظاهرا برآن دليلي نيست -ه بر آن دليل باشد. ك ، وقتي پذيرفتني است

  افتد دانند و گويند نمي كه طالق بدعي را معتبر نمي كساني 
، خالس بن  طاووس از ياران ابن عباس  -3سعيد بن المسيب  -2عبداهللا بن عمر  -1

لي و اند. و امام ابن عقيل از پيشوايان حنب عمرو و، ابوقالبه از تابعين نيز چنين راي داده
پيشوايان اهل بيت و ظاهريه و يك روايتي ازامام احمد و ابن تيميه نيزاين راي را 

  اند.  برگزيده
    

  طالق دادن زن آبستن 
. زيرا مسلم و نسائي و ابن  ، هر وقت باشد جايز است طالق دادن زن حامله و آبستن

طالقه كرده بود و  اند، كه ابن عمر زني را در حال حيض يك كرده ماجه و ابوداود روايت 
مره فليراجعها، ثم ليطلقها إذا « : گفت صبازگو كرد و پيامبر صعمر آن را براي پيامبر

كند سپس وقتي او را طالق دهد   كه بزنش مراجعه  به وي امركن« »طهرت، أو وهي حامل
ر ها د اند. جز اينكه حنفي گفته . علماء نيز چنين »كه در حال طهر و پاكي يا آبستن باشد
اند: بايد فاصله بين دو طالق يك ماه باشد تا  گفته آن اختالف دارند: ابوحنيفه و ابويوسف

گويد و  اند: نبايد شوهرش او را بيش ازيك طالق گردد. محمد و زفر گفته كامل  سه طالقه 
كند سپس بعد از وضع حمل طالقهاي ديگرش  او را بحال خود بگذارد تا وضع حمل مي

  . )1(را نيز بگويد

                                         
  مختصر السنن جزء سوم. 94ص  - 1
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وطالق دادن  -شود  كه حامله نمي يعني بسني رسيده -كه يائسه است  طالق دادن زني
  شود :  كه حيض و قاعدگي او قطع شده و ديگر قاعده نمي زن صغيره و خردسال و زني

كه يك طالقه باشد وهيچ شرط ديگري  ، طالق دادن اينگونه زنان وقتي برابرسنت است
  ندارد. 

  تعداد طالق
شود و سه  كرد سه طالق او را مالك مي ي با زنش همبسترگرديد و نزديكي كس هرگاه 

كسي با يك لفظ هرسه  طالق بر وي دارد. علماء اتفاق نظر دارند بر اينكه حرام است
كند، يا در يك طهر و پاكي سه  كند و يكباره با يك لفظ زنش را سه طالقه  طالق را واقع 

اند: اگر كسي چنين عمل  گفته  باره فلسفه تحريم آن بار پي در پي او را طالق دهد. در
كند، پس از پشيماني راه مالقات مجدد و از  وكاري را مرتكب شود وزنش را سه طالقه

شود و ديگر امكان ندارد و  سرگرفتن پيوند زندگي مشترك براين زن و شوهر بسته مي
ارع طالق را ، چون ش چنين شخصي با اين عمل خود خالف شريعت رفتاركرده است

، تا بعد ازپشيماني راه از سرگرفتن پيوند زندگي  ، متعدد قرارداده است بدين سبب
كند، بزنش  كه زنش را يكباره سه طالقه مي كسي زناشوئي آنان ميسر باشد.گذشته ازآن

بندد و اين حق  رساند، چون با اين طالق راه حالل شدن مجدد وي را مي ضرروزيان مي
  .  ه استكرد او را ضايع 

: مردي زنش را به يك باره سه  كه كرده است نسائي از محمود بن لبيد روايت
بين  بکتاب اهللا و انا   ايلعب«:  خشمگين شد و برخاست وگفت صكرده بود، پيامبر طالقه
»  ؟ كه هنوزمن درميان شما هستم گيرد در حالي آياكتاب خداوند بازيچه قرارمي « »اظهرکم

  .... ؟ : اي رسول خدا او را نكشم مردي برخاست وگفت
كسي راكه چني نطالقي مرتكب شده بود،  صگويد: پيامبر ابن القيم در اغاثه اللهفان

كه  كتاب خدا خواند، چون براي طالق راهي را برگزيده بود، كننده به كننده و مسخره بازي
خداوند  كه خداوند نخواسته بود. چون خالف راه خدا بود و چيزي را خواسته بود،

كه بعد از  اي او را طالق دهد، كه زنش را طالق دهد، بگونه خواهد اگركسي خواست مي
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پشيماني بتواند او را مجدداً بزير حباله نكاح و عصمت خويش درآورد وبه وي 
توانست بعد از پشيماني به  كه نمي اي زنش را طالق داده بود، كند وآن مرد بگونه مراجعه

  اح نمايد.كند يا نك وي مراجعه

ß,≈n=©Ü9+:  كردن بيك باره مخالف گفته خداوند است بعالوه سه طالقه $# Èβ$ s?§÷s∆_ 
  .» كه مراجعه بعد ازآن صحيح است دو مرتبه است طالقي«

در زبان قرآن و سنت بلكه در زبان عربي و در زبان ديگر » مرات«و » مرتان«كلمه 
و » مرتان «ر ديگر باشد، پس هرگاه كه تدريجي و هر بار بعد از با ملتها، وقتي است

گفته شود و تدريج وكرات متعدد مراعات نگردد. از حدود و قانون  بيك باره«   مرات«
. پس چگونه و چه شده  كتاب خدا مراعات نشده است خداوند تخطي شده و معني

كه شارع حكمي را برآن مترتب ساخته و ترتيبي را براي آن  ، ، از لفظي كه شخصي است
!! پايان  ؟ كندكه خالف وضد قصد و اراده شارع است ، او معنيي را اراده مي ايل شده استق

كه علماء اتفاق نظر دارند بر اينكه سه طالقه بيك بار حرام است  :  سخن ابن القيم گفتيم
ولي اختالف دارند دراينكه اگركسي چنين عمل حرامي را مرتكب شد، و زنش را با يك 

افتد، يك  و اگر طالقش مي  افتد يا خير؟ كرد، آيا طالق او مي ، سه طالقه لفظ و بيك. باره
  !. ؟ افتد يا سه طالقش طالقش مي

  افتد.  . و برخي برآنندكه چنين طالقي نمي )1(افتد جمهور علماء برآنندكه طالق او مي
افتد با هم  گويند طالق چنين شخصي مي دانند ومي كه اين طالق را معتبرمي كساني

اند: فقط يك  شود. و برخي ديگرگفته گويند: زنش سه طالقه مي الف دارند، بعضي اخت
  شود. طالقه مي

                                         
طالق اگر مقصودش ، انت  ، انت طالق اگركسي بزن خودكه با وي همبستر شده است بگويد: انت طالق  - 1

شود و اگر مقصودش تكرار نباشد بلكه  تكرار باشد يا اصال قصدي نداشته باشد زنش يك طالقه مي
افتد، البته اين براي  كند و هريكي را غير ديگري بداند، هر سه طالقش مي هريك را جداگانه اراده

   دانند و مولف. كه طالق ثالثه را معتبر مي كساني است
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شود و  اند: اگر زنش مدخول بها = با وي همبستر شده باشد، سه طالقه مي گفته بعضي
  شود. اگرمدخول بها نباشد فقط يك طالقه مي

  قائل به طالق ثالثه 
  اند: كرده تد بداليل زير استدالل اف گويند سه طالقش مي كه مي كساني 

*βÎ+آيه:   -1 sù $ yγs) ‾=sÛ Ÿξ sù ‘≅ ÏtrB …ã&s! .ÏΒ ß‰÷è t/ 4 ®Lym yxÅ3Ψ s? % ¹ ÷̀ρ y— …çν u�ö� xî...∩⊄⊂⊃∪_ ]:230 البقرة.[ 
هرگاه زنش را طالق داد ديگر بعد ازآن اين زن براي او حالل نيست مگر اينكه باكسي «

كند آنوقت حالل  د و مجدداً با شوهر اولي ازدواجكند و از او طالق بگير ديگرازدواج
  .» است

(βÎ+:  آيه  -2 uρ £ èδθßϑ çFø) ‾=sÛ ÏΒ È≅ ö6s% βr& £èδθ �¡ yϑs? ô‰s% uρ óΟçFôÊt� sù £ çλm; Zπ ŸÒƒÌ�sù...∩⊄⊂∠∪_ ]:البقرة 

اي را  اگرزنان خود را پيش ازآنكه با آنان همبستر شده باشيد طالق داديد و مهريه« ].237
  . »ان بر خود فرض كرده باشيد.... براي آن

$āω yy+:  آيه  -3 uΖã_ ö/ä3ø‹n=tæ βÎ) ãΛäø) ‾=sÛ u !$ |¡ ÏiΨ9 بر شماگناهي نيست «]. 236 البقرة:[ _∪∌⊃⊅∩...#$
كه يك طالقه يا دو  . ازظاهر اين آيات چنين پيدا است » اگر زنان خود را طالق داديد...

آيات بين يك طالقه يا دوطالقه يا سه  ، چون دراين طالقه يا سه طالقه صحيح است
  . طالقه فرقي نيامده است

ß,≈n=©Ü9+:  آيه  -4 $# Èβ$ s?§÷s∆ ( 88$|¡ øΒÎ*sù >∃ρ á� ÷èoÿÏ3 ÷ρ r& 7xƒÎ� ô£ s? 9≈|¡ ômÎ*Î/...∩⊄⊄∪_ ]:از  )1(].229 البقرة
ظاهر اين آيه برمي آيدكه سه طالقه يا دوطالقه بيك باره يا بدفعات متعدد جايزاست 

  . افتد و معتبر است ومي
لما ال عن أخو بني عجالن امرأته، قال: يا رسول اهللا «:  گفت حديث سهل بن سعدكه -5

عجالن با  كه يكي از بني وقتي«» ظلمتها إلى أمسكتها: هي الطالق، هي الطالق، هي الطالق

                                         
  كنيد. صل اين آيه بطور مشروح ترجمه شده است بدان مراجعهدر همين ف  - 1
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 ، پس او كنم : اي رسول خدا من اگر او را نگاه دارم بوي ظلم مي كردگفت زنش مالعنه
  . بروايت احمد.» ، او مطلقه است او مطلقه است مطلقه است

كردكه زنش را در حال  عبداهللا بن عمر برايمان نقل«:  گفت كه از حسن روايت است  -6
كرد. سپس خواست بعد ازدو حيض و دو طهرديگراو را دو طالق ديگر  حيض يك طالقه

اوند بتو چنين امر نكرده : اي ابن عمر خد رسيد وگفت صدهد. اين خبر بگوش پيامبر
كه به استقبال طهر و پاكي بروي و  ، براستي تو خالف سنت رفتاركردي. سنت آنست است

به من امركردكه من به زنم  ص: پيامبر گفت . عبداهللا » براي هر طهري او را يك طالق دهي
ي وشايسته : هرگاه زنت پاك شد يا او را طالق ده يا او را به نيك گفت ، سپس كردم مراجعه

توانم به  كنم مي : اي رسول خدا اگر او را سه طالقه  . گفتم نگاه دار و بزندگي با او ادامه ده
و از  -گردد  بائنه مي - شود  . فرمود: نخير، با سه طالقه او از شما جدا مي كنم  ي مراجعه و

  گردد. بروايت دارقطني .  تو دور مي
نياي من يك  “گويد:  قل از عباده بن الصامتخود بن» مصنف «عبدالرزاق دركتاب   -7

رفت واين مطلب را براي او  صكرد. سپس او به حضورپيامبر زن خود را يكهزارطالقه
وأما تسعمائة وسبع .ما اتقى اهللا جدك، أما ثالث فله«:  به عباده گفت صنقل كرد، پيامبر

و تقواي خدا را پيشه نكرد و نياي ت« »إن شاء اهللا عذبه وإن شاء غفر له.وتسعون فعدوان وظلم
طالق ديگر ظلم و ستم است  997ازمعصيت او پرهيز ننمود. او تنها حق سه طالق دارد و

. در روايت ديگري آمده »بخشد كه خداوند اگر بخواهد او را مي ، و نافرماني خدا است
مائة وسبع بانت منه بثالث على غير السنة، وتسع.إن أباك لم يتق اهللا فيجعل له مخرجا«است 

براستي پدرت تقواي خدا نكرده است تا او را از عذاب دوزخ  « »وتسعون، إثم في عنقه
كه خالف سنت است از او براي هميشه  برهاند. طالق زنش سه تا است و با سه طالق

  . »طالق ديگر گناهي است درگردن او 997شود و  جدا مي
م دادكه مرادش از طالق بتي او را قس صكه پيامبر در حديث ركانه آمده است  -8

آيد اگراوسه طالق را اراده  ؟ وازاين حديث برمي وسه طالقه فقط يك طالق بوده است
آيد  افتاد. و اين در طالق بتي پيش مي طالق معتبر بود و سه طالقش مي كرد  مي

  . نت طالق البته كه به زنش بگويد: ا بدينگونه
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از اصحاب و پيشوايان مذاهب چهارگانه اينست مذهب جهمور تابعين وگروه بسياري 
آيد به داليل زير  ، يك طالق بحساب مي گويند طالق ثالثه بيك باره كه مي فقهي اماكساني
  اند: استدالل كرده

كه سه  اي مگر ندانسته «:  گفت كه ابوالصهباء به ابن عباس كرده است مسلم روايت  -1
بكروآغاز دوره خالفت عمر يك طالقه و زمان ابو ص، بيك باره درزمان پيامبر طالقه

: در  گفت دانم بازهم ازاو روايت شده است كه : آري مي گفت آمد؟ ابن عباس بحساب مي
،  ، بيك باره و دوره خالفت ابوبكر و دو سال از خالفت عمر سه طالق صزمان پيامبر

ده كه بدانان مهلت داده ش : مردم در چيزي آمد. سپس عمرگفت يك طالق بحساب مي
گفته شده در سه  بدانان -كنند  ، شتاب مي است و صورت تدريجي آن توصيه شده است

كنند، ولي  كنند، ولي بيك باره از آن استفاده مي نوبت و بتدرج از حق سه طالقه استفاده
يعني  -آورديم  كنند.ايكاش اين عمل آنان را به اجرا درمي بيك باره از آن استفاده مي

، وبه وي حق مراجعت  كنيم زبان آورد، سه طالق برايش حسابهركس سه طالقه بر 
،  . يعني قبال بجاي سه طالق»، سرانجام اين حكم را اجرا كرد و بدان عمل نمود ندهيم

آوردند، و حال آنكه ازدو سال خالفت عمرببعد تا امروزسه  يك طالق را بحساب مي
  آورند. ، سه طالقه بحساب مي طالق را بيك باره

در يك مجلس زن خود را سه » ركانه «كه  كرده است مه از ابن عباس روايتعكر -2
از او سوال  صگرديد... پيامبر كرد. سپس پشيمان شد و براي زنش بسيار اندوهگين طالقه

:  گفت ص. پيامبر ام اش كرده : سه طالقه گفت» ركانه «؟  اي كرد چگونه او را طالق گفته
فأرجعها إن شئت .فإنما تلك واحدة«:  گفت صپيامبر . : آري ؟ اوگفت »در يك مجلس «

، يك طالقه  بدرستي اين سه طالقه شما چون در يك مجلس بوده است «» فراجعها
كرد و به  كن و پشيمان شو. و او چنين خواهد بوي رجوع آيد پس اگردلت مي بحساب مي

  . . بروايت احمد و ابن تيميه»كرد وي مراجعت
  : )گفته است3/22ج  ويش (ابن تيميه در فتاواي خ

كه بموجب آن  چيزي نداريم  ، و قياس ، و اجماع ، و سنت نبوي قرآن» در ادله شرعي «
  كرد، هرسه طالقش واقع شود.  اگركسي بيك بارزن خود را سه طالقه
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نكاح چنين شخصي با زنش بيقين ثابت شده و بيقين زنش نيز بر غيراو حرام است 
، در حاليكه بر  نمائيم ، زنش را براي غيراو مباح مي كنيم ه ملزماگراو را به حكم سه طالق

شود، براي نكاح تحليلي و رواج محلل در زمان  وي حرام است و اين عمل وسيله مي
و خلفاي راشدين وي روي نداده و صورت وقوع نيافته است و هرگز نقل  صپيامبر

، وسيله محلل مجددا به  ومكه در زمان آنان زني پس ازسه طالقه و طالق س نشده است
گرفته  محلل وكسي كه برايش محلل صشوهرش برگردانده شده باشد. بلكه پيامبر

كه  گويد: خالصه چيزي ، سپس ابن تيميه مي كرده است شود هر دو را نفرين و لعنت مي
آن را بصورت قانوني شرعي الزم االجرا براي امتش بيان داشته است و  صپيامبر

 صتوان آن را تغيير داد، زيرا بدرستي نسخ احكام ديني بعد ازپيامبر نمي ، مقرركرده است
  : گفته است . پايان سخن ابن تيميه وشاگرد او ابن القيم ممكن نيست

ره  وو دوره خالفت ابوبكر و آغاز د صكه در زمان پيامبر در خبر صحيح آمده است
آمده  يك طالق بحساب مي،  ق بيك باره و در يك مجلس فت عمر بن خطاب سه طال خال

توان چنين تصور كرد كه  اني از اين مطلب گذشته است ولي مي . اگرچه مدت فراو است
، اين مطلب  اند ولي اين راي به وي نرسيده است نيز بر اين راي بوده صاصحاب پيامبر

لي  و -اطالع باشد  كه ياران او راي داده باشند و پيامبر ازآن بي - رسد  اگرچه محال بنظر مي
و در زمان ابوبكر  صدر زمان زندگي پيامبر صكندكه اصحاب پيامبر براين داللت مي

. اينست فتواي او  هم بدان فتوي داده است صدادند و خود پيامبر صديق چنين فتوي مي
كه مشخص و معلوم است و معارضي ندارد. ولي عمر بن خطاب چنين  و عمل يارانش

، سه طالقه  و مجازات و براي منع مردم ازگفتن سه طالقه كه بعنوان تنبيه  مصلحت دانست
توجهي بيك باره زن خود را سه طالقه نكنند و  كند، تا مردم بدين بي را سه طالق حساب

 صكه پيامبر . ولي ترك چيزي پنداشته است كه مي اين اجتهاد او بود با توجه به مصلحتي
، حاالكه  اند، جايز نيست اش برآن بوده ليفهره خ بدان فتوي داده و يارانش در زمان او و دو

خواهند بگويند. و تنها توفيق از  ، بگذار مردم هرچه مي حقيقت معلوم و روشن شده است
سه طالق در يك مجلس  - اين مطلب  گفته است  . شوكاني . پايان سخن ابن القيم خدا است

عليه السالم   از علي از ابوموسي و بروايتي» البحر«را صاحب   - يك طالق بحساب آيد
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وابن عباس وطاووس و عطاء و جابر و ابن زيد و هادي و قاسم و باقر و احمد ابن 
كرده است وجماعتي  ، و عبداهللا بن موسي بن عبداهللا و بروايت از زيد بن علي نقل عيسي

 اند و ازعلماي متاخرنيزاز جمله ابن تيميه و ابن القيم وگروهي از محققين بدان راي داده
كرده است و و همچنين فتوي  آن را از محمد بن وضاح نقل» الوثايق «ابن مغيث دركتاب 

مانند محمد بن بقي و محمد بن عبدالسالم و ديگران » قرطبه «بدان را ازگروهي از مشايخ 
. و ابن المنذر آن را از ياران ابن عيسي مثل عطاء و طاووس و عمر و  كرده است را نيزنقل

ابن  طالب و كتاب آن را ازعلي بن ابي . بازهم ابن مغيث در همان كرده است ابن دينار نقل
  .  . پايان سخن ابن مغيث كرده است مسعود و عبدالرحمن بن عوف و زبير نقل

سال  25قانون شماره  3شود. در ماده  اخيرا در دادگاههاي مصر نيز چنين عمل مي
همراه عدد باشد يك طالق بحساب كه لفظا يا اشاره  طالقي چنين آمده است:  1929

  .)1(آيد مي
آورند اينست  كه سه طالق بيك باره اصال طالق بحساب نمي كساني اما دليل و حجت

گزيند اين طالق يك طالق بدعي و خالف سنت است و اين گروه طالق بدعي را   كه مي
  شمارند.  دانند و آن را پوچ و لغو مي معتبر نمي

                                         
بگمان من اين “  لفظاً او اشاره اليقع واحده -: الطالق المقترن بعدد  اصل عبارت عربي چنين است - 1

دسترسي به اصل قانون مصري نداشتيم و ظاهر “  عبارت بايد چنين باشد الطالق ... اليقع اال واحده
. در  كردم كند و لذا با توجه بدين حدس عبارت را ترجمه گمان مرا تاييد مي اين عبارت فقه السنه نيز

  : پاورقي اصل كتاب آمده است
كه موجب شده سه طالق بيك باره را يك طالق  : چيزي در يادداشت تفسيري اين قانون آمده است

و ننگ و عار محلل بحساب آورند، توجه و عنايت به سعادت خانواده بوده و اينكه مردم را از شر 
. و  زار و بدور است نجات دهندكه لكه ننگين است در پيشاني شريعت و حال آنكه شريعت از آن بي

كه براي  هايي اند مردم را از شر حيله . و همچنين خواسته كرده است پيامبر محلل و محلل له را نفرين
سه طالق بيك باره با اصول دين  كنند نيز نجات دهند چون براستي رهائي از طالق ثالثه جستجو مي

  .  منطبق نيست مترجـم
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عين حكايت شده و ازابن عليه و هشام ابن الحكم نيز اين مذهب از بعضي از تاب
ايت شده و ابوعبيده و بعضي از اهل ظاهر هم بدان راي داده و مذهب امام باقر و امام  رو

، چون سه  دانند چنين است كه طالق بدعي را معتبر نمي ق و ناصر و ديگركساني صاد
. و  از جمله طالق بدعي استواحد يا با الفاظ پي در پي در يك مجلس  طالق بيك لفظ 

اند جماعتي از ياران  فرق گذاشته» غير مدخول بها «و » مدخول بها«كه بين زن  اماكساني
  كه قبال بيان شد.  - باشند.  ابن عباس و اسحاق بن راهويه مي

   قطعي و نهائي طالق بتي =
  .  ، ترا طالق نهائي دادم نت طالق البته كه زوج بگويد ا طالق بتي آنست

و ديگران درباره طالق بتي و قطعي كه  صگويد: اهل علم ازاصحاب پيامبر ترمذي
كه او طالق  اند: ازعمر بن خطاب روايت شده كرده درآن رجوع بزن جايزنيست اختالف 

كه او طالق بتي  بتي را يك طالقه بحساب آورده است و از علي بن ابيطالب روايت شده
اند اين مساله به نيت و  گفته  است بعضي ازاهل علمو قطعي را سه طالقه بحساب آورده 

آيد  قصد طالق دهنده بستگي دارد اگر مقصودش يك طالقه باشد يك طالق بحساب مي
آيد و اگر مقصودش دو طالق  و اگر مقصودش سه طالق باشد سه طالق بحساب مي

  .  كوفه آيد اين قول منسوب است به ثوري و اهل  باشد تنها يك طالق بحساب مي
باره زني باشدكه شوهرش با وي همبستر شده  گويد: اگر طالق بتي در  مالك بن انس

كند يك  گويد: اگر طالق دهنده يك طالق را اراده  آيد. امام شافعي سه طالقه بحساب مي
كند يا سه  كند و اگر دو طالق را اراده تواند بزنش رجوع  آيد و مي طالق بحساب مي

  شود.  وي معتبر است و برابر نيت او رفتار مي كند نيت طالق را اراده

  طالق رجعي و طالق بائن 
كه بعد ازآن مراجعت بزن و برگرداندن وي  - بطور كلي طالق يا رجعي است 

كه جدائي زن و شوهربدنبال  -باشد  يا طالق بائن مي -عصمت نكاح ممكن است  بزير
شود.  مي كبري تقسيم ق بائنطالق بائن نيز بطالق بائن صغري و طال -آن قطعي است 

  گردد:  هريك ازاقسام مذكور در فوق حكم خاص و ويژه خود داردكه بشرح زير بيان مي
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    رجعي طالق 
كه شوهرآن را درباره همسرخودكه بطورحقيقي با وي  طالق رجعي طالقي است

مسبوق  كند بدون اينكه در برابر مال يا چيزي باشد. و ، اعمال مي همبستر شده است
بطالق نباشد يا تنها مسبوق بيك طالق باشد. خواه اين طالق به وسيله الفاظ صريح يا به 

كند. بنابر اين هرگاه شوهر نسبت بزن  ، واقع شده باشد فرق نمي كنائي طالق وسيله الفاظ
در برابر مال او را طالق دهد  خودكه با وي همبسترنشده يا اگربا وي همبسترشده است

ق ثالثه باشد يا طالق بائن باشد در همه اين احوال اين طالق رجعي يا طالق مكمل طال
 1929سال  25باشد. در ماده پنج قانون شماره  . و بدنبال آن رجوع بزن ممكن نمي نيست

  : كه  مصر آمده است
كه مكمل سه طالقه باشد يا طالق پيش از وقوع   ، مگر طالقي هر طالقي رجعي است

ا طالق دربرابرمال باشد يا بموجب اين قانون و قانون شماره همبستري زن و شوي باشد ي
كه بموجب اين دو قانون طالقي  طالقي  “مصر) طالق بائن شناخته شود،  ( 1920سال  24

كه بسبب عيب در شوهر يا غيبت شوهر يا   رود، عبارت است از طالقي بائن بشمار مي
  گيرد. گردد و صورت مي قع ميحبس و زندان شوهر يا براي پرهيز از زيان و ضرر وا

ß,≈n=©Ü9+:  دليل اين مطلب آيه زير است $# Èβ$s? §÷s∆ ( 88$ |¡ øΒÎ*sù >∃ρá� ÷è oÿÏ3 ÷ρr& 7xƒÎ� ô£s? 

9≈|¡ ôm Î* Î/...∩⊄⊄∪_ ]:طالق رجعي دو باراست بعد ازآن دو بار، ديگر « ].229 البقرة
و يا به نيكي و  مراجعت جايزنيست يا بايد زن را به نيكي وبطورشايسته نگاه دارد

  .»بطورشايسته اورا آزاد كند و از او جدا شود
كه بتدريج  ، آنست كه خداوند بدان رخصت داده است و قانون شرع است يعني طالقي

كه بعد از طالق اول و بعد ازطالق  گيرد و براي شوهر جايز باشد،   و بدفعات صورت
د و بطور شايسته و نيكو او را كن دوم اگر پشيمان شد پيش ازانقضاي عده به وي رجوع

كند. البته وقتي شوهر  نگاه دارد و او را بنكاح خويش برگرداند و به نيكي با وي معاشرت

(àM≈s+فرمايد:  اين حق را داردكه طالق رجعي باشد. خداوند مي ‾=sÜ ßϑø9 $# uρ š∅óÁ−/ u� tItƒ 
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£ä. £ÏΒ÷σ ãƒ «!$$ Î/ ÏΘöθu‹ø9 $# uρ Ì� ÅzFψ$# 4 £ åκçJ s9θãè ç/uρ ‘, ym r& £Ïδ ÏjŠt� Î/ ’ Îû y7 Ï9≡sŒ ÷β Î) (# ÿρ ßŠ# u‘r& 

$[s≈n=ô¹Î)...∩⊄⊄∇∪_ ]:و زنان مطلقه بايد بعد ازطالق به مدت سه بارعادت « ].228 البقرة
پاك شدن از حيض انتظار بكشند و عده نگهدارند تا روشن شودكه ماهانه و يا سه بار

گويندكه به خدا و روز  حامله نيستند و اگر درايمان خود صادق هستند و راست مي
كه خدا آنچه را اعم از جنين يا خون ماهانه  ل نيست رستاخيز باور دارند، براي آنان حال

ن آنان براي برگرداندن ايشان به زندگي كنند و شوهرا ، پنهان در رحم ايشان آفريده است
كه  ارترند، در صورتي زناشوئي و از سر گرفتن آن در اين مدت عده از ديگران سزاو

شوهران براستي خواهان اصالح باشند ونخواهند به همسران خود زيان برسانند و خيانت 
كه  ت. و در حديث نيز آمده اس»نمايندكه در اين صورت سر و كارشان با خدا است

. اين حديث متفق عليه   كند كه بزنش مراجعه : به عبداهللا امركن به عمرگفت صپيامبر
كريم ثابت  ، از طالق رجعي بنص قرآن گذشت كه   اي گانه . اما به استثناي حاالت سه است

كه مكمل سه طالقه باشد، موجب جدائي زن و شوي از هم بطور  : طالقي شده است
تواند او را  ن بعد از اين طالق بر شوهر حرام است و او نميقطعي است و ديگر اين ز

مجددا بزير نكاح خويش درآورد، مگر اينكه بدون قصد تحليل شوهر ديگري اختياركند و 
  ، نكاح مجدد او براي شوهر اولش بالمانع بعدا از او طالق بگيرد كه بعد از انقضاي عده

$ βÎ*sù+ند مي فرمايد:  ، خداو است yγs) ‾=sÛ Ÿξ sù ‘≅Ït rB …ã&s! .ÏΒ ß‰ ÷èt/ 4 ®L ym yxÅ3Ψ s? %¹` ÷ρy— 

…çν u�ö� xî...∩⊄⊂⊃∪_ ]:هرگاه شوهرزن خود را طالق سوم داد ديگراين زن بعد  « ].230 البقرة
، مگر اينكه شوهر ديگري اختياركند سپس بعد  ازسه طالقه براي شوهر خود حالل نيست

  .»تواند بعقد نكاح درآيد ش مجددا مي، براي شوهر اول از طالق از او و انقضاي عده
مكمل  يعني اگر بعد ازدو طالق اولي براي بار سوم آن را طالق داد بعد از اين طالق

، براي شوهرش حالل نيست مگراينكه با نكاح صحيحي با شخص ديگري  سه طالقه
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 كند و پس ازطالق و اتمام عده از شوهردوم به نزد شوهر اول برگردد و با وي ازدواج
  ازدواج نمايد.

گردد  گيرد، موجب جدايي قطعي زن و شوي مي طالق اگر پيش از همبستري صورت
كه  ، وقتي اي ندارد و مراجعت بزن تنها درحال عده ميسر است چون زن دراين حالت عده

  . عده نباشد، مراجعت ميسر نيست

‰pκš$+ فرمايد: خداوند مي r' ‾≈tƒ tÏ% ©! $# (# þθãΖtΒ# u # sŒÎ) ÞΟ çFós s3tΡ ÏM≈oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ¢Ο èO £èδθ ßϑçG ø) ‾=sÛ 

ÏΒ È≅ ö6s% βr&  ∅ èδθ �¡yϑ s? $yϑsù öΝä3s9 £ÎγøŠn=tæ ôÏΒ ;ο £‰ Ïã $ pκtΞρ‘‰ tF÷è s? ( £èδθ ãè ÏnG yϑsù 

£èδθ ãm Îh�| uρ %[n# u�|  WξŠÏΗsd ∩⊆∪_  :ايد، هنگامي كه  كساني كه ايمان آورده  ي ا « ].49[األحزاب
اي براي شما بر  ، طالق داديد، عده كرديد، و قبل از همبستر شدنزنان باايمان را ازدواج 

مند سازيد و  كه بخواهيد حساب آنرا نگاه داريد، آنها را با هديه مناسبي بهره ، آنها نيست
  . »اي آنها را رهاكنيد به طرز شايسته

كه پيش ازهمبستري و بعد از خلوت با وي طالق داده شود، طالق موجب جدائي  زني
، ليكن مراجعت  ي واجب است ي است و طالق بائنه است ولي براي احتياط عده بر وقطع

  .  نيست  به وي صحيح
كه در برابر مال باشد و زن بوسيله مالي و پولي نفس خويش را ازبند شوهر  قي  و طال

. چون زن اين مال را داده تا  رها سازد، اين طالق بائن است و واجب جدائي قطعي است
كه طالق قطعي و بائنه  يش را آزاد سازد و خود را برهاند و اين وقتي استعصمت خو

βÎ*sù ÷Λäø÷...+ باشد خداوند مي فرمايد: Åz āω r& $ uΚ‹É) ãƒ yŠρß‰ ãn «! $# Ÿξ sù yy$ oΨ ã_ $ yϑÍκö� n=tã 

$ uΚ‹Ïù ôNy‰ tG øù $#  Ïµ Î/...∩⊄⊄∪_ ]:گروه مومنان بيم داشتيدكه حدود  پس اگر اي « ].229 البقرة
كه زن فديه و عوضي بپردازد و در برابر آن  ي را رعايت كنيدگناهي بر ايشان نيستاله

  .»طالق بگيرد ...

  رجعي  حكم طالق 
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گيرد، چون اين نوع  كه شوهر پس از آن از زنش بهره   طالق رجعي مانع اين نيست
وز برد و ملكيت تمتع شوهر بر زن هن طالق عقد ازدواج و زناشوئي را بكلي از بين نمي
گذارد، اگرچه اين طالق سبب جدائي  باقي است و در حالل بودن آن تاثير بجاي نمي

شود و  كه اثر جدائي و حرمت بر آن مترتب مي خواهد بود، ولي پس از نقضاي عده است
، اين اثر بر آن مترتب نيست وپس از انقضاي عده و عدم  كه زن درعده است تا زماني

شود.  گردد و زن بطور قطعي از او جدا مي مترتب مي ، اثر حرمت بر آن مراجعت بوي
، هرگاه پيش از  مندي و برخورداري شوهر از زن نيست ، طالق رجعي مانع بهره بنابراين

باشد و  برد و نفقه زن واجب مي انقضاي عده يكي از آن دو بميرد ديگري از او ارث مي
موجب سر رسيدن وقت  شود. طالق رجعي طالق و ظهار و ايالء نيز بدان ملحق مي

شودكه مهلت آن مرگ يا طالق باشد، بلكه پس از انقضاي عده  اي نمي پرداخت مهريه
. مراجعت بزن درمدت عده  رسد و وقت آن است مهلت پرداخت باقيمانده مهريه سرمي

تواند اين حق  ، لذا شوهر نمي حق شوهراست و اين حق را شارع مقدس به وي داده است
تواند پشيمان شود و  ، مي بنابراين اگر بگويد: ديگر حق رجعت برايم نيسترا ازبين ببرد 

£...+فرمايد:  زن را مجدداً بزير نكاح خويش برگرداند. چون خداوند مي åκçJ s9θãèç/ uρ ‘,ym r& 

£ÏδÏjŠ t�Î/ ’Îû y7 Ï9≡sŒ...∩⊄⊄∇∪_ ]:تر از ديگران  در مدت عده شوهرانشان شايسته« ].228 البقرة
. پس هرگاه مراجعت و رجوع  »ان را بزير عصمت نكاح خويش برگردانندهستند كه آن

مجدد بزن حق شوهر باشد، رضايت وآگاهي زن ازآن شرط نيست و نيازي به ولي زن 

åκçJ£...+:  ندارد واين حق به شوهران داده شده s9θ ãè ç/uρ ‘, ym r& £Ïδ ÏjŠt� Î/ ’ Îû y7 Ï9≡sŒ...∩⊄⊄∇∪_ 
گرفتن برآن نيز شرط نيست اگرچه  كنند و گواه  از آن استفاده توانند ، پس مي].228 البقرة:[

كرده است  پسنديده و نيكو است تا زن بعدا آن را انكار نكندكه شوهرش به او مراجعت

‰ρß#)...+فرمايد:  زيرا خداوند مي Íκô−r& uρ ô“uρsŒ 5Α ô‰ tã óΟ ä3ΖÏiΒ...∩⊄∪_  :دو  « ].2[الطالق
  . »نفر عادل از خودتان راگواه بگيريد

اي زن «» راجعتک«گيرد مثل اينكه بگويد:   گفتار صورت تواند از راه مراجعت بزن مي
، يا بوسيله رفتار و عمل باشد مثل اينكه  » ترا مجددا بزير عصمت نكاح خويش برگرداندم
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با وي همبسترگردد، يا موجبات همبستري را با وي انجام دهد مثل بوسيدن ومعاشرت 
  . وبازي مخصوص زن و شويوآميزش توام با شهوت 

كه قادر بگفتار باشد مراجعت تنها از راه قول صريح  كسي   گويد: براي امام شافعي 
صحيح است و از راه جماع و موجبات جماع ازقبيل بوسه وآميزش با شهوت صحيح 

پس بايد با صراحت نكاح را برقرار  برد ( نيست چون بنظر او طالق نكاح را از بين مي
  . ) ن قول است نه فعلسازد و اي

اگر شوهر در مده عده با زنش همبستر شد، اين عمل وي مراجعت  گويد:  ابن حزم 
گواه بگيرد و پيش از انقضاي   و برآن» راجعتك«گردد مگراينكه بگويد:  بزن محسوب نمي

كند وگواه برآن  . اگر بزنش مراجعه كرده است  عده بزنش نيز اطالع دهد كه به وي مراجعه

sŒ#+فرمايد:  . زيرا خداوند مي يرد، مراجعت او صحيح نيستنگ Î*sù z øó n=t/ £ßγn=y_ r& 

£ èδθä3 Å¡øΒ r' sù >∃ρ ã�÷è yϑÎ/ ÷ρ r& £èδθ è%Í‘$ sù 7∃ρ ã� ÷è yϑÎ/ (#ρß‰Íκô−r& uρ ô“uρ sŒ 5Α ô‰tã óΟ ä3ΖÏiΒ...∩⊄∪_ 
كوآنان را هرگاه زنان مطلقه مدت عده را بپايان بردند يا بطرز شايسته و ني « ].2[الطالق: 

نگاه داريد و پيوند زناشوئي را ادامه دهيد يا بطرزشايسته ازآنان جدا شويد و دو نفرگواه 
  .  »عادل از خودتان بر آن بگيريد

شود بعضي  گرفتن فرق قايل شده است پس نمي خداوند بين مراجعه و طالق وگواه
يرد يا زنش را طالق كند وگواه برآن نگ كسي مراجعت ازآنها را ازهم جداكرد مثل اينكه

نيز  صكرده است و پيامبر گواه نگيرد از حدود و مقررات خداوند سرپيچي دهد و برآن
هركس عملي را مرتكب شود و امر و « »من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهورد«:  فرموده است

  .  . پايان سخن ابن حزم» اين مردود است - برابر دستور ما نباشد  - دستورما برآن نباشد 
  :  اند كه كرده ابوداود و ابن ماجه و بيهقي و طبراني از عمران بن حصين نقل 

كه زنش را طالق داده سپس در مده عده با وي همبسترشده است و نه بر  درباره مردي 
:  گفت ؟ او در جواب گواه نگرفته است حكم او چيست ،  طالق او و نه بر مراجعت به وي

. بر طالق  وده و نه مراجعت او برابر سنت نبوي بوده استنه طالقش برابر سنت نبوي ب «
  .  »  كاري نكن دادن و بر مراجعت هر دوگواه بگير، و ديگر چنين
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  برد  حجت و دليل امام شافعي بر اينكه طالق نكاح را از بين مي
كه سخن پيشينيان درباره مراجعت بزن پس از طالق  گويد: ظاهر آنست   شوكاني

كند و اين  كه پشيمان شود و بزنش مراجعه ا عده مده خيار شوهراستدرست باشد. زير

£...+ : اختيار و استفاده ازآن بقول و بفعل هر دو صحيح است و از ظاهر آيه åκçJ s9θãèç/ uρ ‘,ym r& 

£ÏδÏjŠ t�Î/ ’Îû y7 Ï9≡sŒ...∩⊄⊄∇∪_ ]:نيز پيدا  »مره فليراجعها« صو از ظاهر حديث پيامبر]. 228 البقرة
گفتاراختصاص  مراجعه عملي و مراجعه با فعل جايزاست چون مراجعه را بهاست كه 

نداده است پس كسي كه ادعاي اختصاص بگفتار دارد، بايد بر سخن خويش دليل 
  .  )1(بياورد

   تواند ببيند؟ شوهر چه چيزهايي از زن مطلقه رجعيه خويش را مي
د را بيارايد و خوشبو كند گويد: مطلقه رجعيه مي تواند براي شوهرش خو  ابوحنيفه 

و بوي نزديك شود، لباس آراسته بپوشد و انگشتان خويش را آشكار سازد و سرمه به 
چشم بكشد. ولي شوهر حق ندارد بر وي داخل شود، مگر اينكه زن از دخول او خبر 

آيد يا ازحركات و افعال او اين مطلب  كه مي گويد، داشته باشد، خواه مرد خود بصراحت
اش حرام  گويد: زن مطلقه رجعيه بطور قطعي بر شوهر طالق دهنده مد. امام شافعيرا بفه
  . است

كند و بر وي وارد شود، مگر اين زن  گويد: شوهر حق ندارد با وي خلوت امام مالك
كند. با حضور ديگران اشكال نداردكه با وي  خود اجازه دهد و شوهر نبايد به موي اونگاه

: غذا خوردنشان با  گويد: امام مالك پشيمان شده وگفته است سمغذا بخورد ولي ابن القا
  . هم مباح نيست

  كاهش شماره طالق است  طالق رجعي موجب

                                         
  .214/6نيل االوطار ج  - 1
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باشد، طالق رجعي موجب كاهش  هر شوهري مالك سه طالق بر همسر خود مي
ماند  شود، بنابراين اگر طالق رجعي براي بار اول باشد، دو طالق باقي مي تعداد طالق مي

ماند و مراجعه بعد ازآن  اگر براي بار دوم باشد و بحساب آيد، يك طالق باقي ميو 
اش  برد. بلكه اگرشوهراو را بحال خود بگذارد تا اينكه عده كاهش عدد را از بين نمي اين

سپس از او  ي مراجعه نكند، وزن براي خود شوهر ديگري اختيار كند،  بپايان برسد و به و
كاهش عدد طالق بحال خود باقي  با شوهر اولش نكاح نمايد، اينطالق بگيرد و مجددا 

نه اثري ندارد. بازهم تنها يك  كاهش هيچ ، و شوهركردن او براي مرتبه دوم در اين است
كرده و  ماند. زيرا از عمربن خطاب سوال شد: مردي زنش را دو طالقه طالق باقي مي

گرفته  دواج نموده و سپس از او طالقاش بپايان رسيده و اين زن با شخص ديگري از عده
  ؟. و مجددا با شوهر اول ازدواج كرده است

يعني شوهرش تنها حق يك طالق ديگردارد و بعد  -: او همچنان دو طالقه است  گفت
از آن اگر او را طالق دهد، ديگر براي او حالل نيست و حق مراجعت ندارد مگر اينكه 

شدن از او دوباره با وي ازدواج كند و اين مطلب  شوهري ديگر اختياركند و بعد از جدا
از علي بن ابيطالب و زيد و معاذ و عبداهللا بن عمرو و سعيد بن المسيب و حسن بصري 

  .  نيزنقل شده است

  طالق بائن 
طالق   باشد يا  - سومين طالق - كه مكمل طالق ثالثه  : طالق بائن آنست قبال گفتيم

طالق دادن در برابر مال باشد. ابن رشد در بدايه المجتهد دادن پيش از همبستري با زن يا 
، از جهت عدم همبستري و ازجهت تكميل سه  گويد: جدايي و بينونت در طالق بائن مي

، ناشي شده است اگرچه فقهاء درباره خلع اختالف  طالقه و ازجهت عوض مالي درخلع
  . كه خلع طالق است يا فسخ نكاح دارند،
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كامل زن   نظر دارند بر اينكه سه طالقه وقتي موجب بينونت و جدائيهمه علماء اتفاق 
فرمايد:  ، زيرا خداوند مي گرفته باشند، نه بيك باره كه بدفعات متعدد صورت گردد، آزاده مي

  . )1(و درباره سه طالقه بيك باره با يك لفظ فقهاء با هم اختالف دارند ...» الطالق مرتان «
كه طالق بائن طالقي است مكمل سه طالقه باشد يعني  ابن حزم براين راي است

باشد، و فقط  سومين طالق است يا طالق دادن زن پيش ازوقوع همبستري با وي مي
  گويد: . و مي همين دو نوع است

كه بموجب آن طالق  ايم ، هرگز چيزي نيافته ما در دين اسالم ازكالم خدا و پيامبرش
، خواه با يك  گانه ، جز طالق سه ال آن صحيح نيستكه مراجعت بزن در عده بدنب بائني 

كه هنوز شوهرش با وي  لفظ و بيك باره يا بدفعات متفرقه باشد وجزطالق دادن زني
اند  گفته ، طالق بائن است و غير از اين هر چه  همبستر نشده است تنها همين دوصورت

  .)2(سخنان بدون دليل و حجت است
طالق دادن بسبب وجود عيب در شوهر يا بسبب  -  در مصر -قوانين احوال شخصيه 

اند و  غيبت شوهر يا زندان بودن او يا بسبب زيان وضرر را، نيزبطالق بائن ملحق ساخته
  . بعد ازآن هم حق مراجعت براي شوهر نيست

  اقسام طالق بائن 
كمتر ازسه طالقه است و  كه طالق طالق بائن بدو قسمت بينونت صغري 

  شود. طالق مكمل سه طالقه است تقسيم ميكه  كبري بينونت

  حكم طالق بينونت صغري يا جدائي موقت  
، بمجرد اينكه طالق واقع  كمتر از سه طالق طالق بائن اگربينونت صغري باشد يعني

، ديگر اين زن براي  برد و همينكه اين پيوند ازبين رفت شد پيوند زناشوئي را ازبين مي
مند و  اي شوهرش حالل نيست درمدت عده از وي بهرهشوهرش حكم بيگانه دارد و بر

                                         
  .2/60بدايه المجتهد ج  - 1

  .240و10/216المحلي ج - 2
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برخوردار گردد و اگر يكي اززن و شوي پيش ازانقضاي عده يا بعد از آن بميرد، 
كه مهلتش مرگ يا طالق باشد بمحض  اي  برند و مهريه هيچكدام از همديگر ارث نمي

بصورت كه زن خود را  رسد. البته شوهري وقوع طالق بائن موعد پرداختش سر مي
بينونت صغري طالق داده باشد، يعني هنوزسه طالقه نشده باشد مي تواند مجدداً با نكاح 
مجدد و مهريه مجدد او را بعقد ازدواج خويش درآورد بدون اينكه نياز به تحليل باشد، 
هرگاه او را مجدداً بعقد ازدواج درآورد، تعداد طالق بهمان صورت قبلي است يعني اگر 

بود هنوز مالك دو طالق و اگر دو طالق و دومين طالق بود مالك يك  يك طالق داده
  طالق ديگر كه سومين طالق است مي باشد. 

  كبري  حكم طالق بائن بصورت بينونت
كبري بتمامي مانند بينونت صغري است مگر اينكه نكاح مجدد براي  حكم بينونت

شوهر با وي همبستر شود شوهر جايز نيست مگر اينكه زن شوهر ديگري اختياركند وآن 
تواند مجددا با  و قصد تحليل نداشته باشد، آنگاه زن پس از طالق و انقضاي عده مي

  . كند، چون در اين صورت زن سه طالقه شده است شوهر اوليش ازدواج 

$ βÎ*sù+فرمايد:  خداوند مي yγs) ‾=sÛ Ÿξ sù ‘≅ Ït rB …ã&s! . ÏΒ ß‰ ÷èt/ 4 ®Lym yxÅ3Ψs? %¹` ÷ρy— 

…çν u�ö� xî...∩⊄⊂⊃∪_ ]:كرد يا سومين طالق  يعني اگر شوهرزن خود را سه طالقه «]. 230 البقرة
، مگر » راگفت ديگراين زن براي شوهرش حالل نيست و نكاح و مراجعت صحيح نيست

اينكه زن شوهر ديگري اختياركندكه بعد از طالق از او، نكاح مجدد براي شوهر اوليش 
ال. حتى تذوقي «:  كه سه طالقه شده بود گفت عه به زن رفا صجايز است چون پيامبر
نخيرحق بازگشت به شوهرخود رفاعه را نداري تا اينكه « »عسيلته ويذوق عسيلتك

كه هر دو مزه جنسي همديگر را بچشيد و بصورت واقعي  شوهرديگري را اختياركني
مجددا  تواني با شوهرت رفاعه گيرد، و آنوقت بعد از طالق از او، مي همبستري صورت

  . . بروايت بخاري و مسلم » ازدواج كني
: باتفاق نظر همه علماء بعد از  مساله هدم = از بين بردن تعداد طالقهاي كاهش يافته

و بعد از  گرفت  كرد، سپس از او طالق كبري هرگاه زن با شخصي ديگر ازدواج  بينونت
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اين ازدواج مجدد انقضاي عده پيش شوهر اول برگشت و با وي مجددا ازدواج كرد. 
آورد و شوهر مجددا مالك سه طالق  اي را، برايشان پديد مي حالل بودن تازه

گردد. چون وسيله شوهردوم حالل بودن ازدواج اول و عوارض آن پايان پذيرفته  ديگرمي
  . وكاهش طالقهاي اولي از بين رفته است

و سپس از او طالق  كه بعد از بينونت صغري شوهر ديگري اختياركند ولي درباره زني
. بنظر  ف است كند، اختال بگيرد و بعد از انقضاي عده مجددا با شوهر اولي خود ازدواج 

كبري است و اين ازدواج مجدد حالل  ابوحنيفه و ابويوسف درست مثل حالت بينونت
گردد و اثر ازدواج اول از بين رفته است پس شوهر مالك سه  اي را سبب مي بودن تازه
گويد: درست مانند طالق رجعي است يعني بعد از  گردد. و محمد مي يد ميطالقه جد

ماند يعني اگر قبال يك طالق داده بوده پس  ها بحالت قبلي مي ازدواج مجدد تعداد طالق
، شوهرش تنها مالك دو طالق  از شوهركردن با شخصي ديگر و ازدواج مجدد با شوهرش

ز دو طالق روي داده بود، مالك يك طالق است و اگر ازدواج در بينونت صغري بعد ا
اند يعني آيا ازدواج با شوهر دوم تعداد  است اين مساله را مساله هدم ناميده

كه ازدواج پس از سه طالقه آن  برد، همانگونه كاهش يافته شوهر اولي را ازبين مي طالقهاي
  برد يا خير؟. را از بين مي

  ستطالق دادن وقتي كه شوهر در بيماري مرگ ا
كه در بيماري مرگ است سخني  كسي نبوي درباره حكم طالق  در قرآن و سنت صريح

كه عبدالرحمن بن  آمده است ص. ليكن بصورت صحيح از ياران پيامبر بميان نيامده است
گفت كه حضرت  ، سومين طالق را در حال بيماري مرگش» رتماُض «، همسر خود  عوف

: من عبدالرحمن  دالرحمن بن عوف ارث ببرد. وگفتكرد كه او از عب عثمان بن عفان حكم
كنم باينكه خواسته باشد ازحق ارث زنش بگريزد يعني بدينجهت درحال  را متهم نمي

، لذا  كنم وليكن خواستم بسنت نبوي عمل  بيماري او را طالق داده باشد تا از او ارث نبرد
  .    به وي ارث دادم
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را بجهت اينكه به وي زيان برسانم و يا براي  گويند: ابن عوف خودگفته بود: من او  
  دهم و منكر ارث بردن او نيستم.  ، او را طالق نمي فرار از ميراث و ارث بردن وي

  دختر عيينه» ام البنين«كه خود حضرت عثمان زن خود  ايت شده است و همچنين رو
عثمان  ناش محاصره شده بود. چو بن حصن فزاري را درحالتي طالق دادكه در خانه

. حضرت علي  گفت البنين پيش حضرت علي رفت و ماجري را برايش بشهادت رسيد، ام
: اورا نگهداشت تا اينكه مشرف برمرگ شد سپس از او جدا  به وي ارث داد وگفت

  .    گشت
  اند: فقهاي حنفي كرده بنابراين فقيهان درباره طالق دادن در بستر بيماري مرگ اختالف

، در بيماري مرگ زنش را طالق بائنه بدهد و بميرد زن از او ارث  ياند، اگركس گفته
برد. و همين طور اگر شوهر در  برد... و اگر بعد از انقضاي عده بميرد زن ارث نمي مي

خواهند از او قصاص  گويد يا درحاليكه مي ، زنش را طالق بائنه حين مبارزه با يكي
كنند، زنش را طالق دهد،  خواهند او را رجمبگيرند، زنش را طالق دهد يا درحاليكه مي 

اش منقضي نشده باشد، از شوهرش  اگر در اين احوال بميرد ياكشته شود، باز هم اگرعده
  برد.  ارث مي

گويد: اينك اختيار نفس  ، او را طالق دهد يا بوي و اگر شوهر بنا بدرخواست زن
برگزيد يا درآن بيماري زن  ، و زن خود را طالق داد ونفس خويش را خودت را بتو دادم

كرد و طالقش را باز خريد، در همه اين احوال شوهر پيش از انقضاي عده » خلع «خود را 
لي شوهر  كه در صورت او برد. فرق بين اين دو صورت اينست مرد، زن ارث نمي

م نمايد، و برخالف نيت اوبا  دهد تا او را از حق ارث محرو بدينجهت زنش را طالق مي
چون اين حق را خدا به وي داده است لذا اين حق او بجاي خود  -گردد  فتار ميوي ر

  اند.  باقي است و اين طالق را طالق فرار از حق ناميده
، زيرا زن خود آن را برگزيده و  م طالق بمنظور فرار از حق نيست ولي درصورت دو

صف جنگ باشد و كه محصور باشد يا در  كسي  است  بدان راضي شده و آن را خواسته
زنش را بصورت طالق بائنه طالق دهد، همين حكم را دارد.كه احمد و ابن ابي ليلي 

برد. مالك  اش مادام كه با ديگري ازدواج نكرده باشد ارث مي اند: بعد از انقضاي عده گفته
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كرده باشد يا  برد. خواه در عده باشد يا نباشد و خواه ازدواج اند: او ارث مي گفته و ليث
  نكرده باشد.

  برد. گويد: ارث نمي امام شافعي 
» = سد ذرايع »شودكه آيا عمل به  در بدايه المجتهدگويد: اين اختالف از اينجا ناشي مي

؟ چون بيمار براي فرار از حق ارث زن و  ، واجب است پيشگيري از ضرر و زيان
را واجب » ذرايع سد «كه  كساني دهد، ، او را طالق مي كردن او از سهميه ارثش محروم

كه  دانند. و كساني دانند براي جلوگيري از ضرر و زيان ارث بردن زن را واجب مي مي
دانند، ارث زن بعد  دانند و طالق و حكم آن را واجب مي را واجب نمي» سد ذرايع «

گويند: اگر طالق معتبراست و واقع  دانند، اين دسته مي ازطالق درآن حال را واجب نمي
گويند: اگر زن بعد از اين طالق بميرد،  ايد همه احكام آن بدنبال آن بيايد لذا ميشود، ب مي

شود، پس پيوند زناشوئي  برد. و اگرطالق معتبرنيست و واقع نمي شوهرش از او ارث نمي
. بهرحال مخالفان اين نظريه بايد از دو جواب يكي را برگزينند.  با احكامش باقي است

كه بعضي ازاحكام  ، گفته شود: درشرع نوعي طالق هست هك چون براستي دشوار است
طالق را بدنبال دارد و بعضي ازاحكام ازدواج و زناشوئي را نيز بدنبال دارد. و دشوارتر 

، طالقي  ، زيرا اين نوع طالق آنست كه فرق بگذارند كه اين صحيح است يا صحيح نيست
ح نباشد. براستي همه اين كه حكم آن موقوف است باينكه صحيح باشد يا صحي است

اند كه  ، انس و عادت گرفته . ولي قائلين بدين سخن اقوال درشرع بسيار دشوار است
  بگويند: 

كنند اجماع اصحاب بر آن  گمان مي اند تا جائي مالكيه عثمان و عمر بدان فتوي داده
لفت كه ابن الزبير با آن مخا . البته آن سخن درست است چون مشهوراست منعقد است

گويد. اين زن بعد ازطالق اگردر عده باشد و شوهرش  كه مي  . و اما كسي كرده است 
داند وطالق  كه عده را يكي از احكام زناشوئي مي برد بدين جهت است بميرد ارث مي

  .  روايت شده است داند واين قول از عمر و عايشه چنين زني را شبيه بطالق رجعي مي
بردكه ازدواج مجدد نكرده باشد و عدم ازدواج زن  ارث مي گويد: زماني كه مي اماكسي

داند، بدين سبب است كه همه مسلمين اجماع دارند بر اينكه يك  را شرط بردن ارث مي
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كه ارث بردن او را واجب   تواند دريك زمان از دو شوهر ارث ببرد. و كساني زن نمي
كه بعد از شوهركردن اين كار  ند (ا دانند علت را اتهام شوهر بفرار از حق تفسير كرده مي

  . گردد) منتفي مي
، خواهان طالق باشد يا شوهر خود  گويد: اگرزن خود در بيماري مرگ شوهرش بازهم

كرد، و خود را طالق  اختيار نفس و كار او را بوي وا گذاشت و زن از اين اختياراستفاده
  داد. 

برد.  ال در اين صورت ارث نميگويد: اص : ابوحنيفه مي بين علماي فقه اختالف است
: تو مالك  به وي گفت  گذاشته است يعني اگر شوهرش اوزاعي بين تمليك و طالق فرق

برد ولي اگر بدرخواست او  نفس خود هستي و زن خود را طالق داد ازشوهرش ارث نمي
برد. امام مالك بين اين حاالت فرق نگذاشته است و همه  شوهر او را طالق داد ارث مي

گويد: اگر زن بميرد شوهرش بعد از اين طالق از او ارث  داند و مي ا يك سان مير
  برد.  برد ولي اگر شوهر بميرد زن از او ارث مي نمي

  .2/86. پايان سخن ابن رشد بدايه المجتهد  براستي اين سخن با اصول مخالف است
ق بيمار خواه  س طالگويد درباره طالق بيمار و غيربيمار با هم فرقي ندارند پ ابن حزم

در اين بيماري بميرد يا نميرد، فرق با طالق شخصي غير بيمارندارد. بنابراين اگركسي 
كند يا سومين طالق وي را بدهد يا پيش  درحال بيماري زنش را يك باره سه طالقه

آن بميرد يا  ازهمبستري زنش را طالق دهد، مرد يا زن پيش از اتمام عده يا بعد از اتمام 
ق رجعي باشد و شوهر به وي مراجعه نكرد و مرد يا زن بعد از تمام شدن عده مرد طال

برد و طالق  برد و شوهر هم از زنش ارث نمي درهمه اين احوال زن از شوهرش ارث نمي
مرد غيربيمار براي زن بيمار و طالق مرد بيمار براي زن بيمار هم همينطور است و هيچ 

كه  اند يا طالق زني  كه براي كشتن نگه داشته كسي ق كند. همچنين است طال فرقي نمي
  .)1(كه مردم درآنها با هم اختالف دارند ، اينها مسايلي است حامله وگرانبار است

  واگذاري طالق بخود زن يا وكيل گرفتن براي آن 
                                         

  المحلي: - 1



   

  هفقه السن      1412 

 

 

تواند زنش را خودش طالق دهد يا  طالق ازجمله حقوق مسلم شوهر است او مي
تواند ديگر را براي طالق  كه خودش را طالق دهد و مي گذار كند،طالق را بخود زن وا

  ، وكيل خودكند.  دادن
شودكه او خود هرگاه  ، مانع اين نمي گرفتن واگذاري طالق به خود زن يا وكيل

گويند: شوهر حق  كرده و مي كند. ظاهريه با اين قول مخالفت خواست ازآن حق استفاده
  كند تا زنش را طالق دهد.   كند يا ديگري را وكيل ندارد طالق را بخود زن واگذار

ق  كسي طالق را به زنش واگذاركرد، او بدان ملزم نيست و طال گويد: هرگاه ابن حزم
شود، خواه خود را طالق داده يا طالق نداده باشد، چون خداوند طالق را از  زن واقع نمي

  .  توانند از آن استفاده كنند) پس زنان نمي حقوق مردان قرار داده نه از حقوق زنان (
  :  رود بشرح زير است كه براي تفويض و واگذاري طالق بزن بكار مي الفاظي

  . = اختياردار خودت هستي »نفسك ختاري  ا « -1
  . كار تو بدست تو است »=امرك بيدك« -2
  . شئت = هرگاه خواستي خودت را طالق بده نفسك ان  طلقي     -3

كه   ها اختالف دارند و آراء و مذاهب متعددي دارند زاين صيغهفقها درباره هريك ا
  گردند:  بشرح زير خالصه مي

  اختاري نفسك   - 1
مي اين  شود، زيرا از نظر شرع اسال گويند اين صيغه موجب وقوع طالق مي فقيهان مي

‰pκš$+فرمايد:  هاي طالق است زيرا خداوند مي صيغه از جمله صيغه r' ‾≈tƒ ÷ É<̈Ζ9$# ≅ è% y7Å_≡uρø—X{ 

βÎ) £çFΖä. šχ ÷ŠÎ� è? nο4θ uŠys ø9 $# $u‹÷Ρ ‘‰9 $# $ yγtFt⊥ƒÎ— uρ š ÷s9$yè tFsù £ä3 ÷èÏnG tΒé&  ∅ ä3 ôm Îh�| é& uρ %[n# u� |  WξŠÏΗsd ∩⊄∇∪  

β Î)uρ £ çFΖä. šχ ÷ŠÎ� è? ©! $# …ã&s!θ ß™u‘ uρ u‘# ¤$!$# uρ nο t�Åz Fψ$# ¨βÎ*sù ©! $# £‰ tãr& ÏM≈ oΨ Å¡ ós ßϑù=Ï9 £ ä3ΖÏΒ # �� ô_r& 

$VϑŠÏà tã ∩⊄∪_  :به همسرانت بگو: اگر شما زندگي دنيا و  صاي پيامبر « ].29-28[األحزاب
اي بشما بدهم و شما را به طرز  خواهيد، بيائيد هديه مناسب و بهره زرق و برق آن را مي

و اگرشما رضاي خدا و پيامبرش و سراي آخرت را  -طالق دهم  -نيكوئي رها سازم 
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. چون اين آيه » كرده است كوكاران شما پاداش بزرگ آمادهخواهيد خداوند براي ني مي
إني ذاكر لك أمرا من اهللا على لسان «:  گفت نزد عايشه رفت و به وي صنازل شد پيامبر

اي عايشه براستي چيزي را از طرف خداوند و بر  «» رسوله، فال تعجلي حتى تستأمري أبويك
پاسخ دادن بĤن تا اينكه درباره پاسخ بدان ، شتاب نكنيد در  گفت زبان پيامبرش بتو خواهم
  .» كني آنگاه پاسخ بده با والدينت مشورت مي

اين آيات فوق را بر وي  ص؟ پيامبر : اي پيامبر خدا چيست اين مطلب گفت عايشه 
؟ هرگز، بلكه  : درباره تو اي رسول خدا با پدر و مادرم مشورت كنم خواند. عايشه گفت

. و از تو  گزينم خواهم وآن را براي خود برمي ي آخرت را ميو سرا صمن خدا و پيامبر
كه  كه اين مطلب و خواسته را با زنانت در ميان نگذاري و از آنان نخواهي خواهشمندم

  مشورت بكنند.
هر زني از  «» إن اهللا لم يبعثني...الخ.ال تسألني امرأة منهن إال أخبرتها« : گفت صپيامبر

.  »... . زيرا خداوند مرا نفرستاده است كه دهم به وي اطالع ميكند  آنان اگر از من سوال
مثل عايشه خداوند و پيامبرش و سراي آخرت را برگزيدند و  صسپس همه زنان پيامبر

از زندگي پر زرق و برق دنيائي منصرت شدند. بخاري و مسلم و ابوداود و ترمذي و 
به ما اختيار داد و ما او  صپيامبر « : اندكه گفت نسائي و ابن ماجه از عايشه روايت كرده

اختيار را  -را برهمه چيز برگزيديم و او را اختياركرديم و آن را چيزي بحساب نياورد 
به زنان  صپيامبر «:  كه او گفت . و در روايت مسلم آمده است » -طالق به حساب نياورد 

  .  »دادن نبود، بمعني طالق  خود اختيار نفس خودشان را داد و اين اختياردادن
گزيدند نه  آيدكه اگر آنان نفس خويش و آرزوهاي نفساني را برمي از اين حديث برمي

. هيچيك از فقيهان )1(رود شد و همين لفظ براي طالق بكار مي پيامبر را، آنوقت طالق مي
در اين مساله اختالفي ندارند. ولي اگر زن نفس خويش را برگزيد طالق او چگونه 

گويند: يك طالق او بصورت  گروهي : ؟ بين فقها اختالف است م نوع استافتد وكدا مي

                                         
گزيدند،  نفس خويش را برمي صگويند: معني حديث اينست كه اگر زنان پيامبر ظاهريه مي - 1

  . شدند. مولف د انتخاب طالق خود مطلقه ميداد نه اينكه بمجر آنان را طالق مي صپيامبر
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افتد. اين راي ازعمر و ابن مسعود و ابن عباس و عمر بن عبدالعزيز و  طالق رجعي مي
  .  ليلي و سفيان و شافعي و احمد و اسحاق روايت شده است ابن ابي

، يك طالق او بصورت ، زن نفس خويش را برگزيد اند: اگر در اين صورت گفته برخي
افتد و اين مذهب از علي بن ابيطالب روايت شده و علماي حنفي نيزچنين  طالق بائن مي

گويد: اگرزن دراين صورت نفس خويش را برگزيد سه طالقه  گويند. مالك بن انس مي
  و اگر شوهرش را برگزيد يك طالقش   -كبري بينونت -شود  مي

   گويند: افتد و علماي حنفيه مي مي
دركالم مرد يا زن آمده باشد. » نفس«كلمه  شودكه وقتي باكلمه اختيار طالق واقع مي

:  . او گفت اختياركن و برگزين خترت ( : ا گفت ختاري و زن گويد: ا مثال اگر مرد بزنش
شود پس  ) چون ذكري ازنفس نشده است موجب وقوع طالق نمي اختياركردم و برگزيدم
  . دانند ذكر نفس را شرط مي

  )1(امرك بيدك  -2   
و زن خودش را طالق داد. يك طالقش » بيدك امرك: « گفت هرگاه مردي بزنش 

باشد  افتد. و اين راي عمر و عبداهللا بن مسعود و مذهب سفيان و شافعي و احمد مي مي
كه در ميان مردم  گونه همان : “ كه مردي پيش عبداهللا بن مسعود آمد وگفت روايت شده

-كار من  كه : اگر آنگونه گفت آيد، بين من و زنم اختالفي پيش آمد. زنم مياختالف پيش 
؟  كردم بود، آنوقت مي دانستي كه چكار مي بدست شما است بدست من مي -طالقم  

:  بدست من است بدست تو باشد. زن فورا گفت -طالق تو  - كه ازكار تو : آنچه گفتم منهم
  .» هستي پس تو سه طالقه « »فأنت طالق ثالثا«

: بنظر من يك طالقه است و يك طالق شما افتاده است نه سه  گفت عبداهللا به وي
باشي و به   كه او را داشته كسي هستي ترين ، تو شايسته كه در عده است . و تا زماني طالق

. سپس  كنم كني و در اين باره با اميرالمومنين عمربن الخطاب مالقات مي وي مراجعت
: خداوند چيزي را در اختيار و  رفت و ماجري را بازگوكرد، عمرگفت عبداهللا نزد عمر

                                         
  . ، آن را در اختيار شما قرار دادم و بدست شما است كار طالق توكه بدست من و ملك من است يعني - 1



  1415     الزواج ازدواج كردن
  

  

،  خواهند چيزي را كه خداوند بدستشان داده است ، آنان مي بدست مردان قرار داده است
گفتي درباره  تو چه - خاك برسرشان   -در اختيار و بدست زنان قرار دهند، خاك بدهنشان 

كسي  ترين يك طالقه است و شوهرش مستحق: بنظرمن  گفتم : من ؟ عبداهللا گفت آن
: راي من نيز همين است و اگر راي  كه او را بزير نكاح خويش برگرداند عمر گفت است

  .)1( شما غير از اين بود، تو حقيقت را نيافته بودي
افتد و حق رجوع براي شوهرش  گويند: در اين صورت يك طالق بائن مي حنفيه مي

كه نيرو و تسلط   كند مقتضي آن است كار خويش مي ا مالك نيست زيرا وقتي شوهر زن ر
كه ديگر مرد  مرد بر زن از بين برود و چون زن آن را باختيار خويش پذيرفت واجب است

- .  كه حق مراجعت داشته باشد تسلط او از بين نرفته است تسلطي بر او نداشته باشد مادام
  .  -پس نبايد طالق رجعي باشد  

  ؟  يت شوهر معتبر است يا نيت زندر اين صورت ن
گويد: نيت و قصد شوهر معتبر است اگر مقصودش از اين واگذاري  امام شافعي مي

افتد.  افتد و اگر نيتش سه طالق باشد سه طالقش مي يك طالق باشد، يك طالقش مي
،  : اختيار و تمليك ، در هر دو صورت تواند درباره خود طالق و درباره عدد آن شوهر مي

اند نيت زن معتبر است پس اگر نيت زن بيش  گفته كه گردد. غير امام شافعي منكر قول زن
تواند مالك سه  شود، چون زن بصراحت مي از يك طالق باشد برابر نيت او رفتار مي

.  كه شوهر چنين است تواند مالك آن شود، همانگونه طالقه بشود، پس بكنايت نيز مي
: من تنها حق يك طالق  گفت را سه طالقه كرد و شوهرش ، اگر زن خود بنابراين مذهب

گردد و  شود و به سخن زن حكم مي را به وي واگذاركرده بودم به سخن مرد توجهي نمي
باشد. و عمر بن خطاب و ابن مسعود  مذهب عثمان و ابن عمر و ابن عباس چنين مي

عبداله بن مسعود  كه در داستان  شود همانگونه گويند: تنها يك طالقش واقع مي مي
  . گذشت
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كار زن به وي مقيد به همان مجلس است يا براي بعد از آن   آيا واگذاري

  ؟  مجلس نيز معتبر است
درباره طالق به وي واگذار كرد  -: هرگاه شوهركارزن را  گفته است ابن قدامه درمغني
اي از علي ، براي هميشه است و مقيد به همان مجلس نيست اين ر اين اختيار و تمليك

اند. امام مالك و  ابن ابيطالب روايت شده و ابوثور و ابن المنذر و حكم نيز بدان راي داده
اند: اين اجازه و تمليك اختصاص بهمان مجلس دارد و  گفته امام شافعي و اصحاب راي

شود. چون  ، اجازه و تمليك حق طالق دادن اززن سلب مي بعد ازجدا شدن ازآن مجلس
، همانگونه كه  يغه او را صاحب اختياركرده و خاص آن مجلس استشوهر بدين ص

داده است زيرا علي بن   . او راي اول را ترجيح نيز خاص همان مجلس است »ختاري ا«
: اين حق مال او است تا  گفت كار زنش را به وي وا گذاشته بود، كه ابيطالب به مردي

،  كسي را سراغ نداريم گويد: در ميان اصحاباو  “گردد و نكول نمايد.   كه او پشيمان زماني
.  كرده باشد پس اين راي بصورت اجماع اصحاب درآمده است كه با اين راي مخالفت 

ي درطالق است پس حكم آن تراخي و تاخير و  بعالوه اين صيغه بمنزله وكالت دادن به و
  كند. اي را وكيل كه شخص بيگانه  مدت طوالني است همانگونه

  شود  شوهر پشيمان ميكه  وقتي
: چيزي را كه بتو واگذار  گردد وگفت گويد: اگر شوهر از قول خود پشيمان ابن قدامه 

تواند خود را  شود و ديگر زن نمي ، فسخ نمودم حق تمليك طالق زن باطل مي كرده بودم
  اند.  طالق دهد. عطاء و مجاهد و شعبي و اوزاعي و نخعي و اسحاق چنين گفته

گويند: شوهر ديگر حق پشيمان شدن و  ي و مالك و اصحاب راي ميزهري و ثور
بازگشت از قول خود را ندارد، چون بزنش مالكيت طالق بخشيده است ديگرحق 

  پشيماني ندارد. 
گويد: اگر شوهر بعد از دادن اجازه واگذاري حق طالق به وي با او همبستر  ابن قدامه

باشد. زيرا  ن واگذاري حق طالق به وي ميگرديد و نزديكي كرد، بمعني بازگشت از اي
اين واگذاري خود نوعي حق وكالت دادن به وي است و تصرف وكالت دهنده در 
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كند و هرگاه زن اين حق واگذاري را  كه درآن وكالت داده است وكالت را باطل مي چيزي
آن  كه وكالت نيز بفسخ گردد همانگونه ردكند و بشوهرش برگرداند اختيار او باطل مي

  .)1(گردد باطل مي

  طلقي نفسك ان شئت  - 3
: خودت را طالق ده و نيتي نداشت يا  گفت كسي به زنش اند: هرگاه گفته علماي حنفي 

. اين يك  نفسي = خود را طالق دادم : طلقت  گفت . وزنش هم نيت يك طالق داشت
كرد هر سه  ه كرد وشوهرش نيزآن را اراد  . و اگرزن خود را سه طالقه طالق رجعي است

  افتد. طالقش مي
: ابنت  گفت . و زن نفسك = خودت را طالق بده : طلقي  گفت  هرگاه شوهر به زنش

  شود. . طالق او واقع مي نفسي = نفس خود را از تو جداكردم
افتد. هرگاه به  . طالق نمي نفسي = نفس خود را برگزيدم خترت  و اگر زن بگويد: ا

تواند  . او مي شئت = هر وقت خواستي خودت را طالق ده نفسك متي  : طلقي  گفت وي
  دراين مجلس و بعد ازآن خود را طالق بدهد.

تواند درآن مجلس يا  . او مي مراتي = زنم را طالق بده گويد: طلق ا هرگاه مردي بكسي
شئت = اگر خواستي زنم را  ان  : طلقها گفت بعد ازآن او را طالق دهد. ولي اگربه مردي

  تواند بخصوص در همين مجلس زنش را طالق دهد .  . او مي هطالق د

  گرفتن در طالق  وكالت
، صحيح است و حكم آن را  زنش را بديگري واگذاشت -طالق  - كار   كسي هرگاه 

داردكه آن را به خود زن واگذاركرده باشد. يعني در همان مجلس و بعد ازآن نيز مي تواند 
  كار را انجام دهد. اين 

كرده است چون  افعي نيزدرباره واگذاري طالق به غير اززن با اين راي موافقتامام ش
يا  » كار طالق زنم بدست تو است « »أمر امرأتي بيدك« ، خواه بگويد: گرفتن است وكالت
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 »طلق امرأتي«يا »  درباره طالق زنم بتو اختيار دادم« »جعلت لك الخيار في طالق امرأتي«
  . » زنم را طالق ده «

  اند: اين عبارات درباره غير زن مانند آنست كه بزن بگويد:  گفته اران ابوحنيفهي
تواند زن او را  پس اختصاص بهمان مجلس دارد و تنها درآن مجلس مي  »اختاري «

گويد: بنظر ما اين وكالت مطلق است و مانند وكالت در بيع » المغني «طالق دهد. صاحب 
تواند و تاخير و تراخي درآن  و بعد ازآن نيزمي است پس اختصاص به آن مجلس ندارد

تواند زن  كه شوهرآن را فسخ نكند يا با همسرش همبستر نشود او مي . وتا زماني جايزاست
  كه زن نيز مي توانست .  كند همانگونه موكل خود را يك طالقه يا سه طالق

نيست پس تواند اين امر طالق را بكسي واگذاركندكه وكالت وي صحيح  شوهر نمي
بايد عاقل و بالغ باشد. هرگاه شوهر امر طالق را در اختيار ديوانه يا بچه نابالغ قرار داد و 

  . )1(دانند . و اصحاب راي آن را صحيح مي او زن وي را طالق داد، اين طالق صحيح نيست
  )2(هاي وكالت عام بودن و مقيد بودن در صيغه

كه شوهر كارزن  هي مطلق هستند بدينمعنيگا ، هاي وكالت و واگذاري طالق اين صيغه
كند، بدون اينكه آن را بچيزي  كند يا زن نفس خويش را انتخاب مي را به وي واگذارمي

مقيد سازند و چيزي برآن بيفزايند، دراين صورت زن اگردرآن مجلس حضورداشته 
  دهد. تواند خود را طالق  كارطالق به وي واگذارشده است تنها درآن مجلس مي باشدكه

تواند خود را طالق دهدكه از  و اگر درآن مجلس نباشد تنها در مجلسي مي
كه اين  كند. بنابراين هرگاه مجلس به پايان رسيد يا مجلسي واگذاري اطالع پيدا مي  اين

كه زن از واگذاري اين حق اطالع  حق درآن به وي واگذارشده است تغييركرد، يا مجلسي
خود را درآن مجالس طالق نداد، ديگربعد ازآن مجالس حق  پيداكرده بپايان رسيد، و زن

طالق را ندارد. چون صيغه وكالت واگذاري طالق مطلق بوده و ظاهراً اختصاص بهمين 
مجلس حاضررا دارد و پس از اتمام مجلس چنانچه ازآن استفاده نشده باشد، ديگر زن 
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اي نباشدكه اين مطلق را  ينهكه قر كند. و اين حالت وقتي است تواند از آن استفاده نمي
اي دال بر عام بودن آن باشد، اختصاص بدان مجلس ندارد براي  كند ولي اگر قرينه عام

مثال اگرشوهر درمجلس عقد ازدواج اين حق را به زن واگذاركند چنانچه فهميده 
شودكه اين واگذاري حق طالق به زن اختصاص بدان مجلس ازدواج ندارد، بلكه عام  مي

كه مقصود شوهر همان  كند. زيرا معقول نيست تواند از آن استفاده او بعدا نيز مي است و
مجلس باشد. در يكي از دادگاههاي شرعي مصري حكمي صادر شده بود داير بر اينكه 

گيرد و بصورت مطلقي باشد،  اگر كار واگذاري طالق به زن درهنگام عقد ازدواج صورت
تواند خود را طالق دهد  لكه زن هروقت خواست مياين اجازه مقيد بدان مجلس نيست ب

، متصور نخواهد بود. و اين حكم در دادگاه  اي براي اين واگذاري حق و اال فايده
  تجديدنظر تاييد شد.

اختاري نفسك «، عام هستند مانند اينكه بگويد:  گاهي الفاظ واگذاري حق طالق بزن
كن يا  خواستي نفس خويش را انتخابهر وقت  « »أمرك بيدك كلما أردت«يا  »متى شئت

  .» كار تو بدست تو است هرگاه خواستي
تواند خود را طالق دهد چون شوهراين حق را  دراين حالت زن هروقت بخواهد مي

  . بصورت عام به وي واگذاركرده است
گاهي الفاظ واگذاري حق طالق به زن موقت ومقيد به وقت معيني هستند مثل اينكه 

  اين حق را به وي واگذار كند... . در مدت يك سال
كند و بعد از گذشت  تواند تنها در وقت معين از آن حق استفاده در اين حالت زن مي

  آن وقت اين حق را ندارد. 

  واگذاري حق طالق به زن در حين عقد ازدواج و بعد از آن
واگذاري حق طالق به زن درحين عقد ازدواج و بعد ازآن جايزاست ولي 

كه ابتداء كننده به  گويند: اگر اين حق در حين عقد واگذارگردد، شرط است مي  حنفيه
، نخست زن باشد نه شوهر مثل اينكه درحين عقد زن  كننده آن واگذاري و درخواست

من نفس خويش  « »زوجت نفسي منك على أن يكون أمري بيدي أطلق نفسي كلما أريد«بگويد: 
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بدست خودم باشد و هرگاه  -طالقم  -كار من  نكهرا به عقد ازدواج تو درآوردم بشرط اي
.  كردم . مرد هم خطاب بزن درحين عقد بگويد: قبت = قبول» خواستم خود را طالق بدهم

تواند هروقت بخواهد خود را  شود و زن مي كامل مي باگفتن اين قول ازطرف زوج ازدواج
اري حق طالق بزن طالق دهد، چون قبول زوج اول متوجه ازدواج و سپس متوجه واگذ

پذيرد و سپس حق واگذاري طالق به  كه ابتدا ازدواج را مي گردد يعني بدينمعني است مي
ق را نيزبزن  . ليكن اگر ابتداكننده به ايجاب شوهرباشد ودرضمن ايجاب حق طال وي

تزوجتك على أن تكون عصمتك «واگذاركند مثل اينكه در حين عقد نخست مرد بگويد: 
پذيرم و ترا بعقد ازدواج خود درآوردم  ازدواج ترا مي «» فسك كلما أردتبيدك تطلقين ن

بدست تو باشد و هر وقت دلت   - طالقت -كار عصمت و پاكدامني شما  بشرط آنكه
. و زن هم درجواب بگويد: » خواست خودت را طالق بده وطالق تو بدست تواست

طالق صحيح نيست و زن  شود ولي حق واگذاري كامل مي . ازدواج  قبلت = پذيرفتم
كه درصورت اول  تواند خويشتن را طالق دهد. فرق بين اين دو صورت اينست نمي

كامل شده  شوهرحق واگذاري طالق را بعد از وقوع ازدواج پذيرفته و بعد ازآنكه ازدواج
تواند آن را واگذاركند. و اما درصورت دوم پيش از آنكه  او مالك طالق گرديده و مي

گيرد آن را واگذاركرده است و هنوز ازدواج كامل  شود و ازدواج صورت مالك طالق
: پذيرفتم فقط ازدواج  گفت كه زن نشده است پس حق واگذاري طالق را ندارد وقتي

  . صحيح است نه واگذاري طالق

  كند  كه در آنها قاضي به طالق دادن اقدام مي حاالتي 
  از اجتهاد فقهاء و مراعات حل و فصل مصر) با استفاده ( 1929و  1920درقانون سال 

گير شريعت اسالم همگامي داشته باشد، اين  كه با روح آسان اي كار مردم بسادگي و بگونه
  .  ازكتاب وسنت در اين باره نداريم  -حاالت مشخص شده چون نص صحيح و صريح 

كه وقتي شوهرحاضر بپرداخت نفقه زن  آمده است 1920سال  25درقانون شماره 
كند و در قانون   تواند به طالق اقدام نباشد يا شوهر عيب قانوني داشته باشد قاضي مي

كه ادامه ازدواج موجب زيان و ضرر باشد يا  : وقتي نيز آمده است 1929سال  25شماره 
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شوهر بدون عذر شرعي غيبت داشته باشد و يا شوهر محبوس و زنداني باشد قاضي 
و اينك حكم هريك از اين موارد را همراه با مواد خاص كند.  تواند به طالق اقدام مي

كنيم بغير از طالق دادن بخاطر عيب در شوهركه قبال ازآن  قانون در اين باره را بيان مي
  . سخن رفته است

  طالق دادن زن از طرف قاضي بجهت عدم پرداخت نفقه 
فقه ضروري از گويند اگر شوهر حاضر بپرداخت ن امام مالك و امام شافعي و احمد مي

قبيل حداقل غذاء و پوشاك و مسكن براي زمان حال و آينده نشد، در صورتيكه زن 
تواند  حاضر بمطالبه طالق باشد، اگر شوهر مال و دارائي آشكاري نداشته باشد قاضي مي

كندكه نفقه زن از آن  اقدام به طالق كند ولي اگر مالي داشته باشد قاضي حكم مي
  اند: روه بشرح زير بر مذهب خويش استدالل كردهگ گردد. اين پرداخت

شوهر مكلف است باينكه زن خود را بطرز شايسته و نيكو نگه دارد يا او را   -1

$88...+فرمايد:  آزادكند و بطرز شايسته او را طالق دهد چون خداوند مي |¡ øΒÎ*sù >∃ρá� ÷è oÿÏ3 ÷ρr& 

7xƒÎ�ô£ s? 9≈|¡ ôm Î*Î/...∩⊄⊄∪_ امساك بمعروف «بدون شك عدم پرداخت نفقه با   «] 229 لبقرة:[ا «
  .»منافات دارد و امساك بمعروف نيست 

Ÿω...+فرمايد:  خداوند مي -2 uρ £èδθä3 Å¡÷Ι äC # Y‘# u�ÅÑ (#ρß‰ tF÷è tGÏj9...∩⊄⊂⊇∪_ ]:زنان  « ].231 البقرة
و آنان كنيد  خود را بجهت زيان رساندن بدانان نگه نداريد وآنان را ميازاريد تا بدانان ظلم

نبايد  « »ال ضرر وال ضرار«فرمايد:  مي ص. و پيامبر »شان بگذرند و طالق بگيرند از مهريه
. چه چيزي بيش از ترك » ضرر و زيان بديگران رساند و نبايد زيان و ضرر را پذيرفت

  كه اين زيان وضرررا برطرف  رساند: پس بر قاضي الزم وضروري است نفقه بزن زيان مي
  كند. 

گاه مقرر باشدكه بخاطر وجود عيبي در شوهر قاضي بين زن و شوهر جدائي هر  -3
كه رنج و آزار عدم پرداخت نفقه شرعي براي زن بيشتر است از رنج  بيندازد بديهي است
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و آزار وجود عيب در شوهر، پس جدائي انداختن بين آنان بجهت عدم پرداخت نفقه 
  . ليتر است تر و او شايسته

تواند بخاطر عدم پرداخت نفقه بين آنان جدائي  يند: قاضي نميگو علماي حنفيه 
اندازد، خواه اين عدم پرداخت تنها از امتناع و خودداري شوهر سرچشمه گيرد يا بجهت 

  اند: فقر و نداري شوهر باشد. و چنين دليل آورده

,÷+فرمايد:  خداوند مي  -1 ÏΨã‹Ï9 ρ èŒ 7π yèy™  ÏiΒ Ïµ ÏFyè y™ ( tΒuρ u‘Ï‰ è% Ïµ ø‹n=tã …çµ è% ø—Í‘ ÷,ÏΨ ã‹ù=sù !$ £ϑÏΒ 

çµ9 s?#u ª! $# 4 Ÿω ß#Ïk= s3ãƒ ª! $# $ ²¡ø tΡ āω Î) !$ tΒ $yγ8 s?#u 4 ã≅ yè ôf uŠy™ ª! $# y‰ ÷èt/ 9�ô£ ãã #Z� ô£ç„ ∩∠∪_  :7[الطالق.[ 
كه ثروت و دارائي دارد بايد ازآن نفقه زن خود را بپردازد و هركس اندك روزي  هركسي«

خداوند به وي داده است نفقه زنش را بپردازد. براستي خداوند  كه باشد باندازه آنچه
سازد. خداوند عسرت وتنگي را  كه به وي داده است مكلف مي هركسي را باندازه آنچه

  ».كند گشايش و يسر تبديل مي به
كه آيا بين آنان جدائي  كه از نفقه زنش عاجزاست سوال شد؟ ازامام زهري درباره مردي

: بايد صبركرد و ازهم جدا نشوند و اين  . اوگفت شوند؟ و ازهم جدا ميشود  انداخته مي
  آيه فوق را خواند.

گشايش حال و ثروت  كه داراي كساني بوده صدر ميان اصحاب و ياران پيامبر -2
كه  اند و شنيده نشده اندكه تنگ حال و معسر و فقير بوده اند وكساني هم بوده بوده

طر عدم توانائي پرداخت نفقه جدائي انداخته و آنان را بين مردي و زنش بخا صپيامبر
  از هم جداكرده باشد.

براستي زنان پيامبر، ازاو چيزهائي خواستندكه نداشت و او يك ماه ازآنان   -3  
  كرد و عقوبت نمود. گرفت و بدينجهت آنان را تنبيه كناره

يهي است كه كه شوهرندارد مستوجب عقوبت و تنبيه باشد بد هرگاه مطالبه چيزي
كه توجه بدان شايسته نيست و عدم توجه  طلب جدائي بهنگام فقر و نداري ستمي است

  . بدان اوليتر است
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هرگاه براي كسي كه توانائي پرداخت نفقه را دارد، خودداري او از پرداخت نفقه  -4
 ، يا حبس و ظلم و ستم است و وسيله رفع اين ظلم وستم فروختن مال او است براي نفقه

سايل ديگري براي رفع  كه و كردن او است تا حاضر بپرداخت نفقه شود و تا زماني زنداني
اين ظلم باشد، نبايد به طالق و جدائي متوسل شد. بنابراين قاضي براي رفع اين ظلم 

،  كه صاحب حق است نبايد، بطالق متوسل شود. بنابراين اگر قاضي از طرف شوهري 
ه طالق مبغوضترين حالل است بنزديك خداوند، پس شود زيراك بطالق متوسل نمي

برد درحاليكه طالق تنها راه چاره نيست و راه ديگر براي رفع  چگونه به طالق پناه مي
كه شوهر قادر بپرداخت نفقه باشد و اگرقادربپرداخت  ظلم وجود دارد. و اين وقتي است

باندازه توانش مكلف ، چون خداوند هركسي را  نفقه نباشد ظلمي ازاو سر نزده است
  : ) آمده است مصري ( 1920سازد. در قانون سال  مي

كرد، هرگاه مال آشكاري داشته  هرگاه شوهر از پرداخت نفقه زنش خودداري ) 4 ماده (
آشكاري   گردد. و اگر مال كندكه از اين مال او نفقه زن پرداخت باشد، قاضي حكم مي

است وليكن اصرار داشت بر اينكه حاضر   »موسر «يا » معسر «كه او  نداشت و نگفت
  دهد. ، قاضي فورا زن او را طالق مي بپرداخت نفقه نيست

كند قاضي زنش  و اگرادعاي عدم توانائي پرداخت نفقه را نمود و نتوانست آن را ثابت
دهدكه بيش از يك ماه نباشد  كرد او را مدتي مهلت مي دهد واگرآن را ثابت را طالق مي
  كند، قاضي زنش را طالق مي دهد.  اش را پرداخت آن نتوانست نفقهاگر بعد از 

: هرگاه از غيبت شوهر مدت طوالني نگذشته باشد، اگر شوهر مال آشكاري 5ماده   
پردازد و اگر مال ظاهري نداشت قاضي بجاي شوهر  داشت قاضي ازآن نفقه زن را مي

ند، اگردراين مدت شوهر نفقه ك كارتعيين مي كند و مهلتي را براي اين پوزش خواهي مي
، قاضي زن او را  زنش را نفرستاد يا حاضر نشدكه او را نفقه دهد، بعد ازگذشت مهلت

گذشت وراه وصول به وي آسان  دهد. و اگر از غيبت شوهر مدت طوالني مي طالق مي
دارد نبود، يا محل او مجهول وگمنام بود، يا اصال مفقود االثر بود، و ثابت شدكه او مالي ن

دهد. و احكام اين ماده درباره  گردد، قاضي زن او را طالق مي  تا نفقه زن از آن تامين
  شود. كسي كه زنداني است و توانائي پرداخت نفقه را ندارد نيز اجرا مي
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دهد اين طالق رجعي است هرگاه شوهر  كه قاضي زن را طالق مي : وقتي6ماده 
تواند بزن  هنگام عده آماده پرداخت نفقه شد ميتوانائي پرداخت نفقه را پيداكرد و در 

كند، و اورا بزير نكاح خود برگرداند و هرگاه توانائي پرداخت نفقه او باثبات  خود مراجعه
  . نرسيد و آمادگي پرداخت نفقه را نيافت مراجعت صحيح نيست

   طالق دادن از طرف قاضي بجهت رفع ضرر و زيان
رساندكه  ادعاكندكه شوهر آنچنان ضرر و زياني به او مي: هرگاه زن  )1(گويد  امام مالك

تواند از قاضي  ، مي ، مقدورنيست براي امثال آنان ادامه معاشرت و همزيستي با وجود آن
بخواهد كه بين او و شوهرش جدائي اندازد، مثل اينكه زن ادعا كندكه شوهرش او را 

كه تحمل آنها برايش مقدور   يگريگويد يا آزار و ايزاهاي د زند يا به وي ناسزا مي مي
كند.  نيست يا ادعاكندكه شوهرش او را بر ارتكاب قول و فعل ناسزا و زشت مجبور مي

هرگاه اين ادعاي زن با شاهد و بينه يا اعتراف شوهر به ثبوت رسيد و اين ايذاء و آزار 
ر نبود و قاضي از ، مقدو كه ادامه معاشرت و همزيستي امثال آنان با وجود آن اي بود، بگونه

دهد. هرگاه زن  اصالح ميانه آنان عاجز بود، قاضي زن را بصورت طالق بائنه طالق مي
نتواند صدق ادعاي خود را به ثبوت برساند يا شوهر حاضر به اعتراف صدق ادعاي او 

  نشد، زن بايد دعوي خويش را ترك گويد . 
و براي دادگاه صدق ادعاي كرد  هرگاه زن شكواي خويش را تكرار نمود و طلب طالق

او محرز نشد و به ثبوت نرسيد، قاضي بايد دو نفر حكم مرد عادل و بالغ و عاقل را 
كه از حال آنان آگاه باشند و بتوانند بين آنان سازش برقراركنند و تا آنجاكه  كند، تعيين

و برآنان  شوند ، از ديگران انتخاب مي ممكن باشد از بستگان آنها باشند، در غيرآن صورت
كه علت نزاع را جستجوكنند و تا آنجاكه مقدور است در پي سازش و  واجب است

اصالح باشند، سپس اگر از سازش و اصالح بين آنان عاجز گشتند وتقصير از هر دو بود 

                                         
تواند با تعزير شوهر  گويند در اين صورت قاضي مي . ابوحنيفه و شافعي يز چنين استمذهب احمد ن - 1

گويند طالق  تواند زن را به اطاعت او مجبور سازد و مي كند و مي را مجـبور به ترك ضرر و زيان
  . مولف بسبب ضرر و زيان جايز نيست
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يا تقصير از شوهر بود و يا حقيقت روشن نشد، حكمين با يك طالق بائن آنها را از هم 
  كنند. تقصير از زن باشد با طالق خلعي آنها را از هم جدا مي . و اگر )1(كنند جدا مي

و اگر حكمان نتوانستند به اتفاق نظر برسند، قاضي دستور تحقيق و جستجوي بيشتري 
دهد و  دهد و اگرباز هم نتوانستند بتوافق برسند، قاضي آنان را با دو نفر ديگر تغيير مي مي

  د.كنن دو نفر ديگر را بجاي آنان تعيين مي
كه راي مورد اتفاق نظرخود را به قاضي بگويند و گزارش  بر حكمان واجب است

كه حكم آنان را به اجرا بگذرد، بدليل اينكه خداوند  دهند. و بر قاضي نيز واجب است

β÷+فرمايد:  مي Î)uρ óΟ çFøÅz s−$ s)Ï© $uΚÍκÈ] ÷� t/ (#θèWyè ö/ $$sù $ Vϑs3 ym ôÏiΒ Ï&Î# ÷δ r& $Vϑ s3ym uρ ôÏiΒ !$yγÎ=÷δr& βÎ) !#y‰ƒÌ� ãƒ 

$[s≈n=ô¹Î) È,Ïjù uθ ãƒ ª! $# !$yϑåκs] øŠt/...∩⊂∈∪_  :هرگاه نگران جدائي بين زن و شوهرشديد، « ].35[النساء
يك داور از طرف خانواده شوهر و يك داور از طرف خانواده زن را بفرستيد تا در بين 

اوند آنان را موفق مي آنان اصالح كنند هرگاه داوران سازش و اصالح را اراده كنند، خد
  . »سازد

$88...+فرمايد:  باز هم خداوند مي |¡ øΒÎ*sù >∃ρá� ÷è oÿÏ3 ÷ρ r& 7xƒÎ�ô£ s? 9≈|¡ ôm Î*Î/...∩⊄⊄∪_ ]:229 البقرة.[ 
حاالكه امساك بمعروف ممكن نيست بايد تسريح  »فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان«

نبايد  « »الضرر وال ضرار«:  است نيز فرموده صباحسان و طالق آبرومندانه باشد و پيامبر
  . »ضرر را پذيرفت و نبايد ضرر را بديگران رساند

  : آمده است 1929سال  25و در قانون شماره 
اي است  رساند و اين زيان بگونه : هرگاه زن ادعاكردكه شوهر به وي زيان مي )6 ماده (

تواند ازقاضي  يست او ميكه ادامه معاشرت و آميزش با وجود آن براي امثال آنان مقدور ن
دهد مشروط بر آنكه  كند و آنگاه قاضي بصورت طالق بائن او را طالق مي تقاضاي طالق

                                         
توانند زن  ر به حكمين اجازه ندهد، نميگويند تا شوه  ابوحنيفه و احمد و شافعي بنابر يك قولش مي  - 1

كنند جايز  ، بتوانند اصالح گويند: اگر حكمين با عوض يا بدون عوض را طالق دهند. مالك و شافعي
تواند  . و اگر حكم شوهر، رايش بر طالق قرارگيرد، مي است و اگر راي آنها بر خلع باشد جايز است
    . مولف كه حكم باشند نه وكيل تي استبدون اجازه شوهر، زن را طالق دهد و اين وق
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اين ادعاي زن به ثبوت برسد و قاضي از اصالح بين آنان عاجز باشد. هرگاه مرد طلب 
ردكرد و شكواي زن تكرارگرديد و ادعاي ضرر به ثبوت نرسيد، قاضي دو نفر را بداوري 

  كنند:  عمل مي1،10،9،8،7هاي  فرستد كه برابر ماده مي
: اگرممكن باشد بايد حكمين دومرد عادل ازخانواده زوجين باشند و اگر از 7ماده 

شوندكه بايد ازحال زوجين اطالع داشته و  خانواده آنها ممكن نشد از غيرآنها انتخاب مي
  قادر به اصالح و سازش بين آنان باشند.

كه موجبات نزاع وكشمكش بين زوجين را بدانند و براي  است : بر حكمين8ماده 
اي باشدكه معين و  كنند، درصورت امكان اين اصالح بگونه كوشش   ، آنان  اصالح بين

  مشخص باشد.
: هرگاه حكمان از اصالح عاجزگشتند و تقصير از شوهر يا از هر دو بود و يا 9 5ماد

كنندكه يك طالق بائن خواهد  ائي مي، حكمين حكم بطالق وجد مقصرمعلوم نگرديده
  بود. 

دهدكه تحقيق بيشتر بكنند  اختالف پيدا كنند، قاضي دستور مي  ا: هرگاه حكمين0ماده 
  كند.  چنانچه اين اختالف ادامه يابد، قاضي دو نفر ديگر را به حكميت تعيين مي

نند. و بر قاضي ك  گزارش كار خود را به قاضي   كه نتايج : بر حكمين الزم است11ماده 
  گزارش آنان حكم را اجراكند. كه بمقتضاي نيز واجب است

  طالق دادن بجهت غيبت شوهر  
تواند در صورت غيبت شوهر براي اينكه ضرر را  بمذهب امام مالك و احمد قاضي مي

كند، زن مي تواند خواهان  . پس هرگاه شوهر غيبت)1(كند او را طالق دهد از زن دفع 
گردد، حتي اگر شوهر مالي داشته باشدكه از آن نفقه وي تامين گردد  طالق و جدائي

  : بشرط آنكه
  غيبت شوهر بدون عذر قابل قبول باشد.   -1
  زن با غيبت شوهر متضررگردد.   -2

                                         
  داند. امام مالك آن را طالق بائن و امام احمد آن را فسخ نكاح مي - 1
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غيبت شوهر درشهري باشدكه زن درآنجا نيست يعني شوهر درشهر محل سكونت   -3
  زن نباشد. 

  و متضرر بودن زن بگذرد. يك سال قمري بر زيان ديدن   -4 
بنابراين اگرغيبت شوهر موجه و توام با عذر مقبول باشد، مثل اينكه شوهربراي كسب 

كرده است يا در طلب تجارت و بازرگاني باشد. يا درشهر ديگركارمند  علم و دانش غيبت
، سرباز و نظامي باشد، در اينصورت طلب طالق و جدائي از زن  باشد يا در محل دوري

اقامت زن باشد نيز اين   شود و همچنين اگر غيبت شوهر در شهر محل يرفته نميپذ
  شود.  درخواست از او پذيرفته نمي

تواند بخاطر دوري او،  باز هم اگرشوهر از زنش دور باشد و بزنش ضرر برساند او مي
، ليكن بايد يك سال قمري از اين متضرر بودنش  كند نه به خاطر غيبتش  تقاضاي طالق

  باشد .   كارهاي حرام گذرد و زن احساس وحشت و ترس كند و نگران ارتكاب ب
اند سه سال و امام احمد گويد  گفته گذشتن يك سال براي امام مالك است و برخي

  .  كند شش ماه است ، تقاضاي طالق تواند بعد از آن كه زن مي حداقل مدتي
كند  يبت شوهرش را تحملتواند غ كه يك زن مي زيرا اين مدت بيشترين وقتي است

  . كرديم ، نقل كه قبال آن را از استفتاء عمر و فتواي حفصه دخترش همانگونه

  طالق دادن زن بجهت زنداني بودن شوهرش
   

طالق دادن بجهت زنداني بودن شوهر، نيز بمذهب امام مالك و امام احمد از اين 
باشد. پس  دوري او مي مقوله است زيرا زنداني و حبس شوهر موجب ضرر و زيان زن و

هرگاه حكم به سه سال يا بيشتر براي حبس شوهر صادرشد و حكم دادگاه نهائي بود و 
قابل پژوهش نبود و حكم درباره او اجرا شد و از تاريخ اجراي حكم يك سال يا 

، از قاضي تقاضاي  تواند بجهت ضرر و زيان و دوري از شوهرش . زن مي بيشترگذشت
دهد، بمذهب  ادعاي زن به ثبوت برسد قاضي او را يك طالق بائن مي كند، چنانچه طالق

  گردد .  امام مالك و بمذهب امام احمد، نكاح او فسخ مي
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كساني كه  كه اسير و زنداني است و امثال آنها از جمله كسي  گويد: زن ابن تيميه مي
ست حكم زن كسي را ، در جود آنها برخوردار گردند، برابر اجماع توانند از و زنانشان نمي

  دارند كه مفقود االثر باشد.
: هرگاه شوهر يك سال يا بيشتر بدون عذر مقبول  قانون آمده است 12در ماه 

كند، چنانچه زنش ازدوري و غيبت او متصررگردد و دوري او را تحمل نكند  غيبت
ي كندكه طالق بائن خواهد بود اگر چه شوهرش مال تواند از قاضي تقاضاي طالق  مي

  گردد.  داشته باشدكه نفقه زن از آن تامين 
: هرگاه وصول نامه به شوهر غايب ممكن باشد، قاضي مهلتي را برايش تعيين 13ماده 

، اگرشوهر حاضرنشد پيش زن بيايد يا او را نزد خود ببرد يا او  كندكه در طي آن مهلت مي
بپايان برسد و  لتكه مدت مه  دهد. همين را طالق دهد، قاضي خود زن را طالق مي

كارها نشود، و عذر مقبولي ارائه نداد، قاضي زن را يك  شوهر حاضر بهيچ يك از اين
دهد. چنانچه وصول نامه به شوهر غايب ممكن نباشد قاضي بدون مهلت و  طالق بائن مي

  دهد. پوزش خواهي ازشوهر، زن را طالق مي
كه آزاديش  اي و بگونها: اگركسي بسه سال يا بيشتر بصورت حكم نهائي 4ماده 

تواند بجهت دفع ضرر، تقاضاي  مقيدگردد، محكوم شود، بعد ازگذشت يك سال زن مي
كند اگرچه شوهر مالي داشته باشدكه نفقه زن ازآن پرداخت شود و از طالق بخاطر  طالق

  . گفته شده است وجود عيب در شوهر قبال سخن

  خلع و طالق خلعي 
ردكه آرامش و محبت ومهر و حسن معاشرت و انجام زندگي زناشوئي وقتي امكان دا

  .  وظايف زوجين وجود داشته باشد و بدون وجود اين معاني ممكن نيست
آيد كه شوهر از همسرش ناخشنود است يا همسر از شوهرش ناراضي  گاهي پيش مي

كنند و  كندكه طرفين صبر و شكيبائي پيشه گونه موارد اسالم توصيه مي . در اين است
، سرانجام خوبي داشته  كه موجب ناخوشايندي است كندكه شايد اين چيزي حت مينصي

  فرمايد: باشد خداوند مي
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كه  معاشرت نيكوكنيد اگر ازآنان بدتان آمد، شايد از چيز بدتان آمده باشد، با زنازبان «
  .»خداوند برايتان در آن خير و سود فراوان قرار داده باشد...

ال يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها «فرمود:  ص: پيامبر كه در حديث صحيح آمده است
ي بدش بيايد، زيرا اگر از يك نبايد مرد مومني از زن مومن « »خلقا رضي منها خلقا آخر

  . »گردد خوي و خلق وي ناخشنود باشد از خوي و اخالق ديگر او راضي و مسرور مي
گيرد و چاره  گاهي پيش مي آيدكه ناخشنودي ونزاع بين زن و شوي فزوني مي ليكن

يابد و آرامش و مهر و محبت و  آن سخت و دشوار است و صبر و شكيبائي پايان مي
بندد و زندگي زناشوئي سازش ناپذير  ، از خانه آنان رخت مي طرفين انجام وظايف

داند  ، اسالم يگانه راه چاره و اجتناب ناپذير را جايز و روا مي گونه مواقع شود در اين مي
  . كه طالق باشد) (

باشد و  چنانچه ناخوشايندي از طرف مرد باشد، طالق در دست او است و حق او مي
عت خداوند از آن استفاده كند. ولي اگر اين عدم رضايت و تواند برابر شري مي

كه به شيوه طالق خلعي  ناخوشايندي از جهت زن باشد، اسالم به وي اجازه داده است
كه در برابر طالق چيزي راكه بنام پيوند  خود را از پيوند زناشوئي او نجات دهد، بدينگونه
  ا بدين پيوند پايان دهد.زناشوئي ازاوگرفته بوده آن را به وي پس بدهد ت

Ÿω...+فرمايد:  در اين باره خداوند مي uρ ‘≅Ïts† öΝà6s9 βr& (#ρ ä‹ è{ ù' s? !$ £ϑ ÏΒ £ èδθßϑ çF÷� s?#u $ º↔ø‹x© HωÎ) 
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ôN y‰tGøù $# Ïµ Î/...∩⊄⊄∪_ ]:كه چيزي از آنچه مهر  ... و براي شما حالل نيست «]. 229 البقرة
ايد بازپس بگيريد، مگر اينكه شوهر و همسر بترسند كه  ايد يا بديشان داده ايشان كرده

گروه مومنان بيم داشتيدكه   كنند و پابرجا دارند. پس اگر اي نتوانند حدود خدا را رعايت 
كه زن فديه و عوضي بپردازد و در  گناهي بر ايشان نيست رعايت نكنند، حدود الهي را
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. گرفتن فديه و عوض در برابر طالق از طرف شوهر از عدل و » برابر آن طالق بگيرد...
هاي  ، چون به وي مهريه داده و مخارج ازدواج را پرداخته و هزينه انصاف بدور نيست

گرفته  كارهاي شوهر، راه انكار پيش رابر همه اينعروسي و نفقه وي را پذيرفته و زن در ب
، پس از انصاف و عدل دور  كند و خواهان طالق است و تقاضاي فراق و جدائي مي

  ،به وي پس بدهد.  نيست آنچه را كه از او گرفته است
اگر ناخوشايندي و عدم رضايت از هردو طرف باشد، چنانچه شوهر خواهان جدائي   

  آمدهاي آن را بپذيرد.  طالق است و بايد عواقب و پي و فراق باشد او مالك
كند و عواقب و  تواند ازطالق خلعي استفاده واگرزن خواهان طالق باشد او هم مي

  آمدهاي آن را بپذيرد و عوض و فديه طالق را بپردازد. پي
. زيرا عامربن الظرب دختر خود را بعقد  گويند درزمان جاهلي طالق خلعي بوده است

ج پسر برادرش عامر بن الحارث درآورده بود، چون عامر پيش زنش رفت زن از او ازدوا
  :  گفت  كرد. عمويش كرد و نفرت نمود و او نزد عمويش شكايت  دوري 

، اينك او  كه تو از زنت و از مالت بگذري و هر دو را از دست بدهي  خواهم من نمي
. يعني  خرم و او را طالق خلعي بده از ميايد، ب كه به وي داده را در برابر پس دادن آنچه 

  . ، او را از تو خلع نمودم و رها ساختم در برابر پس دادن آن مال

  تعريف و توصيف شرعي خلع 
كه اسالم آن را مباح نموده است ازخلع الثوب يعني جامه را از تن بيرون   خلعي

فرمايد:  خداوند مي ، ، زيرا زن جامه مرد و مرد جامه زن است گرفته شده است آورد،

+...£èδ Ó¨$ t6Ï9 öΝä3 ©9 öΝçFΡ r& uρ Ó¨$ t6Ï9 £ßγ©9...∩⊇∇∠∪_ ]:زنان شما لباس شما و شما  «]. 187 البقرة
، زيرا زن وسيله  . اين نوع جدا شدن را اسالم فديه نام نهاده است »لباس آنان هستيد

كند و  را آزاد مي دهد و خويشتن پردازد، فديه نفس خود را مي كه به شوهرش مي چيزي
  خرد.  نفس خود را بازمي

، از زنش  كه شوهر در برابر عوض و بدلي اند: خلع آنست گفته فقهاء در تعريف خلع
  جدا شود و او را طالق دهد.
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:  اند كه گفت كرده كه بخاري و نسائي آن را از ابن عباس روايت دليل خلع حديثي است
  آمد و از شوهرش شكوه نمود  صزن ثابت بن قيس بن شماس بخدمت پيامبر

كار را بجهت بد  خواهم از شوهرم جدا شوم و اين : اي رسول خدا، من مي گفت و
كنم يعني از اخالق بد و نقصان دين او شكايت ندارم ولي از  ديني او نمي اخالقي و بي

  كه اين  آيد و او زشت چهره است و مي ترسم صورت ظاهري او خوشم نمي
، مرا به تقصير در انجام وظايفم وا دارد و كفران و ناسپاسي شوهر را ناخوشايندي از او

آيا حاضر هستيد باغي راكه «» أتردين عليه حديقته؟«:  به وي گفت صدوست ندارم پيامبر
اقبل الحديقة «:  گفت ص. پيامبر : آري حاضرم گفت . زن» بدهي  بتو داده است به وي پس

  .»باغ را از او بپذير و او را يك طالقه كن اي ثابت پس دادن « »وطلقها تطليقة

  رود  كه در طالق خلعي بكار مي الفاظي 
كه اين معني را  اند: الزم است براي خلع از لفظ خلع و مشتقات آن يا لفظي گفته فقهاء

كه معني آن را دارد  ت و فديه ولي اگر بلفظ خلع يا لفظي برساند، استفاده شود مثل براء
ترا در برابر فالن مبلغ طالق «» أنت طالق في مقابل مبلغ كذا،«نكه بگويد: نباشد، مانند اي

. ابن القيم  . اين طالق است در برابر مال و خلع نيست : پذيرفتم : قبلت گفت و زن »  دادم
  : اين راي را مورد بررسي و نقد قرار داده و گفته است

را در نظربگيرد نه الفاظ آن  كند، مقاصد و اهداف عقود هركس به حقيقت عقود توجه  «
  .»داند بهرلفظي ادا شود حتي اگر بلفظ طالق هم باشد را، خلع را فسخ نكاح مي

االسالم ابن تيميه نيزآن  باشد. و شيخ و اين راي يكي از دو نظريه ياران امام احمد مي
  . كرده و از ابن عباس نقل نموده است را انتخاب

كند و  داند و دركنار الفاظ توقف مي الفاظ را معتبر ميكه  كسي گويد: سپس ابن تيميه مي
شمارد نه  داند، خلع راگر با لفظ طالق باشد طالق مي دراحكام عقود، الفاظ را معتبرمي

  .   خلع
گويد: قواعد فقه و اصول آن  دهد ومي سپس ابن القيم راي ابن تيميه را ترجيح مي

شود حقيقت و معاني آنها است نه  عات ميكه مرا دهند، بدينكه در عقود آنچه گواهي مي 
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:  گفت باره خلع به ثابت بن قيس در ص: پيامبر گفته است شكل و الفاظ آنها. و در تاييد آن
. وبزنش دستوردادكه با يك حيض عده بگيرد و اين بصراحت  كن زنت را يك طالقه

ق بيان شده رساندكه اين طالق او فسخ نكاح و خلع بوده است اگرچه با الفاظ طال مي
كه فديه  . بعالوه خداوند احكام فديه را برآن جاري ساخته است بديهي است است

اختصاص به لفظ مشخصي ندارد و خداوند لفظي را براي آن معين نكرده است و طالق 
، و داخل در احكام طالق مطلق وكلي نيست و احكام  ، طالقي است مقيد و ويژه اي فديه

گرفتن با سه طهر يا سه حيض  كه از نظر رجعت و عده گونهخاص خود را دارد، همان
  . )1(،داخل در احكام طالق نيست  برابر سنت صحيح

  عوض طالق در خلع 
كه قبالگفته شد، خلع عبارت است ازبرداشتن و ازميان بردن ملكيت بوسيله  همانگونه

و معني خلع . بنابراين مال و عوض يك جزء اساسي است ازمفهوم  ، درمقابل مال نكاح
يابد. پس هرگاه  گيرد و تحقق نمي كه عوض نباشد و تحقق نيابد، خلع صورت نمي ومادام

شود. اگر  كند و از عوض نام نبرد خلع نمي و سكوت» لعتك خا« گويد:  شوهر خطاب بزنش
، چون لفظ  شود و اگر نيتي نداشته باشد چيزي نيست ، طالق رجعي مي نيت طالق داشت
  باشد.  كنايه است و محتاج نيت مي از جمله الفاظ خلع براي طالق

كه جايز باشد، مهريه واقع شود، جايز است عوض خلع نيز واقع  هر چيزي

  گردد  
گويند: خلع در برابر مهريه يا بعضي از آن يا در برابر مال ديگري  علماي شافعيه مي

يشتر باشد ياكمتر. ، خواه آن مال ديگر از مهريه ب غير از مهريه واقع شود صحيح است
خواه آن عوض عين و ذات اشياء و نقد باشد يا بدهي و وام و يا منفعت باشد، فرق 

كه جايز باشد كه مهريه واقع شود، جايز  كه هر چيزي :  كلي آن اينست كند. قاعده نمي
فال «...:  كه عوض و بدل خلع نيز واقع شود، چون خداوند بطور عموم فرموده است است

                                         
  .4/27زاد المعاد ج - 1
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- كه در برابر طالق از او، فديه و بدل بگيرد  گناهي نيست بر وي «» ا افتدت بهجناح فيم
  .» -بقول معروف مهرم آزاد جانم حالل  

. عوض خلع  ، پس شبيه نكاح است بعالوه خلع عقدي است بر تمتع و برخورداري
بايد معلوم و مال باشد و ديگرشرايط عوض را نيزداشته باشد مانند قدرت بر تسليم و 

اي است و  يك عقد معاوضه  . زيراكه خلع استقرار و ثبوت ملكيت عوض دهنده و غيرآن
  . كه صحيح باشد اين مساله درست است باشد و در خلعي  درست شبيه بيع و صداق مي

كه او بداند كه فاسد  يعني الزم نيست  - و اما در خلع فاسد، علم بدان شرط نيست 
پس اگر كسي زن خود را در برابر عوض مجهول  -شود  ، پس حكم برآن مترتب مي است

كه در   اي غيرمعين يا در برابر جنيني كرد، مثل اينكه اورا در برابر جامه ، خلع  و غيرمعين
كرد مثل اينكه زن حامله باشد و او را   ، خلع شكم اين حيوان است يا بشرط فاسدي

كرد يا   بشرط ندادن نفقه خلعكرد مثل اينكه زن حامله باشد و او را   بشرط فاسدي خلع
  بشرط اينكه محل سكونت به وي ندهد يا در برابر يكهزار بمدت نامعلوم و امثال آن خلع

شود و شوهر  كرد، در همه اين احوال خلع نيست و طالق زن بصورت بائن واقع مي
 شود؟ كه مهرالمثل را به وي بپردازد. اما چرا درخلع فاسد جدائي حاصل مي موظف است 

،  ، اگر فسخ نكاح باشد، نكاح بسبب فساد عوض زيرا خلع يا فسخ نكاح است يا طالق
شود. چون فسخ عقود  شود، پس فسخ نكاح نيز در برابر عوض فاسد فاسد نمي فاسد نمي

كه طالق بدون عوض  مانند خود عقود هستند. و اگر خلع فاسد، طالق است معلوم است
شود، پس با وجود عوض فاسد نيز، واقع  ميقتيكه طالق بدون عوض واقع  است و

كه اگر مهرو عوض فاسد هم باشد، نكاح صحيح است بلكه بطريق  شود مانند نكاح مي
  كند. اولي چون طالق قويتراست و سرايت مي

گيرد؟ بدينجهت  ولي چرا در صورتيكه عوض فاسد باشد، مهرالمثل بزن تعلق مي
گردد پس از خلع، چون حق  ميكه اگر عوض فاسد باشد، عوض ديگر بر است

، پس بايد عوضش كه مهريه است  برخورداري و تمتع جنسي اززن قابل برگشت نيست
كه ركن چيزي  شود. بعالوه چيزي  كه شبيه بدان باشد، برآن قياس مي برگردد و چيزي

  كه جهل بدان براي نكاح ضرر ندارد. نباشد، جهل بدان ضرر ندارد، مانند مهريه 



   

  هفقه السن      1434 

 

 

كه در  رتهاي فساد عوض در خلع مانند اينكه بگويد: ترا در برابر آنچهاز جمله صو
  شود و زن مستحق مهرالمثل است .  ، طالق بائن واقع مي كردم باشد خلع مشتم مي

،  طالق  گفته است كه اين در اين صورت اگر در مشتش چيزي نباشد دركتاب وسيط
  گيرد.  و بزن مهرالمثل تعلق مياند طالق بائن است  طالق رجعي است ولي غير او گفته

باشد مانند  ، جايز مي كه در معرض هالك است  اند خلع در برابر چيزي مالكيه گفته
. هرگاه جنين هالك شد چيزي به شوهر تعلق  گاو يا امثال آن است كه درشكم  جنين 

كه موصوف  شود. و خلع در برابر چيزي گيرد و طالق بصورت طالق بائن واقع مي نمي
كرد  كه هنوز نرسيده است و در برابر اينكه اگر وضع حمل اي  شود و در برابر ميوه مين

باشد و حق  حضانت و نگاهداري فرزند به عهده زن نباشد، جايز است و درست مي
گيرد و به وي منتقل مي شود، هرگاه شوهر زنش را  نگاهداري ازفرزند به شوهر تعلق مي

كه از آن اطالع دارد.  ، يا مال دزدي  كرد، مانند شراب  ، خلع در برابرعوض و بدل حرامي
گيرد و طالق بائن خواهد بود. و شراب ريخته  در آن وقت چيزي بشوهر تعلق نمي

كه زن بجاي آن چيزي  شود. والزم نيست شود و مال دزدي به صاحبش برگردانده مي مي
، خواه زن بداند يا  به شوهرش بدهد. چون شوهرخود از حرام بودن آن آگاه بوده است

كند. ولي اگرزن از حرمت عوض اطالع داشته باشد و شوهرازآن مطلع  نداند، فرق نمي
  گيرد. نباشد، خلع الزم نيست و خلع صورت نمي

  كه زن از شوهر گرفته است  افزايش عوض خلع از آنچه 
 ، در عوض كه بزن داده است گويند جايز است شوهر بيش ازآنچه جمهور فقهاء مي

Ÿξ...+فرمايد:  خلع از او بگيرد، چون خداوند مي sù yy$ oΨã_ $yϑÍκö� n=tã $ uΚ‹Ïù ôN y‰ tGøù $#  Ïµ Î/...∩⊄⊄∪_ 
دهد و نفس خود را بدان  كه شوهرازآنچه زن فديه مي بر آنها گناهي نيست « ].229 البقرة:[

  شود. ر ميو اين شامل اندك و بسيا» گيرد، از او اخذ نمايد كند و طالقش را مي آزاد مي
خواهرم زن يكي از انصار بود و در  “ :  گفت كه  كرده   بيهقي از ابوسعيد خدري روايت

  بخواهرم صبردند. پيامبر صميان آنان اختالف پيش آمد و داوري را بحضور پيامبر
»  ؟ آيا حاضر هستي باغي راكه بتو داده است به وي برگرداني« »أتردين حديقته؟«:  گفت
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. سپس باغ را به وي برگرداند و اضافه  حاضرم اضافه برآن نيزبه وي بدهم : گفت خواهرم
  . )1( برآن نيز به وي داد

از او   كه بيش ازآنچه به وي داده است  اند: براي شوهر جايزنيست برخي از علما گفته
: زنم كه با من  كه ابوالزبير گفت كرده است بگيرد. چون دارقطني با اسناد صحيح روايت

: آيا حاضرهستي  خطاب بزن اوگفت ص، پيامبر ام ف دارد، من يك باغ به وي دادهاختال
.  دهم : آري و بيش ازآن نيزمي گفت ؟ زن باغي راكه بتو داده است به وي برگرداني

:  . زن گفت : اضافه برآن الزم نيست فقط باغش را به وي برگردان گفت صپيامبر
  .  حاضرم

خواهند معني عام و شامل قرآن در  كه بعضي مي ه استاين اختالف از اينجا ناشي شد
كنند  كه گمان مي كساني  تخصيص و محدود نمايند. پس » حادي اُ«اين باره را، با احاديث 
كه  گويند: افزايش برآنچه تخصيص داد مي» حادي اُ «توان با احاديث  معني عام قرآن را مي
كه اين تخصيص را  از او بگيرد. وكساني، جايز نيست در برابر خلع  شوهر بزن داده است

:  كه  آمده است» بدايه المجتهد«دانند. در  دانند، گرفتن افزايش بر آن را جايز مي جايز نمي
دانند گويند: مقدار و اندازه  كه عوض خلع را شبيه بديگر عوضها در معامالت مي كساني « 

گرفتن  كنند، حكم مي كه بظاهر حديث عوض بستگي به رضايت طرفين دارد. وكساني
كه آن راگرفتن مال  دانند. گوئي مقدار افزايش برآنچه كه به وي داده است را، جايز نمي

  . »بدون حق مي دانند

  خلع بدون اينكه سببي و علتي باشد 
كه موجبي ومقتضيي براي آن باشد. مانند اينكه مرد عيبي  خلع وقتي جايزاست

و يا حقوق زن را مراعات نكند يا اينكه زن از دراندامها داشته يا بد اخالق باشد 
بترسد كه با چنين شوهري نتواند حدود ومقررات الهي را مراعات نمايد و نتواند با   اين

  .  كه از ظاهر آيه پيدا است او مصاحبت داشته باشد، همانگونه   وي حسن معاشرت

                                         
  اين حديث ضعيف است. - 1
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، زيرا احمد  ع استمحظور و ممنو  ، در ميان نباشد خلع اگر براي خلع سببي و موجبي
زناني خلع  « »المختلعات هن المنافقات«:  اند كه گفت و نسائي از ابوهريره روايت كرده

. بعضي از علما، خلع بدون سبب و  »ند كه در امر زناشوئي منافق و سازش ناپذيرند شو مي
  . دانند نه حرام موجب را مكروه مي

  خلع با رضايت و سازش زوجين  
گيردكه به تراضي و توافق زوجين باشد، چنانچه طرفين توافق و  يخلع وقتي صورت م
تواند شوهر را به خلع مجبور و ملزم سازد. زيرا ثابت و همسرش  تراضي نكنند، قاضي مي

كه باغش را پس بگيرد و  ثابت را ملزم ساخت صشكايت بردند و پيامبر صبه پيامبر
  . گذشت كه در حديث زنش را طالق دهد، همانگونه

  كه از طرف زن باشد كافي است براي خلع  زاع ن
كه تنها نزاع و اختالف كه از  آيد، گويد: از ظاهر احاديث وارد دراين باب برمي شوكاني

كه نزاع  ولي بن المنذرگويد وقتي خلع جايز است “ كافي است براي خلع  طرف زن باشد، 
. طاووس  ستدالل كرده استباشد. او بظاهر آيه ا -زوجين  -و عدم سازش از هر دو طرف 

اند از جمله  گفته اند...گروهي از اين دسته پاسخ داده  و شعبي وگروهي از تابعين نيز چنين
اند: هرگاه زن حقوق و وظايف خويش را نسبت به شوهر انجام نداد، سبب  گفته كه طبري

 گرددكه شوهر نيزاز او بدش آيد وآنوقت نزاع وكشمكش از طرفين است و بدين مي
درباره مخالفت  صكه مخالفت تنها بزن نسبت داده است و اينكه پيامبر ، جهت است

كه از او  ، بلكه همينكه زن اعالم داشت چيزي از ثابت سوال نكرد و از او توضيح نخواست
  . كه مخالفت و نزاع شوهر معتبر نيست آيد، از ثابت سوال نفرمود، مويد آنست بدش مي

  :  اينكه حاضر بپذيرش خلع شود، حرام است، براي  بدرفتاري با زن 
، اورا بيازارد تا خسته شود  كه با عدم انجام وظايفش درباره زنش  هر حرام است بر شو

كرد، خلع باطل است و بدل و عوض آن بزن  وطالق خلعي را بپذيرد. اگر شوهر چنين
  كرده باشد. شود، حتي اگر قاضي نيز بدان حكم دانده مي برگر
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شوهرش   شود، كه هم كه زن از دو جهت متضرر مي ، ر بدين جهت حرام استكا و اين
  را از دست بدهد و هم زيان مالي را تحمل كند. 

  فرمايد: خداوند مي

+ $yγ•ƒr' ‾≈tƒ zƒÏ% ©!$# (#θ ãΨ tΒ# u Ÿω ‘≅Ït s† öΝä3 s9 βr& (#θ èOÌ�s? u!$ |¡ÏiΨ9 $# $ \δö� x. ( Ÿωuρ £ èδθ è=àÒ ÷è s? (#θç7 yδõ‹ tG Ï9 

ÇÙ÷è t7Î/ !$ tΒ £èδθ ßϑçF÷� s?# u HωÎ) βr& tÏ?ù' tƒ 7π t±Ås≈x Î/ 7πoΨ Éi� t6•Β...∩⊇∪_  :اي مومنان براي  «]. 19[النساء
كه زنان را بارث ببريد در حاليكه از اين موضوع ناخوشايند هستند، و  شما حالل نيست

شان را  آنان را درتنگنا و مضيقت قرارندهيد تا به خلع راضي شوند و شما بعضي ازمهريه
كه  كاري را نكنيد، مگراينكه فحشاء آشكاري را مرتكب شوند، پس بگيريد، هرگزچنين

(βÎ÷ +. و  »درآن صورت اشكال ندارد uρ ãΝ›?Šu‘r& tΑ# y‰ ö7ÏG ó™$# 8l÷ρ y— šχ%x6 ¨Β 8l ÷ρy— óΟ çF÷� s?# u uρ 

£ßγ1y‰ ÷nÎ) # Y‘$ sÜΖÏ% Ÿξsù (#ρ ä‹è{ ù' s? çµ÷ΖÏΒ $ º↔ø‹x© 4 …çµtΡρ ä‹ äzù' s?r& $ YΨ≈tG ôγç/ $Vϑ øOÎ)uρ $ YΨ�Î6 •Β ∩⊄⊃∪_  :20[النساء.[ 
، زن ديگري اختياركنيد و بززبان مهريه زيادي داده بوديد،  هرگاه خواستيد بجاي زنازبان  «

او را تحت فشار قرار ندهيد تا او را مجبوركنيدكه چيزي را بشما بدهد و از شما طالق 
كارزشتي را  كار راضي شود آيا چنين بگيرد و به وي بهتان نكنيد و تهمت نبنديد تا بدين

  . »شويد؟ هرگز چنين نكنيد مرتكب مي
، ولي خلع قابل اجرا است  بعضي از علماگويند: اگرچه اين فشار و تضييق حرام است

. و بر  و قابل اجرا است  گويد: خلع در چنين حالتي طالق است نه خلع و اما امام مالك
  وگرفته است به وي برگرداند. راكه ازا  كه عوض خلع شوهرواجب است

  خلع در حالت حيض و حالت طهر و پاكي هر دو جايز است 
، درحال حيض ودرحال پاكي و طهر هر دو جايز  ، مقيد بوقت معين نيست جوازخلع

.  كرده و آن را به زمان خاصي مقيد ننموده است است چون خداوند آن را بطور مطلق بيان

$Ÿξsù yy...+ فرمايد: خداوند مي oΨ ã_ $ yϑÍκö� n=tã $uΚ‹Ïù ôNy‰ tGøù $#  Ïµ Î/...∩⊄⊄∪_ ]:چون  ].229 البقرة
. بدون اينكه  گفته است حكم خلع را نسبت به زن ثابت بن قيس بطور مطلق صپيامبر
  كه حالت حيض در  باره تحقيق فرمايد و تفصيل را از زن استفساركند. بديهي است دراين
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كرد. امام  آن را از او سوال مي صبود، پيامبر زم مي، پس اگر ال زنان چيز نادري نيست
رود،  گيري تفصيل درباره قضاياي احواالتي كه احتمال آنها مي شافعي گفته است عدم پي

كه  از آن زن استفسار نكرد، صبمنزله عام بودن و شامل بودن همه احوال است و پيامبر
ه طالق در حال حيض است كه مورد نهي واقع شد آيا درحال حيض است يا خير؟ چيزي

تا عده زن بدرازا نكشد. درباره خلع اين مطلب مطرح نيست چون زن خود طالب فراق و 
  . نمايد و به طوالني بودن عده راضي است جدائي است و نفس خويش را خلع مي

  كند  كه شوهر خطاب به بيگانه آن را جاري  خلع وقتي 
كند و اين شخص  كند بر اينكه زنش را خلع ، توافق  اي تواند با شخص بيگانه شوهر مي

كه عوض وبدل خلع را به شوهر بپردازد. و جدائي بين زن و شوهر واقع  بيگانه تعهد كند،
گردد، در اين حال خلع متوقف  شود، و اين شخص بيگانه ملتزم بپرداخت عوض خلع

طالق را تواند بدون رضايت زن  ، چون شوهر مالك طالق است و مي بررضايت زن نيست
، واجب  كه آن را پذيرفته است سازد و پرداخت بدل و عوض خلع برآن شخص  واقع
  باشد. مي

كه  خردي است كار سفاهت و بي ، چون اين نيست  صحيح  ابوثور گويد: اين خلع
، مالي را بپردازد و دادن مال در برابر  كسي ديگري كند، در برابر آزادي زن شخصي قبول

فايده ندارد، سفاهت است و تصرف سفيه صحيح نيست و ملكيت  كه براي شخصي چيزي
گويند: وقتي اين عمل صحيح است كه هدف  . علماي مالكيه ي حاصل نيست براي و

شخص بيگانه از پرداخت مال خود، در برابر خلع زن شخص ديگر، ايجاد مصلحت يا 
. در  يح نيستصح  دفع مفسده باشد، ولي اگرمقصودش زيان و ضرر وي باشد، اين خلع

گونه  كه وقتي اين گفته شود، كه شايسته و الزم است  «:  آمده است» مواهب الجليل «كتاب 
بيگانه از پرداخت عوض وبدل خلع   كه هدف شخص ، خلعها در مذهب ما صحيح است

اي باشد، كه بدين شخص بيگانه مربوط  ، حصول مصلحت با دفع مفسده بشوهرآن زن
  . »، ضرر و زيان رساندن بدان زن نباشد آن گردد و هدف او از مي
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شود كه  كه يك شخص بيگانه ملتزم مي كنند، ز مردم دركشورما مي كه امرو اما آنچه
كه نفقه زن مطلقه از شوهرش ساقط شود،  عوض خلع را بپردازد و تنها مقصودش اينست

كار روي داد و نبايد در منع آن بطوركلي اختالفي وجود داشته باشد. و اينكه اگر اين 
تواند از آن عوض منتفع گردد، جاي  گرديد، آيا طالق دهنده مي شخص مرتكب اين عمل

  . نظر است

  كار زن بدست خودش باشد  گردد كه  خلع سبب مي
جمهور علما از جمله پيشوايان مذاهب چهارگانه فقهي برآنندكه هرگاه مردي زنش را 

بدست خود او است و مرد حق مراجعت كاراو  شود، خلع نمود زن مالك نفس خود مي
به وي را ندارد، چون اين مال را بدل خلع پرداخته تا از بند زناشوئي او رهائي يابد، 

شود. تا  كند، هدف و غايت زن ازاين فديه دادن حاصل نمي اگرمرد بتواند به وي مراجعه
آن را بپذيرد، مرد ، به وي برگرداند و زن نيز گرفته است جائيكه اگرشوهرچيزي راكه از زن
  كند چون همينكه  حق نداردكه در عده به وي مراجعه

گردد. از ابن المسيب و  شود و زن از او جدا مي گرفت طالق بائن مي خلع صورت
كند، چيزي را كه از او گرفته  كه اگرمرد خواست بزنش مراجعت زهري روايت شده است

  گواه بگيرد.   به وياست بايد در حال عده به وي برگرداند و بر رجعت 

  جايز است زن خلع شده را با رضايت وي عقد بست
خود را با رضايت او در عده مجددا عقد كند و با او   تواند زن خلع شده شوهر مي

  ازدواج مجدد نمايد. 

  كه اهل تمييز است   اي كردن زن صغيره خلع
كند و  هر خود خلع، با شو كه اهل تمييز است اي  گويند: اگر زن صغيره ها مي حنفي

شود و الزم نيست بر  نفس خويش را آزاد نمايد، طالق او بصورت طالق رجعي واقع مي
  اوكه مالي بشوهرش بپردازد.



   

  هفقه السن      1440 

 

 

برد بمعني  كه شوهر براي خلع بكار مي شود، چون عبارتي بدينجهت طالق او واقع مي
سي صادر ، چون از ك تعليق طالق بقبول و پذيرش زن است و اين تعليق صحيح است

گرديده  ، حاصل كه پذيرش و قبول زن است كه اهليت آن را دارد و معلق عليه شده است
است و زن اهليت براي قبول را دارد، چون براي قبول معتبر، تمييز و تشخيص اوكافي 

كه او صغيره مميزه باشد، پس چون معلق عليه تحقق يافته است طالق معلق  است وگفتيم
كه مال را بشوهرش بپردازد، بدينجهت  ما اينكه بروي الزم نيستيابد. ا نيزتحقق مي

باشد و اهليت بخشش مال را ندارد، چون براي اهليت تبرع و  كه او صغيره مي است
باشد. اما اينكه  ، شرط مي ، عقل و بلوغ و عدم حجر بجهت سفه يا بيماري بخشش مالي

باشد،  از طرف زن صحيح نميكه چون التزام مالي  ، بدين سبب است طالق رجعي است
گردد پس طالق رجعي  طالق مجردي خواهد بود كه مالي در برابرآن پرداخت نمي

  شود. مي

  كه اهل تمييز نيست  اي  خلع صغيره
، چون اهل تمييز نيست پس  كه اهل تمييز نباشد اصال طالق نيست اي خلع زن صغيره

  ه است تا معلق تحقق يابد. باشد، پس معلق عليه تحقق نيافت قبول وي معتبر نمي

  كه محجور عليها باشد  خلع زني
منع   ، محجور عليها بوده و از تصرف اند: هرگاه زني بعلت سفاهت وسبك عقلي گفته

كند برمالي و او بپذيرد، طالق او رجعي خواهد بود و بر  شده باشد و شوهر با وي خلع 
حكم صغيره مميزه داردكه تصرف  او الزم نيست از اين بابت چيزي بشوهرش بپردازد، او

  .  ماليش صحيح نيست و قبول او معتبر است

  شود  كه بين ولي زن صغيره و شوهرش واقع مي خلعي 
كه شوهر بپدر زن  بين ولي زن صغيره وشوهرش واقع شود، بدينگونه  هرگاه خلع

. يا » كردماش خلع  دخترت را در برابر پس دادن مهريه  «» خلعت بنتك على مهرها« بگويد:
بگويد: دخترت را در برابرفالن مبلغ ازمال او، خلع كردم و پدرش عوض و بدل خلع را 
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، دراين صورت زن وپدرش ملزم بپرداخت مال به  ، طلقت قبلت تضمين نكند وتنها بگويد:
، شده  شود، چون طالق معلق است بقبول وقبول واقع شوهر نيستند. ليكن طالق واقع مي

  شود.  كه پدراهليت قبول را دارد، پس طالق واقع مي ست، بديهي ا است
كه اهليت ملزم بودن تبرعات را  ، براي اينست اما اينكه زن ملزم بپرداخت مال نيست

كه آن را تضمين نكرده  ، براي اينست ندارد. اما اينكه پدرش ملزم بپرداخت مال نيست
.  نشده باشد بر وي الزامي نيستكسي ملتزم چيزي  . وقتي است وآن را بعهده نگرفته است

  باشد. كند ملزم بپرداخت آن مي لذا اگرآن را تضمين
شود چون معلق عليه قبول پرداخت بدل  اند: در اين حال طالق واقع نمي گفته برخي

يابد و  ، نه قبول تنها. چون آن صورت تحقق نيافته است پس معلق نيز تحقق نمي است
  شود.  قول اول عمل ميباشد، ليكن ب اين قول ظاهر مي

  كه بيمار است  خلع زني 
كه زن  بدون خالف اگر زني دربيماري مرگ خلع را بپذيرد، جايز است همانگونه 

كه واجب   كار را بكند و فرقي با هم ندارند. ولي درباره مبلغي  تواند اين تندرست مي
ا كند و  ره شوهر پرواند، مبادا زن بحساب ورثه دربا ، بشوهر بپردازد اختالف كرده است

  كمتر گردد.  بيش از ارثش بشوهر بپردازد، تا سهم ورثه 
  : اين اختالف بشرح زير است

: عوض خلع بايد باندازه ارث شوهر از او باشد، اگر از اندازه  گفته است امام مالك
سهم االرث شوهر بيشتر باشد، حرام است بايد مبلغ اضافي برگردانده شود و اطالق واقع 

  گردد و هرگاه شوهر تندرست باشد از همديگر ارث نمي برند .  شود و اجرا مي مي
گويند: اگرزن در آن حال به اندازه ميراث شوهر ازاو يا  حنابله نيزمانند مالك مي

كمترازآن خلع نمود ونفس خويش را بازخريد، خلع صحيح است وشوهر حق رجوع 
، خلع صحيح است ومقدار اضافي باطل  ، خلع را پذيرفت ندارد واگربر مبلغ بيش ازآن

  . است
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است و   صحيح  ، خلع گويند: اگر بر مقدار مهرالمثل خود، خلع را پذيرفت امام شافعي  
اگر بيش از مهرالمثل باشد، مقدار اضافي از يك سوم ماترك پرداخت مي شود و تبرع و 

  آيد. بخشش بحساب مي
ط آنكه عوض خلع بيش ازيك سوم گويند اين خلع صحيح است بشر ها مي اما حنفي

آيد و  مايملك زن نباشد، چون تبرع و بخشش در بيماري مرگ وصيت بحساب مي
وصيت براي بيگانه تنها در يك سوم ماترك قابل اجرا است وشوهر پس از خلع اجنبي و 

  باشد. بيگانه مي
چيز را  اند: اگر اين زن بيمار در حال عده بميرد شوهر كمترين چيز از اين سه گفته

، يعني ازاين سه تا هركدام كمتر  ، وارث شوهراز وي گيرد: بدل خلع، يك سوم ماترك مي
اند  كرده و دست بيكي شده گيرد. زيرا زن در بيماري مرگش با شوهر توافق باشد آن را مي

از او قرار داده است لذا   گرفته و سهم او را بيش از ارثش را سنگين   كه زن بدل خلع
گيرد و بدينگونه در  كمترينش به وي تعلق مي ياط و حفظ حقوق ورثه او،بجهت احت

  : اگر زن در حال عده بميرد به شوهرش شود.گفتيم ، عمل مي جهت خالف توطئه آنان
بهبود يافت و درآن   گيرد. ليكن اگر زن از اين بيماري كمترين اين سه چيز تعلق مي

گيرد، زيرا  ع نام برده است به شوهرش تعلق ميكه زن در برابر خل بيماري نمرد، تمام آنچه
  گرددكه تصرف زن در بيماري مرگ نبوده  معلوم مي
  است. 

اما اگرزن بعد از انقضاي عده بميرد تمام بدل خلع كه مورد توافق آنها بوده است به 
افزونتر نباشد. چون در حكم وصيت “  تركه “ گيرد، بشرط آنكه از يك سوم  شوهر تعلق مي

) بدان عمل  مصري ( 1946آنچه كه امروز در دادگاههاي شرع پس از صدور قانوناست 
و يك   كه اگر زن مرد خواه در عده يا بعد از انقضاي آن باشد از بدل خلع شود، اينست مي

گيرد. زيرا اين قانون وصيت را براي  كمترباشد آن به شوهرتعلق مي سوم تركه هركدام
بيشتر نباشد، آن را “  تركه “ د و بشرط آنكه از يك سوم دان وارث و غير وارث جايز مي

  .  داند ونيازي به اجازه هيچ نيست قابل اجرا مي
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كه زن خواسته است بيشتر از سهم االرث را  كنيم كه فرض بنابراين نيازي نيست  
  . كنيم كار منع بشوهرش بدهد و او را از آن

  ؟ آيا خلع طالق است يا فسخ نكاح
باغ را از او بگير و او را يك   «» خذ الحديقة وطلقها تطليقة«:  صپيامبر با توجه بگفته

كه مقتضي فراق  . زيرا فسخ آنست جمهور علما برآنندكه خلع طالق بائن است»  طالق ده
و جدائي باشد و شوهر در آن اختياري نداشته باشد و حال آنكه در خلع شوهر اختيار 

  . دارد پس خلع فسخ نيست
لما ازجمله امام احمد وداود از فقهاء و ابن عباس و عثمان بن عفان و ابن بعضي از ع

عمراز اصحاب برآن راي هستندكه خلع فسخ نكاح است چون خداوند در قرآن فرموده 

$ß,≈n=©Ü9$# Èβ +:  است s? §÷s∆...∩⊄⊄∪_ ]:گفته است  و بدنبال آن از فديه دادن زن سخن]. 229 البقرة

$ βÎ*sù +يد: فرما سپس بدنبال آن مي yγs) ‾=sÛ Ÿξ sù ‘≅ ÏtrB …ã& s! .ÏΒ ß‰ ÷èt/ 4 ®L ym yxÅ3Ψs? %¹` ÷ρy— 

…çν u�ö� xî...∩⊄⊂⊃∪_ ]:كه  نيز طالق باشد پس طالقي -خلع  -چنانچه فديه دادن زن  ].230 البقرة
زن بعد ازآن براي شوهرش حالل نخواهد بود، مگر اينكه شوهر ديگري اختياركند و پس 

بعد از انقضاي عده مجددا با وي عقد نكاح بندد، طالق چهارم خواهد  از طالق دادن او و
  . بود نه طالق سوم وحال آنكه چنين نيست

كه درفسخ بيع پيش  گويند فسخ با تراضي طرفين جايزاست همانگونه اين دسته
  . )1(آيد مي

د كه طالق بع كه برآن داللت داردكه خلع طالق نيست اينست گويد: چيزي ابن القيم مي
كه  گردد، ، اگر تعداد سه طالق تمام نشده باشد، سه حكم برآن مترتب مي از همبستري

بود اين احكام برآن نيزمترتب  شود، چنانچه خلع طالق مي مترتب نمي  هيچكدام برخلع
  : شد و حال آنكه نيست مي

  كند.  تواند بزن خود مراجعت  : پس از طالق شوهر مي اول

                                         
  .2/65بدايه المجتهد ج  - 1
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د سه طالقه است چنانچه سه طالقه تمام شود نكاح كاهش عد : طالق موجب دوم
باشدكه زن شوهر ديگري اختيار كند و با وي  مجدد زن براي شوهرش تنها وقتي جايزمي

  همبستر شود. 
  .  : عده طالق سه طهريا سه حيض است سوم

. و  كه در خلع رجوع بزن صحيح نيست برابر نص صريح و به اجماع ثابت شده است
  .)1( كه عده خلع تنها يك بارحيص است ، قوال اصحاب ثابت شده استبرابر سنت و ا

كه خلع بعد ازدو طالقه شدن زن جايزاست و  و برابرنص صريح ثابت شده است
بود ديگر  تواند بعد از خلع او را سومين طالق نيز بگويد، چنانچه خلع طالق مي شوهر مي

كه خلع طالق  . پس معلوم گشتتوانست زن را، سومين طالق بگويد بعد ازآن شوهرنمي
  .  نيست

داند، آن را طالق بائن بحساب  كه خلع را طالق مي گروهي : نتيجه اين خالف اينست
- باشد  آورد، پس اگر خلع بعد از دو طالقه باشد، نكاح مجدد بدون محلل جايز نمي مي

كه زن   سيك  آورد، بنابر اين داند آن را طالق بحساب نمي كه خلع را فسخ مي وگروهي 
تواند بدون محلل با زنش مجدداً  كند، سپس پشيمان شود مي خود را بعد از دو طالقه خلع

كند و نيازي به محلل نيست چون او تنها دو طالق را قبالگفته است و خلع لغو و  ازدواج
كه خلع را  كساني پوچ است و از نظر كاهش عدد طالق تاثيري ندارد. در حاليكه بقول

شود و نكاح مجدد  كامل مي باشد تعداد سه طالقه  نند اگر خلع بعد از دو طالقدا طالق مي
  نياز به محلل دارد.

  گيرد؟   كه خلع شده طالق تعلق مي  آيا به زني 
كه خلع شده طالق تعلق  ، به زني خواه خلع را طالق بدانيم يا فسخ بحساب آوريم

ن ازشوهر خود بيگانه و گرفت برابرهر دومذهب ز گيرد و همينكه خلع صورت نمي
  . گردد بنابراين نيازي به طالق نيست نامحرم مي

                                         
ده گفته است اين بهترين و قويترين دليل است بر اينكه خلع فسخ نكاح است نه طالق چون ع خطابي - 1

  .  طالق سه حيض يا سه طهر است
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شود لذا  گويد: براي زن خلع شده طالق الزم است و طالق به وي ملحق مي ابوحنيفه
كند. چون  ازدواج   كه طالق بتي داده شده است تواند با خواهر زني براي او شوهر نمي

  .  هنوز رابطه بكلي قطع نشده است

  كه طالق خلعي شده است  زني عده  
كه عده زن خلع شده يك حيض است درداستان ثابت بن  درسنت نبوي ثابت شده

كه بر تو دارد  آنچه «» خذ الذي لها عليك وخل سبيلها«:  گفت به وي صكه پيامبر قيس آمده
بزن او دستور  صشود. پيامبر : اطاعت مي . اوگفت» طالقش ده -از او بگير و آزادش كن 

  .  گردد ادكه تنها يك حيض را عده بگيرد و بخانواده خود ملحقد
  كه راويان آن موثوق به هستند.  كرده  نسائي آن را با اسنادي روايت

اند و در روايتي از امام احمد نيز چنين آمده  عثمان و ابن عباس نيز چنين راي داده
نيز چنين است و  . و مذهب اسحاق بن راهويه كه صحيحترين روايت از او است است
. زيرا عده  : مقتضاي قواعد شريعت چنين است االسالم ابن تيميه آن را برگزيده وگفته شيخ

گيرد  كه مراجعت شوهر در آن صورت مي بدينجهت سه حيض است تا زمان و مدتي
طول بكشد وشوهر اين فرصت را داشته باشد تا بتدريج پشيمان گردد و بتواند بدو 

كه مراجعت صحيح نيست مقصود از عده برائت رحم و اطمينان  تيمراجعه نمايد: وق
  . يافتن است ازاينكه زن آبستن نباشد و يك حيض براي اين مطلب كافي است

  . كافي است كه براي استبراء رحم نيز يك حيض همانگونه 
معوذ و   بيع دختر كه مذهب عثمان بن عفان و عبداهللا بن عمر و ر گفته است ابن القيم 

ويش از بزرگان اصحاب چنين است و در ميان اصحاب كسي با آنان مخالفت نكرده عم
كه او از ربيع دختر  كرده است : همچنين ليث بن سعد از نافع موالي ابن عمر روايت است

كردكه درزمان عثمان بن عفان  كه او براي عبداهللا بن عمر نقل معوذ پسر عفراء شنيده است
كه  : گفت د و عمويش پيش عثمان رفت و به ويكرده بو شوهرش او را خلع 

:  گفت پذيرفته است آيا از خانه او نقل مكان بكند؟ عثمان  امروزدخترمعوذ ازشوهرش خلع
اي بگيرد. ليكن نبايد  برند. و الزم نيست عده كند و آنان از همديگر ارث نمي نقل مكان
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: عثمان از  عبداهللا بن عمرگفتبيند مبادا آبستن باشد.  شوهركند تا اينكه يك حيض را مي
كه اين  از ابوجعفر نحاس نقل شده» الناسخ والمنسوخ«باشد. دركتاب  ما بهتر و داناتر. مي

كه  ... ليكن مذهب جهمور علماء آنست اجماع است صمساله در ميان اصحاب پيامبر
  شوند. ، سه حيض است اگر از زناني باشدكه قاعده مي عده زن خلع شده

  = سرپيچي از انجام وظايف و تمرد از حقوق زن  نشوز مرد 
هرگاه زن نگران اين باشدكه شوهرش بعلت پيري يا بيماري يا زشتي او از او روي 

كه با هم صلح  گناهي نيست برگرداند و وظايف شوهر را نسبت به وي انجام ندهد، برآنان
ب رضايت شوهرش زن براي جل  كنند وبا هم توافق نمايند، اگرچه دراين سازش وسازش

  فرمايد: از بعضي از حقوق خويش صرف نظركند وگذشت نمايد. زيرا خداوند مي

+ ÈβÎ)uρ îο r& z÷ö∆ $# ôMsù%s{ .ÏΒ $ yγÎ=÷è t/ # �—θ à±çΡ ÷ρr& $ZÊ# {� ôã Î) Ÿξsù yy$ oΨ ã_ !$ yϑÍκö� n=tæ βr& 

$ ys Î=óÁ ãƒ $yϑæη uΖ÷� t/ $[s ù=ß¹ 4 ßxù=÷Á9 $#uρ ×�ö�yz...∩⊇⊄∇∪_  :هرگاه زني ترس « ].128[النساء
كند يا ترس ازاين داشته باشدكه از  داشته باشدكه شوهرش در انجام وظايف خود كوتاهي

كه در  گناهي نيست   توجه باشد. دراين صورت برآنان او روي بگرداند و نسبت به وي بي
كنند و صلح و سازش از جدائي و طالق بهتر   ميان خود با هم توافق و صلح و سازش

كه زن  اين در حالي است « : گفت كه  كرده  ي درباره اين آيه از عايشه روايت . بخار» است
خواهد و به وي توجهي ندارد و  باشد كه شوهر چيزي از او نمي پيش شوهر خود مي

خواهد او را طالق دهد و زن ديگري را اختياركند، دراين حال زن به شوهرخود  مي
كن و تو از نفقه من و نوبت  ن ديگري ازدواج، با ز گويد: مرا نگهدار و طالقم نده مي

  .»خوابيدن پيش من معاف و آزاد هستيد
  :  ابوداود از عايشه روايت كرده است كه

بعلت عدم رغبت به   -  صترسيد كه پيامبر كه پير شده بود مي سوده دختر زمعه وقتي « 
روزهاي  : اي رسول خدا من حاضرم نوبت همخوابگي و گفت  از او جدا شود،  -وي 
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: درباره  . و گفت اين پيشنهاد وي را پذيرفت صخويش را به عايشه واگذار كنم و پيامبر

(ÈβÎ +:  اين رويداد آيه uρ îο r&z÷ö∆   ».-و بر اين توافق صحه گذاشت  - گرديد.  نازل _... #$
كرد كه از نوبت روزهاي  : هرگاه زن با شوهر خود سازش و توافق  در مغني آمده است

كند يا از هر دوي آنها بگذرد جايز   ي خود يا از نفقه خويش چشم پوشيهمخوابگ
  كند. تواند اين حقوق خويش را مطالبه ... هرگاه زن پشيمان شد مي است

به  گويد: اگر  : اگرمردي مرتكب غيبت از زن خود گردد و به وي اما احمدگفته است
گويد:  ، زن هم درپاسخ او مي يدان ، واال خود بهتر مي دهي خوب اين غيبت من رضايت مي

  تواند ازاين رضايت برگردد. باشد. و زن هروقت پشيمان شد مي ، جايزمي من راضي هستم

  نزاع و اختالف بين زوجين  
هرگاه بين زن و شوهر نزاع و اختالف شديد، پيش آمد و دشمني آنان باال گرفت و 

ي آنان در معرض از هم ترس آن در بين بود كه از هم جدا شوند و زندگي زناشوئ
كند تا كار آنان را بررسي كنند و  ، حاكم شرع دو نفر داور را تعيين مي پاشيدگي قرارگرفت

 كنند و زندگي زنا كه بمصلحت آنان است انجام دهند تا بين آنان صلح و سازش آنچه

 βÎ)uρ÷+د: فرماي شوئي را ادامه دهند يا بدان خاتمه دهند و طالق را پيشنهاد كنند خداوند مي

óΟ çFøÅz s−$ s) Ï© $ uΚÍκÈ] ÷� t/ (#θèWyè ö/ $$sù $ Vϑs3ym ôÏiΒ  Ï&Î# ÷δr& $ Vϑs3 ym uρ ôÏiΒ !$ yγÎ=÷δ r&...∩⊂∈∪_  :النساء]

هرگاه از اختالف و نزاع بين زن و شوهر نگران بوديد و ترس داشتيد يك داور از  «]. 35
كه  كنند و آنچه   بررسي خانه مرد و يك داور از خانواده زن بفرستيد تاكار آنان را

كه عاقل و بالغ و عادل و مسلمان  . شرط داوران آنست »بمصلحت آنان است انجام دهند
كه حتما از خانواده زن و شوهر و فاميل آنان باشند اگر از غير  باشند. و الزم نيست

باشند  كه از خانواده آنها ، ليكن بموجب آيه بهتر است  خانواده آنان باشند نيز جايز است
  شود.  در آيه برندب حمل مي» امر «چون دلسوزترند و از حال آنان آگاهتر هستند و معني 
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توانند بدون رضايت زوجين يا وكالت از جانب آنان هركاري راكه آن را  داوران مي
بمصلحت زوجين تشخيص دهند، انجام دهند، پيوند زناشوئي را به حال خود باقي 

  هند.بگذارند يا آن را پايان د
اينست راي و مذهب علي بن ابيطالب وابن عباس وابوسلمه ابن عبدالرحمن و شعبي 
و نخعي و سعيد بن جبيرو مالك و اوزاعي و اسحاق و ابن المنذر و قبال در فصل 

  . گفتيم اي از آن سخن جداگانه

  ظهار 
ر كه شوه  گرفته شده است و دراصطالح شرع آنست بمعني پشت » ظهره «ظهار ازكلمه 

: يعني  تو بر من چون پشت مادرم هستي «» أنت علي كظهر أمي«به زن خود گويد: 
. در كتاب فتح » كه پشت مادرم بر من حرام است تو نيز بر من حرام هستي همانگونه 
كه بدينجهت پشت و ظهر ذكر شده است نه اندامهاي ديگر، چون معموال و  آمده است

اند. و زن نيز بدان  ناميده» ظهره «سواري را  غالبا محل سواري پشت است ولذا مركب
  .   تشبيه شده است چون مركوب مرد است

شد و اسالم اين حكم را باطل ساخت و  در دوره جاهلي طالق محسوب مي» ظهار «
ظهار را وسيله تحريم زن بر مرد قرار داد، مگراينكه شوهركفاره و تاوان آن را بپردازد. 

مود و مقصودش طالق بود، طالق نيست بلكه ظهار است و هرگاه مردي با زنش ظهار ن
هرگاه مردي زنش را طالق داد و مقصودش ظهار بود طالق است نه ظهار. بنابراين 

و مقصودش از آن طالق باشد، اين ظهار است و طالق  »ّمي  اُ  نت علی کظهر  ا«:  اگرگفت
زمان جاهليت طالق بود و  گويد: چون ظهار در شود. ابن القيم نيست و طالق او واقع نمي

گشت پس جايز نيست دوباره بحال اول برگردد و ظهار طالق باشد. و اوس بن  منسوخ 
الصامت بقصد طالق با زن خود ظهار نمود و حكم ظهار درباره او اجرا شد، نه حكم 

. بعالوه ظهار درباره حكم خود صراحت دارد پس جايزنيست آن را كنايه از حكمي  طالق
كه مراعات حكم خدا و قضاي  . بديهي است كه شرع خدا آن را باطل ساخته است بگيريم 

  .   تر و واجبتر است خدا شايسته
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فرمايد:  باجماع علما ظهار حرام است و اقدام بدان جايز نيست زيرا خداوند مي
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كنند، بايد بدانندكه زنانشان مادران آنان نيستند و  كه ازشما با زنان خود ظهار مي كساني «
كه با زنان  زايند، و براستي اينگونه اشخاص گر زناني كه آنان را ميمادران آنان نيستند م

اند و گناه بزرگي  كنند، سخن زشت و ناشايست و دروغي را مرتكب شده خود ظهارمي
  . »گناه بزرگ را عفو كند ، شايد اين است براستي خداوند بخشنده و آمرزنده است

مت با زن خود خوله دختر مالك كه اوس بن صا باره اصل ظهار در سنن آمده است در
كرد و شكايت خود  مجادله ص، ظهار نمود كه اين زن درباره اين ظهار با پيامبر بن ثعلبه

:  گفت  ، شكايت او را شنود. خوله را به سوي خداوند برد و خداوند بر باالي هفت آسمان
رد رغبت كرد، من زن جوان و مو  كه اوس بن صامت با من ازدواج اي رسول خدا وقتي

دارم مرا پيش خود چون  گذشته و فرزندان فراواني   مردان بودم و حاال كه سني از من
  : خطاب به وي گفت ص، پيامبر كرده و با من ظهار نموده است  مادرش

كاري  كار تو چيزي پيش من نيست از دست من درباره« »ما عندي في أمرك شئ«
گويد كاري  خداوندا حاالكه پيامبرت مي «» ليكاللهم إني أشكو إ«:  گفت . خوله»آيد برنمي

  . »آورم و از توكمك مي طلبم آيد، من شكايت خود را پيش تو مي از دستم برنمي
من فرزندان خرد وكوچكي دارم اگر آنها پيش  صاي پيامبر «:  كه اوگفت روايت شده 

كه قرآن درباره او .  »كشند گرسنگي مي  شوند و اگر آنها را خودم ببرم اوس بمانند تلف مي
  نازل شد... .

شنود،  ها و صداها را مي كه همه ناله ، : حمد و ستايش خاص خدائي است گفت  عايشه
كرد و من در گوشه خانه  و به او شكايت  صله دخترثعلبه آمد پيش پيامبر براستي خو

قرآن  شنيدم و بر من مخفي مي ماند و بدنبال آن كه بعضي ازسخنان خوله را نمي ، بودم
  نازل شد:
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، خداوند مجادله و  ت خود را به خداوند برداشتكرد و شكاي شوهرش با تو مجادله مي
در جواب خوله  صپيامبر »... شنود براستي خداوند شنوا و بينا است محاوره شما را مي

  پس از اين آيه فرمود: 
اي  : او ندارد كه برده اي را آزادكند. خوله گفت كفاره ارتكاب اين جرم برده بايد او به 

دو ماه پشت سر هم و بدون فاصله روزه بگيرد،  : پس گفت صرا آزادكند. پيامبر
.  تواند روزه بگيرد و بروي روزه نيست : اي رسول خدا او پيرمرد است و نمي گفت خوله
: اوچيزي ندارد تا صدقه و  گفت كند. خوله : پس شصت مسكين را اطعام گفت  صپيامبر

: من  گفت نم وخولهك كيسه خرماكمك مي : من او را با يك گفت صاحسان بدهد. پيامبر
.  = آفرين نيكوكردي  حسنت فرمود: ا ص. پيامبر كنم كيسه خرما او راكمك مي نيزبا يك

  كن و پيش پسرعمويت برگرد.  پس بجاي او شصت نفرمسكين را اطعام
كه سلمه پسر صخر بياضي در ماه رمضان با زنش ظهار نمود و يك  در سنن آمده است

نت بذاك  : ا گفت به وي  صبا وي همبستر شد پيامبر شب پيش ازتمام شدن ماه رمضان
كاري را  اي رسول خدا من چنين «:  گفت  ؟ اي سلمه كاري را كرده ؟ آيا تو چنين  يا سلمه

و من در برابر امر خداوند صابر و شكيبا  -دو بار آن را تكرار كرد  - ام  مرتكب شده
 صباره من اجرا كن پيامبر رهستم و هر حكمي را كه خداوند بتو نشان داده است د

،  كرده است  صكه بحق ترا پيامبر  : سوگند بدانكس . سلمه گفت اي را آزاد كن : بنده گفت
: پس دو  گفت ص. پيامبر كه آن را آزاد كنم  جز گردن خود گردن ديگري را مالك نيستم

  مرتكب اين كه در روزه و در اثر آن : مگر نه اينست  ماه پشت سر هم روزه بگير، او گفت
.  : يك وسق = شصت صاع خرما به شصت نفر مسكين بده گفت ص... پيامبر ؟ ام كار شده

كه ترا بحق پيامبر كرد، ديشب بدون طعام شب را  كس  : سوگند بدان  گفتم گويد:   سلمه
: برو پيش بني رزيق تا صدقه خود را بتو  گفت ص. پيامبر بروز آورديم و طعامي نداريم

. يعني زكات بني رزيق را بتو بدهند كه  كن  ن را اطعام شصت نفر مسكينبدهند و آ
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كن و بقيه را خودت و عيالت بخوريد. گويد:  شصت صاع آن را اطعام شصت نفر مسكين 
: نزد شما در تنگنا و مضيقه بودم و نسبت به من راي خوب  پيش قوم خود رفتم و گفتم

كن پيش پيامبر، گشايش و حسن راي را يافتم نداشتيد و نظرتان درباره من خوب نبود لي
  . » و صدقه و زكات شما را به من داده است

  آيا ظهار تنها اختصاص به پشت مادر دارد؟  
جمهور علماگويند ظهار اختصاص به مادر دارد يعني تنها اگر بگويد تو بر من مانند 

. پس اگر  ده استكه در قرآن و سنت آم شود، همانگونه  ، ظهار مي پشت مادرم هستي
تو  «» ختي  اُ  نت علی کظهر ا«ظهار است ولي اگر بزنش بگويد:  »ّمي  اُ   انت علی کظهر«:  گفت

  . . ظهار نيست» بر من چون پشت خواهرم هستي
و اگر پشت هر محرمي را بگويد  )1(شوند اند: همه محارم قياس بر مادر مي گفته برخي 

وزاعي و ثوري و شافعي  اند علماي حنفي و ا گفته شود. از جمله كساني كه چنين ظهار مي
كه شوهر زنش را  اينست  گويند: ظهار باشند، اينان در يكي از دو قولش و زيد بن علي مي

كند، مقصود محارم ابدي است خواه  ، بيكي از محارم خود تشبيه  در تحريم و حرام بودن
شد چون علت آن تحريم به نسب يا مصاهره و دامادي و يا رضاعي و شير خوارگي با

  .  ابدي و موبد است
گويد: او خواهرم و مادرم است و مقصودش اين باشدكه باندازه آنها  اگركسي بزنش

  شود. ، اين اظهار نمي برايم محترم و موقر است

  ؟  كسي صحيح است ظهار از چه
كه شوهر عاقل بالغ مسلمان اين تشبيه را خطاب  ظهار تنها وقتي صحيح است

  كه با ازدواج صحيح و قابل اجرا بعقد وي درآمده باشد. ويد، زنيگ بزنش

                                         
: تو بر من مانند پشت  گفت گانه فقه و روايتي از احمد بر آن هستندكه اگر زن بشوهرش پيشوايان سه - 1

كه اگر شوهر با وي همبستر شود  گفته  اي نيست و احمد در روايت ديگري  ، بر او كفاره مادرم هستي
  . مولف  و خرقي اين راي را برگزيده است كفاره را بپردازد كه  بر آن زن واجب است 
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  ظهار موقت 
انت علي كظهر «كه شوهرتا مدتي معلوم با زنش ظهاركند وبگويد:  ظهارموقت آنست

  .» تو تا شب بر من مانند پشت مادرم هستي « »أمي إلى الليل
ظهار است و حكم  كرد. اينهم سپس پيش از پايان مدت با وي همبستر شد و نزديكي 

  ظهار مطلق دارد. 
گناه نشد و تا پايان مدت با وي  : هرگاه در ظهار موقت مرتكب  گفته است حطابي

  همبستر نگرديد علما درباره حكم آن اختالف دارند:
 »انت علی كظهر أمي إلى الليل «:  گفت اند: هرگاه كسي بزنش مالك و ابن ابي ليلي گفته

ه ظهار بپردازد اگر چه با وي همبستر هم نشده باشد. و بيشتر اهل كفار كه  بروي الزم است
اي  كفاره  اند: اگر عهد خود را نشكند و در اين مدت با وي نزديكي نكند بر وي گفته  علم

گويد: امام شافعي درباره ظهار موقت دو قول دارد كه بموجب  ، سپس خطابي الزم نيست
  . يكي ازآنها ظهار موقت ظهار نيست

  ؟  يجه و اثر ظهار چيستنت
گردد: اثر  كسي با زنش ظهار كرد و ظهارش صحيح بود دو اثر برآن مترتب مي هرگاه 

كه با زنش همبسترگردد مگر اينكه كفاره ظهار بپردازد. چون خداوند  : بر او حرام است اول

...+فرمايد:  مي ÏiΒ È≅ ö6s% βr& $¢™!$ yϑtFtƒ...∩⊂∪_ ]:ادلةاز آنكه با هم تماس داشته  بايد پيش « ].3 ا
. و مقصود از تماس همبستري و جماع است همانگونه كه »گردد باشندكفاره پرداخت

همبستري حرام است مقدمات آن نيز از قبيل بوسه و معانقه و امثال آن حرام است و 
  اينست مذهب جمهور علما. 

اند: پيش  گفته-از جمله ثوري و يكي از دو قول امام شافعي  - بعضي از اهل علم 
. اثر  كنايه از جماع است ، چون تماس درآيه ، تنها جماع و همبستري حرام است ازكفاره

  .  كفاره با عودت و برگشتن است : وجوب دوم

  ؟ عودت در ظهار چيست 



  1453     الزواج ازدواج كردن
  

  

علما درباره عودت در ظهار اختالف دارند: قتاده و سعيد بن جبير و ابوحنيفه و ياران 
باشد و برگشتن از  ، عودت مي كه باظهار حرام شده است  قصد جماعاند: اراده و  او گفته

كرد بمعني پشيمان شدن از عزم  رود. چون همينكه شخص اراده آن تصميم ظهار بشمار مي
خواهد با زنش تماس داشته باشد خواه عمال تماس برقرار كند  و تصميم قبلي است و مي

  يا خير.
   - شود  كفاره واجب مي بنابر اين -
تواند او را طالق دهد  كه مي  گويد: نگه داشتن زن بعد از ظهار در مدتي مام شافعيا

برگشتن و عودت است زيرا تشبيه زن به مادر مقتضي جدائي از او است و نگه داشتنش 
و طالق ندادنش خالف آن است پس همينكه او را نگه داشت و طالق نداد بمنزله 

  پشيمان شدن از قول مخالف با آن مي باشد.  باشد، چون پشيمان شدن از قول خود مي
اند: برگشتن و پشيمان شدن از ظهار تنها تصميم بر جماع  امام مالك و امام احمدگفته

  ، اگر چه عمال جماعي هم صورت نگرفته باشد. است
  گويند: اند: اعاده لفظ ظهار موجب كفاره است آنان مي داود و شعبه و اهل ظاهرگفته

  . گردد نه باگفتن ظهار اول هار واجب ميكفاره باعاده ظ

  كفاره  همبستري پيش از دادن 
كه قبال گفته شد  كرد، همانگونه كفاره ظهار با زنش همبستري هرگاه كسي پيش از دادن

گردد بلكه بحال  كفاره و چند برابرشدن آن نمي  حرام است و اين عمل موجب سقوط
كه  ت بن دينار گويد: من درباره كسيكند صل كفايت مي كفاره  ماند و يك خود مي

.  ام كفاره با زنش همبستر شده باشد، از ده نفر فقيه سوال كرده ظهاركرده و پيش از دادن
  . كفاره بر وي واجب است اند: تنها يك گفته همگي

  ؟  كفاره ظهار چيست
ست . اگر ظهاركننده آن را نيافت و نتوان كفاره ظهار آزادكردن يك بنده و برده است

بايد دو ماه پشت سرهم روزه بگيرد و اگر آن را نيز نتوانست بايد شصت مسكين را اطعام 
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اند برگردند  گفته ازآنچه گويند سپس» ظهار «و كساني از شماكه با زنانشان  «]. 4-3 اادلة:[

برآنها است آزاد  -اند حالل نمايند  كرده  و پشيمان شوند. يعني بخواهند چيزي را كه حرام
، پيش از آنكه بهم برسند و با زنانشان همبستر شوند بايد اينكار را بكنند.  يي كردن بنده

يي  . و هركه بنده كنيد آگاه است دهد و خدا بدانچه مي كه خداوند بشما مي اينست پندي
كفاره ظهار دو ماه پيوسته و پشت سرهم روزه بگيرد پيش از انكه  نيابد براو است بجهت 

بهم برسند و با هم همبستر شوند و هر كس نتوانست دو ماه روزه بگيرد بايد شصت فقير 
  . »كه بخدا و رسولش ايمان آوريد... ومسكين را طعام دهد، اين براي آنست

گيري شده تا در حفظ و مراعات پيوند  اخت تاوان وكفاره ظهار سختبراستي در پرد
كه تشخيص دهد كفاره   زناشوئي سعي شود و بر زن ظلم و ستم نرود چون شوهر وقتي

شمارد و از ظلم و ستم بر زنش خودداري  ظهار سنگين است پيوند زناشوئي را محترم مي
  كند.  مي

  فسخ نكاح و بهم زدن عقد نكاح 
كه زن و شوهر را بهم   يعني شكستن و نقض آن و بهم زدن پيونديفسخ عقد 

كه در عقد واقع شده است و گاهي  گاهي اين فسخ بسبب نقص و كاستي است پيوندد، مي
  باشد. كه بر عقد عارض شده و مانع بقاي آن مي بسببي است

  : كه در عقد واقع شده است  مثال فسخ بسبب نقص و خللي
گرديدكه آن زن  اج با زني بسته شد و بپايان رسيد سپس معلوم هرگاهي عقد ازدو  -1

  گردد. خواهرشيري و رضاعي زوج است عقد نكاح فسخ مي
پدر يا جد براي پسركوچك يا دخترخود عقد نكاح بست سپس پسر يا دختر   -2

كوچك بالغ گرديد، هريك از آنان اختيار دارند كه اين پيوند زناشوئي را باقي بگذارند يا 
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نامند، هرگاه يكي از آنها پايان پيوند زناشوئي  مي» خيار البلوغ «دان پايان دهند كه آن را ب
كه بر   باشد. مثال فسخ بسببي را برگزيد و آن را خاتمه داد اين عمل وي فسخ عقد مي

  شود. عقد نكاح عارض مي
نكاح هرگاه يكي اززوجين ازدين اسالم برگشت ومرتد شد و پشيمان نگرديد عقد   -1

گردد و اين سبب در حين عقد نبوده و بعدا  بسبب ارتداد وبرگشتن ازدين فسخ مي
  . رض شده است عا

كرد و بر شرك باقي ماند،  هرگاه شوهرمسلمان شد و زنش از پذيرفتن اسالم امتناع  -2
كتاب  گردد. ليكن اگر زن مشرك نباشد و اهل عقد نكاح و پيوند زناشوئي آنان فسخ مي

كتاب  ماند چون در آغاز هم عقد نكاح با اهل نكاح همچنان صحيح باقي مي باشد عقد
  . جايز است نه با مشرك

آيد، غيراز جدائي براثر طالق است  كه بر اثرفسخ عقد، بين زوجين پيش مي جدائي 
شود. طالق رجعي فورا پيوند زناشوئي  زيرا طالق به طالق رجعي و طالق بائن تقسيم مي

اش بگذرد. و طالق بائن فورا اين پيوند را  . تا اينكه عده و هنوز باقي استگسالند،  را نمي
دهد ليكن فسخ عقد چه سبب نقص وخلل درعقد باشند يا  گسالند وبدان پايان مي مي

دهد و  بسببي باشدكه بعد ازعقد پيش آمده است فورا پيوند زناشوئي را پايان مي
  گسالند. مي

گاه  شود، زيرا هر كاهش عدد طالق مي الق موجبو از طرف ديگر جدائي بر اثر ط
كرد و او را بزير نكاح  درعده به وي مراجعه  مردي زن خود را بصورت طالق داد سپس

كرد، اين طالق بروي حساب  خود برگرداند يا پس از انقضاي عده مجددا با وي ازدواج
اما فرقت و جدائي  . و شود وپس از آن شوهر تنها مالك دو طالق ديگر بر آن زن است مي

گردد. براي مثال هرگاه عقد نكاح بسبب  كاهش عدد طالق نمي بر اثر فسخ عقد، موجب
كردند  خيارالبلوغ فسخ شد، سپس زوجين براي هم ديگرپشيمان شدند و مجددا ازدواج

اندكه براي  باشد. براستي علماي حنفي خواسته شوهر همچنان مالك سه طالق بر وي مي
اي عام و فراگير  ، ضابطه راثر طالق از جدائي بر اثر فسخ عقد نكاحتشخيص جدائي ب

اند: هر فرقت و جدائي كه ازطرف شوهرباشد و از طرف زن ممكن  بگذارند، لذاگفته
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كه از طرف زن باشد  گويند. و هرجدائي كند، آن را طالق مي نشود و زن نتواند بدان اقدام 
كه زن نيز آن را انجام دهد، آن   و ممكن استو بسبب شوهر نباشد يا از طرف مرد باشد 

  گويند. را فسخ مي

  قاضي  فسخ عقد نكاح توسط حكم
عقد روشن و واضح است و نيازي به حكم قاضي بدان  - اي حاالت سبب فسخ درپاره

  گرددكه خواهر و برادر شيري و شن و ثابت ، رو ، مانند اينكه براي شوهر و زن نيست
كه خود عقد نكاح را بهم بزنند وآن را  ر زوجين واجب استرضاعي هستند، آنوقت ب

  كنند.   فسخ
كه در اين صورت نياز به حكم  ، عقد آشكار نيست  ، سبب فسخ اي از حاالت در پاره

، مانند اينكه شوهرمسلمان شود و زن مشرك از  قاضي دارد و متوقف بر حكم او است
كه  از به حكم قاضي دارد زيرا ممكن استپذيرفتن اسالم امتناع نمايد، در اين صورت ني

  شود.  زن از پذيرفتن اسالم امتناع نكند كه در آن صورت عقد فسخ نمي

  لعان 
كه بمعني دوري از رحمت خدا است زيرا مالعن  گرفته شده  » لعن «لعان ازكلمه 

باشد لعنت و نفرين خدا بر او «گويد:  كند در مرتبه پنجم مي كه به لعان اقدام مي كسي =
اند: لعان بمعني ابعاد و دور  گفته . برخي »اگر از دروغگويان باشد و ادعايش راست نباشد

كننده به لعان را، بدينجهت بدين اسم   ، اقدام ساختن است و متالعنان يعني زن و شوي
اند كه بدنبال لعان گناه و طرد ديگري را بدنبال دارد و بدون شك يكي از آنان  ناميده

كند و بسبب تاييد  ملعون و مطرود است و هريك از آنان ديگري را طرد ميدروغگو و 
  شود.  تحريم از او دور مي

، چهار بار  كه هرگاه كسي زن خود را به ارتكاب زنا متهم ساخت حقيقت لعان اينست
باشد و ادعايش راست است و بار پنجم  گويان مي خورد كه او از راست سوگند مي

ر وي باشد اگر او از دروغگويان و ادعايش دروغ باشد. و زن نيز گويد: لعنت خدا ب مي
كند چهار بار سوگند ياد كند كه شوهرش از دروغگويان است و  اگر بخواهد او را تكذيب
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ادعايش دروغ است و در بار پنجم بگويد غضب خدا بروي باد اگر شوهرش از 
  گويان باشد. راست

  دليل شرعي لعان و مشروعيت آن 
د  ، و زن بدان اقرار و اعتراف نكر د را به ارتكاب زنا متهم ساخت ردي زن خو هرگاه م

 )1(، كنند»لعان «پشيمان نگشت، خداوند مقرر فرموده است كه   و مرد هم از ادعاي خويش
  عنه نمايند. و مال

زن خود را  صل بن اميه در حضور پيامبر هال كرده كه   بخاري از ابن عباس روايت
البينة، أو حد في «:  گفت  ي به و صد، پيامبر با شريك بن سحماء نمو -قذف  -ا زن متهم به 

. هالل »گردد بايد گواه بياري در غير اين صورت حد قذف بر تو جاري مي « »ظهرك
: اي رسول خدا هرگاه يكي از ما مردي را در حال همبستري با زن خود ديد برود  گفت 

البينة، وإال حد في «:   گفت در جواب او مي ص! و پيامبر! گواهان و گواه بياورد.؟ بدنبال 
كرده و به پيامبري برگزيده است  كه ترا بحق مبعوث  كس : سوگند بدان هالل گفت ».ظهرك

كندكه پشت مرا از  . و بدانيد كه خداوند چيزي را بر تو نازل مي بدون شك من راستگويم
نازل كرد:  صيل امين اين آيه را بر پيامبركند، و بدنبال آن جبر تازيانه حد تو تبرئه مي

+t Ï% ©!$# uρ tβθ ãΒö� tƒ öΝßγy_≡uρ ø—r& óΟs9 uρ ä3 tƒ öΝçλ°; â !#y‰ pκà− HωÎ) öΝßγÝ¡àΡ r& äο y‰≈yγt± sù óΟÏδÏ‰ tn r& ßìt/ ö‘r& ¤N≡y‰≈uη x© 

«! $$ Î/   …çµ ‾Ρ Î) zÏϑs9 šÏ% Ï‰≈¢Á9$# ∩∉∪ èπ |¡ Ïϑ≈sƒ ø:$# uρ ¨βr& |MuΖ÷è s9 «!$# Ïµ ø‹n=tã βÎ) tβ%x. zÏΒ tÎ/ É‹≈s3ø9 $# ∩∠∪  
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¨βr& |=ŸÒ xî «! $# !$ pκö� n=tæ βÎ) tβ%x. zÏΒ tÏ% Ï‰≈¢Á9$# ∩∪_  :كساني كه همسران خود و« ].9-6[النور 
كنند و گواهاني جز خودشان ندارند، هريك از آنها  مي - زنا  -را متهم به عمل منافي عفت 

بايد چهار بار به نام خدا شهادت دهد كه او از راستگويان است و در پنجمين بار گويد: 
تواند  غگويان باشد آن زن نيز مي لعنت خدا بر او باد اگر در اين ادعاي خويش از درو

                                         
  اند در سال رحلت پيامبر بود. گفته در ماه شعبان سال نهم هجري خداوند آن را مقرر فرمود. بعضي - 1
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كه او چهار بار خدا را به شهادت طلبدكه آن  خود دور كند به اين طريق  كيفر زنا را از
دهد از دروغگويان است و در مرتبه پنجم بگويد: غضب  كه به او مي مرد در اين نسبتي

  .»يان باشد و او مرتكب زنا شده باشد  از راستگو -شوهرش  -خدا بر او باد اگر آن مرد 
آمد و برابر رهنمود آيه شهادت داد و  به سوي زن برگشت و هالل صپيامبر  

داندكه  خداوند مي « )1(»فهل منكما تائب؟.إن اهللا يعلم أن أحد كما كاذب«:  گفت مي صپيامبر
  .»شود؟ كند و پشيمان مي يكي از شما دوتا دروغگويست آياكسي از شما توبه مي

و به وي گفتند:  زن نيز برابر آيه شهادت داد و چون مرتبه پنجم شد او را نگه داشتند
.  )2(سازد اين مرتبه پنجم بسيارسخت است و اگر دروغ بگوئي ترا به غضب خدا دچار مي

كرديم او  : زن دچار تزلزل و اضطراب شد و عقب كشيد تا جائيكه ماگمان ابن عباس گفت
  :  گفت كند، سپس زن  شود و اعتراف مي پشيمان مي

أبصروها، « : گفت ص. پيامبر جم را نيز گفتسازم و بار پن هرگز قوم خود را رسوا نمي
اين زن «» فإن جاءت به أكحل العينين ، سابغ االليتين، خدلج الساقين، فهو لشريك بن سحماء

حامله است و ببينيدكه اگر فرزندش متولد شد و چشمان سياه و باسنهاي بزرگ و 
  . » ساقهاي پر و ضخيم داشت او از شريك بن سحماء است

:  گفت صگفته بود و پيامبر صكه متولد شد همانگونه بودكه پيامبر زنو فرزند آن 
اگر حكم اين ماجري در قرآن نيامده بود « »لو ال ما مضى من كتاب اهللا كان لي ولها شأن«

كردم و بر او حد جاري  اي ديگر درباره او رفتار مي من با اين زن كار داشتم و بگونه
. صاحب بدايه »سازد حد را از آن دور مي نمودم ولي برابر كتاب خدا لعان مي

كه بستر موجب الحاق نسب به  : اما از جهت معنوي بدينجهت است المجتهدگفته است

                                         
اين دليل است بر آنكه شوهر هرگاه زنش را متهم به زنا ساخت و از احضار شهود عاجز بود، بايد بر   - 1

  گردد.  جاري شود حد قذف از او ساقط ميگردد و اگر لعان  او حد قذف جاري

كه پيش از لعان آنان را پند داد. چون ديدندكه زن متردد است او را نگه داشتند ولي زن  مستحب است - 2
كند ولي حاضر نشدكه قوم خود را رسوا سازد لذا بشهادت خود ادامه  با اينكه نزديك بودكه اعتراف

  داد و اعتراف نكرد. مولف
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مقصود بستر شرعي است و زن تحت نكاح هركس باشد بستر از آن  صاحب بستر است (
  . ) او است

ت بايد راهي گرديدكه بستر او فاسد شده اس بنابراين هرگاه براي صاحب بستر محقق  
باشدكه اين بستر را از خود دور سازد و فرزند نامشروع را به وي ملحق نسازد و اين راه 

كتاب خدا و سنت رسول خدا  كه بموجب حل مالعنه و لعان است پس لعان حكمي است 
- جود ندارد  و قياس و اجماع ثابت شده است چون بطوركلي در اين باره اختالفي و

  .  -شود  آيد كه بعد از مالعنه فرزند به شوهر نسبت داده نمي بنابراين بنظر مي 

  كي خواهد بود؟  لعان  
  دهد:  لعان در دو صورت روي مي

كند و چهار نفرگواه نداشته  متهم” زنا “كه شوهر همسر خود را به  صورت اول آنست
  باشدكه اين اتهام او را تاييدكنند.

. درصورت اول وقتي  آبستن نيستكه شوهر بگويد زنش از او  صورت دوم آنست
ي زناي همسرش يقين داشته باشد مانند اينكه خود  كه مرد درباره لعان درست است

كرده و بدل او بگذرد  شخصا او را درحال زنا ديده باشد يا همسرش خود به زنا اعتراف
  گويد.  كه راست مي

چنانچه شوهر كه زنش را طالق دهد و با او مالعنه نكند  درصورت اول بهتراست
كه اين اتهام را  درباره زناي همسرش يقين نداشته و برايش ثابت نشده باشد جايز نيست

  به وي بزند. 
كه با او عقد  كه ادعاكند كه از وقتي ، انكار آبستن شدن همسرش از او وقتي ميسر است

ش نكاح بسته است با او همبستر نشده است يا اينكه ادعا كند كه او پيش از گذشت ش
كه  ماه از زمان همبستري بچه زاييده است يعني ادعاكندكه هنوز از نخستين همبستري

امكان دارد بچه مربوط بدان باشد، هنوز شش ماه نگذشته است يا اينكه ادعاكند كه بيش 
  ...  گذرد و حال آنكه او زاييده است از يك سال از همبستري ما مي

  كند  كه به لعان حكم مي حاكم تنها كسي است 
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كه به زن   جود و حضور داشته باشد و شايسته است م مالعنه بايستي حاكم و بهنگا
د و نسائي و ابن ماجه آمده و ابن حبان و  كه در حديث ابوداو تذكر و پند دهد، همانگونه 

أيها امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، فليست من اهللا في «:  كرده است   حاكم آن را تصحيح
يدخلها اهللا الجنة، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه، احتجب اهللا منه وفضحه على شئ، ولن 

يعني بچه  -كه ازآن قوم نباشد  كسي را داخل قومي كند، هر زني « »رؤوس االولين واالخرين
او بهچ وجه در راه خدا نيست و برفرمان خدا نيست و  - كند  زنا را به شوهر خود ملحق 

برد و هر مردي فرزند خويش را منكر شود و به وي بنگرد،  بهشت نميخداوند او را به 
گردد و خداوند  يعني از رحمت خدا محروم مي -خداوند از او در حجاب خواهد شد 

شنود  كسي ديگر را نمي كه كسي اگر در حجاب باشد صداي دعاي او را نشنود، همانگونه 
. حاكم بايد معني اين » اهد ساختو خداوند او را در حضور اولين وآخرين رسوا خو -

  حديث را براي زن و مرد بازگوكند.

  در لعان عقل و بلوغ شرط است 
عالوه بروجود حاكم عقل و بلوغ زوجين نيز در لعان شرط است و اين امر مورد 

  .  اجماع است

  لعان بعد از احضار گواهان 
  كند؟   د مالعنهتوان هرگاه شوهر بر زناي همسر خودگواهان احضار كرد، آيا مي

اند: حق مالعنه ندارد، زيرا مالعنه در عوض شهود است يعني  ابوحنيفه و داودگفته

%tÏ+فرمايد:  ، چون خداوند مي بخاطر نبودن شهود وگواهان است ©!$# uρ tβθ ãΒö� tƒ öΝßγy_≡uρ ø—r& óΟ s9uρ 
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  تواند مالعنه كند، زيرا گواهان در دفع فراش و بستر تاثير ندارند. صورت نيز شوهر مي

  ؟  آيا لعان قسم است يا گواهي
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، اگرچه  براي امام مالك و امام شافعي و جمهور علما لعان قسم و سوگند است
دهد. چون در  گواهي نميشود، زيرا هيچكس براي خويش شهادت و  شهادت ناميده مي

» لو ال االيمان لكان لي ولها شأن«:  بعضي از روايات حديث ابن عباس آمده است
كتاب خدا در حديث قبلي در اين روايت ايمان آمده است يعني اگر بخاطر قسمها  بجاي«

  .» كردم كار داشتم و بر او حد جاري مي ي نبود، من با و
: لعان گواهي و شهادت است چون خداوند فرموده گويند امام ابوحنيفه و يارانش مي

و همچنين روايت ابن عباس نيز در حديث » فشهادة أحد هم أربع شهادات باهللا«:  است
هالل آمد و شهادت داد سپس زن برخاست و «:  گفت كندكه قبلي همين مطلب را تاييد مي

  . »شهادت داد...
ند: لعان بين هر زن و شوهري درست و ا دانند گفته كه لعان را قسم و سوگند مي كساني

، خواه آزاد باشند يا بنده يا يكي از آنها آزاد باشد خواه هر دو عادل باشند يا  صحيح است
  فاسق باشند يا يكي ازآنها فاسق باشد.

  اند: گفته دانند نه قسم  كه آن را شهادت و گواهي مي  وكساني
اهليت و شايستگي شهادت را كه هر دو  لعان تنها بين زن و شوهري صحيح است

  داشته باشند پس هر دو بايد مسلمان و آزاده باشند.
بنابراين اگر هر دو بنده باشند يا حد قذف بر آنان جاري شده باشد يا تنها يكي از آنان 

گفته   . ابن القيم اهليت و شايستگي شهادت را داشته باشد، در اين احوال لعان جايز نيست
لعان هم سوگند است و هم شهادت است و در واقع شهادتي  كه : صحيح آنست است
كه بلفظ  . و سوگندي است كه با سوگند و تكرار، مورد تاكيد و تاييد قرارگرفته است است

، تاكيد را  شهادت و تكرار، استوارگرديده و بسيار جدي شده است چون حال و اوضاع
  :  معتبر استكه ده نوع تاكيد در آن  كند و بدينجهت است اقتضا مي

  .  : ذكر لفظ شهادت اول
ترين معاني اسماي حسني  : ذكر قسم و سوگند بيكي از نامهاي خداوند كه جامع دوم  
  باشد. مي  جل ذكره» اهللا«نام 
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جواب » الم«و » ان«، وسيله حروف تاكيد جواب قسم از جمله  : تاكيد جواب سوم
» صدق : « . و بجاي آن از فعل است«  ذبكا «و » صادق «. و آوردن صيغه اسم فاعل كه  قسم

  .  استفاده نشده است» كذب«و 
  .  : اين مطلب چهار بار تكرار شده است چهارم
گويد اگر از دروغگويان باشد لعنت  كند و مي : مرد بار پنجم خود را نفرين مي پنجم

  خدا بر او باد. 
براي دروغگو موجب  شود كه مرتبه پنجم : دربار پنجم به وي اطالع داده مي ششم  

  .  تر از عذاب قيامت است عذاب خدا است و عذاب دنيا بسيار آسانتر و سبك
خواهد  دهد و مي : مرد لعان خود را موجب و مقتضي عذاب بر زن قرار مي هفتم

عذاب را بگردن زن بيندازد كه اجراي حد شرعي يا حبس وزنداني است ولعان زن هم 
  گردد. ميو رفع عذاب از وي   موجب دفع

: بدون شك اين لعان موجب عذاب براي يكي ازآنها خواهد شد دردنيا يا در  هشتم
  . آخرت
كننده همديگر و ويراني خانه زناشوئي و شكسته  : جدائي بين زن و شوهر لعنت نهم

  . شدن هردوي آنها بوسيله فراق
پس  : تاكيد و تاييد اين جدائي باينكه حرمت و جدائي آنان هميشگي است دهم

  كه لعان قسم و سوگند توام با شهادت است و شهادت توام با قسم است.  بدينجهت است
  ،  پذيرد، بمنزله گواه دادن است كردن مرد يعني لعنت بر خويش را مي نفرين

كند و حاضر به لعان نباشد، شهادت مرد قبول و قابل اجرا  نشيني بنابراين اگر زن عقب
  گردد و شهادت مرد مفيد خواهد بود.  است و حد شرعي بر زن جاري مي

از او و واجب » قذف«: سقوط حد شرعي  سوگند و شهادت مرد موجب دو چيز است
. اگر زن نيز لعن را بپذيرد و در برابر لعان مرد، او نيز لعن بر  شدن اجراي حد درباره زن

او را بر » قذف «خود و غضب خدا را بپذيرد، در آن صورت لعان مرد تنها سقوط حد 
  .  گردد و واجب نيست گردد و بر زن نيز حد جاري نمي موجب مي
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پس لعان مرد نسبت بخودش هم شهادت است و هم قسم و سوگند. و نسبت بزن 
، حد جاري  . اگرلعان تنها سوگند باشد، بمجرد سوگند خوردن مرد بر زن موثر نيست

، بر زن حد  رد بر عليه زنشود. و اگرشهادت تنها باشد تنها با گواهي دادن يك م نمي
كند جنبه شهادت و قسم مرد نسبت به وي قدرت   نشيني شود. هرگاه زن عقب جاري نمي
نشيني كرده و  كامال عقب يابد چون او بر سخن خويش متاكد است و زن  بيشتري مي

گفتار مرد كه در اين صورت   تهمت را پذيرفته است و اين دليل آشكاري است بر صدق
  .  كند و اين بهترين حكم و داوري است او ساقط و بر زن واجب مي حد را از

ô...+فرمايد:  كه خداوند مي tΒuρ ß |¡ôm r& zÏΒ «!$# $Vϑ õ3ãm 5Θöθ s) Ïj9 tβθ ãΖÏ%θ ãƒ ∩∈⊃∪_ ]:50 املائدة .[

كند براي قومي كه ايمان داشته باشند يعني  كسي بهتر و نيكوتر از خداوند داوري مي چه «
  .»دانند خدا را بهترين داوري مي مومنان داوري

كه درآن معني شهادت است و شهادتي  قسمي است» لعان «كه  از اينجا پيدا است
  باشد.  كه درآن معني سوگند و يمين مي است

  لعان مردكور و الل 
كور اختالف ندارد. ليكن درباره جواز لعان الل اختالف   هيچ كس درباره جواز لعان

.  اند: اگر سخن و اشاره الل مفهوم باشد لعان او نيز جايز است گفته : مالك و شافعي است
گويد: چون الل اهليت و شايستگي شهادت دادن را ندارد مالعنه او جايز  امام ابوحنيفه مي

  .  نيست

  كسي مالعنه را آغاز مي كند؟  چه  
ادت گواهي و شه كه مرد مالعنه را آغازكند و پيش از زن باتفاق علما، سنت آنست

  دهد. 
  : باره وجوب تقديم مرد بر زن در مالعنه اختالف است در

باشد بنابر اين  اند: تقديم مرد بر زن در مالعنه واجب مي امام شافعي و غير او گفته
كه لعان براي دفع   كرد، لعان او معتبر نيست دليلشان اينست هرگاه زن پيش از مرد مالعنه
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از زن آغازگردد، براي دفع اتهامي تالش شده است حد قذف از مرد است پس اگر مالعنه 
  . كه هنوز ثابت نشده و عنوان نگرديده است 

اند: اگر زن مالعنه را آغاز كند صحيح و معتبر است و  گفته امام ابوحنيفه و مالك
عطف شده و » و «كه درآيه شريفه مسئله لعن زن با حرف عطف و ربط  دليلشان اينست

يب بين معطوف ومعطوف عليه نيست بلكه براي مطلق جمع آن مقتضي مراعات ترت» و«
  باشد. دو با هم مي

  بازگشت و امتناع از لعان 
بازگشت و امتناع از لعان يا از جانب شوهر است يا از جانب زن و همسر. اگر شوهر 

گردد. چون خداوند   كرد و امتناع ورزيد، بايستي بر وي حد قذف جاري  بازگشت

%tÏ+فرمايد:  مي ©!$# uρ tβθ ãΒö� tƒ öΝßγy_≡ uρø—r& óΟ s9 uρ ä3 tƒ öΝçλ°; â!# y‰ pκà− Hω Î) öΝßγÝ¡ àΡ r& äο y‰≈yγt± sù óΟÏδÏ‰ tn r& 

ßì t/ ö‘r& ¤N≡y‰≈uη x© «!$$ Î/   …çµ ‾Ρ Î) z Ïϑs9 šÏ% Ï‰≈¢Á9$# ∩∉∪_  :كه به زنان خود اتهام  كساني «]. 6[النور
نه اشخاص چهار بار خداوند را گواهي ندارند بايد اينگو  زنند و جز خودشان زنا مي

  . »بگواهي طلب كنند كه آنان در اين اتهام از راستگويان هستند...
وي  چنانچه شوهر شهادت نداد او در اين اتهام زدن از نظر قذف مثل بيگانه است و بر 

  فرمود: صگردد. چون پيامبر حد قذف جاري مي
. و »شود حد قذف بر تو جاري ميبايدگواهان بياري يا  « »البينة أو حد في ظهرك...«

: حد قذف درباره او جاري  گفته است . ليكن ابوحنيفه گانه فقه اينست مذاهب پيشوايان سه
كند يا خود را تكذيب نمايد.  گردد تا اينكه مالعنه گردد بلكه بايد حبس و زنداني نمي

شهادت و  شود. هرگاه زن از چون خود را تكذيب نمود آنوقت حد قذف بر او واجب مي
گردد و  لعان امتناع ورزد، بمذهب امام مالك و امام شافعي حد زناي محصن بر او اجرا مي

كند يا به  شود تا اينكه مالعنه گردد، بلكه زنداني مي گويد: حد بر وي جاري نمي ابوحنيفه
  گيرد. كرد حد زنا به وي تعلق مي  زنا اقرار نمايد. اگرمرد را تصديق

ال يحل دم امرئ مسلم إال «كه فرمود:  كرده است استدالل  صپيامبرگفته  ابوحنيفه به
ريختن خون  « »بإحدى ثالث: زنا بعد إحصان، أو كفر بعد إيمان، أو قتل نفس بغير نفس
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  : ارتكاب زناي محصنه يا مرتد شدن يا كشتن ، مگر به سه سبب مسلمان حالل نيست
كه  امتناع از شهادت حكمي است. بعالوه ريختن خونها بسبب » كسي در غير قصاص

، پرداخت  كند. زيرا بسياري از فقهاء بسبب نكول وامتناع اصول و قواعد آن را رد مي
،  دانند، بنابراين بطريق اولي نبايد بسبب نكول و امتناع خسارات مالي را واجب نمي

  ريختن خون واجب باشد.
كه نبايد  ون آن استكلي شرعي درباره ريختن خ بطوركلي قاعده«ابن رشدگويد: 

، تحقق پذيرد و  گواهان عادل يا اعتراف بسبب ريختن آن خونها ريخته شوند مگراينكه
كه راي امام ابوحنيفه  . چنان پيدا است »نبايد اين قاعده عام را با اسم مشترك تخصيص داد

ست . ابوالمعالي كه خود شافعي مذهب ا در اين باره به صواب نزديكتر است ان شاء اهللا
  . بقوت قول ابوحنيفه درباره اين مساله اعتراف كرده است» البرهان «دركتاب خود 

  جدائي بين زن و شوهر متالعن 
شوند و حرمت پيوند  كردند، براي هميشه از هم جدا مي هنگاميكه زن و شوي مالعنه
  . زناشوئي آنان براي هميشه است
 »عنان إذا تفرقا ال يجتمعان أبداالمتال«:  گفت صكه پيامبر از ابن عباس روايت است

كنند و مالعنه نمايند هرگاه ازهم جدا شدند هرگزبا هم جمع  كه به لعان اقدام زن وشوي«
  . »شوند نمي

  .  اين دو روايت را دارقطني آورده است
كه در ميان آنان آنچنان دشمني و از هم  ، بدين علت است اين جدائي هميشگي

ه بايد براي هميشه باشد، چون اساس زندگي زناشوئي ك ، بريدگي بوجود آمده است
برآرامش و محبت و مهر استوار است و اين اساس و زير بنا در بين اين دو تا از بين 

  كه براي هميشه از هم جدا شوند.  رفته و ويران شده و عقوبتشان آنست
با توجه  هرگاه مرد خود را تكذيب نمود، فقهاء درباره او اختالف دارند جمهور فقها

  شوند. اند: هرگز با هم جمع نمي گفته به احاديث قبلي
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شود  : هرگاه مرد خود را تكذيب نمود حد قذف بروي زده مي گفته است امام ابوحنيفه
اندكه هرگاه او خود را تكذيب  تواند مجددا با او عقد نكاح ببندد و استدالل نموده و مي

كه اگر زن حامله باشد فرزند به وي ملحق  شود همانگونه  نمود، حكم مالعنه باطل مي
كه موجب حرمت هميشگي بود  گردد. زيرا سببي گردد پس خود زن نيز به وي برمي مي

گويد با اينكه حتماً  كه معلوم نبودكدام يك راست مي گفتار يكي ازآنها بود، ندانستن صدق
پس حرمت ابدي رود  ، اين مشكل از بين مي يكي از آن دروغگو بود. و بعد از تكذيب

  رود. كه محصول آن بود، نيز ازميان مي هم

  چه موقع بايد از هم جدا شوند؟ 
گويد همينكه هر دوي زن و شوهر از مالعنه فارغ شدند، اين جدائي تحقق  امام مالك

  يابد.  مي
  يابد.  كرد جدائي تحقق مي گويد همينكه مرد لعان را تمام امام شافعي

ويند: اين جدائي بايد به حكم حاكم باشد تا اين حكم گ ابوحنيفه و احمد و ثوري
  يابد.  صادر نشود، جدائي تحقق نمي

  ؟  آيا اين جدائي طالق است يا فسخ نكاح 
. ابوحنيفه گويد: طالق بائن است  گويند اين جدائي فسخ نكاح است جهمور علماء

  ب زن عنوانرود كه از جان چون سبب جدائي از طرف مرد عنوان شده است و تصور نمي
. جدائي در اينجا مانند  گردد. و هر جدائي كه از جانب مرد باشد، طالق است نه فسخ

كه حاكم بدان حكم  ، است عنين بودن = عاجز بودن شوهر ازعمل جنسي جدائي بسبب 
  كند. مي

گويند  شود و مي ، زن شبيه به محارم مي كه بسبب حرمت ابدي دليل گروه اول آنست
  شود كه به زن نفقه و حق مسكن درمدت عده تعلق گيرد.  ب لعان مانع ميفسخ نكاح بسب

، آنچه كه ابن  گيرند نه درعده فسخ چون نفقه و حق مسكن درعده طالق بزن تعلق مي
كندكه روايت كرده است  ، اين راي را تاييد مي كرده است عباس درباره داستان مالعنه نقل
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مسكن ندارد، زيرا تصرف آنها بوسيله طالق  حكم كرد كه زن حق نفقه و صكه پيامبر
   -گيرد  نفقه ومسكن بعد از طالق و وفات به زن تعلق مي -يا وفات نيست 

  .  كرده است ايت را نقل اين رو - احمد

  گردد  پس از لعان فرزند به مادر ملحق مي
او پدر  گردد و  هرگاه لعان تمام شد مرد فرزند را از خود ندانسته ونسبش با او قطع مي

برند و به  گردد. و اين پدر و فرزند از هم ارث نمي فرزند نيست و نفقه زن نيز ساقط مي
برند. زيرا عمر و بن شعيب از پدر  شود و با مادرش از همديگر ارث مي مادرش ملحق مي

كرد كه او از  درباره فرزند بعد از لعان حكم  صكه پيامبر كرده است و از جدش روايت
كه به مادر بچه در آن صورت  برد و كسي برد و مادرش نيز از او ارث مي يمادرش ارث م

يعني بعد  - .  -شود  حد قذف به وي زده مي -شود  اتهام بزند هشتاد تازيانه به وي زده مي
اين روايت را  -كند و اين بچه را ولد الزنا بنامند  كسي حق نداردكه اين زن را متهم از لعان

  .  احمد آورده است
گيرد معني اين  كه اقامه شده است بر اينكه فرزند به صاحب بستر تعلق مي اليليد

كرده  گرفت صاحب بسترآن را نفي كند. زيرا بعد ازاينكه لعان صورت  حديث را تاييد مي
  . پس فراموشي در بين نيست

  وهركس درباره آن بچه به زن اتهام زنا بزند بايد به وي حد قذف زده شود چون زني
است و چيزي بر او ثابت نشده است پس  »محصنه «كرده است جزو زنان  مالعنهكه 

ي واجب  مرتكب قذف شده و حد قذف بر و  بزند »ولد الزنا «هركس به فرزندش اتهام 
ي نيز حد قذف زده  كه اگركسي بمادرش نيز تهمت زنا بزند بر و شود، همانگونه مي
  .  او استكه الزمه  شود. اين نسبت به احكامي است مي

كه از باب احتياط  كافه مردم مقرركرده است اينست كه خدا براي اما نسبت به احكامي
ي بدهد چنانچه  شود پس نبايد زكات مال خود را به و اين فرزند، فرزند پدرش تلقي مي

شود و محرميت بين او و فرزندان اين فرزند برقرار است و  پدر او را بكشد قصاص نمي
و فرزند براي همديگر جايز نيست و اين فرزند مجهول النسب تلقي شهادت اين پدر 
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كند،  شود وكسي حق الحالق او را به خود ندارد. هرگاه پدر خود را در اتهام تكذيب نمي
شودكه از او است و تمام آثار لعان نسبت به فرزند از بين مي  نسب فرزندش ثابت مي

  رود. 

  عده 
بمعني شمارش گرفته شده است يعني مدت » ءاحصا«و » عدد «كلمه عده ازكلمه 

  شمارد. كه زن آن را مي زماني طهر و حيضي
كه زن بعد از وفات شوهر يا بعد از جدائي شوهر از  عده اسم است براي مدت زماني

آغاز  -وفات يا جدائي  -كند. عده از زمان وجود سبب  او، در آن مدت ازدواج امتناع مي
كردند. چون درآن  ت نيز معروف بوده و آن را ترك نميشود. عده در دوره جاهلي مي

گذاشت و پذيرفت و علماء بر وجوب عده  مصالحي وجود دارد كه اسالم نيز آن را باقي 

(àM≈s+فرمايد:  اجماع دارند چون خداوند مي ‾=sÜ ßϑ ø9 $# uρ š∅óÁ −/ u�tItƒ £ÎγÅ¡ àΡ r' Î/ sπsW≈ n=rO 

& ÿρ ã� è%...∩⊄⊄∇∪_ ]:شوند بايستي سه حيض يا سه طهر  كه طالق داده مي زناني« ].228 البقرة
  .»صبركنند

ام مكتوم   در خانه «» اعتدي في بيت أم مكتوم« : گفت به فاطمه دختر قيس صو پيامبر
  .» كن عده بگير و سه طهر يا سه حيض را حساب

  فلسفه شرعي عده
  دانستن برائت و پاكي رحم زن تا نسبها با هم مخلوط نشوند.  - الف
رصتي باشد براي زن و شوهر كه اگر تشخيص دادند خير و صالحشان در پيوند ف  -ب

  دوباره با هم است پشيمان شوند و زندگي زناشوئي را ازسر گيرند.
آيد، مگر اينك  كه بوجود نمي  كار نكاح اشاره است به پي بردن به اهميت عظمت   - ج

زمان طوالني بگذرد، اگر چنين شود مگر اينكه  مرداني براي آن فراهم آيند و گسسته نمي
  پاشد. گيرد و زود هم از هم مي كه زود صورت مي كودكان خواهد بود، نباشد بمنزله بازي
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كه زن و شوي به ادامه اين عقد نكاح اطمنان  رسد، قتي بكمال مي مصالح نكاح و  - د
تا درآن آمدي موجب گسستن اين پيوند گردد، بايد فرصتي باشد  گاه پيش داشته باشند، هر

  . )1(كند، شايد پشيمان شوند ، زن صبركند و انتظار بكشد و رنج را قبول فرصت

  انواع عده 
  : انواع عده بشرح زير است

  . شودكه سه حيض است كه قاعده و حيض مي عده زني  -1
  . كه سه ماه است كه از حيض و قاعدگي مايوس شده است عده زني  -2
كه چهار ماه و ده روزاست مشروط بر آنكه  كه شوهرش مرده است  عده زني  -3

  آبستن نباشد. 
باره  اي در عده زني كه حامله باشدكه عده او وضع حمل است اين بود خالصه -4  
كنيم زن يا مدخول بها است و همبستري با وي  كه بشرح زير تفصيل آن را بيان مي عده

  .  ت نگرفته است، يا مدخول بها نيست و همبستري با وي صور گرفته است صورت

  كه با وي همبستري صورت نگرفته است   عده زني 
اي  كه همبستري با وي صورت نگرفته باشد، هرگاه طالق داده شود بروي عده زني

$+فرمايد:  ، چون خداوند مي نيست pκš‰ r' ‾≈tƒ t Ï%©!$# (# þθãΖtΒ# u # sŒÎ) ÞΟçFós s3tΡ ÏM≈oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ¢Ο èO 

£èδθßϑçG ø) ‾=sÛ ÏΒ È≅ ö6 s% βr&  ∅èδθ �¡ yϑs? $yϑsù öΝä3s9 £ÎγøŠn=tæ ôÏΒ ;ο £‰Ïã $ pκtΞρ ‘‰ tF÷è s?...∩⊆∪_  :األحزاب]

كرديد، سپس پيش ازانكه با آنان  اي مومنان هرگاه زنان مومن را نكاح«]. 49
اي را  اي نداريد و الزم نيست عده كنيد، آنان را طالق داديد، شما بر آنان عده همبستري

. اگر زن مدخول بها نباشد و شوهرش  »كنند ز ازدواج با ديگري خودداريبگيرند و مدتي ا
، عده  كه زن مدخول بهاي شوهر مرده كه عده بگيرد، همانگونه بميرد، بر وي واجب است

t+فرمايد:  گيرد. زيرا خداوند مي مي Ï%©!$# uρ tβ öθ ©ù uθtFãƒ öΝä3ΖÏΒ tβρâ‘x‹ tƒuρ %[`≡uρ ø—r& zóÁ −/ u� tItƒ 
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£ ÎγÅ¡àΡ r' Î/ sπ yè t/ö‘r& 9�åκô−r& #Z� ô³tã uρ...∩⊄⊂⊆∪_ ]:ميرند و زناني را  كه از شما مي كساني« .)1( ]234 البقرة
گذارند، اين زنان بايد چهار ماه و ده روز صبركنند و از ازدواج  پس از خود بجاي مي

  . »خودداري نمايند
ا كه كه اين زن غيرمدخول به ، بجهت وفاي شوهرمتوفا و مراعات حق او است

، بايد چهارماه و ده شب صبركند و از ازدواج  همبستري با وي صورت نگرفته است
  خودداري نمايد.
  )2( گرفته است كه مدخول بها است و همبستري با وي صورت  عده زني 

+àM≈s) ‾=sÜ ßϑø9 $#uρ š∅ óÁ −/ u�tItƒ £ ÎγÅ¡àΡ r'Î/ sπ sW≈n= rO & ÿρ ã� è%...∩⊄⊄∇∪_ ]:ق كه طال زناني«]. 228 البقرة
  .»شوند بايد سه قرء صبركنند و ازدواج ننمايند داده مي

بمعني حيض است پس عده آنها ديدن سه نوبت » قرء «است و » قرء «جمع » قروء «
در كالم شارع » قرء «گويد: لفظ  . ابن القيم اين راي را ترجيح داده است و مي حيض است

  . بكاررفته است» حيض «مقدس تنها بمعني 
بكارنرفته است » طهر = پاكي ازحيض«ع حتي در يك مورد هم بمعني و دركالم شار

. زيرا  كالم شارع بهتر است  برمعني معهود ومعروف» ء قره «اين دراين آيه حمل لفظ  بنابر
» دعي الصالة أيام إقرائك« : گفت ، خطاب به زن مستحاضه = هميشه در حيض صپيامبر

كالم خدا را بيان مي  صهي است كه پيامبر. بدي» در روزهاي حيضت نماز را ترك كن «
) هرگاه يك لفظ مشترك  اصول فقه ، ازنظرقاعده ( كند و بزبان قوم او قرآن نازل شده است

                                         
يابد و در آن  كه در اين مدت خلقت جنين تكامل مي : فلسفه تعيين اين مدت آنست234سوره بقره   - 1

. و اين مدت بيش از چهار ماه قمري است  گذشت روز از آن 120شود بعد از آنكه  روح دميده مي
چهار ماه و ده شب تعيين گاهي از سي روزكمترند و احتياطاً براي جبران آن  چون ماههاي قمري

   رسد. مولف اش بپايان مي شده و در چهار ماه و يازدهمين شب عده

اند: مقصود از دخول و همبستري دخول و همبستري  ها و خلفاي راشدين گفته ها و حنبلي حنفي - 2
گرفته باشد نيز عده بر او واجب  حقيقي يا حكمي است بنابراين اگر خلوت صحيحي با وي صورت

  . است
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دركالم او در يكي از معاني مشترك استعمال شد، در موارد ديگر نيز اين لفظ به همين 
راده معني ديگري از آن ، مگر اينكه ا ، واجب است رود و حمل بر آن معني معني بكار مي

شود كه خطاب بما  زبان قرآن مي صدر موردي ثابت شده باشد. البته اين استعمال پيامبر
، اگر چه در سخن ديگران اين لفظ معني ديگري داشته باشد. پس هرگاه ثابت  آمده است

 كه اين زبان شارع است دانيم ، مي را بمعني حيض بكار برده است» قرء«شدكه شارع لفظ 
كنيم و سياق آيه نيز بر همين معني داللت داردكه  و در شرع همين معني را از آن اراده مي

  مي فرمايد:

+...Ÿω uρ ‘≅ Ïts† £çλm; β r& zôϑ çFõ3tƒ $tΒ t,n= y{ ª! $# þ’Îû £ÎγÏΒ%tnö‘r&...∩⊄⊄∇∪_ ]:براي آنان «]. 228 البقرة
  . »پنهان كنند،  ند در رحمشان آفريده است ، آنچه راكه خداو حالل نيست

ند در رحم آنها آفريده است يا حيض است يا  كه خداو گويند: آنچه بيشتر مفسرين مي
كه علماي سلت و خلت آن  كه در رحم خلق شده حيض وجودي است . چيزي حاملگي

‘+فرمايد:  كس آن را بمعني طهر نگفته است و خداوند مي اند. و هيچ راگفته Ï↔‾≈©9 $# uρ zó¡ Í≥ tƒ 

zÏΒ ÇÙŠÅs yϑø9 $# ÏΒ ö/ä3 Í←!$ |¡ ÎpΣ ÈβÎ) óΟ çFö; s?ö‘$# £åκèE£‰ Ïè sù èπ sW≈n=rO 9� ßγô© r& ‘Ï↔ ‾≈©9$# uρ óΟ s9 zôÒÏt s† 4 àM≈s9 'ρé& uρ ÉΑ$uΗ÷q F{ $# 

£ßγè= y_ r& βr& z÷è ŸÒ tƒ £ßγn=÷Ηxq...∩⊆∪_  :اند و  عده زنان شماكه از حيض مايوس شده « ].4[الطالق
ركرديدركه آيا از  شود شك كه از آنان جاري مي اند، اگر در خوني از سن حيض گذشته

. و همچنين عده زنان شما كه  شان سه ماه است ، عده خون حيض است يا غيررحيض
كه  . و عده زنان آبستن و حامله آنست اند، نيز سه ماه است هنوز به سن حيض نرسيده

  . »يابد شان پايان مي كردند عده حمل كنند همينكه وضع حمل  -  وضع

èδθ£...+:  ر جاي ديگر در قرآن آمده استو د à) Ïk=sÜ sù  ∅ÍκÌE £‰ Ïè Ï9...∩⊇∪_  :1[الطالق .[

. »كه در آن هستند يعني آنان را وقتي طالق دهيدكه به استقبال عده بروند نه وقتي«
رود حيض است نه طهر چون در حال طهر به استقبال  كه زن مطلقه باستقبال آن مي اي عده

  . )1(رود ه استقبال حيض ميرود بلكه ب طهر نمي
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  » قُرء «حداقل مدت عده با سه 
كه زن ممكن است سه قرء را ببيند، سي و دو  گويند: حداقل مدتي علماي شافعيه مي

ق دهد و بعد از  كه شوهر زنش را درحال طهر طال روز و يك ساعت است بدينمعني
،  است» قرء «  او يكطالق يك ساعت از مدت ظهر او باقي باشدكه اين يك ساعت براي 

سپس بعد از اين يك ساعت قاعده شود و يك روز در حيض باشد سپس ازحيض پاك 
ز قاعده شود و  شود. سپس بعد از پانزده رو دوم مي» قرء «شود و پانزده روزپاك باشدكه 

. سپس  سوم» قرء«شود  ز پاك باشد كه مي يك روز قاعدگيش طول بكشد سپس پانزده رو
  رسد.  اش بپايان مي قاعده شود، چون به قاعدگي سوم پا نهاد عدهبراي بار سوم 

ز است و نزد ياران او محمد  شصت رو» قرء «اما ابوحنيفه مي گويد حداقل مدت سه 
  .  ز است رو 39 -و ابويوسف 

شود و حداكثرمدت آن ده روز است سپس از  نزد ابوحنيفه عده با حيض شروع مي
ز براي حيض و  م نيز ده رو كشد. بار دو روز طول مي 15شودكه پاكيش  حيض پاك مي

رسد و مجموعا  كه عده بپايان مي ز براي پاكي و بارسوم ده روزبراي حيض پانزده رو
  كشد. شصت روز طول مي

اش بپايان رسيده است اگر قسم  زگذشت و زن ادعاكردكه عده ، مدت شصت رو گاه هر
  اج كند.  ي ازدو كه با و حالل است بخورد سخن او قبول است و براي شوهر ديگري

كنند و براي دو  لي ياران ابوحنيفه براي هر بار سه روز كه حداقل است حساب مي و
  .  )1(كنند ز حساب مي رو 39شود  روزكه جمعا مي 15هريك   پاكي بين سه حيض

  شوند  كه قاعده نمي عده زناني  
ن قاعده نشود عده او سه ماه كوچكي و صغر سن يا بعلت پيري و كبر س اگرزن بعلت

، خواه اين زن بزرگ سال اصال قاعده نشده باشد، يا قاعده شده باشد و بعدا  است

↔Ï‘+فرمايد:  قاعدگيش قطع شده باشد. چون خداوند مي ‾≈©9 $# uρ zó¡ Í≥ tƒ zÏΒ ÇÙŠÅs yϑø9 $# ÏΒ 
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ö/ä3Í←!$ |¡ ÎpΣ ÈβÎ) óΟ çFö;s? ö‘$# £ åκèE £‰ Ïè sù èπ sW≈n=rO 9�ßγô© r& ‘ Ï↔‾≈©9 $#uρ óΟ s9 zôÒ Ïts† 4 àM≈s9 'ρ é&uρ ÉΑ$uΗ÷qF{ $# £ßγè=y_ r& βr& z÷èŸÒ tƒ 

£ßγn=÷Ηxq...∩⊆∪_  :گذشت سوره طالق ترجمه آن [ ].4[الطالق [ .  
كه  كرده است كعب روايت ابن ابي هاشم در تفسير خود از عمر بن سالم و او از ابي بن

باره عده زنان چيزهائي  ه درگفتم اي رسول خداكساني هستندكه در مدين : اوگفت
، درباره زنان صغير كه هنوز به سن  گويندكه در قرآن نيست و از آنها ذكري نرفته است مي

آيه  -كه خداوند اين آيه را  باره زنان پير و بزرگ سال و زنان حامله اند و در حيض نرسيده
ند. و چون كن وضع حمل  كه پس مدت عده زنان حامله آنست -كرده است  نازل -فوق 

كه  : وقتي كرده است يابد. جرير روايت را بدينگونه نقل شان پايان مي كردند عده وضع حمل
: اي رسول خدا مردم مدينه  اي درسوره بقره درباره عده زنان نازل شد. من گفتم آيه
: عده زنان كم سن و  كه در قرآن ذكر نشده است گويند: عده بعضي از زنان مانده است مي

كه حيض آنان قطع  اند و عده زنان پير و بزرگ سال  هنوز به سن حيض نرسيده كه سال
- سوره طالق  - كوچك  در سوره نساء - آيه فوق  -كه اين آيه  شده و عده زنان حامله 

‘+ گرديد: نازل  Ï↔‾≈©9 $# uρ z ó¡Í≥ tƒ zÏΒ ÇÙŠ Ås yϑø9 $#  ÏΒ ö/ä3Í←!$ |¡ ÎpΣ _  كه  گفته است مقصود پيرزني است
برايشان معتبر » ها قرء «كه از حيض باز ايستاده است كه اينگونه  شود يا زني يقاعده نم

.  كرديد پس عده آنها سه ماه است : يعني اگرشك گفته...»  ان ارتبتم«... باره  . و در نيست
،  دانستيد عده زني كه از حيض باز ايستاده است : يعني اگرشك كرديد و نمي مجاهدگفته

، بدانيدكه عده آنها،  شود، چقدر است كه قاعده نمي انستيد عده زنيد چقدر است يا نمي
كنيد و شك داريد، براستي خداوند آن را  ، يعني اگر از حكم آنها سوال مي سه ماه است

  .  برايتان بيان كرده است

  بيند شود ولي بعد از طالق خون حيض نمي كه قاعده مي حكم زني
، طالق داده شد، سپس بنابر عادت هميشگي خود شود هرگاه زني كه معموال قاعده مي

ماه انتظار  9. او مدت  ، عده او يك سال است كه سبب آن چيست دانست قاعده نشد و نمي
. هرگاه  ماه است 9گردد چون مده معمولي آبستني  كشد تا برائت رحم برايش معلوم مي
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، پس ازآن بايد  ن نيستكه آبست دراين مدت آبستني او معلوم نشد، ظاهرا چنان پيدا است
كند، اينست  اند انتظار بكشد و از ازدواج امتناع كه از حيض مايوس شده سه ماه مانند زناني

گفته است در بين مهاجر و  . امام شافعي كرده است كه عمر بن خطاب بدان حكم چيزي
  كرده باشد. انصاركسي را سراغ نداريم كه با اين حكم عمر مخالفت

   سن يأس از حيض
  دانشمندان فقيه درباره سن ياس از حيض اختالف دارند: 

، در حقيقت اين سن ياس  اند: شصت سال اند: پنجاه سال و برخي گفته برخي گفته
  كند و ضابطه مشخصي ندارد. نسبت بزنان مختلف فرق مي

: سن ياس نسبت بزنان مختلف اختالف دارد و  گفته است » ابن تيميه «االسالم  شيخ
كه از خود  كه هر زني نان سن متفق عليه براي آن نيست و مقصود از آيه اينست دربين ز

گردد، و اميدي بدان نداشته باشد، پس هرگاه زني از قاعدگي  س شود، ازاينكه قاعده مايو
،  ، ديگر سن او مطرح نيست است» آيسه«، او  و حيض مايوس شد، و بدان اميدي نداشت

كه اميدي به قاعدگي و حيض داشته  بيشتر ياكمتر. و زنيخواه چهل سال داشته باشد يا 
  . )1(نيست اگرچه پنجاه سال هم داشته باشد» يائسه«باشد 
    

  عده زن حامل و آبستن 
كند خواه طالق داده شده يا شوهرش مرده باشد.  كه وضع حمل ، آنست عده زن آبستن

M≈s9'ρ+فرمايد:  چون خداوند مي é& uρ ÉΑ$uΗ÷qF{ $# £ßγè=y_ r& βr& z÷èŸÒ tƒ £ßγn=÷Ηxq...∩⊆∪_  :4[الطالق.[ 
شان تمام مي  كنند عده كنند همينكه وضع حمل كه وضع حمل عده زنان آبستن آنست «

  .  »شود
آيدكه هرگاه زني دوقلوآبستن باشد  : ازاين آيه برمي گفته است » زادالمعاد «ابن اقيم در 

آيد كه عده  و باز هم ازاين آيه برمي شودكه هر دو بچه را بزايد اش تمام مي وقتي عده
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يابد خواه بچه زنده  شد عده پايان مي ضع حمل نيز وضع حمل است و همينكه و» ستبراء ا «
، در وي روح دميده شده يا روح دميده نشده  باشد يا مرده تام الخلقه باشد يا ناقص الخلقه

  شود. باشد، بهرحال با وضع حمل عده تمام مي
» بدر «كه او زن سعد بن حواله بودكه از جمله جنگجويان  روايت است از سبيعه اسلمي

كه از او آبستن بود بالفاصله پس ازمرگ  كرد و سبيعه  سعد وفات» لوداع حجه ا «است در 
پاك شد، خود را براي استقبال از » نفاس «كرد و همينكه ازخون  او وضع حمل

بروي وارد شد   بعكك بنام ابوالسنابل بن » بني عبدالدار «، مردي از  خواستگاران آراست
، شايد قصد ازدواج داريد؟ بخداي سوگند  بينم كرده مي  كه ترا آرايش : چه خبراست وگفت
كنيد مگر اينكه چهار ماه و ده روز از فوت شوهرت بگذرد. سبيعه  توانيد ازدواج تو نمي

و صبركردم تا اينكه  كردم : من جامه خويش جمع گفت : چون اين سخن را به من  گفت 
رفتم و در اين باره از ايشان پرسش نمودم و  صشب فرا رسيد و شب به حضور پيامبر
دانم  ام تمام شده و به من امركرد كه اگر صالح مي او برايم فتوي داد كه با وضع حمل عده

  .  كنم ازدواج 
لي ندارد حتي كند اشكا بنظرم اگر بعد از وضع حمل ازدواج  «:  گفته است ابن شهاب 

هم داشته باشد، ليكن در اين صورت تا از خون » نفاس «اگر هنوز خون بعد از زايمان 
  . »پاك شود نبايد شوهرش با او همبستر گردد

اند. دانشمندان  كرده  ” تخريج  “اين روايت را بخاري و مسلم و نسائي و ابن ماجه 

t+:  گويند: آيه اسالمي مي Ï% ©!$# uρ tβöθ ©ùuθ tFãƒ öΝä3ΖÏΒ tβρ â‘x‹ tƒuρ %[`≡uρø—r& z óÁ−/ u� tItƒ £ ÎγÅ¡àΡ r' Î/ sπ yèt/ ö‘r& 

9� åκô−r& #Z� ô³tã uρ...∩⊄⊂⊆∪_ ]:ميرند و بعد از خود زناني را بجاي  كه از شما مي كساني « ].234 البقرة
گذارند، زنانشان بعد از فوت شوهر بايستي چهار ماه و ده روز صبركنند و از ازدواج  مي

  .«»رزند و بعد از آن اگر خواستند شوهركنندخودداري و

M≈s9+:  كه حامله نيستند. و آيه ي زناني است درباره 'ρ é&uρ ÉΑ$ uΗ÷qF{ $# £ßγè=y_ r& β r& z÷èŸÒ tƒ 

£ßγn=÷Ηxq...∩⊆∪_  :درسوره طالق  »كنند كه وضع حمل عده زنان حامله آنست « ].4[الطالق
  دوآيه تعارضي وجود ندارد.. پس بين اين  مربوط است به عده زنان حامله
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  كه شوهرش مرده است   عده زني 
اش چهار ماه و ده روز است بشرط آنكه حامله نباشد.  كه شوهرش مرده باشد عده زني

t+فرمايد:  چوي خداوند مي Ï% ©!$# uρ tβ öθ ©ù uθ tFãƒ öΝä3ΖÏΒ tβρâ‘x‹ tƒ uρ %[`≡uρ ø—r& zóÁ −/ u�tItƒ £ÎγÅ¡ àΡ r'Î/ sπ yèt/ ö‘r& 

9� åκô−r& #Z� ô³tã uρ...∩⊄⊂⊆∪_ ]:اگركسي زنش را بصورت طالق رجعي طالق داد ه هنوز  ].234 البقرة
  كرد، در اين صورت چون رابطه زناشوئي قطع كه شوهر فوت عده زن بپايان نرسيده بود،

نشده است زن بايد بعد از فوت شوهر عده چهارماه و ده روز را نگه دارد، چون شوهرش 
  حامله نباشد.در صورتيكه  -مرده است 

  عده زن مستحاضه = هميشه در حيض 
باشد بايد   اش معلوم ، اگر عادت ماهيانه هاست عده زن مستحاضه با سپري شدن حيض

اش تمام  كند، چون سه حيض ازاوگذشت عده عادت خود را درحيض و طهر مراعات
  . اش سه ماه است شود. و اگر از حيض مايوس باشد عده مي

  ازدواج غير صحيح واجب استمراعات عده بعد از 
يا اشتباه با زني همبستر شد، بر آن واجب است كه عده را » شبهه «كسي از روي  هرگاه 

حكم همبستري با نكاح را دارد و نسب را ايجاد » شبهه «كند زيرا همبستري به  مراعات
  . كند. پس عده براي آن واجب است مي

مبستري روي داده باشد، نيز مراعات گرفته و ه و همچنين اگر ازدواج فاسدي صورت
  . )1(عده واجب است

. چون عده براي حفظ  كسي با زني مرتكب زنا شد، برآن زن عده واجب نيست هرگاه
شود، راي علماي حنفيه و شافعيه و ثوري  نسب است و با ارتكاب زنا، نسب ثابت نمي

  .  چنين است

                                         
گويند: در نكاح فاسد بعد از همبستري عده الزم نيست چون در قرآن و سنت نبوي  علماي ظاهريه - 1

  شود. براي آن دليلي يافت نمي
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اند: موجب عده است  مام احمدگفته. امام مالك ا و راي ابوبكر و عمر نيز همين است  
و پاكي رحمش سه حيض الزم است يا يك حيض دو » استبراء «درباره اينكه آيا براي 

  .  روايت از امام احمد نقل شده است

  تغيير عده از حيض به ماهها 
شد، سپس او مرد، اگر طالق رجعي  كسي زن خود را طالق داد و زن قاعده مي هرگاه

است عده وفات راكه چهار ماه و ده روز است نگه دارد چون پيوند باشد، بر زن واجب 
آيد، لذا اگر در حال عده  شود و هنوز زن او بحساب مي زناشوئي با طالق رجعي قطع نمي

برند. ولي اگر طالق بائن باشد،  ، يكي از آن دو بميرد از همديگر ارث مي طالق رجعي
بمجرد وقوع طالق بائن پيوند  گردد، چون عده طالق به عده وفات تبديل نمي

گردد. پس مرگ شوهر پس از گسستن پيوند زناشوئي روي داده  گسسته مي زناشوئي
برند،  ، يكي از آن دو بميرد از همديگر ارث نمي ، لذا اگر در حال عده طالق بائن است

  مگر اينكه شوهر فراري محسوب شود. يعني براي فرار از ارث زنش را طالق دهد. 

  كند  كه از ارث فرار مي كسي  طالق 
كه دربيماري مرگ است بدون رضايت زنش او را طالق بائن  كسي طالق فراري يعني

كه هنوز عده زنش بپايان نرسيده است بميرد، اين  دهد سپس آن شخص در حالي مي
برد حتي  اين زن از او ارث مي «گويد:  شود. لذا امام مالك مي طالق فرار از ارث ناميده مي

كرده باشد  گر او بعد از انقضاي عده زن بميرد ولو اينكه اين زن با شوهر ديگري ازدواجا
  . »برد تا به خالف قصد و نيت بدي او، با وي معامله شود باز هم از او ارث مي

كند و عده او،  گويند: در اين حال حكم تغيير مي امام ابوحنيفه و محمد مي
، هركدام طوالنيترباشد بايد آن را  طالق و عده وفات: عده  ترين اين دو عده است طوالني
كند و اگر عده وفات  كند، اگرعده طالق بيشترو طوالنيتر باشد آن را مراعات مي مراعات

كند. يعني اگر مدت سه حيض بيش از چهارماه و ده روز  طوالنيتر باشد آن را مراعات مي
روز بيش از مدت سه حيض باشد  كند و اگر چهار ماه و ده طول بكشد آن را مراعات مي

كه زن از حقوق خود از ارث محروم نگردد   كند و اين بدينجهت است آن را مراعات مي
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كند، و به وسيله طالق از آن بگريزد،  ، زن را از آن محروم  خواست و ارثي را كه شوهر مي
ق داده شده گويد: زن طال رغم نيت او، بزن برسد. ليكن ابويوسف از ياران ابوحنيفه علي

كمتر از مدت  نمايد، حتي اگر مدت عده طالق  ، تنها عده طالق را مراعات مي در اين حال
كه اين زن ازشوهر  باشد ظاهرترين قول شافعي آنست -چهار ماه و ده روز  - عده وفات 

داد ارث  برد، همانگونه كه اگر در حال تندرستي آن را طالق بائن مي خود ارث نمي
كه  كه پيش ازمرگ پيوند زناشوئي . و دليل او اينست ين حال نيز چنين استبرد، درا نمي

كه ممكن است  رود، گمان مي گسسته است و اينكه ، سبب ارث بردن آنان از همديگر است
، اسباب  طالق بمنظور فرار از ارث باشد، معتبر نيست چون مناط و مالك احكام شرعي

تفاق نظردارند براينكه اگراو زنش را در بيماري . و علما ا ظاهري است نه نيات پنهاني
برد.  مرگ خود طالق بائن دهد، و بر حسب اتفاق زن پيش ازاو بميرد مرد از او رث نمي

هرگاه زن مطلقه يك بار يا دو بار در عده به حيض افتاد، سپس ازحيض ايستاد و مايوس 
ه سه حيض را چون تكميل كند نه عد  شد، دراين صورت او بايد عده سه ماهه را مراعات

كه عده را  . و ممكن است گرديده است ، زيرا حيض قطع عده با ديدن حيضها ممكن نيست
گذشت سه ماه آغاز كند و گذشت سه ماه بجاي سه حيض  ، وسيله  با از سرگرفتن آن

  .  است

  تغيير عده باگذشتن سه ماه به عده به وسيله سه حيض
، عده خود را با سه  رسيدن به سن ياس ازحيض هرگاه زن مطلقه بعلت صغر سن يا

ماهه آغازكرد، سپس او قاعده شد و بحيض افتاد بايد عده خود را وسيله ديدن سه حيض 
كند، چون اصل سه حيض است وسه ماه بدل از آن است و حاال كه اصل آمد، بدل  سپري

د الزم نيست عده . ولي اگر سه ماه تمام شده باشد سپس بحيض افتا از اعتبار ساقط است
،  را با ديدن حيضها ازسرگيرد، چون اين حالت بعد از سپري شدن عده پديد آمده است

هرگاه زني عده خود را با حيضها ياگذشتن ماهها آغازكرده باشد، سپس معلوم شدكه او 
ت رحم  يابد و وضع حمل دليل قطعي بر براء حامله است عده او بوضع حمل تغيير مي

  .  است
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  عده  انقضاي
پذيرد و هرگاه عده با ماهها  ، عده وي پايان مي هرگاه زني حامله باشد، با وضع حمل

شود تا  حساب مي . يا از وقت وفات شوهر برايش )1(شود باشد از وقت جدائي حساب مي
  رسد. اينكه سه ماه يا چهار ماه و ده روزاش باتمام مي

يابد و شناخت آن  پايان مي اگر عده با حيض باشد هرگاه سه حيض تمام شد، عده
  . )2(تنها از قول خود زن ميسر است

  كه در حال عده است بايد در خانه زناشوئي خويش بماند  زني
اش بايد درخانه زناشوئي خود بماند و  كه در عده است تا مدت انقضاي عده زني

ا كه او ر كه او ازخانه شوهرش بيرون رود وبراي شوهرش نيزحالل نيست حالل نيست
گرديد و درآن حال زن در خانه شوهر  كند. هرگاه طالق واقع شد يا جدائي حاصل بيرون 

كه به خانه شوهر برگردد. خداي  نبود، همينكه زن ازآن اطالع پيداكرد بروي واجب است

$+فرمايد:  بزرگ مي pκš‰ r'‾≈tƒ ÷ É<̈Ζ9 $# # sŒÎ) ÞΟ çFø)‾=sÛ u !$ |¡ ÏiΨ9 $# £èδθ à)Ïk=sÜ sù  ∅ ÍκÌE£‰ Ïè Ï9 (#θÝÁ ômr& uρ nο £‰ Ïèø9 $# ( 
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، تا مده  ه استگفتند و مدعي بودندكه هنوز سه حيض آنان بپايان نرسيد  بعضي از زنان دروغ مي - 1

كار  بدين 1929سال  25شد. قانون شماره  كار موجب شكايت مردان مي شان طول بكشد و اين نفقه
: ادعاي نفقه عده براي مدت بيش از يك سال از تاريخ  چنين آمده است 17كرد و در ماده  رسيدگي

اند ادعاي نفقه  دهكر شود. چون پزشكان حداكثر مدت آبستني را يك سال تعيين طالق پذيرفته نمي
    . مولف . البته شرعاً مده عده تنها سه حيض است عده براي بيش از يك سال قبول نيست

كه اگر طالق در اثناي ماه روي داد بقيه آن ماه برايش عده حساب  مذهب شافعي و مالك آنست - 2
عده باشد. امام روز ماه سوم نيز بايد  30گيرد و تمام   گردد، سپس دو ماه قمري را عده مي  مي

شود و  گردد و بقيه آن از ماه چهارم برايش حساب مي  ابوحنيفه گويد: بقيه ماه اول برايش حساب مي
  . مولف كند خواه ماه اول تمام باشد يا ناقص كمي آن بايد عده را مراعات باندازه
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هرگاه اراده كرديدكه زنازبان را طالق دهيد وقتي اينكار را بكنيدكه زنان به  صپيامبر
استقبال عده بروند يعني پاك باشند و در آن پاكي با آنان همبستري صورت نگرفته باشد 

كنيد و تقواي پروردگارتان را داشته باشيد و چيزي راكتمان  كامل و عده را تا سه حيض
هايشان بيرون مكنيد و آنان نيز  ، آنان را از خانه شدن عده نكنيد. بعد از طالق تا سپري

گناه زشت وآشكاري مرتكب شوند و  بدون رضايت طرفين بيرون نروند مگراينكه زنان
براي شما به اثبات رسيده باشد، در آن صورت اخراج آنها اشكالي ندارد. اين است 

ند بخويشتن ستم روا مقررات و حدود الهي هركس از حدود و مقررات الهي تجاوزك
  كه خواهر ابوسعيد خدري است روايت شده يعه دختر مالك پسر سنان . از فر» داشته است

آمد و از او سوال نمودكه آيا او بخانواده خويش برگردد و پيش  صاو پيش پيامبر«كه 
نام گريخته بودند تا اينكه درمحلي ب كرده بودكه ؟ زيرا شوهرش بردگاني را تعقيب آنها برود

؟ اگر  ام برگردم در شش ميلي مدينه بدانان رسيد و او را كشتند. حاال پيش خانواده» قدوم«
فرمود: برو پيش  صدهند، پيامبر ام را نمي گذارند و نفقه برگردم مرا در منزل او نمي

بيرون رفتم وهنوز حجره يا مسجد را ترك نكرده  ص. اوگويد: ازپيش پيامبر ات خانواده
:  گفت كه پيش او برگشتم صداكرد يا دستور دادكه مرا پيش او بخوانند، وقتي، مرا  بودم
. او فرمود:درمنزل شوهرت بمان  ؟ من داستان شوهرم را برايش مجددا بازگوكردم گفتي چه

ام بپايان رسيد در منزل  : تا چهارماه و ده روز عده رسد. اوگفت ات بپايان مي تا اينكه عده
باره اين  بدنبال من فرستاد و در -چون پسر عفان در زمان خالفتش  . اوگويد: خويش ماندم

كردم و او ازآن پيروي نمود  ماجري از من پرسش و سوال نمود، من ماجري را برايش نقل
حسن  «كه آن را  اين روايت را ابوداود و نسائي و ابن ماجه و ترمذي »كرد و بدان حكم

- مر بن خطاب زناني را كه شوهرشان مرده بود اند و ع ، روايت كرده دانسته است» صحيح
گرديد. و  گرداند و مانع حج رفتن آنان مي از بيابان برشان مي -شان تمام نشده بود و عده

كوچ  كند اگر اهل كوچ تواند با خانواده و اهل خويش زن بيابان نشين مستثني است او مي
ا اين نظر و راي مخالفت باشند. عايشه و ابن عباس و جابر بن زيد و حسن و عطاء ب

  .  اند. و از علي و جابر نيز روايت شده است كرده
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تواند بيرون رود و او خواهرش  دادكه زن شوهر مرده در حال عده مي عايشه فتوي مي
به ”  عمره “كشته شده بود، با خود براي زيارت  كلثوم راكه شوهرش طلحه بن عبيداهللا ام

  مكه برد. 
:  گفت ابن جريج بما خبر دادكه عطاء بروايت ازابن عباس : گفته است عبدالرزاق

: عده زن شوهر مرده چهار ماه و ده روز است و نگفته است در منزل  خداوندگفته است
  كند.  مي  اش را سپري خودش ايام عده را بپايان ببرد. پس هرجا بخواهد ايام عده

آيه بودن عده در نزد خانواده  : اين گفته باز ابوداود از ابن عباس روايت كرده است كه 
. پس او اگر بخواهد  باره وصيت بزن چيزي نگفته است . و در كرده است شوهر را نسخ

_βÎ*sù zô÷...+فرمايد:  تواند ازآن بيرون رود. چون خداوند مي مي t� yz Ÿξsù yy$ oΨ ã_ öΝà6 ø‹n=tæ ’ Îû 
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  .»اند رفتن آنان برشما گناهي نيست چون آنان خود درباره خود چنين رفتاركرده

كرد و زن هرجا بخواهد ايام  : سپس آيه ميراث آمد وحق سكونت را نسخ گفت  عطاء
  كند. اش را سپري مي عده

اند:  ها گفته اختالف دارند: حنفي اش فقيهان درباره بيرون رفتن زن در حال عده از خانه
نه شب و نه روز، حق بيرون رفتن ازمنزل خويش را ندارد. ليكن  زن مطلقه رجعيه يا بائنه 

، حق دارد از منزلش خارج شود.  اي از شب كه شوهرش مرده است در روز و پاره زني
د: فرق اين ان ولي نبايد جز درمنزل خويش جاي ديگر بخوابد و شب را بروز آورد. گفته

مانند زنش حق خروج   اش از مال شوهر است پس كه زن مطلقه نفقه دو تا، در اين است
اي ندارد پس او بايد روزانه براي اصالح حال  از خانه او را ندارد. ولي زن شوهرمرده نفقه

كه عده را در منزلي بسر ببردكه در حال  است اند: بر وي واجب خويش بيرون رود. وگفته
  .  هت سكونت وي تعيين شده استجدائي ج
كافي نباشد يا ورثه  ، برايش كه از خانه مرده نصيب او شده اند: اگر منزلي وگفته

كند، چون  تواند نقل مكان كردند، در اين صورت مي شوهرش او را از سهم خود بيرون
اش درمدت عده عبادت است وعبادت هم با عذر ساقط  . سكونت در خانه معذور است
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كرايه خانه بسيار بود و او از پرداخت آن عاجز بود، مي تواند  گويند: اگر د. و ميشو مي
كرايه مسكن  آيد كه كند و نقل مكان نمايد... از اين سخنشان برمي خانه ارزانتري اجاره

اش افتاده و  گراني اجاره از عهده . و سكونت درمنزل شوهرش بعلت بعهده زن است
، اگر  االرث او است كندكه سهم ز خانه سكونت مياند: در آن قسمت ا لذاگفته
، حق سكونت قايل  كه براي زن شوهر مرده كند، و اين بدين جهت است كفايت برايش

اي بماندكه  كه در خانه . و تنها براو واجب است)1(نيستند، خواه حامله باشد يا حامله نباشد
اند.... اگر ورثه در حال مرگ شوهرش درآنجا سكونت داشت و شب و روزآنجا بم

  كنند چه بهتر و اال او بايدكرايه مسكن را بپردازد.  حاضرشدند خانه را برايش عوض
كه درعده باشد روزها حق بيرون رفتن ازمنزل را دارد خواه  گويند: زني ها مي حنبلي

  .  شوهر مرده باشد يا مطلقه
هاي خويش روزانه از كه در عده باشد مي تواند براي رفع نياز گويد: زني  ابن قدامه

  . خانه خارج شود، خواه عده طالق داشته باشد يا عده وفات
ام سه طالقه شده بود. او براي بريدن نخلستان خويش بيرون رفته  : خاله جابرگفته است

ام اين ماجري را براي  كرد. خاله  بود، مردي به وي رسيد و او را از بيرون رفتن درعده منع
أخرجي فجذي نخلك لعلك أن تتصدقي منه أو تفعلي «:  گفت صيامبربازگوكرد. پ صپيامبر
كار  ، شايد از آن صدقه بدهي يا وسيله از خانه بيرون برو و خرمايت را بچين « »خيرا

كرده است  اند. مجاهد روايت كرده . نسائي و ابوداود آن را روايت » خيري انجام بدهي
آمدند  صبودند زنانشان به خدمت پيامبر حد بشهادت رسيده : مرداني در جنگ اُ وگفته

توانيم شبها پيش يك ديگر  ترسيم آيا مي وگفتند: اي رسول خدا ما شبها در منزل خود مي
تحدثن عند إحداكن حتى إذا أردتن النوم «؟ و روزها بمنازل خود برگرديم؟ او فرمود:  بخوابيم

بگفتگوبپردازيد تا وقتيكه پيش همديگربنشينيد وبا هم  « »فلتؤب كل واحدة إلى بيتها
. هيچيك حق ندارد در غير منزل خود  »خواهيد بخوابيد آنگاه هركس بمنزل خود برود مي

                                         
. شافعي نيز  وايت استگويند: اگر حامله نباشد حق سكني ندارد. و اگر حامله باشد دو ر ها مي حنبلي - 1

  دراين باره دو قول دارد. امام مالك گويد: حق سكني دارد.
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شب را بروز آورد و شب هم حق نداريد از منزل بيرون رويد، مگر اينكه ضرورتي آن را 
 رود ولي در روز چنين نيست و در روز براي رفع گمان فساد مي كند، چون در شب ايجاب

  آيد. شود وكوشش بعمل مي ، تالش مي نيازها و تامين زندگي و خريد مايحتاج

  كه در عده است  سوگواري زني 
كه در مده عده براي شوي متوفاي خويش سوگوار باشد و اين  بر زن واجب است

كه طالق بائن داده شده است  ، ليكن درباره زني مطلب مورد اتفاق همه فقهاء است
اند:  . و ديگران گفته اند: سوگواري بر وي نيز واجب است هاگفته فياختالف دارند: حن

  . ايم گفته . قبال از سوگواري سخن سوگواري بر وي واجب نيست

  كه در عده است   نفقه زني
كه طالقش رجعي باشد مستحق دريافت نفقه و حق  اي باتفاق همه فقها، زن مطلقه

اند: امام ابوحنيفه  كرده ، اختالف طعي استكه طالقش بتي و ق . و درباره زني سكني است
كه ايام عده  است  باشد، چون او نيز مكلف گويد: او نيز مستحق نفقه و حق سكونت مي مي

،  ي حبس شده است كند، پس بخاطرحق شوهربر و را درمنزل زناشوئي خويش سپري
  ن صحيحباشد و اين نفقه از وقت وقوع طالق بدهي ودي اش واجب مي بنابر اين نفقه

آيد. و نيازي به تراضي طرفين يا حكم قاضي ندارد. و تبرئه از اين دين وقتي  بحساب مي
: چنين زني مستحق  گردد يا آزاد شود امام احمدگفته شودكه اداء و پرداخت حاصل مي

ق بتي داده بود  : شوهرش او را طال گفت نفقه وحق سكونت نيست چون فاطمه دختر قيس
. امام شافعي و » اي نداري تو بر وي نفقه «» ليس لك عليه نفقة«:  گفت  به وي صو پيامبر

اند: در هر حالتي او حق سكونت دارد، ولي حق نفقه ندارد، مگر اينكه  گفته امام مالك
حامله باشد، چون عايشه و سعيد ابن المسيب حديث فاطمه دختر قيس را بر وي 

  اند. انكاركرده
كه طالق بتي داده شده  زني : “ گفت كه مي ن شهاب شنيدم: از اب گفته است امام مالك

يابد. و او حق نفقه ندارد،  اش پايان مي است نبايد از منزل خود خارج شود تا اينكه عده
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مگر اينكه حامله باشد.كه در صورت حامله بودن تا وضع حمل بايد نفقه وي داده شود. 
  . : و اين راي ما است گفت سپس

  بچه حضانت و سرپرستي 
هر » حضم «بمعني زير بغل تا پهلو گرفته شده است زيرا دو » حضن «كلمه حضانت از 

يعني پرنده تخم خود را «» حضن الطائر بيضه«گويد:  ، دو پهلوي آنست و عرب مي چيزي
  .» گرفت  زير بال

گيرد.  كه زن بچه را زير بال خويش مي گوئي ، حضانت زن از بچه نيز بدين منزلت است
اند: عبارت است از نگهداري و سرپرستي بچه پسر  در تعريف فقهي حضانت گفته فقهاء

كند و اين  كه اهل تمييز نباشد و نتواند مستقال كار خود را اداره  كم عقلي  يا دختر يا انسان
كه برايش زيان دارد  كند و او را ازچيزهايي كار او را اصالح  اي باشد كه  ، بگونه سرپرستي

پرورش دهد تا   ساند، حفظ نمايد و او را از نظر جسمي و روحي و عقلير و آزار مي
  دار شود و اين توانائي را بيابد.  بتواند مسئوليات و وظايف زندگي خويش را بعدا عهده

، زيرا اهمال و  حضانت و سرپرستي نسبت به پسر و دختركوچك واجب است
  .  )1(دهد انگاري بچه را در معرض نابودي و هالكت قرار مي سهل

  حفاظت وسرپرستي حقي است مشترك  
كسي از او حفاظت كند  كودك است چون او احتياج دارد كه حضانت و سرپرستي حق

گيرد و او را پرورش نمايد. مادرش حق دارد كه حضانت او را بعهده  و كار او را بعهده

                                         
كه بحد بلوغ و رشد  اي كودكي وكوچكي وكم خردي شرط است ليكن بچه ، براي وجوب حضانت - 1

كه پيش هريك از والدين خود  رسيده است حضانت و سرپرستي وي واجب نيست و او مختار است
كه از  نياز است و مستحب است آيد و از آنان بي كار خويش برمي اشد او از عهدهكند، اگر پسر ب اقامت

آنان نبرد و نيكي خودش را از آنان قطع نكند، و اگر دختر باشد حق ندارد تنها باشد و پدرش 
تواند مانع تنهائي او شود، زيرا ممكن است اشخاص فاسد نزد او روند و موجب رسوائي او و  مي

  . تواند، مانع تنهائي او شود. مولف ، ولي او مي ند و اگر پدر نداشتاش شو خانواده



  1485     الزواج ازدواج كردن
  

  

تر  يستهتو براي سرپرستي وي شا « »أنت أحق به«:  گفت بزني  صبگيرد چون پيامبر
مندي از وجود سرپرست حق كودك باشد، هرگاه معلوم و  . مادام كه بهره » هستي
، مادر براي  كودك بمادرش نيازمند است و غير از او كسي ديگر نيست كه گردد، معين

كودك در  گردد و باجبار بايد آن را بپذيرد تا حق پذيرفتن سرپرستي كودك مجبور مي
و اگر سرپرستي و حضانت بچه براي مادر معين نشد، تربيت و تاديب ضايع نشود، 

كودك مادربزرگ داشت و او حاضر بود كه بچه را نگهداري كند و مادر از  بدينمعني كه
گردد، چون  ورزيد، در اين صورت حق حضانت مادر ساقط مي نگهداري او خودداري مي

  .  خود از پذيرفتن آن خودداري كرده است
اند، اين مطلب مورد تاييد  دگاههاي شرعي صادركردهكه دا در بعضي ازاحكامي

چنين حكمي صادركرده  13/7/1933بتاريخ » جرجا «. دادگاه شرع  قرارگرفته است
كودك در  حقند، ليكن حق ، هر دو، ذي دار حضانت است وكودك كسي كه عهده بود:

  را دار حضانت حق خود  . هرگاه عهده دار حضانت حضانت قويتر است از حق عهده
شود. در حكم  كودك از بابت حضانت ساقط نمي ، حق كرد و آن را نپذيرفت  ساقط

، حاضر به پرداخت  : رگاه غير از مادركودك چنين آمده است 1928در اكتبر » عياط «دادگاه 
گرديد، حق حضانت مادر نسبت به اين بچه  كودك شيرخواره  هزينه سرپرستي و نگهداري

، بلكه همچنان حق سرپرستي و نگهداري در دست مادر است گردد شيرخواره ساقط نمي
شود. تا بچه بوسيله محروم  ، اين حق از او گرفته نمي و تا زماني كه بچه شيرخواره است

كودك مهربانتر و  ، دچار زيان نگردد، چون مادر از همه مردم نسبت به بودن از مادرمهربان
  . )1(شكيباتر است

  تر است  از پدر شايستهمادر براي نگهداري فرزند 
كه درآغوش پدر و مادر  ترين نوع تربيت و پرورش براي فرزند تربيتي است عالي
گيرد، زيرا رعايت و مالحظه و سرپرستي آن دو، موجب رشد جسماني و عقالني  صورت

سازد. هرگاه زن و شوهر از هم  شود و او را براي زندگي مهيا مي كودك مي روحاني آن و 
                                         

  . نقل از احكام احوال شخصيه تاليف دكتر محمديوسف موسي - 1
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فرزندي خردسال داشتند، مادر براي نگهداري و سرپرستي او از پدر  جدا شدند و
اي  كودك بگونه تر است مگراينكه مانعي باشدكه حق تقدم را به پدر بدهد يا اينكه شايسته

باشدكه خود اختيار داشته و نيازي به خدمت زنان براي او نباشد. بدين جهت مادر 
ا داشته باشد، چون به تربيت و ، كه واليت حضانت و رضاع ر تر است شايسته
كودك آشناتر و تواناتراست و شكيبائي مادر نسبت به تربيت فرزند خيلي بيش از  پرورش

كودك مادر بر پدر مقدم  پدر است و وقت بيشتري دارد، لذا بخاطر مراعات مصلحت
بطني له  يارسول اهللا إن ابني هذا كان«:  ، از عبداهللا بن عمر و روايت است كه زني گفت است

اي رسول خدا اين فرزند «» وعاء ، وحجري له حواء وثديي له سقاء، وزعم أبوه أنه ينزعه مني
كه درشكم من پرورده شده و در آغوشم آرميده و از پستانم شير خورده و  من است

  .»كندكه بايد او را از من بگيرد گمان مي پدرش
، تو براي سرپرستي وي  اي دواج نكردهكه از  تا زماني« »فقال: أنت أحق به ما لم تنكحي«

  .» تري و حق تقدم با تو است تر و مستحق شايسته
اند يحيي بن  اند وگفته كه آن را صحيح دانسته احمد و ابوداود و بيهقي و حاكم 

: عمربن خطاب يك همسر انصاري  گفت كه مي سعيدگفته است از قاسم بن محمد شنيدم
لد شد، سپس عمر از آن زن جدا شد و چنين پيش آمد كه عاصم بن عمر از او متو داشت

كه در صحن مسجد به بازي مشغول   آمد و عاصم پسرش را ديد،» قباء «كه عمر روزي به 
، بازوي او راگرفت و او را با خود سواركرد، در آن وقت مادربزرگ عاصم رسيد و  است

:  گفت رصديق رفتندكه عمرمي، تا اينكه براي داوري به نزد ابوبك با عمر به نزاع پرداخت
: اين زن و بچه را  . ابوبكرگفت : فرزند من است گفت فرزند من است و آن زن هم مي

  . )1(بحال خود بگذار، و عمر ديگر سخني نگفت

                                         
انديشيد ولي تسليم حكم ابوبكر شدكه او حاكم بود و بعداً در زمان  البته عمر خود بخالف ابوبكر مي - 1

كرد.كسي  داد و حكـم مي د بدان حكـم ابوبكر فتوي ميخالفتش تا وقتيكه بچه تمييز پيدا نكرده باش
    . . بنقل از ابن القيم با حكم اين دو بزرگوار مخالفت نكرده است صاز ياران پيامبر
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. ابن عبدالبرگفته است اين حديث از  كرده است امام مالك آن را در موطا روايت
اند. دربعضي روايات  لم آن را پذيرفتهجهات و طرق منقطع و متصل مشهوراست واهل ع

االم أعطف وألطف وأرحم وأحنى وأخير وأرأف، وهي أحق «:  گفت �كه ابوبكر آمده است
تر و نرمخوتر و مهربانتر و دلسوزتر و نيكوتر و  مادر باعطوفت «» بولدها ما لم تتزوج

.  »دواج نكرده باشد، مادام كه از تر است تر است پس او براي نگهداري بچه شايسته بارافت
گفته   كودك تر بودن مادر براي نگهداري  كه ابوبكر صديق درباره شايسته و اينست آنچه

  . است

  كه داراي حق حضانت و سرپرستي هستند به ترتيب   كساني 
اند قرابت و خويشاوندي  ، فقهاء گفته نظر باينكه حق حضانت ابتدا از آن مادر است

، بنابراين ترتيب بين صاحبان حق حضانت  ندي پدر، مقدم استمادر، بر قرابت و خويشاو
، سپس اگر مانعي پيش آيد و مانع از تقدم مادر باشد، اين  : ابتدا مادر است گونه است بدين

گردد، هراندازه پيشتر برود سپس اگرمانعي براي حق تقدم وي  حق به مادر مادر منتقل مي
شود، سپس اگر براي او نيز مانعي باشد، به  پيش آيد، اين حق به مادر پدر منتقل مي

شود، سپس از او به خواهر مادري سپس به خواهر پدري  خواهر پدري و مادري منتقل مي
كه خواهر  و از او به دختر خواهر ابويني و از او به دختر خواهر مادري و از او به خاله 

او به خاله پدري كه خواهر  ابويني مادر است و از او به خاله كه خواهر مادري باشد و از
پدري مادر باشد، سپس از او بدختر خواهر پدري و از او بدختر برادر ابويني و از او 

كه خواهرابويني پدر باشد  اي ، سپس به عمه بدختر برادر مادري و از او بدختر برادر پدري
دري پدر باشد و كه خواهر پ اي كه خواهر مادري پدر باشد و از او به عمه اي و ازاو به عمه

از او به خاله مادر و از او به خاله پدر و از او به عمه مادر و از او به عمه پدر كه در همه 
كوچك هيچ يك از اين  گردد. هرگاه بچه ، منتقل مي آنها ابويني بر ديگران مقدم است

خويشاوندان و نزديكان را نداشته باشد، يا هيچ خويشاوندي نداشته باشد كه اهليت 
ضانت و نگهداري او را داشته باشد، حق حضانت به عصبه محارم از مردان به ترتيب ح

گردد. پس اين حق به پدر و از او به پدر پدرش هرچه پيشتر رود، سپس  ارث منتقل مي
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به برادرابويني و از او به برادر پدري و از او به پسر برادر ابويني و از او به پسر برادر 
كه برادر پدري  كه برادر ابويني پدر است و از او به عمويي  ، سپس به عمويي پدري

پدراست و از او به عموي پدركه برادر ابويني جد باشد و از او به عموي پدركه برادر 
  شود. پدري جد باشد، منتقل مي

سپس اگر از رجال عصبه محارم نيزكسي نباشد يا اگر باشد وليكن اهليت حضانت 
رسد پس به جد مادري  ، به مردان محرم غيرعصبه مي ت بچهنداشته باشد، اين حق حضان

، سپس به عموي مادري و از او به دائي  و از او به برادرمادري و ازاو به پسر برادر مادري
كه برادر ابويني مادر باشد و از او بدائي كه برادر پدري مادر باشد و از او به دائي كه 

  رسد.  برادر مادري مادر باشد، مي
، قاضي كسي  فلي هيچكدام از اين خويشاوندان و محارم دور و نزديك نداشتاگر ط

كه حضانت را  كساني كندكه سرپرستي و تربيت او را بعهده بگيرد، تربيت را تعيين مي
، چون براستي حضانت و نگهداري طفل بسيارضروري و  بعهده دارند به ترتيب فوق است

اندان هستند و در بين خويشاوندان نيز كس براي آن خويش ترين مهم است و شايسته
  بعضي از بعضي ديگر بهترند.

كودك در آن  كودك برهمه مقدم هستند چون مصالح بنابراين اولياء و خويشاوندان
است و اگر اولياء نباشند يا صالحيت و اهليت حضانت را نداشته باشند، اين حق به 

ويشاوندي نباشد حاكم مسئول رسد، اگرهيچ خ خويشاوندان ديگربه ترتيب نزديكي مي
  كودك را داشته باشد .  كه صالحيت حضانت و نگهداري ، كسي است تعيين

  شرايط كسي كه براي حضانت اهليت دارد  
كودك را، بعهده دارد و كار او را سرپرستي  كه حضانت و نگهداري و تربيت  زني

ت و  كفاء شته باشد وقتيت و قدرت و توانايي انجام اين وظيفه را دا كند، بايدكفاء مي
كه شرايط زير در وي موجود باشد و چنانچه يكي ازاين شرايط را نداشته  ، قدرت هست

  شود:  باشد، حق حضانت از او ساقط مي
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كنند، سرپرستي  توانند شئون خويش را اداره كه نمي : پس سبك عقل و ديوانه  عقل -1
كي تواندكه  ذات نايافته از هستي بخش شود، چون و اداره كار ديگري به آنان واگذار نمي

  تواند آن را بديگران ببخشد. كه چيزي نداشته باشد نمي كسي ، شود هستي بخش
كه بالغ نباشد اگرچه اهل تمييز و تشخيص هم باشد، ولي او خود  كسي : چون بلوغ  -2

تواند  ميكند و از او نگهداري نمايد، پس او ن كار او را سرپرستي  كسي   كه محتاج است 
  سرپرستي ديگري باشد.

كه چشمش ضعيف است  كور يا كسي  قدرت و توانائي تربيت را داشته باشد پس  -3
كند و  كارهاي كودك را سرپرستي تواند، كه نمي كه بيماري مسري دارد يا بيماري و بيماري

كه  ني، و ز گذاشته و خود به مراعات ورسيدگي ديگران نيازمند است كه پا به سن پيرزني
كند و امكان دارد كه از اين بابت كودك ضايع و زيانمند گردد، يا  هميشه خانه را رها مي

كودك  نشيندكه از آن نشيندكه او بيماري مسري دارد يا باكسي مي كه باكسي مي زني 
تواند بخوبي حال  آيد، اگرچه فاميل وخويشاوندكودك هم باشد، چون نمي خوشش نمي
فضاي مناسبي براي او بوجود بياورد، هيچيك از اينهاكه برشمرديم كند و   او را رعايت

  صالحيت حضانت و نگهداري از كودك را ندارند.
كه وظايف  كه فاسق باشد به وي اطمينان نيست امانت و اخالق نيكو: بنابراين زني  -4

كودك نيزتباه شود و بشيوه او  حضانت را انجام دهد و چه بسا امكان دارد كه اخالق
:  پرورش يابد و اخالق او را فراگيرد. ابن القيم در انتقاد و بررسي اين شرط گفته است

دانند، ولي  ، عدالت را شرط مي ، در حضانت اگرچه صاحبان امام احمد و شافعي و ديگران
. براستي اگر عدالت براي  كه شرط نباشد. و اشتراط آن بسيار بعيد است صواب آنست

شوند و مصيبت و مشقت مردم  ، اطفال جهان ضايع و تباه ميمتصدي حضانت شرط باشد
گيرند و از آغاز اسالم تا بامروز، اطفال فاسقان  بزرگ خواهد بود وهمه درتنگنا قرار مي

تحت سرپرستي آنها بوده وتا قيام قيامت نيز چنين خواهد بود و كسي متعرض آنان نشده 
  اند.  داده ، و اكثريت جامعه را همواره فاسقان تشكيل است

عسر و  «هرگاه بعلت فسق پدر و مادر يا يكي ازآنها، بچه را از آنان بگيرند، اين عمل 
، بخالف  آورد و هميشه درهر عصر و زماني و درهرشهر و دياري عجيبي پديد مي» حرج
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. اين شرط بمنزله شرط عدالت در واليت نكاح است و همواره در هر  آن عمل شده است
كه  گردد با اينكه اكثركساني  شود و تعطيل نمي دياري نكاح واقع مي عصري و هرشهر و

واليت نكاح را بعهده دارند، فاسق هستند و همواره در ميان مردم فسق حكم فرما بوده 
كس را بعلت فسق از تربيت و حضانت فرزندش و  و ياران او هيچ صپيامبر .  است

و عادت مشهور مردم بر اين جاري اند. عرف  همچنين از واليت در نكاح منع نكرده
كند و او را  ، احتياط مي كه اگر مردي خود فاسق باشد ولي درباره تربيت فرزندش است

كوشد و خالف آن  سازد و برخير و نيكي او حريص و آزمند است و براي او مي تباه نمي
  شود.  كمتر مشاهده مي نسبتاً 

  كند. ، اكتفا مي كودك رخواهي و شارع مقدس در اين باره به انگيزه طبيعي خي
براي  ص، بيان آن از طرف پيامبر داشت اگر فاسق حق حضانت و واليت نكاح را نمي

دادند و اين عمل  مردم از جمله بهترين امور بود و پس مردم بنقل آن اهميت شايان مي
و  كردند شد. چگونه مردم آن را فراموش مي گرديد، و بدان عمل مي بطريق توارث نقل مي

،  داشت كردند. اگر فسق با حضانت منافات مي ساختند و بخالف آن عمل مي رها مي
  شود، يا شراب  كه مرتكب زنا مي كسي بايستي مي

گردد، بين او و فرزندان كوچكش  اي را مرتكب مي كبيره نوشد يا گناه  مي
   . بوجود آيد و سرپرستي را برايشان پيداكنند. خدا داناتر است بصواب  جدائي

كافر حق حضانت كودك مسلمان را ندارد. چون حضانت   : بنابر اين مسلمان بودن -5

s9...+فرمايد:  تواند ولي مسلمان باشد، كه خداوند مي واليت است وكافر نمي uρ Ÿ≅ yèøgs† ª!$# 

t Ì�Ï≈s3ù=Ï9 ’ n?tã tÏΖÏΒ÷σ çR ùQ$# ¸ξ‹Î6y™ ∩⊇⊆⊇∪_  :ن بر مومنان كافرا  هرگز خداوند واليت« ].141[النساء
. حضانت هم مانند واليت ازدواج و نكاح و واليت  » پذيرد و آن را قرار نداده است را نمي

كافر باشد كودك را نيز بر دين خويش پرورش دهد و  كه   . و ممكن است زني مالي است
كند و اين  كه بچه اين دين را ترك او را برطريقه آن دين بارآورد. و بعداً دشوار است

كل مولود يولد على الفطرة إال أن «فرمايد:  مي ص. پيامبر كودك  ترين زيان است برايبزرگ
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شود بر فطرت پاك انساني  كه متولد مي هر نوزادي  «» أبويه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه
  . »كنند است سپس والدينش او را يهودي يا نصراني يا زردشتي و مجوسي مي

كافر نيز حق حضانت   گويند زن از مالكيه و ابوثور ميعلماي حنفيه و ابن القاسم 
كند و هردوي  كودك مسلمان را دارد. چون حضانت ازشيردادن و خدمت بچه تجاوز نمي

  آيد. كافر روا است و مي كار از زن اين
اندكه رافع بن سنان مسلمان شد و زنش امتناع ورزيد از  كرده ابوداود و نسائي روايت

كه  -خواهم  را مي - : دخترم  رفت وگفت صاو به پيشگاه پيامبر اينكه مسلمان شود.
 ص. پيامبر خواهم : دخترم را مي گفت دختر از شيرگرفته شده يا شبيه آن بود. و رافع هم

گرديد و  ، آن دختر بچه بپدرش متمايل » كن خداوندا او را هدايت« »اللهم أهدها«:  گفت
  پدرش او را با خود برد.

كافر حضانت را داشته باشد ولي شرط   اند: اگرچه جايز است زن تهگف علماي حنفي
كه آن زن مرتد نباشد، چون بنظر ايشان مرتد مستحق زندان است تا اينكه پشيمان  است

شود و به اسالم برگردد يا اينكه در زندان بميرد پس او فرصتي ندارد براي 
گردد، هرگاه  ت نيز بوي بر ميكرد و به اسالم برگشت حق حضان . اگر توبه كودك حضانت

  گردد.  سبب زوال حق حضانت از ميان رفت حضانت برمي
كرد حق حضانت از او ساقط  كرده باشد، هرگاه ازدواج  نبايد مادر بچه ازدواج  -6

: اي رسول خدا اين فرزند  گفت كه زني كرده است گردد. زيرا عبداهللا بن عمرو روايت مي
رش يافته و در آغوشم آرميده و از پستانم شير خورده و كه در شكم من پرو ، من است

  گيرد. كندكه او را از من مي گمان مي پدرش
اي براي  كه ازدواج نكرده تو تا زماني «» أنت أحق به ما لم تنكحي«فرمود:  صپيامبر

. بروايت احمد و ابوداود و بيهقي و » تر هستي و حق بيشتري داري نگهداري او شايسته
  . ن را صحيح دانسته استكه آ حاكم

كند هرگاه با  كه با بيگانه ازدواج ، وقتي است اين سقوط حق حضانت بعد از ازدواج
كند حق حضانت او   كودك مانند عمويش ازدواج  يكي از خويشاوندان نزديك و محرم

شود. چون عمو خود حق حضانت را دارد وآنچنان باكودك پيوند و خويشي  ساقط نمي
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به مهر و شفقت و رعايت حال او وا دارد، بنابراين، زن و شوي هر دو  داردكه او را
كند چنين  كفالت و نگهداري كودك همكاري خواهند كرد. ولي اگر با بيگانه ازدواج براي

دهدكه به وي  ، چون بيگانه نسبت به بچه مهرو شفقتي ندارد وبزن امكان نمي نيست
. حسن  عدادهاي او، فضاي مناسبي نيستكند، بنابراين براي پرورش است چندان توجه

  گردد. گويند: بهيچ وجه حق حضانت بعد از ازدواج ساقط نمي بصري وابن حزم مي
باب خود مشغول است و براي  : زيرا بنده و برده بكار ار حريت و آزادي است  -7

  حضانت طفل فراغتي ندارد. 
كند و حال آنكه  ن اطمينان كه قلب بدا ، : براي اشتراط حريت دليلي نيست ابن القيم

  اند. كرده  گانه آن را شرط پيشوايان مذاهب سه
مادر براي  : “ اي كه از كنيزي فرزندي دارد گفته است امام مالك درباره شخص آزاده

كه  ، مگر اينكه مادر كنيزش فروخته شده باشد، اش داراي حق بيشتري است نگهداري بچه
  .  اينست مذهب صحيحتر است و  در آن صورت پدرش مستحق

  اجرت و مزد حضانت و نگهداري 
كه مادر استحقاق دريافت  اجرت و مزد حضانت مانند اجرت و مزد شيرخوارگي است

آن را ندارد تا زمانيكه همسر پدر طفل باشد، يا در عده او باشد، چون از نفقه زناشوئي يا 

$ßN≡t+فرمايد:  كند، خداوند مي از نفقه عده استفاده مي Î!≡uθ ø9$# uρ z÷èÅÊ ö�ãƒ £èδy‰≈s9 ÷ρ r& È ÷,s!öθ ym 

È ÷n=ÏΒ%x. ( ôyϑÏ9 yŠ# u‘r& βr& ¨ΛÉãƒ sπ tã$ |Ê §�9$# 4 ’n? tãuρ ÏŠθ ä9öθ pRùQ$# …ã&s! £ßγè% ø—Í‘ £åκèEuθ ó¡ Ï. uρ Å∃ρ ã� ÷è pR ùQ$$ Î/...∩⊄⊂⊂∪_ 

هند دوران دهند اگر بخوا كامل فرزندان خود را شير مي مادران تا دو سال« .)1(]233 البقرة:[
كه نفقه و لباس  كامل شيرخوارگي را مراعات كنند، بر پدر بچه شيرخواره واجب است

  .  »كند و برابر عرف و عادت و بطريق نيكو آن را بعهده بگيرد مادر را تامين 

                                         
كه زن همسر پدر بچه باشد يا در عده او باشد استحقاق اجرت را  آيدكه تا زماني از اين آيه برمي - 1

  ندارد.
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ليكن بعد از انقضاي عده استحقاق دريافت اجرت و مزد نگهداري و حضانت كودك 
كند. چون خداوند  دريافت اجرت شير دادن را نيز پيدا مي را دارد، همانگونه كه استحقاق

(θà#)...+فرمايد:  مي ÏΡr'sù £ Íκö� n= tã 4 ®L ym z ÷èŸÒ tƒ £ßγn=÷Ηxq 4 ÷βÎ*sù z÷è|Ê ö‘r& ö/ä3 s9 £èδθ è?$t↔sù £èδu‘θ ã_é& ( 
(#ρã� Ïϑ s?ù&uρ /ä3uΖ÷� t/ 7∃ρã� ÷è oÿÏ3 ( βÎ) uρ ÷Λän÷�| $ yè s? ßìÅÊ ÷�äI|¡ sù ÿ…ã&s! 3“t� ÷zé& ∩∉∪_  :اي مردان زنان «]. 6[الطالق

كنند چنانچه حاضرشدند پس از  مطلقه حامله خود را نفقه بدهيد تا اينكه وضع حمل مي
وضع حمل بچه را نيز شير بدهند مزد شيرخوارگي را برابر مشورت و توافق بين خودتان 

ز وسع شما را بدانان پرداخت كنيد. اگر بر مزد شير دادن توافق نكرديد و مادر بيش ا
. غير از مادر »اي بسپاريد تا او را شير بدهد خواست بچه را براي شير خوردن بدايه مي

كند از زمان آغاز حضانت استحقاق دريافت مزد حضانت را  كه بچه را حضانت مي كسي
كه اجرت و  شود. همانگونه گرفته مي  كودك بمزدوري كه براي شير دادن  اي دارد مانند دايه

اي نداشته باشدكه  ، مشروط بر اينكه مادر خانه ضانت و رضاع بر پدر واجب استمزد ح
كند.هرگاه پدر توانائي مالي داشته باشد، مزد خادم و  بچه را در آن حضانت و نگهداري

احضار او نيز بر پدر واجب است اگر مادر به خادم نياز داشته باشد. نفقه و هزينه كارهاي 
ودك از قبيل خوراك و پوشاك و رختخواب و هزينه معالجات ك ضروري و نيازهاي اصلي

كودك بدانها نياز دارد، از همان ابتداي حضانت بر پدر  طبي و بهداشتي و امثال آن كه
كه تا آن را پرداخت نكند يا او را معاف  واجب است و در ذمه او دين و بدهي است

  شود.  ننمايند تبرئه نمي

  خواهانه حضانت و نگهداري مجاني و خير
كسي بود كه اهليت حضانت را داشت و حاضر  ،  كودك  هرگاه در ميان خويشاوندان

بود داوطلبانه و مجاني حضانت او را بعهده بگيرد و مادرش حاضر نبود كه جز با اجرت 
شود كه مزد حضانت را  كند، اگر پدر توانائي مالي داشته باشد مجبور مي از او نگهداري

كودك را به شخص داوطلب داد، بلكه بايد پيش  نبايد در اين صورت  به مادر بپردازد و
مادرش بماند و پدرش مزد وي را بپردازد. چون نگهداري مادر از هركس ديگر بهتر است 

  و پدر نيز توانائي پرداخت مزد نگهداري را دارد.
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كه اهليت حضانت را  ليكن در حالتي كه پدر تنگ دست باشد وكسي از خويشاوندان 
تواند مزد  كند چون پدر تنگ دست و فقيراست و نمي دارد داوطلب باشد از او نگهداري 

كه نفقه بر پدر  سپارند. البته اين وقتي است را بپردازد، بناچار بچه را بشخص داوطلب مي
شود، در اين صورت اگر  واجب باشد. اگر بچه خود مالي داشته باشد از آن بروي نفقه مي

دهند، چون  كند بخاطر حفظ مالش بچه را به وي مي جاناً از او نگهداريداوطلبي باشدكه م
  او هم خويشي دارد و هم اهليت حضانت را دارد. 

هرگاه پدر تنگ دست باشد و بچه هم مالي نداشته باشد و مادرش جز با اجرت 
كسي حاضر به نگهداري از او  كودك  حاضر به نگهداري از وي نباشد، و درميان محارم

كند و اجرت و مزد آن   كنند كه از او حضانت شد، در اين صورت مادر را مجبور مينبا
  دين و بدهي است بر پدر كه تا آن را پرداخت نكند يا او را آزاد نكنند تبرئه نمي شود . 

  انتهاي دوران حضانت
نياز گرديد  هرگاه طفل پسر يا دختر به سن تمييز و استقالل رسيد و از خدمت زنان بي

تواند نيازهاي اولي و اصلي خويش را انجام دهد مانند  كه به تنهائي مي رفت صور ميوت
اينكه تنها بتواند غذا بخورد و لباس بپوشد و خويشتن را پاكيزه سازد، مدت و دوره 

  گرفتن آن پايان يابد. كه با پايان  يابد. براي آن مدت معيني نيست  حضانت پايان مي
كه هرگاه تمييز پيدا كرد و  ، نيازي بچه است ، تمييز يافتن و بي معتبر است كه  بلكه آنچه

انجام دهد،  نياز گرديد و توانست نيازهاي اصلي و اولي خويش را خود از خدمت زنان بي
  يابد.  دوره حضانت وي پايان مي

كه هرگاه پسر هفت  شود آنست كه در مذهب حنفي و ديگران بدان فتوي داده مي آنچه
يابد. و براي دختر آن مدت نه سالگي است تا  كرد مدت حضانت پايان مي امسالگي را تم

  اش ياد بگيرد و بدان آشنا شود. بتواند تعامل با عادت ماهيانه را از نگهدارنده
  چنين آمده است: 20ماده  1929سال  25درباره تحديد سن حضانت در قانون شماره 

سال از پسر نگهداري شود و از دختر  9تواند اجازه دهدكه ازهفت سال تا  قاضي مي 
سالگي تا يازده سالگي نگهداري شود، هرگاه معلوم شود كه مصلحت آنان در اين  9از 
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. در يادد اشت تفسيري و  . تشخيص مصلحت پسر و دختر بعهده قاضي است است
شده است كه دوران حضانت  : تا بحال چنين عمل مي نامه اجراي آن چنين آمده است آيين

. به تجربه ثابت  يافت سالگي پايان مي 9ر از هفت سالگي و دوران حضانت دختر از پس
كافي نيست و بچه هنوز نياز به نگهدارنده دارد و سپردن آن   گاهي اين سن كه   شده است

  ، براي وي خطر دارد، بويژه اگر پدر با زن ديگري ازدواج كرده باشد. به غير زنان
كودك را از  اندكه چرا در اين وقت كرده كه زنان شكايت ، لذا فراوان پيش آمده است

شود كه پسر را وقتي بايد به پدرش  ها گفته مي گيرند. بعالوه در مذهب حنفي آنان مي
شود كه بسني رسيده  نياز باشد و دختر وقتي به پدرش داده مي سپردكه از خدمت زنان بي
اين سن براي پسر و دختر با هم انگيز باشد. فقها در تعيين  باشدكه مشتهي و شهوت

  سال ذكر  9اختالف دارندكه براي پسر بعضي هفت سال و بعضي 
اند لذا وزارت  سال ذكر كرده 11سال و بعضي  9اند و براي دختر بعضي  كرده

پسر را   بيندكه اختيار را به قاضي بدهدكه دوره حضانت دادگستري مصلحت را در آن مي
سال افزايش دهد و اگر مصلحت ديد  11دختر را تا  سال و حضانت 9بمصلحت وي تا 

  .)1(20تواند آنان را بغير از زنان نيز بسپارد. ماده  مي
  در سودان 

كه در دادگاههاي شرعي سودان عادت بر آن  گفته است دكتر محمديوسف موسي
كه دوره / حضانت پسردرسن هفت سالگي ودوران حضانت دختر در سن نه  جاري است
 12/12/1932در تاريخ  34يابد لذا در اين باره قانون شرعي شماره  ن ميسالگي پايا

، دوره  تواند بعد ازهفت سال : قاضي مي صادرگرديدكه در ماده اول آن چنين آمده است
سال تا  9حضانت پسر را تا دوره بلوغ تمديدكند و دوره حضانت دختر را بعد از 

گيرد، تمديد كند. مشروط برآنكه  ت ميكند و همبستري با وي صور كه شوهر مي زماني
كه بچه پيش مادرش  توانند در اين مدت مصلحت آنان دراين باشد و پدر و ديگر اوليا مي

  بيت اوكوشش كنند وآن را بعهده بگيرند. ، براي تاديب وتعليم وتر يا ديگري است

                                         
   سي مراجعه شده. دكتر محمديوسف مو 416احوال شخصيه ص براي تفصيل بيشتر به هامش   - 1
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تر از بعد ازهفت سال براي پسر و نه سال براي دخ «گويد:  سپس ماده دوم چنين مي
  .  »شود بابت حضانت اجري و مزدي پرداخت نمي

كسي درآورد تا حق  هرگاه پدر، دختر خود را بازدواج «:  و در ماده سوم آمده است
شود تا اينكه دختر توانائي  حضانت وي ساقط گردد، اين حق حضانت ساقط نمي

  .  »گيرد همبستري داشته باشد و عمال همبستري صورت 
 5/12/1942كه در خرطوم در مورخه  18/6/1942مومي مورخه هرگاه به نشريه ع

كه خالصه آن  بينيم كه اين مواد سابق را شرح كرده است صادرگرديده است بنگريم مي
  : چنين است

سن حضانت پسررا به سن بلوغ افزايش داده است و سن  34) قانون شرعي رقم 1
ه است و اين خالف چيزي حضانت دختر را تا زمان ازدواج و همبستري افزايش داد

كه قانون شرعي سودان  كه در مذهب امام ابوحنيفه معروف است و اين حالتي است است
. چنين پيدا  كرده و بمذهب امام مالك عمل كرده است با مذهب امام ابوحنيفه مخالفت

  :  كه اين حالت استثنايي است و براي عمل بدان مراعات نكات زير الزم است است
كننده خودش از دادگاه  كندكه حضانت قتي مدت حضانت را تمديد ميقاضي و -1

بخواهدكه بچه تحت حضانت وي باقي بماند، چون مصلحت وي درآنست يا مانع تسليم 
، موافقت نكندكه  . هرگاه ورثه عصبه بچه ، عصبه او باشد بخاطر مصلحت بچه بچه به ورثه

است دليل خويش را براي نگهداري كننده موظف  كننده بماند، حضانت بچه پيش حضانت
كند، هرگاه  كند يا دادگاه خود درباره مصلحت پسر يا دختر تحقيق مي بچه بيان
كننده دليل خويش را بيان نكرد يا داليلش كافي نبود و براي دادگاه هم ثابت  حضانت

، در اين صورت دادگاه ورثه عصبه بچه  كه ماندن بچه پيش او به مصلحت بچه است نشد،
دهد، اگرقسم خوردكه باقي ماندن بچه پيش  كننده قسم مي را پيرامون ادعاي حضانت

كندكه بچه به وي تسليم شود و اگر  ، دادگاه حكم مي كننده بصالح بچه نيست حضانت
  ماند. كننده مي دهد و بچه پيش حضانت حاضر به قسم نشد دادگاه به ادعاي او پاسخ نمي

كننده حاضر  ه و عصبه بچه تعارضي نباشد يا حضانتكنند اما هرگاه بين حضانت  -2
اي  كه برابر مذهب امام ابوحنيفه عمل كند و بچه  نباشد بلكه غايب باشد بر دادگاه است
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كند مشروط برآنكه اهليت  راكه از سن حضانت تجاوز كرده است به ورثه عصبه تسليم
  . صلحت بچه در اين استكند كه م كه اثبات نگهداري وي را داشته باشد. و مكلف نيست

، غايب باشد حق دارد با  كننده در وقت طلب تسليم دختر كوچك هرگاه حضانت  -5
كند و خواهان باشدكه بچه پيش او بماند. و دادگاه با وي مانندكسي  حكم دادگاه معارضه

  . كندكه حاضر است رفتار مي
صلحت در بين زنان هرگاه محكمه شرعي حكم داد باينكه بچه حضانت شده بنا بم  -4

بماند و بدان فتوي داد، سپس مصلحت تغييركرد و بار ديگر داوري را به محكمه بردند، 
كننده بماند، محكمه  كه پيش حضانت بعد از تحقيق و اثبات اينكه به مصلحت بچه نيست

  . )1(كند كه بچه را به عصبه وي تسليم مجاز است
  ار خود را دارند بعد از انتهاي مدت حضانت پسر و دختر اختي

يابد.  هرگاه پسر به سن هفت سالگي يا سن تمييز رسيد، مدت حضانت وي پايان مي
كنندكه بچه پيش يكي ازآنان بماند اين توافق قابل اجرا  كننده توافق چنانچه پدر و حضانت

  . . است
ند و كه هركدام را برگزي اگر آن دو با هم اختالف يا نزاع داشته باشند، پسر مختار است

كه زني  چون ابوهريره روايت كرده است )2(هركس را برگزيد او از اولويت برخوردار است
خواهد پسرم را پيش خود ببرد  : اي رسول خدا شوهرم مي آمد وگفت صپيش پيامبر

آورد و برايم  برايم آب مي - درفاصله يك ملي مدينه » عنبه ابي «درحاليكه پسرم ازچاه 
» فخذ بيد أيهما شئت.هذا أبوك وهذه أمك«:  خطاب به پسرگفت ص. پيامبر سودمند است

. پسردست  »خواهي دستش را بگير باشد، هركدام را مي اين پدرت و اين يكي مادرت مي«
  . كرده است  مادرش را گرفت و مادرش او را با خود برد. ابوداود آن را روايت

                                         
  ببعد...  516احكام احوال شخصيه در فقه دكتر محمد يوسف طوسي ص  - 1
- ، اهليت حضانت را داشته باشند. ب  هر دو طرف خالف و نزاع - : الف  وقتي پسر اختيار داردكه - 2

كفالت وي بهتر است حتي  ادر براينبايد سبك خرد و سبك مغز باشد. اگر پسر سبك خرد باشد م 
بعد از بلوغ چون در اين حالت حكم طفل دارد و مادر مهربانتر است و بهتر مصالح او را در نظر 

  گيرد.  مي
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اند و مذهب شافعي  ردهك  عمر بن خطاب و علي بن ابيطالب و شريح قاضي بدان حكم
  . ها نيز چنين است و حنبلي

كدام را انتخاب نكرد يكي ازآن دو بقيد قرعه  چنانچه پسر هر دو را بخواهد يا هيچ
  .  مقدم است

كه پسر حق اختيار داشته  فرمايد: پدر حق اولويت دارد، و صحيح نيست ابوحنيفه مي
دهد چه بساكسي را  خيص نميباشد، چون او سخنش معتبر نيست و مصلحت خود را تش

كند و جلو آرزوهاي او را  ديب نمي كند و او را تربيت و تاً كندكه پيش او بازي مي انتخاب
انجامد، بعالوه اوهنوز بالغ نشده و حق اختيار  گيرد و سرانجام بفساد اخالق او مي نمي

  كمتر ازهفت سال را دارد. ندارد و حكم بچه
ه دندانهاي شيريش بيفتد مادرش نسبت به وي حق بيشتري ك گويد: تا زماني امام مالك

دارد. ابن بود حكم پسركوچك و بمذهب امام شافعي دختركوچك نيز چنين است ولي 
كند يا  گويد: نسبت بدختركوچك مادر حق بيشتري دارد تا اينكه ازدواج مي ابوحنيفه مي

  گويد:  گردد، امام مالك مي بالغ مي
كند و با وي همبستري  بيشتري دارد تا اينكه شوهر مي نسبت بدختركوچك مادر حق

  گيرد.  صورت مي
ها گويند: هرگاه دختر به سن نه سالگي رسيد حق اختيار ندارد و پدر نسبت به  حنبلي

وي حق بيشتري دارد و تا سن نه سالگي مادرحق بيشتردارد. در شريعت نصي عامي 
گري مقدم دارد يا بطور مطلق بچه را بين كه بطور مطلق يكي از والدين را بر دي نداريم

  انتخاب يكي از والدين مختار سازد. 
.  علما اتفاق دارند بر اينكه بطور مطلق يكي از والدين براي اين كار معين نشده است

كه نيكوكار و عادل  انگار است بركسي كه دشمني دارد و تفريط كار و سهل بلكه هرگزكسي
، قدرت و توانائي بر  شود آنچه كه در اين زمينه معتبر است ي، مقدم داشته نم و نيكو است

كند يا ناتوان باشد يا ناراضي و مادر  . بنابراين اگر پدر اهمال كودك است حفظ و صيانت
بخالف او باشد، در اين صورت مادر براي حضانت شايستگي و حق بيشتري دارد. 

كسي را كه با  : گفته است شودكه يكه از سخنان ابن القيم نيز چنين فهميده م همانگونه
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داريم و حق تقدم به وي  كودك يا با قيد قرعه يا باختيار خودش او را مقدم مي  انتخاب
كه مصلحت او در  كنيم كنيم و وقتي چنين مي كار را مي كودك اين  ، بنا به مصلحت دهيم مي

اشد مادر بر پدر مقدم و تر ب اين باشد. چنانچه مادر در نگهداري او از پدر بهتر و باغيرت
كودك اعتباري ندارد، چون ضعيف العقل است و بيكاري و بازي را  قرعه و انتخاب

كه  كسي معتبراست كند، اعتباري ندارد، بلكه كسي را انتخاب دهد، وقتي كه چنين ترجيح مي
  شود. براي او بهتر و سودمندتر باشد و از شريعت اسالم غير از اين فهميده نمي

مروهم بالصالة لسبع، واضربوهم على تركها لعشر، وفرقوا بينهم في «فرمود:  صپيامبر
كودكان شما به هفت سالگي رسيدند آنان را بنماز خواندن امر كنيد و  كه وقتي « »المضاجع

در ده سالگي اگر نماز نخوانند آنان را بزنيد تا نماز را ترك نكنند و در ده سالگي 
  . »ازيدرختخوابشان را از هم جدا س

$ +فرمايد:  خداوند مي pκš‰ r' ‾≈tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u (# þθè% ö/ä3 |¡àΡr& ö/ä3‹Î=÷δ r& uρ # Y‘$ tΡ $ yδ ßŠθè% uρ â¨$ ¨Ζ9 $# 

äο u‘$ yf Ïtø: $#uρ...∩∉∪ _ :تان را از موجبات آتش دوزخ   اي مومنان خودتان و خانواده«].6[التحريم
. پس مواظب باشيد  ر و سنگ استكا كه سوخت آن انسانهاي تبه حفظ كنيد آتش دوزخ

:  . حسن بصري گفته است »كه كارهائي انجام ندهيد كه بعذاب آتش دوزخ گرفتار شويد
  .»فرزندان خود را دانش و ادب و فقه آموزيد «

هرگاه مادر بچه را در مدرسه بگذارد و به وي قرآن بياموزد وكودك بازي و معاشرت 
كمك كند، در اين  و پدرش دراين باره به ويبا همساالن خود را برآن ترجيح دهد 

كودك اعتبار  صورت مادر براي نگهداري او بهتر و حق بيشتري دارد و قرعه و انتخاب
  . ندارد و عكس آن هم صادق است
را مراعات نكند و اوامر  صكودك اوامر خدا و پيامبر هرگاه يكي از والدين درباره

كرد پس او نسبت  رعكس او آنها را مراعات ميكند و ديگري ب را تعطيل صخدا و پيامبر
  كودك حق بيشتري دارد.  به
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پدر و مادري پيش حاكم  :  گفت كه مي شنيدم  -ابن تيميه - گويد: از استاد خود  ابن القيم 
كند. بچه  كه يكي را انتخاب شان به نزاع برخاستند، حاكم بچه را مخيرساخت بر سربچه

  كرد. پدرش را انتخاب
كه چرا پدرش را برگزيد، قاضي از او سوال  كن  : از او سوال گفت حاكم  مادرش به

زند و  فرستد و مال مرا كتك مي كرد، بچه جواب دادكه مادرم هر روز مرا به مكتب مي
كودك  ، سرانجام قاضي حكم داد كه كنم گذارد كه باكودكان بازي پدرم مرا به حال خود مي

تر هستي و حق بيشتري  راي نگهداري او شايسته: تو ب بايد پيش مادرش باشد وگفت
  .  داري

كار آموزش و امور واجبات ديني بچه  : هرگاه يكي از والدين  ابن تيميه گفت - استاد ما 
شود و عاصي و كسيكه مرتكب عصيان شود، واليتي  تلقي مي» عاصي «كرد او  را ترك

د و وظيفه واجب بربچه ندارد. بلكه هركسي در واليت خويش مرتكب عصيان شو
گردد. بلكه بايد او يا دست از واليت بكشد  خويش را انجام ندهد، واليت او ساقط مي

وكسي به جاي او تعيين شودكه وظيفه واجب خود را انجام دهد يا بايدكسي با او تعيين 
شودكه همراه او وظيفه واجب را انجام دهد، چون هدف آنست تا آنجاكه ممكن است 

  .  ولش بجاي آورده شود. پايان سخن ابن القيمفرمان خدا و رس

  كار بچه با پدر و مادرش
كرد، او بايد  گويند: هرگاه پسر مادرش را براي نگهداري انتخاب علماي شافعيه مي

كارگاه بفرستد،  تواند او را به مدرسه و يا به شبها نزد مادرش باشد و روزها پدرش مي
. و اگر بچه پدرش را برگزيد،  اين استچون هدف مصلحت بچه است و مصلحت او در

  ماند و نبايد او را از زيارت و ديدار مادرش محروم نمايد. شب و روز نزد او مي
، هرگاه  كار، تشويقي است براي نافرماني والدين و قطع صله رحم چون منع او از اين

ال بيماري . چون در ح تر است تر و مستحق بچه بيمار شد مادر براي پرستاري او شايسته
كند و مادر براي  كه نياز به مواظبت و مراقبت بيشتري پيدا مي كوچك را دارد، حكم بچه

  كار استحقاق و شايستگي بيشتري دارد. اين
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اگر بچه دخترباشد و يكي ازآنها را برگزيد شب و روز بايد نزد او بماند و از زيارت 
ر طول بكشد. زيرا جدائي پدر و ديدار ديگري منع نشود، بدون اينكه اين زيارت و ديدا

كه بچه بيش از حد الزم در خانه ديگري بماند، اگر دختر  مادر از همديگر مانع آنست
تر است هرگاه يكي ازوالدين بيمار شد و  بيمار شد باز هم مادر براي پرستاري او شايسته

تشييع بچه پيش آن ديگري بود، نبايد او از عيادت و حضور بهنگام مرگ درنزد وي و 
گرديد سپس  كرد و به وي تسليم جنازه اومنع شود. هرگاه بچه يكي ازآن دورا انتخاب

شود. چنانچه  گرفته مي شود و از اولي پشيمان شد و ديگري را برگزيد بچه به وي داده مي
شود. كه  مجدداً براي اولي پشيمان شد بهرحال بر حسب آرزو و اشتهاي بچه عمل مي

كند همانگونه كه در خوردني و نوشيدني ذوق و  يكي را انتخاب ميگاهي اين وگاهي آن  
  شود. كار نيز بخواست او توجه مي گردد براي اين  اشتهاي او مراعات مي

  انتقال كودك 
هرگاه يكي از والدين براي نياز خويش به مسافرت رفت و ديگري مقيم بود، مقيم 

كودك بويژه اگر  ت براي براي نگهداري بچه استحقاق بيشتري دارد چون مسافر
اند و  كند و اين مطلب را بطور مطلق گفته شيرخواره باشد زيانمند است و او را تباه مي

  اند. سفر حج را استثنا نكرده
كند، تا درآنجا اقامت  هرگاه يكي از والدين از محل خود به شهر ديگري نقل مكان

، هركدام مقيم باشد،  خطر داشت نمايد، و آن شهر و راه آن خطرناك بود، يا شهر يا راه
. اگر شهر و راه هر دو بدون خطر و ترس باشند. دو  تراست براي نگهداري بچه شايسته

باشد.كه بموجب يك قول حضانت براي پدراست تا  كه دو روايت از احمد مي قول است
بتواند بچه را تربيت و تعليم و تاديب نمايدكه قول مالك و شافعي نيز چنين است و 

  . كرده است قاضي شريح بدان حكم
تر است و حق بيشتري براي اين كار دارد. و قول  گويد كه مادر شايسته دوم مي قول

تر  كند مادر براي نگهداري بچه شايسته گويد: اگر پدر نقل مكان كه مي سومي نيز هست
بودند، كرده  كند و نقل مكان وي به شهري باشدكه درآنجا نكاح است و اگر مادرنقل مكان
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تر است و اگرنقل مكانش به غير آن شهر باشد،  باز هم مادر براي نگهداري بچه شايسته
  . تر است و اين قول ابوحنيفه است پدر براي نگهداري بچه شايسته

رفت پدر براي  كه اگر مادر از شهر به ده مي اند، كرده از ابوحنيفه روايت ديگري نيز نقل
و اگر مادر از شهري به شهري ديگربرود. مادر براي .  تر است كودك شايسته حضانت 

كه دل  حضانت شايستگي بيشتري دارد. اينها همه اقوالي هستندكه هيچكدام دليلي ندارند،
  كند و آرامش يابد. بدان اطمينان

كودك جانب احتياط مراعات شود و مصلحت او در نظر باشد  كه درباره صواب آنست
،  ، بلكه مصلحت او مهم است جاي ديگر مهم نيست اقامت يا مسافرت و انتقال به

گردد، آن را بايد اختياركرد و  ، مصلحت و سود و حفظ او مراعات درهرجا و پيش هركس
  اقامت يا انتقال تاثيري درآن ندارد.

، زيان رساندن  كه هدف از مسافرت يكي از والدين اين مسائل همه در حالي است
د. اگر هدف يكي از مسافرت اين باشد به وي جواب بديگري وگرفتن بچه از او نباش

  . شود. واهللا الموفق داده نمي
  )1(احكام قضات شرع و دادگستري

شمار است و  احكام شرعي دادگاهها درباره قضاياي خاص و مشكالت آنها بي
باشد. قسمت اكثر اين احكام داراي دالالت و قواعدي هستندكه  شمارش آنها دشوار مي

كه بدين  كنيم گرفته و مبادي خاص خود را دارند. دراين جا بدين اكتفا مي ازآن سرچشمه
  : گذرائي داشته باشيم حكم اشاره
صادر  1932بتاريخ دهم آوريل » كرموز «: از محكمه شرعي جزائي در  ل حكم او

مورد تاييد  1932مارس 29گرديده است و از طرف دادگاه شرع ابتدائي اسكندريه بتاريخ 
  واقع شد:

كه از شهر محل وقوع ازدواج آنان  پدري مدعي بود چون زنش در شهري اقامت دارد،
، بايد دختركوچكش پيش او باشد و حق حضانت مادرساقط گردد، دادگاه دعوي  دوراست

                                         
  . نقل ازكتاب احوال شخصيه تاليف دكتر محمديوسف موسي - 1
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كه از نظرفقه اسالمي مادر  او را ردكرد. دادگاه در حكم خود بدين استنادكرده است
، خواه بعد از جدائي يا پيش از جدائي  كودك انتشايستگي و حق بيشتري دارد براي حض

شود. بر پدر واجب  باشد و از نظر فقه نافرماني زن موجب اسقاط حق حضانت او نمي
كودك خويش را پيش خود ببرد و از مادرش بخواهدكه از او اطاعت  است هرگاه بخواهد،

نين نكند و بخواهد تنها ، پيش او باشد، اگر چ كه پيوند زناشوئي برقرار است كند و مادام 
شود. چون اين كار سبب  بچه پيش او باشد او ستمكار است و بدعواي او پاسخ داده نمي

، اين قاعده  اش از دستش برود. بنابراين حكم شود كه حضانت مادر و حق ديدن بچه مي
ي كودك خويش را با خود ببرد، ولو بجا كه هرگاه مادركودك بخواهد، : را مقرر داشته است

دوري نيز باشد، پدر حق ندارد بچه را از او بگيرد، مادام كه پيوند زناشوئي برقرار باشد، 
تواند او را باطاعت خويش وادارد و مادر و  چون شوهر تسلط شوهري بر او دارد ومي

  بچه را هر دو پيش خود داشته باشد. 
د در منزل عده ، چون او نيز باي كه در عده باشد نيز اين حكم صادق است براي زني
  اقامت كند. 

 20حكمي صادركرد كه بتاريخ  1931مارس  25، بتاريخ »بيا «: دادگاه جزائي  حكم دوم
خواهد  مورد تاييد واقع شد. پدري مي» بني سويف «كلي  در دادگاه استيناف 1931ژوئيه 

ه تواند از شهر خود بشهر مادر بچه و نگهدارند پسركوچكش پيش او باشد، چون او نمي
كه مادر بچه در آن شهر باشد، كه  او برود و او را ببيند و پيش از شب برگردد، و مادام 

تواند اين كار را بكند. در حقيقت فاصله بين آن دو شهر هم چندان  موطن او است او نمي
،  كه او را از رفتن بدانجا و ديدن بچه و برگشتن پيش از فرا رسيدن شب زياد نبود،

كند. دادگاه  وري پدر از شهر مادر باراده او باشد يا نباشد، فرقي نميكند، خواه د منع
  . بخواست پدر پاسخ مثبت نداد. چون بهرحال مادر گناهي نداشت

: مدعي با مدعي عليها درشهر او  كه شود، از وقايع اين دعوي چنين فهميده مي
  ن زن از او طالقكرده بود سپس دختري نصيبش شده بود بعد از آ ازدواج - » مزار بني «

گزيده  اقامت » بيا «اش پايان يافته و پس از اتمام عده در شهر  گرفته و با وضع حمل عده
گرفته بودكه حضانت دختر با او است نه با  ازدادگاه آنجا حكم 1930اكتبر  29بود و 
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. سپس اين شخص بحكم وظيفه  اقامت داشت» مزار بني «، و پدر همچنان در شهر  پدرش
كه  كرد كه دخترش اقامت گزيده بود. و بدادگاه شكايت» اسيوط «، ناچار در شهر  يادار

  .)1( بيش از دو سال و هشت ماه ندارد، بايد به وي داده شود
حكمي صادر شده بودكه » دمنهور «از دادگاه شهر  1927اكتبر  25: در تاريخ  حكم سوم

، اگر غير از مادر باشد،  كننده طفل تقابل استيناف نبود و مقرر داشته بود كه شرعاً حضان
  ، از شهر پدر، بيرون ببرد. حق ندارد بچه را بدون اجازه پدرش

كه آن دو شهربا هم تفاوت و  دانند وقتي كار را ممنوع مي  ليكن بعضي از فقها اين
كه اگر پدربراي ديدن بچه بدان شهربرود، نتواند پيش ازفرا رسيدن  اي داشته باشند، فاصله
كننده  ، بمنزل خود برگردد. ولي اگر آن دو شهرنزديك باشد، چنين نيست و حضانت شب

كه بر احكام قضات  دانيم . و بدينگونه ما ضروري مي)2( كند مادر يا غير او باشد، فرق نمي
گونه احكام تطبيقي عملي نصوص فقه اسالمي  ، چون بحقيقت اين شرع اطالع پيداكنيم

، بررسي شده وقاضي اين نصوص را در پرتو  ملي زندگيكه درآنها مشكالت ع ، است
  كند. واقعيت زندگي پياده مي

بتاريخ  ة: نظام االسر پايان ترجمه قسمتي از جلد دوم عربي فقه السنه تحت عنوان
  . سنندج 7/7/1364

                                         
  .165/3المحاماه س  - 1
  .163/3و محامات س  336ص  3مجله القضاء الشرعي سال  - 2



 

  )1(حدود

  چيزي . گويند است چيز دو بين مانع و فاصله بمعني كه  است »حد « جمع »حدود «
 حريم يعني،  حدود الدار و حدود االرض جمله از جداكند ديگر چيزي از را يچيز كه

  . زمين ومرزهاي خانه مرزهاي يا زمين وحريم خانه
 را وكيفرها عقوبات ، شرع دراصطالحات و است منع بمعني حد عربي زبان در

 بازگشت از آنها اجراي از بعد را گناهكار حدود، اين اغلب چون گويند مي »حدود«

 را معصيت و خودگناه دارد. وگاهي بازمي ، است شده كيفر آن براي كه بگناهي مجدد

y7ù=Ï? ßŠρ...+ گويند: مي »حد « ß‰ ãn «!$# Ÿξ sù $ yδθç/ t�ø) s?...∩⊇∇∠∪_ ]:2(].187البقرة(
 برشمرديم اينهاكه« 

  . »مشويد نزديك بدانها است خدا پيشگاه در معصيت

                                         
 حد هفت از تنها صريح بطور شريعت در . جنايات عقوبات و ازكيفرها عبارتند شرعي حدود - 1

 قاضي تشخيص به جنايات ديگر وكيفر شده وارد نص آنها درباره و است رفته سخن وكيفر

 حد ، سرقت حد ، قذف حد زنا، حد ، بغي حد ، رده حد از: عبارتند هفت اين كه شده موكول

 وكيفرها حدود اجراي اسالم شريعت در ، پيشين شرايع برخالف ارگي.ميخو حد و ، راهزني

 جنايت ارتكاب از شرورانه تمايالت منع و بازداشتن براي بلكه جنايتكار نيست از گرفتن انتقام

 راگسترده آنها دفع و حدود اجراي عدم براي ها، بهانه و شبهات پذيرش دايره اسالم لذا ، است

 و شبهات وجود با ،»لشبهات وا الحدود با  ادراُ « فرمايد: مي اسالم بزرگوار مبرپيا جائيكه تا است كرده
 اسالمي قانونگذاران مكنيد. اجرا را حدود باشد اي شبهه و چنانچه كنيد رفع را حدود ها، بهانه

 وجدي فريد . ر.ك بگردد شبهه دنبال حدود دفع براي كه قاضي ، است پسنديده گويند: مي

   . مترجم 3/378 ج العشرين لقرنا المعارف دايره
 گفته-  بقره 187 - آيه اين تفسير در دل خرم دكتر اند. كرده معني مرزها بمعني را حدود ديگران - 2

 مراغي و نشويد... نزديك بدانها و است الهي مرزهاي و حدود اعتكاف و روزه احكام اين":  است

   . است الهي مرزهاي احكام اين گويد  مي نيز
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 گردد. بنابراين مي اجرا )1(اهللا حق جهتب كه است وكيفري عقوبت شرعاً »حد« 

)2(»تعزير  «
 حاكم و نظر براي و نشده معين آن نوع و آن ميزان چون نيست حدود داخل 

 قصاص چون مي شود خارج حدود تعريف نيز از قصاص و است گرديده  موكول شرع

  . اهللا حق نه است بشر حق

   است شده مقرر حد آنها كه ني الحدود: گناها جرائم  

 و جرمها براي را ومشخصي معين وكيفرهائي عقوبتها نبوي وسنت خدا كتاب
 از عبارتند شود. كه مي گفته »الحدود جرائم « بدانان كه اند داشته مقرر ، معين جناياتي

  . »و بغي ارتداد، و رده ، محاربه ، مستي ، سرقت ، ف قذ زنا،«
اجرا  وكيفري عقوبت وي هبار در بايستي شود مرتكب را جرائم اين از يكي هركس

   : است شده بيان شرع در گردد كه
 چوب و شالق و تازيانه نباشد »محصن « كه كسي براي »زنا « جرم وكيفر عقوبت

  . است »رجم « باشد »محصن « كه كسي براي و است

+ فرمايد: مي خداوند ÉL≈©9 $#uρ šÏ?ù' tƒ sπt± Ås≈x ø9 $#  ÏΒ öΝà6Í←!$ |¡ ÎpΣ (#ρ ß‰ Îη ô± tFó™$$ sù £ÎγøŠ n=tã Zπ yèt/ ö‘r& 

öΝà6ΖÏiΒ ( β Î*sù (#ρ ß‰ Íκy− �∅èδθ ä3Å¡ øΒr' sù ’ Îû ÏNθã‹ç6ø9 $# 4®L ym £ßγ8 ©ùuθ tFtƒ ßN öθyϑ ø9 $# ÷ρ r& Ÿ≅ yèøg s† ª! $# £çλm; 

Wξ‹Î6y™ ∩⊇∈∪_  :ناشايست و زشت كار كه مسلمانان شما زنان از زناني و« )3(].15[النساء 

                                         
 و جامعه مصالح بخاطر كيفر اين يعني اهللا حق براي مقرر است عقوبتي شود مي گفته  كه يوقت  - 1

 عقوبت اگر بنابراين . اينست خدا دين قايده و هدف چون ، است عمومي نظام حفاظت و حمايت

    . مولف . نيست اسقاط قابل جماعت از و فرد از باشد اهللا حق ، جنايت

 تعزير آيا اينكه درباره است نشده معين آن وكفاره حد كه معصيتي ازكيفر است عبارت تعزير شرعا ً  - 2

ج  شود مراجعه وجدي فريد المعارف بدايره دارد وجود اختالف است الناس حق يا اهللا حق
  . مترجم 6/417

 مراد و است زنان »سحاق« بلكه نيست زنا آيه اين از مراد گويد عيسي  عبدالجليل . دكتر15نساء   - 3

yèøg≅+ از s† ª!$# £çλ m; ξ‹ Î6 y™_  مترجم 101 ص الميسر المصحف . است ازدواج يا توبه .   
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 گواهي زشتكاريشان بر چهارگواه هرگاه بگيريد، گواهچهار آنان بر دهند مي انجام زنا) (

 اين و نيابد شيوع جامعه در زشتكاريشان تا كنيد زنداني هايشان خانه در را آنان دادند

 اين قراردهد. ( ايشان براي راهي يكتا خداي يا و بميرند آنكه تا بدهيد ادامه را حكم

 اورا باشد، ناكرده كارشويزشت اگرزن تا شد منسوخ وبعد بود اسالم درآغاز حكم

 زن اگر باشد. و او با اگرمحرمي تبعيدكنند، سال يك و بزنند تازيانه يكصد

 براي سنگساركنند، را او باشد، نموده زشتي باز و بود كرده شوهري و كرده زشتكارنكاح

 » سنگساركردن كرده نكاح و چوب يكصد ناكرده شود. نكاح مي رفتار بهمينطور نيز مرد
خذوا عني، خذوا عني، قد جعل اهللا لهن سبيال: البكر بالبكر جلد « فرمايد: مي صبرپيام و

 گيريد، ياد ازمن يادگيريد، من از« )2( »سنه ،الثيب بالثيب جلد مائة، والرجم )1(مائةو نفي

 جنسي نامشروع و ناشايست عمل و زنا مرتكب راكه مرداني و زنان تكليف خداوند

 شوند، زنا مرتكب ناكرده شوي زن با ناكرده نكاح اگرمرد ستا فرموده معلوم شوند، مي

 شوند تبعيد سال يك و بخورند، وشالق چوب يكصد هريك كه آنست وكيفرشان جزا

 و شالق يكصد بايد هردو شوند زنا مرتكب ، كرده شوي و زن كرده نكاح  اگر مرد و
  .»سنگسارگردند و بخورند تازيانه

  : كنم مي نقل تيسيرالوصول از را زير تعبارا فائده تكميل براي اينك
 و چهار آمد صپيامبر نزد ليث بكر بن ازقبيله مردي كه است روايت عباس ازابن

 دستور صپيامبر بود، ناكرده و او نكاح است شده زنا مرتكب زني با بار اقرار كرد كه

 دسوگن بخداي گفت زن  آن شد، سوال از زن سپس زدند وي به تازيانه يكصد دادكه
به  قذف حد نيز بعنوان را تازيانه هشتاد دستورداد صگويد. پيامبر مي دروغ مرد آن

  زدند. وي
                                         

  . است معني بهمين كه است  آمده »عام تغريب«ديگري  روايت در - 1

 زنا مرتكب زن فالن با كردكه اعتراف و آمد پيامبر پيش مردي كه است روايت سعد بن سهيل از  - 2

 او . و گفت شد منكر زن آن كرد كه سوال  او از و فرستاد نز آن دنبال به صپيامبر است شده

   رها كرد. را زن آن و بزنند حد را مرد آن داد دستور صپيامبر لذا است نشده زنا مرتكب
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 رسول اي وگفت آمد صپيامبر نزد اسلمي مالك پسر ماعز كه است روايت ازبريده

 گناه اين از مرا خواهم مي و ام شده زنا مرتكب و ام كرده ستم بخويشتن من خدا

روز  آن داد. فرداي رد پاسخ وي به صپيامبر - شود اجرا نم درباره زنا حد -  كنيد پاك
 وي نيزبه باردوم صپيامبر و تكرار نمود را مطلب وهمين آمد صنيز بحضور پيامبر

  .؟ است ديوانه او آيا كندكه سوال از آنان تا فرستاد او قوم بميان را وكسي داد رد پاسخ
 مردان از را او و نيست خللي وي عقل در و دانيم مي العقل راكامل او گفتند. ما

 تكرار را تقاضا همين و آمد صپيامبر بخدمت نيز سوم بار و دانيم مي خود درستكار
 كامل عقل و سالم تن داراي او گفتند كرد، تحقيق او قوم از صپيامبر هم نمود. باز

 دستور صپيامبر زنا كرد حد اجراي تقاضاي و كرد اعتراف چهارم بار چون . و است

  نمودند. سنگسار را او و كندند گودالي رايشب داد
 حضور به »غامديه« مشهور به غامد قبيله از زني كه است آمده ديگري درروايت

كنيد.   پاك گناه از اين  مرا ام شده زنا مرتكب من خدا رسول اي وگفت آمد صپيامبر
 آمد صپيامبر بحضور هم باز روز آن فرداي داد، رد پاسخ وي به صپيامبر

 »ماعز « نيز مانند من با شايد ؟ دهي مي رد پاسخ من به چرا خدا رسول :اي توگف
 راز خواهي نمي فرمود: حاالكه ص. پيامبر هستم آبستن من سوگند بخداي ، رفتاركني

 را بچه كرد، حمل وضع او . چون كني مي حمل وضع كه وقتي تا برو ، را بپوشاني خود

 ص. پيامبر ام زائيده را بچه : اينك وگفت مدآ صپيامبر بحضور و اي پيچيد كهنه در

 شيرخوارگي دوران . چون گيري مي شير از را او تا بده شير وي به و برو فرمود: فعال

 ام از شيرگرفته را بچه : اينك وگفت آورد صپيامبر بخدمت باز او را رسيد بپايان بچه

 و سپرد مسلمانان از  بيكي را بچه صپيامبر خورد. آنوقت مي نان دارد او اينك و
 كنند سنگسار را او داد كه دستور مردم به و اش سينه تا كندند  گودالي  برايش داد دستور

 بچهره و جهيد خون ازسرش زد كه سر او سنگي به وليد بن كردند. خالد زخم واو را

 خالد بس كنيد، : اي وگفت شنيد صپيامبر كه  ناسزا گفت زن بدان لذا كرد اصابت خالد

 ، كه كرده است  اي توبه چنان آن زن اين ، اوست دست در جانم كه بدانكس قسم
 را او خداوندگناهان كرد مي را توبه ستمكار اين و خوار بگير رشوه اگرماليات
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تيسير  از كردند. بنقل دفن را او و خواند نماز او بر صپيامبر . سپس پذيرفت مي
  . مترجم 6/8 2 ج الوصول 

 مي فرمايد: خداوند است تازيانه هشتاد زنا به اتهام و ذفق جرم وكيفر عقوبت و

+t Ï% ©!$# uρ tβθ ãΒö� tƒ ÏM≈oΨ |Á ósßϑø9 $# §ΝèO óΟ s9 (#θ è?ù' tƒ Ïπ yè t/ö‘r' Î/ u !# y‰ pκà− óΟ èδρ ß‰ Î=ô_ $$ sù tÏΖ≈uΚrO Zο t$ ù# y_ Ÿωuρ 

(#θè=t7ø) s? öΝçλm; ¸ο y‰≈pκy− # Y‰t/ r& 4 y7Í×‾≈ s9 'ρ é& uρ ãΝèδ tβθ à) Å¡≈x ø9  زنان به كه كساني« ].4[النور:  _∪⊇∩ #$

 اتهام اين اثبات براي چهارگواه توانند نمي سپس زنند، مي زنا اتهام عفيف و پاكدامن

 را و گواهي شهادت آنان از هرگز ببعد اين از و بزنيد بدانان چوب هشتاد احضاركنند،

  . »كارند تبه و اينان فاسقان و نپذيريد
 فرمايد: مي خداوند است دست بريدن دزدي و سرقت جرم وكيفر عقوبت و

+ä−Í‘$ ¡¡9 $# uρ èπ s%Í‘$ ¡¡9 $#uρ (# þθãè sÜø% $$ sù $yϑßγtƒÏ‰ ÷ƒr& L!# t“ y_ $ yϑ Î/ $t7|¡ x. Wξ≈s3 tΡ zÏiΒ «! $# 3 ª!$# uρ î“ƒÍ• tã ÒΟŠÅ3ym 

 عقوبتي دزد، دست بريدن اين ببريد را دزد و زن دزد مرد دست« ].38 املائدة:[ _∪∇⊃∩

 عبرت براي و الهي مجازات بعنوان و اند داده انجام كه عملي فركي  به خدا از طرف است

 ديگري كيفر ، دست بريدن كيفر بجاي . مبادا »است حكيم و توانا خداوند و ، ديگران

 است ديگري مال در تصرف و برداشتن دزدي ، نخواهد گرفت دزدي جلو كه بريد، بكار

 آن در شريك دزد كه ، است تدس بريدن موجب سرقت اين و وقتي ودزدكي پنهاني به

 امني از محل و باشد نداشته مال برصاحب نفقه حق و نبوده درآن اي شبهه و نباشد مال

 ثابت كه دزدي وقتي باشد، داشته طال مثقال چهارم يك و ارزش گرفته صورت دزدي

  شود.  مي بريده دزد راست دست كف شد،
 بريدن يا تبعيد يا زدن بدار اي كشتن زمين روي در هي وتبا د فسا عقوبت كيفر و

$+ فرمايد: مي خداوند است مخالف جهت در پا و دست yϑ ‾ΡÎ) (# äτℜ t“ y_ t Ï% ©! $# tβθç/ Í‘$ ptä† ©! $# 

…ã&s!θ ß™u‘uρ tβöθ yè ó¡tƒuρ ’ Îû ÇÚ ö‘F{ $# # �Š$ |¡sù βr& (#þθ è=−G s) ãƒ ÷ρ r& (# þθç6‾=|Á ãƒ ÷ρ r& yì ©Ü s)è? óΟ ÎγƒÏ‰ ÷ƒr& Νßγè=ã_ ö‘r& uρ ôÏiΒ 

A#≈ n=Åz ÷ρr& (#öθ xΨãƒ š∅ÏΒ ÇÚö‘F{$# 4 š� Ï9≡sŒ óΟ ßγs9 Ó“÷“ Åz ’ Îû $ u‹÷Ρ ‘‰9$# ( óΟ ßγs9 uρ ’Îû Íο t� ÅzFψ$# ë># x‹ tã 
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íΟŠÏà tã ∩⊂⊂∪_ ]:با يعني پيغمبرش و خدا دوستان با كه كساني جزاي و كفر « ].33 املائدة 

 نگج به يعني كنند مي زمين درروي تبهكاري و فساد به وكوشش جنگند مي مسلمانان

 بودند راكشته اگركسي شوند كشته كه اينست سزايشان نمايند راهزني مي و خيزند برمي

 را مال هم و اند راكشته كسي هم اگر شوند وكشته شوند آويخته دار به اينكه يا

 و راست دست يعني شود بريده مخالف جهت در پايشان و دست اينكه اند. يا دزديده
 از شوند تبعيد اينكه اند. يا نكشته را وكسي برده ار مال اگر شود بريده شان چپ پاي

 و باشند راكشته ياكسي راگرفته مال اينكه بدون بودند ترسانيده را اگر مردم محلشان
 تبعيد حكم نيز باشد ديگران اندرزگرفتن و عبرت مايه كه اي بگونه تنبيه يا كردن زندان

 و آخرت و دنيا در است خواري و رسوائي مايه شد بيان كه جزائي و كيفر اين دارد را
  .»دارند بزرگي مجازات و عظيم عذاب آخرت در

 تفصيل كه است چوب چهل يا است چوب هشتاد ومستي ميخوارگي وكيفر وسزاي

  شود. مي بيان فصل همين در خود درجاي آن
 صپيامبر چون ا ست  كشتن برگشتن  و از دين اسالم شدن مرتد وكيفر و عقوبت

 اسالم دين از و دهد تغيير را خود دين هركس « »من بدل دينه فاقتلوه« : است فرموده

  .»بكشيد را او برگردد

 βÎ)uρ+ فرمايد: مي خداوند زيرا است  نيز كشتن عدوان وز و وتجا بغي عقوبت و وكيفر

Èβ$ tG xÍ←!$ sÛ z ÏΒ tÏΖÏΒ÷σ ßϑø9 $# (#θ è=tG tG ø%$# (#θßsÎ=ô¹r' sù $yϑ åκs] ÷� t/ ( .βÎ*sù ôMtó t/ $ yϑßγ1y‰ ÷n Î) ’ n?tã 3“t� ÷z W{$# (#θè=ÏG≈s) sù 

 ÉL©9 $#  Èö ö7s? 4 ®Lym u þ’ Å∀s? #’ n<Î) Ì� øΒr& «! $# 4 βÎ*sù ôN u!$ sù (#θ ßs Î=ô¹r' sù $ yϑåκs] ÷� t/ ÉΑ ô‰yè ø9$$ Î/ (# þθäÜÅ¡ ø% r& uρ ( ¨βÎ) ©! $# �=Ït ä† 

šÏÜÅ¡ ø) ßϑø9$# ∩∪_  :رخاستندب جنگ به هم با مومنان از دوگروه هرگاه «]. 9[الحجرات 

تجاوز  دو گروه ازآن يكي اگر سازيد برقرار صلح و كنيد سازش و اصالح ميانشان در
 و بصلح حاضر و داد . ادامه بدان و نمود تجاوز تعدي و ديگري بر و حد گذرانيد از را

 دستور خداوند به اينكه تا برخيزيد جنگ تجاوزكار به گروه آن با نشد سازش

 شد صلح به حاضر و پذيرد. اگربرگشت مي را صلح داو برابر دستور خ گردد برمي
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 پيشه عدالت خود حكم نكنيد. در تخطي عدالت راه از و كنيد برقرار صلح آنان درميان

 نيز صپيامبر . و »دارد مي دوست را پيشگان عدالت خداوند براستي باشيد انصاف با و

مر المسلمين وهم جميع فاضربوه فمن أراد أن يفرق أ.إنه ستكون بعدي هنات وهنات«فرمايد:  مي
 تباهيها و فسادها و ها فتنه و شر شما درميان من از بعد براستي « »بالسيف كائنا من كان

 پراكنده را آنان وجمع بزند بهم را مسلمين وحدت خواست هركس پس آيد، مي بوجود

  . »باشد خواهد مي هركس بزنيد شمشيرگردن با را او سازد
 و كيفرها اين باينكه توجه با است دالنه عا جرائم اين  براي تعقوبتا و كيفرها اين

 مردم عمومي امنيت نگهدارنده و حافظ و بخشيده تحقق را عمومي مصالح عقوبات

  . آنست شيوه ترين عالي و عدالت عين است جامعه
 موجب و است جنايت و جرم ترين ناشايست و ترين زشت »زنا «براستي  چون

 و خانه زندگي نظام و باشد مي انسان وكرامت شرافت و خالقا بر عدوان و تجاوز
 اساس دهدكه مي رواج را بدي و تباهي و فساد آنچنان و سازد مي متالشي را ها خانواده

 اين برد. با مي ميان از را امت هستي و ريزد مي درهم را جامعه و فرد وكيان هستي

 آن براي را شروطي و كرده ياطاحت بسيار بزرگ وگناه جرم اين اثبات در اسالم حال

 و بازداشتن براي بيشتر »زنا « عقوبت نمايد، مي محال تقريباً آن تحقق كه است قرارداده
 باشد توجه مورد آن عملي عقوبت از آنكه پيش و است آن از ارتكاب ترس و تهديد

  . است توجه مورد آن از ارتكاب ارعاب و تهديد جنبه
 جمله از اند داده خانواده تشكيل كه »زنا « ب ارتكا به دامن ك پا زنان و مردان م و اتها

 شوهر و زن بين و گسالند مي را ها خانواده استوار پيوند و روابط كه است جرائمي

 خانه كه است بديهي ريزد، مي درهم را خانواده اركان و اساس و اندازد مي جدائي

 و جامعه نظام باشد، درست ، آن نظام و خانه هرگاه ، است جامعه بناي سلول نخستين
.  است جامعه تباهي و فساد موجب خانواده تباهي و فساد و است درست نيز اجتماع
 را او اتهام كه چهارگواه ونتواند كند اقدام جنايتي و جرم بچنين اگركسي بنابراين

 كامل مراعات و حكمت نهايت ، زدن وي به چوب هشتاد نمايد، احضار تاييدكنند،
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 و نگردد مخدوش ، انساني شرافت و كرامت بيهوده تا است خانواده و نهخا مصلحت
  نيايد. پديد بدنامي او براي
 بديهي و است آن گرفتن بازي به و ، مردم اموال بر وز و تعدي تجا موجب دزدي 

 براي دست بريدن تعيين بنابراين باشد، مي مردم نزد چيزها ترين محبوب اموال كه است

 آن وگرد كنند خودداري ، جنايت و جرم اين اكتساب و ارتكاب از ديگران تا دزد،

 نسبت و باشد داشته اطمينان خويش دارائي و مال از هركس گرددكه مي موجب نيايند،

 بزرگترين خاطركند. براستي آرامش احساس ، چيزهايش وگرانبهاترين عزيزترين به

 عملي نتيجه و دارد جهتو عمومي بمصالح اينگونه كه است اسالم شريعت افتخارات

 نمايان آشكاري و وضوح به كنند مي اجرا را آن كه دركشورهائي ، الهي قانون اين اجراي

 بازيچه و قانون عصيانگران و دزدان دست از مردم دارائي و اموال و است گرديده

  ادامه دارد.  امنيت اين و مانده مصون و محفوظ ، مردم دارائي قرارگرفتن
 دزدان براي زندان كيفر كه بود گرديده متوجه شوروي جماهير تحادا اواخر اين در

 بناچار مجازات لذا رساند، نمي حداقل به را آن و كند نمي جلوگيري دزدي ازكثرت

 كه كرد، تعيين را باران با گلوله اعدام كيفر  دزدي براي و تر كرد سخت را دزدان

  . )1(است ممكن كيفر ترين سخت
 عمومي امنيت و افروزند مي فتنه آتش و كنند مي بپا د فسا زمين وير در كه ني ربا محا

 و نظام واژگوني براي و آورند مي بوجود ومرج هرج و پريشاني و سازند مي مختل را
 پاي يك و دست يك كه آنست اشخاص گونه اين كيفر حداقل كوشند، مي موجود، نظم

  . تبعيدگردند محل از يا شود بريده مخالف جهت در آنان
 هرگاه شود، شرابخوار مي درك و رشد و عقل فقدان موجب و ميخوارگي شراب

 را حماقتي و زشت هركار داد، دست از را خود تمييز و درك و رشد و عقل انسان

                                         
 دزدي باتهام را نفر سه شوروي جماهير اتحاد در . است آمده چنين 14/8/1963 اهرام روزنامه در - 1

  نگردد. منتشر ها روزنامه در رويدادها اين گونه از گذردكه نمي روزي و كردند اعدام باران گلوله با
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 وي بازگشت مانع ازيكطرف شد زده وي خمر به شرب حد چنانچه گردد، مي مرتكب

  شود.  جرمي مي چنين تكابار از نيز ديگران خودداري و عبرت موجب و كار بدين

  است جب وا حدود اجراي

 برود بين از جرائم شودكه مي سبب زيرا ، است سودمند مردم براي حدود اجراي

 دارد را حرمات هتك وسوسه كه وكسي برگردند خود عصيان از عاصيان و شود ياكمتر

 زاديآ و نامي نيك و شهرتي و ناموسي و مالي و جاني وامنيت گردد پشيمان ازآن

  يابد. تحقق همه براي ، وكرامت
حد يعمل به في « فرمود: صپيامبر اندكه كرده روايت از ابوهريره ماجه و ابن نسائي

 و شود اجرا زمين در روي كه حدي« )1(»االرض خير الهل االرض من أن يمطروا أربعين صباحا
  .  »است بهتر و بيشتر روز چهل باران بركت از بركتش مردم براي گردد عمل بدان

 تلقي الهي احكام اجراي عدم و تعطيل گردد، الهي حدود اجراي مانع كه هركاري

 شر اشاعه و وناپسنديها زشتيها تصويب كاربمعني اين زيرا ، خداست با وجنگ شود مي

  . است تباهي و
 فرمود: صپيامبر كه اند كرده روايت ، دانسته صحيح آنرا كه حاكم و ابوداود و احمد

 اجراي عدم براي هركس« »شفاعته دون حد من حدود اهللا فهو مضاد اهللا في أمرهمن حالت «

 با او شود، آن اجراي عدم واسطه و كند گري ميانجي و شفاعت ، الهي حدود از حدي

  .»است برخاسته مخالفت به خداوند
 و است غافل ، است شده مرتكب جاني كه جنايتي از انسان آيدكه مي پيش بسا چه

 جنايت از چون ، است شده كيفر جاني ديدكه وقتي و ، نيست غافل وكيفرآن عقوبت از
 سوزد، كارمي جنايت بحال دلش بيند، مي را كيفر اجراي تنها و است نموده غفلت

 داند، مي آن با منافي و ايمان خالف را و آن است نموده توجه نكته بدين كريم قرآن

                                         
   است. مكروه و ضعيف كه هست بجلي عبداهللا بن جرير بن يزيد بن جرير حديث اين سند در  - 1
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 اخالقي سطح و باشد جرائم بدور از و هپاكيز و پاك مومن كه آنست مقتضي ايمان زيرا

  فرمايد: مي خداوند ، است استوار و باال بسيار جامعه و فرد ادبي و
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 را الهي هرگز حدود و بزنيد يانه تاز و چوب يكصد زناكار را مرد و زن از هريك«

 هرگز نشويد، حدود اجراي مانع ، رافت و محبت و گري ميانجي بسبب و نكنيد تعطيل

 شويد او حكم اجراي مانع نگيرد كه را شما رافت او احكام اجراي در و خدا دين رد

 را آنها وكيفر مجازات مومنان از گروهي بايد داريد، ايمان جزا روز و خدا اگر به

 رافت از است تر اهميت با بسيار بجامعه نسبت رحمت و رافت . براستي »كنند مشاهده

 اجراي مانع و رافت وشفقت رحمت نبايد پس ، پيشه جنايت فرد يك نسبت رحمت و

  شود. جنايتكار درباره حد
 مردم تا كند مي حكايت عقل و حزم از سختگيري الهي قوانين و حدود اجراي در

  نكنند. عادت بجنايت و گيرند عبرت

  الهي حدود در گري نجي ميا

 موجب و كند گري ميانجي الهي حدود از حدي اجراي عدم براي كسي كه است  حرام

 يك شودكه مي سبب كار اين براستي چون گردد، تعطيل الهي حدود از حدي شودكه

 اين و شوند جنايات تشويق ارتكاب به مردم و برود ميان از ، محقق عمومي مصلحت

  باشد.  جرمش مي عواقب و ازكيفر مجرم رهائي به دادن رضايت كار
  است حرام وقتي ، حكم اياجر عدم و گناه پوشش براي ، تالش و گري ميانجي اين

  مانع شفاعت كه است آنوقت در چون باشد، رسيده بحاكم و بدادگاه جاني كار  كه
 باب فتح حدود تعطيل براي و دهد، انجام را خويش اوليه وظيفه حاكم كه شود مي
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)1(شد خواهد
 روي پوشي براي پرده تالش برسد، حاكم نزد قضيه اينكه از پيش ليكن 

  ندارد. اشكالي حاكم نزد شفاعت و جنايت
 او و شعيب از عمرو بن ، است دانسته ) صحيح ( را آن كه حاكم  و نسائي و ابوداود

تعافوا الحدود فيما بينكم، فما « فرمود: صپيامبر اند كه كرده روايت جدش از و پدرش از
 وقتي چون نظركنيد، صرف حدود ازاجراي خودتان درميان « »بلغني من حد فقد وجب

 حاكم به حد مسئله نگذاريد گردد. يعني مي واجب آن اجراي رسيد من به حد اياجر

 واجب آن اجراي رسيد، حاكم به چون ليكن كنيد، پوشي پرده بر آن خود و برسد

  . »شود ديگران عبرت مايه تا ، است
 دانسته ) صحيح ( را آن حاكم و اند كرده روايت اميه بن صفوان از سنن اهل و احمد

 و ببرد بود، دزديده را صفوان عباي راكه كسي دست خواست مي صپيامبر كه است
هال كان قبل أن تأتيني « : گفت وي به صپيامبر كرد گري ميانجي او درباره اميه بن صفوان

  .»نكرديد؟ شفاعت برايش بياوريد، من پيش را او از آنكه پيش چرا « »به ؟!
 ازمردم را وكاالئي متاعي همواره مخزوم ازقبيله : زني كه است روايت عايشه از

  گرديد.  نمي آن استرداد به حاضر و شد مي منكر را آن بعداً و گرفت مي بعاريت
بن  اسامه نزد به او خانواده ببرند، دزدي بعنوان را او دست داد، دستور صپيامبر

 نز آن درباره او و كند گري ميانجي برايش صپيامبر نزد خواستندكه او از و رفتند زيد
يا أسامة، ال أراك تشفع في حد من حدود اهللا « فرمود: صپيامبر ، گفت سخن صپيامبر با

. » كني شفاعت الهي حدود از حدي اجراي عدم درباره كه نبينم ترا اسامه اي«. »عزوجل
إنما « : گفت آن درضمن و فرمود ايراد اي خطبه مردم براي و برخاست صپيامبر سپس

والذي .ذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعواهلك من كان قبلكم بأنه إ
 پيش مردمان بدينجهت براستي «. »نفسي بيده، لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها

 بحال را او كرد مي دزدي ، مشهوري و شريف شخصي هرگاه اندكه شده هالك ازشما

 وگمنامي ناتوان و يفشخص ضع وهرگاه كردند نمي اجرا را حد و گذاشتند مي خود

                                         
  مولف اجراكند. را حد كه است واجب وي بر شد ثابت حاكم نزد به جرم هرگاه عبدالبرگويد: ابن - 1
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 اگر اوست دست در جانم كه كس بدان سوگند بريدند، مي را او دست كرد مي دزدي

 صپيامبر . لذا » كردم مي قطع و بريدم مي را دستش كرد، مي دزدي محمد دختر فاطمه

  بريدند. را مخزومي زن دست داد دستور
  . نسائي و مسلم و احمد بروايت

   شوند مي ساقط شكو  شبهه وجود م بهنگا حدود

 را او و دارد بدني و جسمي زيان جنايتكار براي كه ،  است و كيفري عقوبتي حد

 مگر ، نيست حالل هيچكس و شكنجه آزار و و آبروريزي حرمت هتك و كند، مي بدنام

 دالئل و دليل كه شود، مي ثابت وقتي حق اين و باشد، كار اين براي حقي دليل اينكه

 شك هرگاه نباشد، ميان در و گماني شكي و باشد، موجود آنبر استواري و محكم

 و گمانها شكها و تهمت باشد. لذا مي بريقين احكام و مبناي است يقين مانع آمد، بميان

 آن براي ثابت و يقين دليل حتماً بايد و رود مي درآن خطاء احتمال چون نيستند، معتبر

 »ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا« : گفت صپيامبر كه است روايت ابوهريره از باشد
 از را آنها پيدا كرديد، اي شبهه و اي بهانه آنها، اثبات عدم و حدود دفع براي كه مادام«

  .»دوركنيد خدا بندگان
أدرأوا الحدود عن المسلمين ما « : گفت صپيامبر كه است روايت عايشه حضرت از

مام الن يخطئ في العفو خير له من أن يخطئ في استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن اال
 راه مسلمان براي هرگاه دوركنيد، مسلمانان از را حدود توانيد مي آنجاكه تا « »العقوبة

 و بخشش درعفو و امام اگر زيرا بگذاريد، خود حال به او را پيداكرديد را ازحد رهائي
 بهتر عفوكند را كسي طاءخ به اگركسي يعني شود، خطاء و دچار اشتباه ، پوشي چشم

  .»نمايد عقوبت و راكيفر كسي بخطاء اينكه تا است
 نفر از از يك بر بيش آن بودن موقوف و دانسته موقوف را آن كه ترمذي بروايت

 اصحاب از يكنفر از بيش كه است شده روايت چون ، است تر صحيح اصحاب

  اند.  كرده چنين صپيامبر

   آن اقسام و شبهات



  1517     حدود
  

  

 نظري و راي دسته هر و اند گفته سخن شكها، و ها شبهه از شافعي و حنفي علماي

  شوند: مي بيان اجمال به زير بشرح كه دارد، را خويش مخصوص
 عمل كه جائي در شبهه يعني است جنايت فعل خود كار  وقوع محل در شبهه -1

 يا حيض درحالي خود زن شوهر با اينكه مانند ، است داده روي درآن حد موجب

 دراين گونه دهد، انجام لواط عمل همسرخود با اينكه يا كند نزديكي ، داري روزه يندرح

 ملك باشد زن كه فعل  وقوع محل زيرا است شده واقع كار حرام درمحل شبهه موارد

 آميزش و معاشرت است او حالل ملك كه زنش  با دارد كه حق او و است شوهر

 وي وبا كند همبستري او با داري روزه و حيض حال در ندارد حق اگرچه باشد، داشته

 او با و معاشرت مباشرت حق و او اوست ملك همين كه ليكن دهد، انجام لواط عمل

 او از را حد و شود حد مي اجراي مانع ، اي شبهه چنين و كند مي شبهه ايجاد دارد، را

 يا باشد ارك  اين بودن حرام به معتقد شده عمل اين مرتكب كه  كسي خواه  كند، مي دور

 تسلط و است فعل محل آن اساس بلكه ، نيست و گمان اعتقاد شبهه اساس زيرا نباشد،

 را قسم . اين است او ملك و دارد زن تسلط بر شوهر شرعاً چون ، برآن فاعل شرعي

  گويند. » محل در شبهه «
   فاعل در شبهه  -2

 وي با و است همسر او كه كند، و او گمان ببرند كسي خانه به را زني اينكه مانند

 بوده معتقد فاعل چون ، نيست او همسر كه گردد، معلوم  برايش سپس شود، همبستر

 اينكه بگمان و دهد، مي انجام حالل و كار است او زن كه  است داشته ياگمان است

 موجب شبهه اين و كند مي شبهه ايجاد ، است همبسترگرديده وي با است همسر او

  شود. مي آن عدف و او از حد دوري
 ديگر است حرام عمل اين باينكه باشد عالم ، عمل شونده مرتكب و فاعل اگر ولي

  شود. نمي دفع او از حد و نيست شبهه
 روي اشتباه آن نبودن حالل يا بودن حالل در كه آنست فعل جهت در شبهه -3

 حالل و جايز ار آن بعضي كه باشند، داشته اختالف ، كاري باره در فقها اينكه مانند دهد،

 اختالف وجود همين پس دانند، نمي جايز و حالل را آن ديگر برخي و دانند مي
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 بدون نكاح ابوحنيفه امام مثال براي شود، مي حد دفع و دوري موجب كه ، است اي شبهه

 دانند مي جايز را، گواهان و حضور شهود بدون نكاح مالك امام و را ولي اذن حضور و

 و اذن بدون را زني اگركسي پس دانند، نمي جايز را ازدواجها گونه اين فقهاء جمهور و
 جمهور علما نمود، همبستري وي با و كرد نكاح شهود حضور بدون يا حضور ولي

 ايجاد ختالف اين و باشد مي فيه مختلف نكاحش چون كنند، نمي جاري را حد بروي

 عقيده خود اگر فاعل حتي سازد، مي دور او از و كرده دفع را حد كندكه مي شبهه

 اعتقاد اين چون شود، مي دور و دفع او از حد بازهم باشد، نيزداشته فعل اين بحرمت

 بودن حرام يا بودن حالل در فقها كه مادام  ندارد، تاثيري هيچ ، خودش ذات حد در او

  دارند. اختالف ، نكاح اين

  حنفي علماي نظر و راي
  شود.  مي تقسيم سمق دو به شبهه حنفي علماي راي به بنا
   الفعل في فعل = شبهه در شبهه  -1

 مشتبه وي بر دهد، مي انجام كه را كاري كه  ، است صادق كسي درباره فعل در شبهه

 ثابت بكسي نسبت شبهه شود. اينگونه نمي مشتبه وي بر كار كه   كسي  نه شود،

  دنرباره و -  گردد مشتبه براو دهد، مي انجام كه كاري بودن حرام و بودن حالل كه شود، مي
 دليل را چيزي خود او بلكه باشد، آن بودن حالل مفيد نباشدكه سمعي دليل او كار

 زنش يا است كرده طالقه سه را زنش كه مانندكسي  - نيست دليل واقع در دهد كه قرار

 با عده درحال صورت دو هر در و است داده طالق ، مالي بر ، بائن طالق بصورت را

 بين از طالق بوسيله بود، زن بودن حالل موجب كه نكاح ترشود. دراينصورتهمبس وي

 مانده باقي عده حال در شوهران بر احترام و فراش حق درباره نكاح تنها و است رفته

 بنابراين باشد مي زنا و است حرام و نيست جايز صورت اين در همبستري و ، است

 او شودكه مدعي است شده ريهمبست مرتكب شوهركه اينكه مگر است موجب حد

  .  است حالل كه كرده وگمان كرده اشتباه
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 حق درباره نكاح گويد: اين مي كه است متكي ، دليل نوع يك بر او گمان اين چون

 براي هنوز بنابراين كه است كرده و گمان  است باقي شوهر هنوز پيش احترام و فراش

 را آن چون ولي باشد، دليل تواند ينم حقيقت در اگر چه او گمان . اين است حالل او

  گردد. مي حد دفع موجب كندكه مي ايجاد اي شبهه ، است پنداشته دليل
 مرتكب و نباشد فعل آن تحريم براي دليلي دراصل كه است شرط درفعل شبهه براي

 يا باشد فعل آن برتحريم دليلي چنانچه باشد، آن بودن حالل به معتقد ، جنائي عمل آن

 شودكه ثابت ندارد و چنانچه وجود اي شبهه اصال نباشد، ثابت آن بودن حالل به اعتقاد

  باشد. مي واجب او بر حد اجراي ، است دانسته مي را، كار آن بودن حرام كار، جنايت
   محل در شبهه  -2

 اشتباه درباره شبهه نامندكه نيزمي ملكي وشبهه حكمي شبهه را شبهه نوع اين

 كه است شرط شبهه نوع دراين آيد، مي بوجود نظرشرعاز  فعل محل بودن درحالل

 دليل يك يابدكه مي تحقق وقتي و باشد شده ناشي شريعت احكام از حكمي از شبهه

 كار  شونده مرتكب پندار و وگمان كند نفي را آن بودن حرام كه باشد، شرعي

بداند.  آن نبود حرام يا باشد معتقد عمل آن بودن حالل به كندكه نمي فرق ، معتبرنيست
 عدم يا آگاهي بوسيله نه است آمده بوجود شرعي دليل وجود بوسيله شبهه اين چون

  . آن عدم يا بودن ازحالل ، عمل مرتكب آگاهي

 كند مي اجرا را شرعي حدود كسي چه 

 است شرعي حاكم الهي حدود كننده اقامه و مجري اينكه بر دارند نظر اتفاق فقهاء

 خودسرانه نداردكه حق كس هيچ و باشد كرده تعيين خود ايبج را او حاكم كه ياكسي

  دهد. انجام را كار اين
الزكاة، « : گفت مي اصحابي : يكنفر گفت كه كرده روايت يسار پسر مسلم از طحاوي

 و غنيمت جمع و حدود اجراي و زكات گرفتن« »والحدود، والفئ، والجمعة إلى السلطان
 ، اصحاب ميان در را كسي  : گفته  . طحاوي » است محاك و سلطان بعهده نمازجمعه اقامه
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 پسر خارجه از . بيهقي)1(باشد كرده مخالفت صحابي يكنفر اين راي با كه نداريم سراغ

 كه مدينه فقهاي از او و پدرش از او و ابوالزناد از همچنين و پدرش از او و يزيد

 اجراكند را حدود هيچكس ايدنب  گفتند مي كه اند كرده نقل ، است معتبر فقه در سخنشان

 برآنها را زنا حد تواند مي وكنيز، برده ارباب و مالك ليكن ، حاكم و سلطان مگر

  . اجراكند
 مملوك بر تواند مي مالك و سيد اند، گفته شافعي امام جمله از سلف از گروهي

 استدالل ابيطالب بن علي اميرالمومنين از روايتي به آنان و كند جاري حد خود،

 كه بود شده شرع خالف عمل مرتكب صپيامبر خادمه زن اوفرمود: يك اندكه ردهك

 زن آن نزد به . من اجرا كنم حد بروي دستوردادكه من به صوپيامبر بود حد موجب

 را ماجري و برگشتم صپيامبر نزد دارد، ريزي خون هنوز كه دريافتم  و رفتم

عليها الحد، أقيموا الحدود على ما ملكت إذا جفت من دمها فأقم « فرمود: او ، گفتم برايش
 شما »يمين ملك« كه بركساني ساز، جاري حد بروي شد قطع خونش هرگاه « »أيمانكم

  .»اجراكنيد را حد شد، واجب حد اگر هستند
 اند. امام كرده روايت حاكم و بيهقي و مسلم و ابوداود و احمد را حديث اين

 كنند، اجراء را حد ندارند حق خود نيز، وكنيز برده مالك و گويد: ارباب مي ابوحنيفه

  بگويند. سلطان به را آن بايد بلكه

  است شرعا پسنديده حدود ره دربا رازداري و پوشي پرده   
 در كه وكساني كاران گنه حق در ، رازداري و پوشي پرده كه آيد مي پيش گاهي

 و شود مي واقع نديسودم چاره اند، شده گناهان مرتكب اندو رفته فرو جرائم منجالب
 كامل اخالص با و شوند پشيمان ، شنيع اعمال اين ارتكاب از بعد گرددكه مي سبب

  سرگيرند. از را، اي آبرومندانه و پاك زندگي و كنند توبه
 در و كني پوشي پرده كاران گناه حق در كه است پسنديده اسالم شرع نظر از لذا

  . ندهي بخرج شتاب آنان جنايت افشاي
                                         

  اند كرده مخالفت مطلب ين ا با صحابي نفر ازده دو گويد: مي ي طحاو قول قلن ز ا بعد خرم ابن  - 1
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 بنام »اسلم« قبيله از مردي كه شنيدم«:  گفت كه شده روايت المسيب بن يدسع از

 ماجرا اين و بود شده زنا مرتكب نمودكه مي شكوه مردي از صپيامبر نزد »هزال «

لو  -هزال  - يا « فرمود: صپيامبر بود، نور) سوره 4 آيه ( قذف حد آيه ازنزول پيش
 ، كردي مي پوشي پرده آن بر خويش رداي با اگر هزال اي « »سترته بردائك كان خيرا لك

  .»بود بهتر برايت
 پسر پسر نعيم يزيد كه كردم نقل را حديث اين گويد: درمجلسي سعيد بن يحيي

  . »باشد راست مي و است حق حديث اين و بود من جد هزال «:  وگفت بود درآنجا هزال
تر عورة أخيه المسلم من س« : گفت صپيامبر كه كرده روايت عباس ابن از ماجه ابن

 هركس « »ستر اهللا عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه كشف اهللا عورته حتى يفضحه في بيته

 را او عيب قيامت روز آن در جزاي خداوند بپوشد، را خود برادر مسلمان عيب

 نباشد، رازدار و آشكار كند را خود مسلمان برادر عيب و عورت هركس و پوشد مي

  . »كند مي رسوا اش خانه در را او كه جائي تا سازد مي برمال را او يبع خداوند
 خالف ديگران بگناه شهادت بايستي باشد، پسنديده شرع نظر از پوشي پرده كه مادام

 و انجام عدم باشد، پسنديده و مندوب انجامش كه هرچيزي چون باشد، مكروه و االولي
 نسبت ، گناه افشاي عدم و پوشي پرده اين ه. البت تنزيهي كراهت به است مكروه آن ترك

 پيشه را حرمت هتك و نكند عادت »زنا« عمل به كه ، است مندوب و پسنديده بكسي

 شهادت باشد چنين كسي اگر چون نكند، فسق تظاهر و تجاهر به و باشد نساخته خود

 و خدا زمين بودن خالي اسالم شرع هدف چون ، بهتراست وي راز افشاي و بدان
 كه يابد  مي تحقق وقتي هدف اين و ، است فواحش و زشتكاري و ازگناهان معهجا

 هرگاه پس گردند، تنبيه و بازدارند ازگناه را آنان يا كنند توبه و شوند پشيمان گناهكاران 

 عمل اين و ندهند اهميت بدان و باشند حريص فحشاء و زنا عمل به نسبت مردم

 شود نمي آن وترك توبه موجب ، بدان توجه عدم و پوشي پرده پيدا كند، اشاعت زشت

 كه كساني برخالف كرد، راكتمان آن نبايد و است چاره بهترين الهي حدود اجراي بلكه

 گردند مي شنيع عمل اين مرتكب ، ديگران چشم از بدور و پنهاني بار چند يا بار يك
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 درباره گردند مي پشيمان خود زشت كرده ازآن و كرده توبه هراسان و ترسان حاليكه در

  .)1(نداد گواهي برآنان و شود پوشي پرده كه است پسنديده و مستحب اشخاص اينگونه

   پوشي كند پرده  بخود نسبت يد با خود ن مسلما
 و نپردازد وجنايت جرم افشاي به خود نفس درباره كه است الزم برهرمسلماني

 اگر چون اقرارنكند، و افاعتر نيز حاكم نزد و نگويد ديگران پيش را خود كارگناه

 از موطاء در مالك اجراكند. امام او درباره را شرعي حد بايد حاكم اقراركند، خودش

يا أيها الناس: قد آن لكم أن تنتهوا عن « : گفت صپيامبر كه است كرده روايت اسلم بن زيد
لنا صفحته، نقم عليه  حدود اهللا...من أصاب شيئا من هذه القاذورة فليستتر بستر اهللا، فإنه من يبد 

 شرعي حد موجب كه ازگناهاني شما كه است رسيده آن وقت مردم اي« »كتاب اهللا

 يكي نشود... چنانچه اجرا شما درباره حدي تا ورزيد اجتناب و پرهيزكنيد هستند

 فقط يعني بكشد خدا برآن پرده و كند پنهان را آن شود، آلودگيها اين مرتكب ازشما

 كند فاش را خويش راز چون هركس نكند، افشا را وآن كند توبه و دبدان را آن خداوند

 وي با خدا برابركتاب ما ما بازگويد، براي است شده مرتكب كه وگناهي را خود حال و

  .  » سازيم مي جاري وي بر را، الهي حد و كنيم رفتارمي

   ن مي باشند گناها وان  اجراي حدود كفاره و تا

 شود، اجراي اجرا گناهكاران درباره  شرعي حدود هرگاه كههستند آن بر علما بيشتر

 معذب گناه آن  بابت قيامت روز در و باشند مي گناهان آن  تاوان و حدود كفاره اين

 در : ما گفت اند كه  كرده روايت الصامت بن عباده از مسلم و بخاري شوند. زيرا نمي

على أن تشركوا باهللا شيئا، وال تزنوا، تبايعوني « : گفت  كه بوديم صپيامبر خدمت در مجلسي
وال تسرقوا، وال تقتلوا النفس التي حرم اهللا إال بالحق فمن وفى منكم فأجره على اهللا، ومن أصاب 
شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له ومن أصاب شيئا من ذلك فستره اهللا عليه، فأمره إلى اهللا إن 

 نورزيد شرك خداوند به براينكه كنيد بيعت من به مردم اي « »شاء عفا عنه وإن شاء عذبه
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 كرده حرام را او خداوندكشتن را كه محترمي نفس و هيچ نكنيد ودزدي نكنيد وزنا

 آن مفاد و وفاكند بيعت بدين هركس خدا، فرمان اجراي در و بحق مگر . نكشيد است

 مرتكب را انگناه اين از يكي هركس ، است خداوند نزد او پاداش و مزد نمايد اجرا را

 و حدكفاره اين اجراي شد، جاري او ي باره حد در و ديد را آن عقوبت و كيفر و شد
 و شد گناهان اين مرتكب هركس و -  ندارد كه كفاره شرك بجز -  است گناه آن تاوان

كار  نيافت اطالع ازآن وكسي آشكارنكرد را خود يعني گناه پوشيد بر وي را آن خداوند
  . »دهد مي عذاب را او خواست اگر و بخشد مي را او بخواهد راگ كه خداست با او

 گناهان ارتكاب از بازدارنده ، است گناهان تاوان و كفاره اگرچه ، شرعي حد اجراي

  باشند.  مي بازدارنده هم و كنند مي جبران هم حدود اجراي پس باشد، نيزمي

   جنگ ديار و سرزمين در حدود اقامه  

 اجرا حدود دياراسالم بمانند نيز جنگ سرزمين و ديار در دگوين مي علما از گروهي

 به اختصاص و است عام حدود اقامه به امر چون ندارند، فرقي هم با و شوند مي

 ناشايست اعمال مرتكب نيز غيراسالمي زمين در اگركسي ندارد. يعني خاصي سرزمين

  گردد.  جاري بروي حد بايد آمد، بوجود حد اجراي شرايط و شد
  هستند. سعد بن ليث و مالك اند گفته  چنين كه كساني جمله از

 در باشد جنگ مشغول سرزميني در اميري اند: هرگاه گفته  ديگران و ابوحنيفه امام

 اينكه مگر كند نمي جاري را حد ، سپاهيان از كس هيچ بر خود، اردوگاه و سربازخانه

 پادگان در صورت دراين باشد كه آنها امثال يا عراق يا شام يا و مصر پيشواي و امير

  كند. مي اجرا را حدود
 جنايتكار شخص شودكه مي سبب گاهي ، جنگ ديار در حدود اجراي گويند مي اينها

.  است آنان راجح راي و نظر اين و شود ملحق دشمنان و كافران به حد اجراي ترس از
 مبادا است هشد نهي آن ازاجراي جنگ بهنگام و است الهي حدود از حد اين زيرا

 فرزند اسحاق و احمد امام ببارآورد، فساد و باشد بدتر ازآن شود كه چيزي موجب

 اجرا حدود دشمن سرزمين در كه اند گفته ، اسالم علماي از ديگران و اوزاعي و راهويه
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 از توانست نمي ثقفي محجن دارند. ابو اجماع آن بر صپيامبر اصحاب گردد. و نمي

 وقاص بن سعد بودكه شراب خورده قادسيه جنگ در و كند خودداري خواري شراب

 بين جنگ كه وقتي بكشند، زنجير به را او دادكه دستور و كرد زنداني بدانجهت را او

   : راگفت شعر اين تاسف با ابومحجن ، درگرفت ايران سپاه و مسلمانان
  وأترك مشدودا علي وثاقيا  كفا حزنا أن تطرد الخيل بالقنا

   سازند مي دور را سواران ، تيراندازان ببينم كه است بس من براي غم و اندوه اين« 
 وقاص بن سعد از زن سپس ] ام شده بزنجيركشيده ميدانم اين مرد كه من حاليكه در

 جنگ اگر از كه كنم مي شرط تو با و بروم بجنگ كه آزادكن  : مرا وگفت كرد خواهش

 تو به خداوند شوم واگركشته كشم جيرميبزن را خود وپاي آيم مي خود ، برگشتم سالم

 كه سعد اسب بر او و آزاد كرد را او سعد . زن اي ساخته رها مرا كه خواهدكرد، رحم

 آنچنان و رفت بيرون جنگ بميدان و برداشت اي نيزه و شد سوار ، داشت نام »بلقاء«

 تا بود كرده زده شگفت را مسلمانان و سعد كه داد، نشان خود از دالوري و شجاعت

 شده فرستاده آنان مساعدت و ياري براي و است فرشته كردندكه مي گمان كه جائي

  .  است
 سعد زن بزنجير كشيد، را خود پاي و برگشت او خورد شكست دشمن چون

 حد بروي خورد كه وقسم نمود آزاد او را وسعد بازگو نمود سعد براي را ماجري

.  نشان داد خود از العاده فوق دالوري و يدبخش نيرو مسلمين سپاه به چون نكند، جاري
 اسقاط يا حد اجراي تاخير نمود. پس ترك را وميخوارگي نمود توبه ابومحجن سپس

  بهتر بود.  خيلي آن اجراي از مسلمانان و امير براي كه بود، مصلحتي داراي آن

 شوند دا آلوده مبا است شده نهي جد مسا در حدود از اجراي

 مسجد در اينكه از صپيامبر«:  گفت كه است كرده روايت حزام بن حكيم از ابوداود

  .  است فرموده نهي اجراگردد حدود يا شوند اشعارخوانده يا شود قصاص

  كند؟  حكم خود و اطالع علم ي بمقتضا رد دا حق ضي قا آيا
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 و ريزي خون درباره كه است واجب و فرض برقاضي گويند مي ظاهريه علماي
 و علم اين خواه كند،  حكم خويش و اطالع برابرعلم حدود، و زنا و اموال و  قصاص

 فرق باشد آن از بعد يا باشد، او قضاوت و واليت از پيش واقعه از كيفيت او اطالع

  نمي كند.
 دارد يقين بدان چون اجراكند، خود علم برابر را آن كه آنست حكم نيرومندترين و

 كه حكمي سپس باشد، كار جنايت شخص اقرار برابر كه حكمي بعدي مرتبه در سپس

$+ فرمايد: مي خداوند چون باشد، اقرار گواهان برابر pκš‰ r'‾≈tƒ t Ï% ©!$# (#θãΨ tΒ#u (#θçΡθ ä. tÏΒ≡§θs% 

ÅÝó¡É) ø9 $$ Î/ u !# y‰ pκà− ¬!...∩⊇⊂∈∪_  :راستكاري همواره هستيد مومن كه مردمي اي« ].135[النساء 

 دادزبان وگواهي دهيد گواهي بحق و باشيد ادلع و راستگو و داريد بپاي عدالت و

  . »ديگر چيز نه باشد، خدا رضاي براي
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه « : است فرموده نيز صپيامبر و

 وخالف ناشايستي و زشتي شماكار از هركس« »اليمان يستطع فبقلبه وذلك اضعف ا لم   فان

 نيروي با اگرنتوانست و كند جلوگيري  و از آن تغييردهد را آن دخو دست با ديد، شرع

 و اگر آن تبليغ كند آن عليه بر و شود آن مانع با گفتارخويش بكند را كاري چنين قهريه

 اين كه نگردد، آن و دوستدار نباشد موافق آن با خود دل در ، نيز نتوانست را

  . » است ايمان ترين ضعيف
 عادالنه و درست اين و اجراكند را عدل و قسط بايد قاضي كه است صحيح پس

 كه است قاضي بر پس بدهد، ادامه خود ظلم به تا بگذارد خود بحال را ظالم كه نيست

 به را هركس حق و تغيير دهد خود دست با را آن ديد، را و كار ناشايستي اگر منكري

  . است ظالم خود او صورت اين غير در برساند، وي
 حضرت كند، عمل خود علم برابر ندارد، حق گويند: قاضي مي فقهاء جمهور ليكن

 را حد ، است حد موجب كه است شده مرتكب كاري كه  ببينم را مردي : اگر ابوبكرگفت

  دهند. شهادت آن ثبوت به و بيايند من نزد آن گواهان اينكه تا كنم نمي اجرا او بر
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 حكم بدان ، است ديده راكه يزيچ ندارد حق ، است ديگران مانند هم قاضي بعالوه

 زنا مرتكب كه ديد را كسي قاضي گردد. هرگاه كاركامل آن بر گواهي اينكه مگر كند

 بر بايد داد، شخص بدان را زنا و اتهام بگيرد بگواهي نفرديگررا سه ونتوانست شده

 برزبان ، است ديده راكه چيزي نتواند اگرقاضي بنابراين شود، جاري ) قذف ( حد وي

 خداوند قول دليل آن و حرام بدان حكم و كند حكم بدان تواند نمي اولي بطريق آورد،

  فرمايد: مي كه است

+...øŒÎ* sù öΝs9 (#θ è? ù' tƒ Ï !# y‰pκ’¶9 $$ Î/ š�Í×‾≈s9 'ρé' sù y‰ΖÏã «! $# ãΝèδ tβθç/ É‹≈s3 ø9   ].13[النور:  _∪⊃⊆∩ #$

 خداوند پيشگاه در آنان نياوردند، - نفرگواه چهار گواهان چنين كه هرگاه«

 خداوند حكم در نفرنرسند چهار به زنا به براتهام اگرگواهان . يعني»دروغگويانند

  آيند. مي حساب به گو دروغ
   

  خوارگي مي و مي

  گرديد حرام  تدريج به خوارگي مي
مدينه  به مكه از صپيامبر اينكه تا كردند مي خوارگي مي همچنان مسلمانان

 قمار و درميخوارگي كه تباهي و فساد و شر به توجه با مسلمانان و كردند هجرت

 را آيه اين خداوند كردندكه مي جو و پرس صپيامبر از فراوان دو آن درباره ديدند مي

y7tΡθ+ فرمود: نازل è=t↔ó¡ o„ Ç∅ tã Ì� ôϑy‚ ø9 $# Î�Å£ ÷� yϑø9$# uρ ( ö≅è% !$ yϑÎγŠÏù ÖΝøOÎ) ×��Î7Ÿ2 ßìÏ≈oΨ tΒuρ Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 

!$ yϑßγßϑ øOÎ)uρ ç� t9ò2 r& ÏΒ $ yϑÎγÏè ø‾Ρ...∩⊄⊇∪_ ]:و ميخوارگي و مي درباره محمد، اي« ].219 البقرة 
 و است بزرگ بس قمار گناه و باده در بگو بدانان پرسند، مي تو از آن انواع و قمار
 منفعت از است بزرگتر دو آن گناه ليكن دارد نيز كنند منافعي مي تجارت كه  مردمي براي

 باشد آن نفع از بيش زيانش و گناه  كه را كاري عاقلي يچه كه است بديهي آنها،

  . »كند نمي
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 و مادي زيانهاي سبب دو هر چون است بزرگي گناه قماربازي و ميخوارگي يعني
 ، معنوي و مادي زيان و بزرگ گناه اين دركنار باشند، مي اخالق تباهي و ديني و معنوي

 در مال كسب و فروشي مي به ارتتج دارندكه نيز ناچيزي مادي منافعي مردم براي

 است آنها سود از بيش خيلي آنها زيان و گناه ولي است فراوان رنج بدون قماربازي

 تحريم را آنها قطعي بصورت اگرچه دهد مي ترجيح را آنها تحريم جانب خود واين

 ديگري آيه محدودكرد را ميخوارگي حدي تا كه آيه ازاين بعد سپس ، است نكرده

 ميخوارگي به كه تا كساني شد، نازل خواندن نماز هنگام به ميخوارگي ريمتح درباره

 وآن بكشند دست ازآن بودند، بتدريج ساخته خود زندگي از جزئي را وآن كرده عادت

‰pκš$+ فرمايد: مي سازند.كه رها را r' ‾≈tƒ tÏ% ©!$# (#θãΨtΒ# u Ÿω (#θ ç/ t� ø) s? nο 4θ n=¢Á9 $# óΟçFΡ r& uρ 3“t�≈s3ß™ 4 ®Lym 

(#θ ßϑn=÷è s? $tΒ tβθ ä9θà) s?...∩⊆⊂∪_  :مي و ايد شده مست حاليكه در مومنان اي « ].43[النساء 

  .  »گوئيد مي چه بدانيد و بهوش باشيد اينكه تا مشويد نزديك نماز به ايد، نوشيده
 سوره و خواند مي نماز مستي حال در مردي اندكه آورده آيه اين نزول سبب باره در

ال اعبد بجاي  ».أعبد ما تعبدون.... قل يا أيها الكافرون « خواند. صورت ينبد را ) كافرون (
 بعد سپس مي خوارگي و نهائي ابدي تحريم براي بود اي و اين رويداد مقدمه ما تعبدون

 و هميشگي تحريم به خداوند حكم ميخوارگي و مي و باده تحريم در دوم گام از اين 

‰pκš$+ فرمايد: مي شدكه نازل آن نهائي r' ‾≈tƒ t Ï% ©!$# (# þθ ãΨ tΒ# u $ yϑ ‾Ρ Î) ã� ôϑ sƒø:$# ç�Å£ øŠyϑ ø9 $# uρ Ü>$ |ÁΡF{$# uρ 

ãΝ≈s9 ø—F{ $# uρ Ó§ ô_Í‘ ôÏiΒ È≅yϑtã Ç≈sÜ ø‹¤±9 $# çνθç7Ï⊥ tG ô_ $$ sù öΝä3 ª=yè s9 tβθ ßsÎ=ø è? ∩⊃∪   $ yϑ‾Ρ Î) ß‰ƒÌ� ãƒ ß≈sÜ ø‹¤±9 $# βr& 

yìÏ%θ ãƒ ãΝä3uΖ÷� t/ nο uρ≡y‰ yè ø9 $# u !$ ŸÒøó t7ø9 $# uρ ’ Îû Ì� ÷Κsƒø:$# Î�Å£ ÷� yϑø9 $#uρ öΝä. £‰ ÝÁ tƒuρ tã Ì� ø.ÏŒ «! $# Çtãuρ Íο4θ n=¢Á9 $# ( ö≅yγsù 

ΛäΡ r& tβθ åκtJΖ•Β ∩⊇∪_ ]:و بتها بازي و قمار وميخوارگي مي براستي مومنان اي « ].91-90 املائدة 

ار تا رستگ بپرهيزيد از آنها و است شيطاني و از كارهاي پليد همه ، زني فال وتيرهاي
 و بازي قمار و ، اي كننده مست چيز و هر مي و است پليد و ناپاك همه شويد كار شيطان

 ، است پرهيز از آنها در و رستگاري است شيطاني كارهاي ، همه زني فال تيرهاي و بتها
 و ناپاك و حرام آنها همه بپرهيزيد كه نيز پليديها از اين پرهيزيد مي از آتش كه آنگونه 
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 دچار از شيطان مقصود ، است برانداز خان ومان و شخصيت و مال عمرو دهكنن پايمال 

 و ميخوارگي طريق از كه اينست او . قصد است معلوم پليديها، آن به شما شدن
 باز نماز و خدا ياد از را شما و بپاكند فتنه و شر و كينه دشمني شما ميان قماربازي

 چون كنيد، خودداري بايد ! كنيد؟ نمي ازآنهاخودداري تفصيل و حال اين با آيا دارد

 كه آيه اين . در » است خدا فرمان پذيرفتن و است ناپاكي از پرهيز و پاكي مومن وظيفه

 همه حكم آيدكه بنظرمي اند، آمده هم با و شده عطف برخمر ازالم و انصاب و ميسر

  . زير است بشرح آنها
  دانند. مي اپاكن و پليد را آنها خردمندان و ناپاكند و آلوده  -1
  باشند. مي شيطان وسوسه و شيطان اعمال از آنها همه  -2
 براي آماده انسان تا پرهيزكرد و نمود دوري آنها از كه است واجب بنابراين  -3

  باشد.  رستگاري و نجات
 در ، مردم چشم در آنها و آراستن پليديها اين ارتكاب راه از خواهد مي شيطان  -4

 دنيائي تباهي و فساد يك خود اين و آورد پديد عداوت و وكينه دشمنانگي شان ميان

  .  است دنيايي و مادي تباهي و فساد قماربازي و ميخوارگي پس است
 نماز و خدا ياد از را مردم خواهد مي قماربازي و ميخوارگي راه از شيطان -5

 و ديني هيتبا و فساد پس - است ديني تباهي و فساد يك اينهم و نمايد غافل گزاردن
 از مقدار وكوچكترين بپردازد ها تباهي و مفاسد بدين كسي نبايد بنابراين دارند دنيائي

  . نيست روا و جايز آنها
 شده نازل گساري باده و ميخوارگي درباره كه است  تحريم حكم آخرين فوق آيه

  . است آن ونهائي قطعي تحريم وحكم
 نازل »خمر« تحريم باره در كه چيزي ناولي كه است كرده نقل عطاء از حميد بن عبد

y7tΡθ+: آيه شد è=t↔ó¡ o„ Ç∅ tã Ì� ôϑy‚ ø9$# Î�Å£÷� yϑø9 $#uρ ..._ را آن گفتند. ما مردم از برخي كه بود 

 و سودي باشد گناه در آن كه چيزي ديگرگفتند و برخي دارد منافعي چون نوشيم مي

‰pκš$+: آيه . سپس نوشيم نمي را آن ، بنابراين ندارد خيري r' ‾≈tƒ t Ï% ©!$# (#θãΨ tΒ# u Ÿω (#θ ç/ t�ø) s? nο4θ n=¢Á9 $# 
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óΟ çFΡ r&uρ 3“t�≈s3ß™ 4 ®L ym (#θßϑn=÷è s? $tΒ tβθ ä9θà) s?...∩⊆⊂∪_  :مردم از بعضي گرديدكه نازل ].43[النساء 

 مانع كه چيزي گفتند ديگرمي وگروهي نوشيم مي خود خانه در و نوشيم مي  مي گفتند مي

 پرهيز ازآن ندارد. بنابراين سودي و خيري باشد ديگرمسلمانان مراهه خواندن نماز از ما

$+: آيه كردند. سپس pκš‰ r' ‾≈tƒ t Ï% ©!$# (# þθãΨ tΒ# u $ yϑ‾ΡÎ) ã� ôϑsƒ ø:$# ç� Å£ øŠyϑø9 $# uρ Ü>$ |ÁΡF{$# uρ ..._ و شد نازل 
 اين و دادند پايان بدان مردم و كرد نهي گساري باده از نهائي و قطعي بطور مردم را

 درسوره خداوند كه است شده نقل قتاده از بود، »احزاب جنگ« از بعد يم قطعيتحر

 را خوارگي مي هميشه براي هجري پنجم يا چهارم درسال احزاب جنگ از بعد مائده

 سال در النضير بني جنگ از بعد تحريم اين است گفته اسحاق ابن و نمود تحريم

  باشد.  مي راجح قول اين كه است داده روي هجري چهارم
 سال در خوارگي مي قطعي تحريم ، است گفته  خويش سيره در كتاب دمياطي

  .)1(است بوده هجري ششم سال »حديبيه«

    است نموده پافشاري خوارگي مي و مي تحريم درباره اسالم 
 عقلي و روحي و جسمي نيرومند و قوي شخصيت ايجاد اسالمي تعاليم از هدف

 بزرگ هدف اين با مسكرات همه و مي ريمتح كه است بديهي و است مسلمان

 هستي و اساس شخصيت بطور كلي مسكرات شك بدون چون دارد كامل هماهنگي

  .  گرداند مي سست را عقل و خرد پايه بويژه سازد، مي متزلزل و ضعيف را انسان
  : است گفته شاعران از يكي

  كذاك الخمر تفعل بالعقول  شربت الخمر حتى ضل عقلي
  »خردها با مي كار اينست  شد گم  عقلم اينكه تا خوردم مي«

                                         
 ، است بزرگي تهديد آيه اين آخر در »فهل انتم منتهون « گفت خطاب بن عمر شد نازل آيه اين چون - 1

 در ندا مدينه هاي دركوچه دادكه دستور صپيامبر . هيمد مي پايان بدان و داده پاسخ بدان اينك ما

 و شد شكسته شراب هاي كوزه . »شد حرام خوارگي مي و مي اينك« كه بكشند جار و دهند
    گرديد. روان مدينه هاي دركوچه اينكه تا ريخت زمين بر شرابها
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 تبديل شرور و خطرناك حيوان به انسان شد، ناپديد عقل چون كه است بديهي

 و فحشاء و وفحش تجاوز و قتل زند كه سرمي از او شرها و تباهي و و فساد گردد مي
 و رش اين . و آثار آنست جمله از وطن و بدين خيانت و اسرار افشاي و دري پرده

 بدبختي بدين كه بهركس و دوستانش و همسايگان به و او بخود خواره مي تباهي

  رسد. مي شود، نزديك بوي و گرفتارآيد
 علي كه  بود، عمويش حمزه همراه : او گفت كه  است شده نقل ابيطالب بن علي از

 و كرده آوري جمع را »اذخر « خوشبوي آنها گياه با خواست مي و داشت پير شتر دو تا
 فاطمه « وليمه« بتواند آن بهاي با تا بفروشد زرگران به را آن يكنفر زرگر يهودي همراه

 گساري باده انصار از با گروهي بود كه آن بر حمزه عادت بيندازد، راه عروسي بهنگام را

 وي خواند كه حمزه براي شعري او خواند، مي آواز برايش كه داشت  و كنيزي كرد مي

 تشويق آنها اندام لذيذترين و لذيذ از گوشت خوردن و شتر دو آن بريدن سر به را

  كباب  برايش و جگر آنها و از كوهان سر بريد را آنها درحال و شوريد حمزه لذا نمود
 اشك و خاطر گرديد رنجيده ديد، را وضع اين چون علي بخورد، كردند كه

 كه برد صامبرپي پيش را حمزه و شكايت گرديد،  و جاري زد حلقه درچشمانش

  حمزه و نمود سرزنش او را و رفت حمزه پيش حارثه بن زيد و علي همراه صپيامبر
 : آيا گفت و كرد  نگاه همراهان و پيامبر به بود، شده سرخ چشمانش و بود مست كه

 بعقب ديد، مست را او چون صپيامبر !! هستيد؟ چيز ديگري پدرم جز بندگان شما

 خرد و با عقل چگونه كه  خوارگي مي آثار دند. اينستآم بيرون آنجا از و برگشت

 »الخبائث م اُ« نام بدان اسالم شرع لذا ربايد مي را او هوش و كند مي بازي خواره مي
  . است داده پليديها) مادر (

الخمر أم الفواحش وأكبر « : گفت صپيامبر كه است  روايت عمرو بن عبداهللا از
مادر  خمري و مسكر هر « »صالة، ووقع على أمه وخالته وعمتهالكبائر، ومن شرب الخمر ترك ال

 ترك را نماز شود و مست بخورد مي هركس است كبيره گناه  و بزرگترين  فحشاء همه

 اش عمه و خاله مادر و با دارد كه احتمال دهد از دست و هوش خرد چون و كند مي
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 محرم بين فرق و ندارد هوش و خرد و تشخيص مستي در حال چون شود نيز همبستر

  .»گذارد نمي نامحرم و
 كرده نقل عمرو پسر عبداهللا قول از خويش »الكبير « كتاب در طبراني را روايت اين

 هركس« »من شربها وقع على أمه« عبارت با نيز عباس ابن از قول را آن و همچنين است

 كه  ونه. همانگ است ذكركرده »شود همبستر خويش مادر با كه  است ممكن بخورد مي

 آن ناروائي و حرمت بر است داده »الخبائث ام« نام بدان اسالم شريعت

 و لعن باشد داشته نسبتي آن با و بخورد مي راكه وهركس نيزبسيارتاكيدكرده
نمي - بحساب مومن را او و داند مي ايمان دايره از خارج را او و است كرده نفرين
  . آورد
عاصرها، ومعتصرها،  :لعن في الخمر عشرة«:  گفت صپيامبر كه است روايت انس از 

 »وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشترى له
مي  براي را انگور آب كه كسي اند: شده نفرين كس ده  خوارگي مي و مي با درارتباط «

 و شود مي برده او براي كه وكسي اش بردارنده و اش نوشنده و آن فشارنده و گيرد مي
و  خرد مي را آن كه وكسي خورد مي را آن فروش بهاي كه وكسي فروشنده و ساقي
  .  »شود مي خريده برايش كه كسي

 . از است دانسته غريب حديث را آن ترمذي و كرده روايت را آن ترمذي و ماجه ابن

حين يزني وهو مؤمن، وال يسرق ال يزني الزاني « : گفت صپيامبر كه است روايت ابوهريره
  .)1(»السارق حين يسرق وهو مؤمن، وال يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن

                                         
 در و نيست آنها حرمت به اذعاني ايمان به متصف ارتكاب حين در اعمال اينگونه مرتكب يعني - 1

 بازدارنده كه آنست ايمان چون است خداوند وكيفر خشم موجب اعمال اينگونه داندكه نمي آنوقت

 جدا آنها از ايمان اعمال اين ارتكاب وقت در يعني اند: گفته بعضي باشد. معاصي ارتكاب از

 اول راي و نيست ملكا آنها ايمان اند گفته بعضي برگردد بدانان اعمال آن از بعد شايد و شود مي

  مولف . است گفته توبه مبحث در العلوم احياء در غزالي امام كه است اصح
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 مي كه و كسي شود مي سرقت مرتكب كه وكسي شود مي زنا مرتكب كه كسي «

 آنها حرمت به ايمان اگر چون ، نيست مومن اعمال اين ارتكاب حين در خورد مي

  . »گريزد مي قلب از ايمان حال درآن پس شود نمي آنها مرتكب باشد، داشته
اند.  كرده روايت نسائي و ترمذي و ابوداود و مسلم و بخاري و احمد را حديث اين
 در دنيا چون گردد  محروم ازآن قيامت در كه آنست بخورد، مي دنيا در كه كسي جزاي

 صامبرگردد. پي مي محروم از آن جهان در آن ، است نموده شتاب آن خوردن براي

 در هركس «» من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب، لم يشربها في االخرة، وإن دخل الجنة« : گفت

 داخل اگرچه حتي نوشد نمي از آن درقيامت باشد، نكرده توبه از آن و بخورد مي دنيا

  .  »بشود هم بهشت

   مسيح دين در ميخوارگي و مي تحريم 
 است بوده حرام نيز مسيح دين در تاس حرام اسالم در گساري مي كه همانگونه

)1(روساي از مردم از گروهي
 مسكرات منع باره در مصر در »قبلي وجه« در مسيح دين 

 دادندكه پاسخ مسيح، دين ازعلماي دسته آن نمودند.كه فتوي طلب اي مصاحبه طي در

 اب روسيه ارتدكس كليساي رئيس و اند كرده منع مسكرات از را انسان آسماني كتب همه
 : بطور گفت سپس است كرده استدالل مسكرات تحريم بر مقدس كتاب صريح نص

 ازمواد يا انگور آب از خواه است شده حرام مسكرات آسماني هركتاب در اجمال

  . غيره و سيب و عسل و خرما و جو مانند باشد ديگر
 قول ، است آمده انجيل يعني مقدس جديدكتاب عهد در كه شواهدي جمله از

  گويد: مي )5/8( »افسس« اهل به اش رساله در كه است »بولس «
 اكوه » ودر نكنيد مستي ، است باري و بند وبي خالعت درآن كه خمري و مي با «

 آسمانها ملكوت به : مستان است وگفته كرده نهي مست با وآميزش مخالطت از )11(

   .»10.9.6اكو « 21.  غاله ( برند نمي ارث به را وآن شوند نمي نايل

                                         
  . م 16/9/1922 تاريخ در »قنا« و »بلينا « كليساي رئيس و »اسيوط« كرسي مسئول مطران جمله از - 1
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   خوارگي مي زيانهاي
 و جسمي و روحي زيانهاي االسالمي التمدن  مجله در خليل عبدالوهاب دكتر
 ازعلماي : هرگاه وگفته است كرده خالصه جامعه و فرد براي را آن بد وآثار اخالقي

 آنها همه جواب بپرسيم دانان اقتصاد و شناسان جامعه و اخالقي و پزشكي و دين

  .  است قطعي آن و خوارگي مي درباره
گويند:  مي دين علماي زيان چون خورد مي نبايد كه نيست چيزبيش يك مسكرات

 خوراگي گويند: مي مي طب دانشمندان ، است پليديها همه مادر چون است حرام مي

 آن سمي ازمواد آن زيانهاي نه تنها كند، مي تهديد را بشريت كه است خطري بزرگترين

 بيماريهاي براي را راه و دارد نيز وخيمي فرجام و عواقب بلكه شود، مي حاصل

 ناتوان و ضعيف را جسم و بدن چون است »سل « آنها كمترين سازدكه مي مهيا خطرناك

 و جهازها همه در و برد مي بين از بيماريها برابر در را جسم مقاومت و ساخته
 كه نيست شگفتي يجا . لذا عصبي دستگاه و دركبد بويژه گذارد مي اثر بدن هاي دستگاه

 و ديوانگي عامان بزرگترين و باشد عصبي بيماريهاي مهمترين موجب خوارگي مي
 زيان خواره مي خود براي تنها نه خوارگي آيد. مي مي بحساب مجرميت و بدبختي

 عامل و علت براستي و ماند مي باقي آن از او نيز عواقب بعد درنسلهاي بلكه دارد،

 بدان كه هرقومي و است و تباهي فساد و خواري و ذلت و افالس و فقر و بدبختي

 تباهي به رو جسماني و و عقالني روحي و بدني و معنوي و نظرمادي از باشد مبتال

  رود.  مي
 و پاكدامني و عفت و وقار و متانت بخواهد گويند: اگركسي مي اخالق علماي

 كندكه مصرف را يچيز نبايد باشد، داشته طبع ومناعت طبعي بلند و ومردانگي شرف

 مي كه است سازد. بديهي تباه را و آنها برساند زيان پسنديده و حميده صفات بدين

  . است چنين خوارگي
 داشته را تربيت و نظام بهترين انساني جامعه اينكه گويند: براي مي شناسان جامعه

 جامعه ،سازد مختل را جامعه انسجام و سامان و نظم كه اعمالي ارتكاب با نبايد باشد،
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 از و نمود ايجاد جدائي و تفرقه و داد رواج را باري و بند بي و نمود آلوده را خويش

  كرد.  كمك بدشمنان  راه اين
و  ما براي كنيم وهزينه خرج خويش منافع براي كه پولي گويند: هر مي اقتصاد دانان

 براي زيانش مكني هزينه خود ضرر و زيان درراه كه هرپولي و آورد مي قوت و نيرو ميهن

  باشد.  مي ميهن و ما
 عبث و بيهوده و شود مي هزينه مسكرات انواع صرف براي كه پول ميليونها بنابراين

مردانگي  و دارد مي باز پيشرفت از را ما ماديات و دارند ناپذيري جبران زيانهاي رود مي
  برد. مي بين از را ما طبع مناعت و نخوت و

 . هرگاه كنيم دوري مسكرات انواع صرف از كندكه مي حكم عقل كه بينيم مي بنابراين 

 يك اينكه بدون بخواهد، را دانشمندان و آگاه كارشناسان راي باره اين در حكومت

 باتفاق آنان همه چون آيد، مي بدست كامل پاسخ و جواب صرف شود، هزينه دينار

 ، ازآنست جزئيو  شده تشكيل ازملت هم وحكومت باوردارند را آن بودن نظرزيانمند
  .  مسئول آ نست و كند منع را زيان ضرر و اين خواهد مي ازدولت ملت پس

 قوي اي بنيه داراي جامعه آن افراد باشد، ممنوع مسكرات صرف اي جامعه در اگر

 سالمي و پخته وعقل نيرومند وآهنگ تصميم و بود خواهند تندرستي و ونيرومند

 بهداشت  سطح رفتن باال موجب كه اسبابي و وسايل مهمترين اينست و داشت خواهند

 و اخالقي و اجتماعي سطح رفتن باال اساسي پايه همچنين شود. و مي دركشور
 وزارت بويژه كند مي سبك را ها خانه وزارت  اكثر بار چون ، است جامعه اقتصادي

 زا زندانها و بود خواهند اندك زندانها و دادگستري نشينان كاخ آنوقت  ، دادگستري
 واقع استفاده مورد جامعه ، اصالحي كارهاي براي توانند مي و گردد مي خالي زندانيان

  شعور. و وآگاهي پيشرفت . واينست بيداري و نهضت و پيشرفت و تمدن شوند. اينست
  ملتها. پيشرفت ميزان و معيار اينست و

 از راآور  زيان آفت اين و بدهيم هم بدست دست هم با كه حقيقي تعاوني واينست

%È≅è+ . ثمربخش و وگسترده جدي كار اينست و سازيم دور خويش جامعه uρ (#θè=yϑôã $# 
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  . »بينند مي را شما و كار عمل مومنان و پيامبرش و خدا
  . اسالمي تمدن مجله صه خال پايان
 و شك براي مجالي كه اند شده ثابت اي بگونه ، برشمرديم كه ضررهائي و زيانها اين
 مبارزه ميخوارگي با هوشيار دولتهاي از بسياري جائيكه اند. تا نگذاشته باقي ترديد

 كشور كند  منع را آن تا كرد تالش كه دولتهائي از جمله نمايند مي منع را وآن كنند مي

 : حكومت است گفته چنين  »تنقيحات « در المودودي ابواالعلي ) مرحوم ( بودكه آمريكا

 تمام و ساخت دور را از كشور خود آن و كرد را منع و مسكرات خوارگي مي آمريكا

 مجالس و مجالت قبيل از ، بكار گرفت آن عليه بر تبليغ راه در را كنوني  تمدن وسايل

 زيانهاي و مضار و ميخوارگي قباحت و زشتي بيبخو سينما كه و تصاوير و سخنراني

  دادند. مي نشان را آن
 »دالر « ميليون شصت به است كرده هزينه خوارگي مي ضد بر دولت كه هايي هزينه و

 مدت در و شد نوشته مطالب آن برعليه صفحه ميليون ده و در حدود زنند مي تخمين

 ليره ميليون )250( حدود در اي هزينه ، مسكرات تحريم قانون اجراي سال چهارده

 نفر )532335( و اعدام ، قانون آن اجراي راه در نفر سيصد گرديد. و متحمل مصري

 شده مصادره و امالك مصري ليره ميليون )16 ( به زيانها و خسارات و گرديدند زنداني

 تالشها اين تمام نتيجه گرديد. ليكن بالغ مصري ليره ميليون چهارصد مبلغ بميزان

 عناد آن مصرف در و شدند مسكرات شيفته بيشتر آمريكا مردم كه بود، اين ها وششوك

 را قانون اين بناچاري آمريكا حكومت )1933( سال در جائيكه تا دادند، مي بخرج

.  نمود آزاد و مباح خود دركشور مطلق بطور را الكلي مشروبات صرف و ساخت ملغي
  . ابواالعلي سخن پايان

 شكست ، داشت مبذول مسكرات تحريم براي كه عظيمي  تالشهاي رغم علي آمريكا

  گرديد.  ناتوان آن هميشگي انجام از و خورد
 ، آنان قلب در ايمان داشتن و دين اساس بر را مسلمان امت اسالم كه دين ليكن
 ، است نموده بيدار و زنده را دلشان خود، بخش حيات تعاليم با و است داده پرورش 



   

  هفقه السن      1536 

 

 

 نشد، متحمل را ها هزينه اين و نداد بخرج را آمريكا دولت الشهايت ازاين هيچيك

 پاسخ بدان مومنان روح و صادرگرديد، آن تحريم بر داير خداوند طرف از فرماني بلكه

  كردند. حذف خود زندگي برنامه از را آن هميشه براي و داد مثبت
 خرما از كه مي جز ما «:  گفت  كه اند كرده   روايت مالك بن انس از مسلم و بخاري

 و ابوايوب و ابوطلحه به دادن مي مشغول . من نداشتيم ديگري مشروب شود مي گرفته
 مردي بناگاه نوشيدند، مي مي ما خانه در آنان و بودم صپيامبر ياران از ديگري مردان

 : براستي گفت - خبر؟ : نخيركدام گفتيم  ؟ است رسيده شما به خبر آن : آيا وگفت آمد

 بريزيد. ديگراين را مي هاي كوزه اين انس اي بنابراين است شده حرام ارگيخو مي

نزدند.  لب بدان و نخواستند مي مرد آن سخن از بعد بودند، نشسته درآنجا كه مردان
  . »مومن در تاثير آن و ايمان نتيجه اينست آري
  
  

   شود؟ مي اطالق  چيز بچه و چيست و مي خمر
 بدست ها ميوه يا حبوبات بعضي تخمير از كه  عروفيم مايعات از است عبارت خمر

 باكتريهائي داراي چون شود مي تبديل الكل به آنها اي نشاسته و قندي مواد آيدكه مي

 تخمير براي عمل آنها وجود كه  نمايند، تراوش را خاصي مواد توانند مي هستند كه

 و پوشانند ا مير عقل چون نامند مي خمر بدينجهت را مايعات . اين است ضروري
 بود اين - است پوشش و پرده بمعني خمر چون - سازند مي تباه را تشخيص و ادراك

  خمر.  طبي تعريف
 كه اي ماده هر از شود مي ناميده »خمر « باشد سكرزا و آور مستي كه چيزي هر

 نظر از باشد، جنسي و نوع هر از آوري مستي چيز هر بنابراين نيست مهم شود، ساخته

 انگور يا از خواه ، است حرام و دارد را آن حكم و شود مي ناميده »خمر « سالما شرع

  شود. ساخته بدان شبيه هر چيزي جو يا يا يا گندم عسل يا خرما
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 و خدا ياد و مانع دارند عام و خاص زيان و عمومي و فردي زيان آنها همه چون
 حرام لذا هستند، ممرد بين در و كينه دشمني پيدايش موجب و خواندن نماز مانع

 از اندكي و حالل را از مسكري اندكي كه ،  نيست قائل فرقي آنها بين شارع و باشند مي

 تحريم باشند. فرمان مي حرام استثناء بدون آنها همه بلكه بداند، حرام را آن ديگر نوع

  . نيست بردار شك و است روشن و واضح و قاطع و صحيح و صريح مسكرات
كل « : است گفته صپيامبر اندكه كرده روايت عمر ابن از ابوداود و احمد امام - ١

حرام  خمري هرگونه و خمراست آور، مستي مواد هرگونه« »مسكر خمر، و كل خمر حرام
  . »است
 خطابه صپيامبر منبر روي بر خطاب بن عمر اندكه كرده روايت مسلم و بخاري -2

 شده حرام »خمر« خداوند بدستور تيبراس مردم اي «:  گفت آن ضمن در كردكه مي ايراد

 و گندم از و عسل از و خرما، از و انگور، سازند. از مي چيز پنج از را آن كه است
 سخن . اينست» خمراست شود، آن تشخيص مانع و بپوشاند را عقل كه چيزي هر ازجو،

   بزبان چون ، است حجت او سخن و خطاب عمر مومنان امير
 صپيامبر ازياران كسي كه است نشده ونقل ناتراستدا اسالم شريعت به و عربي

  باشد.  كرده مخالفت او گفتار بااين
 يمن در كه مشروبي باره در يمن از مردي كه ، است كرده روايت جابر از مسلم  -3

 سئوال صپيامبر از نامند، مي »ر لمز آ « را آن و سازند مي ذرت از را آن و نوشند مي

 آري دادكه جواب . او » ؟ است كننده مست آيا « »سكر هو؟أم« فرمود: صپيامبر نمود،

كل مسكر حرام...، إن على اهللا عهدا لمن يشرب «فرمود:  ص. پيامبر است كننده مست
قالوا يا رسول اهللا: وما طينة الخبال؟ قال: " عرق أهل النار " ." المسكر أن يسقيه من طينة الخبال

 خداوند ... براستي است حرام اي كننده مست چيز هر« »أو قال: " عصارة أهل النار

 گل خبال از آب بوي بنوشد، كننده مست و مسگر مواد هركس كه است كرده پيمان

 و دوزخيان ياكنداب ، جهنم اهل فرمود: عرق ؟ چيست خبال گل گفتند: آب بدهد،
  . »آنان فاضالب
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إن من « : گفت صپيامبر كه است شده روايت بشير بن ازنعمان سنن دركتب  -4
 »العنب خمرا، وإن من التمر خمرا، وإن من العسل خمرا، وإن من البر خمرا، وإن من الشعير خمرا

 -  باشد مي حرام و خمراست مي گيرند، وجو وگندم عسل و خرما ازانگور و كه آنچه «
  . » است حرام شود مي آنهاگرفته از كه اي كننده مست مواد يعني
كل مسكر حرام، وما أسكر الفرق منه «:  گفت كه است هشد روايت عايشه حضرت از  -5

 )16( كه بپيمانه چيزي هر و است حرام اي كننده مست چيز هر « »فمل ء الكف منه حرام
  .» است حرام نيز ازآن مشت يك باشد كننده مست آن رطلي
 اي گفتم«:  گفت اندكه كرده روايت اشعري ابوموسي از مسلم و بخاري و احمد -6

.  ، بده فتوي برايمان سازيم مي يمن در را آنها ما كه مشروب نوع دو درباره داخ رسول
 نام به ديگري و شود مي گرفته شده تخمير و جوشان عسل از كه » البيع« بنام يكي

 پرمعني جامع كلمات خداوند كه صشود. پيامبر مي ساخته جو و ذرت از كه » المزر «

  . »كل مسكر حرام« : بودگفت داده بوي
 آب كه » جعه« ازصرف را آنان صپيامبر كه است شده روايت علي ازحضرت  -7

 نظر و راي اند. اينست كرده روايت را آن نسائي و ابوداود فرمود، نهي و منع است جو

 »امصار« شهرها نظرفقهاي با و قبالگفتيم كه داليلي با راي واين وتابعين اصحاب فقهاي
 برآن فتوي و ندارد مخالفت ابوحنيفه ياران زا محمد مذهب و حديث اهل مذهب و

  .  است
 ابن و شريك و ليلي ابي ابن و ثوري سفيان و نخعي ابراهيم و عراق فقهاي و

 مخالفت راي اين با ابوحنيفه و بصره علماي بيشتر و ديگركوفي فقهاي و شبرمه

  اند:  وگفته اند كرده
 است حرام اندكش و بسيار دشو مي انگورگرفته ازآب كه اي كننده مست مشروب هر

 كند كه مست بسياري مقدار شوند مي انگورگرفته ازغيرآب كه اي كنند مست مواد اما و

 با نظر و راي اين و است حالل بلكه نيست حرام كند نمي مست كه مقداراندكي و حرام

  دارد. مخالفت كامال ذكركرديم قبال كه داليلي



  1539     حدود
  

  

 در رشد ابن سخن خالصه فقيهان اين يلذكردال براي داردكه اقتضاء علمي امانت

  : )1( اوگويد كه ذكركنم را »المجتهد بدايه «
 كه مشروباتي همه و گويند: نبيذ مي محدثين جمهور و حجاز فقهاي جمهور

  . است حرام بسيارآنها و اندك باشد كننده مست
 ريكش و ليلي ابي و ابن ثوري سفيان و تابعين از نخعي وابراهيم عراق علماي و 

 مشروبات باره در بصره علماي بيشتر و كوفي  فقهاي ديگر و ابوحنيفه و شبرمه ابن و

 آن اختالف آنها. علت خود نه است حرام آور آنها مستي مقدار كه گويند: مي از مي غير

دارند.  تعارض هم با باره اين در هم با قياسها و روايات و احاديث و آثار كه  است
  اند: گرفته پيش راه دو خود مذهب ثباتا درباره حجاز علماي

  كنند. مي استناد باره اين در وارده اخبار و بروايات هاينك يكي
 بكلي هم خمر و نامند مي خمر باشد آور مستي كه چيزي  و هر نبيذ آنان كه اينست دوم

  .  است حرام
   است روايتي اند، جسته استدالل و متمسك بدان حجاز اهل كه روايتي مهمترين

 روايت عايشه از او و عبدالرحمن بن ابوسلمه از او و شهاب ابن از را آن مالك كه

كل شراب « : شدگفت سئوال صپيامبر از عسل نبيذ و البتع »درباره «:  گفت كه است كرده
  . است كرده نقل را آن ي. بخار » است حرام اي كننده مست مشروب هر « »أسكر فهو حرام

 تحريم باره در كه است حديثي ترين صحيح روايت ينا كه  گفته معين بن يحيي

  . است شده نقل صپيامبر از مسكرات
كل مسكر « فرمود: ص: پيامبر گفت كه است كرده نقل عمر ابن از مسلم همچنين و

 همه اتفاق مورد اول حديث هستندكه صحيح هردو حديث دو اين ».خمر، وكل خمر حرام

 و نسائي و . ابوداود است دانسته صحيح مسلم اتنه را دوم حديث و است حديث راويان
 »ما أسكر كثيره فقليله حرام« : گفت صپيامبر اندكه كرده نقل عبداهللا بن جابر از ترمذي
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 نص اين باره . در » است حرام نيز آن اندك مقدار كند، مست آن بسيار مقدار كه چيزي «

  دارد. وجود اختالف
دو  از شود مي ناميده »خمر« اي كننده مست نبيذي هرگونه گويند مي كه دوم طريقه اما

  اند. كرده اثبات را آن راه
  كنند.  مي ثابت اشتقاق بطريقه را اسماء كه كلمه  اشتقاق طريق از يكي
  . است ناميده خمر را آنها شارع كه شارع از شنيدن و سماع جهت از دوم

 مخامره را عقل نامند كه مي »خمر « بدينجهت را باده و گويند: مي مي اشتقاق جهت از

 بپوشاند را عقل كه چيزي  هر اشتقاق و لغت و نظر زبان از بنابراين پوشاند و مي كند مي

 مورد ، خراسان علماي و اصول علماي بين طريقه اين كه  شود، مي اطالق برآن »خمر « نام

  .  است اختالف
 لغت در كننده مست مواد گويند: اگرچه مي كه ستا سماع جهت از دوم طريقه اما و

 ابن حديث اين كه اند، شده ناميده »خمر« شرع اصطالح در ولي شوند نمي ناميده »خمر «

 : گفت صپيامبر كه اند كرده روايت نيز ابوهريره از و گذشت داردكه تصريح بدان عمر
 و شود: خرما مي درخت ساخته دو اين از خمر « »الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة«

  . » تاك
إن من العنب خمرا، وإن من العسل « : گفت صپيامبر كه شده روايت عمر ابن از هم باز

 و انگور از را خمر« »خمرا، ومن الزبيب خمرا، ومن الحنطة خمرا...وأنا أنها كم عن كل مسكر
 نهي اي كننده مست چيز هر از را شما گيرند... من مي وگندم وكشمش مويز و عسل

  .» كنم مي
  نبيذها. همه تحريم درباره حجازيان داليل بود ناي

‚ÏΒuρ ÏN≡t�yϑrO È≅‹Ï + : آيه بظاهر خود مذهب براي كوفيان اما ¨Ζ9 $# É=≈uΖôã F{$# uρ tβρä‹ Ï‚ −Gs? 

çµ ÷ΖÏΒ # \� x6 y™ $ »%ø—Í‘uρ $ �Ζ|¡ ym...∩∉∠∪_  :و آور مستي مواد انگور و خرما هاي ميوه از« ].67[النحل 
 دراين نيز را معنوي قياس و رواياتي همچنين و كرده استدالل . »سازيد مي نيكوئي روزي

 خرما آب اگرخود ، مسكراست معني به آيه در »سكر « اندكلمه اند . گفته  كرده ذكر باره
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 است حرام آنچه پس ناميد، نمي نيكو و روزي رزق را آن خداوند بود، حرام وانگور

  خرما. و انگور آب عين نه است مستي

 بن عبداهللا از كه است ثقفي ابوعون روايت آنها مشهورترين اند كرده نقل كه تيروايا اما و

حرمت الخمر لعينها، والسكر من « فرمود: صپيامبر كه كرده روايت عباس ابن از او و شداد
 آن خود نه است حرام آنها مستي ديگر چيزهاي و از است خمرحرام خود « »غيرها

  .  »چيزها
 دانند مي ضعيف را روايت اين حجاز . اهل نيست بردار تاويل كه است نصي اين گويند

اند.  كرده را روايت »المسكر من غيرها» «والمسكر من غيرها« بجاي آن راويان بعضي چون
 بن از ابوبرده خود اسناد با حرب بن سماك از شريك حديث روايات اين جمله از

عن الشراب في االوعية، فاشربوا فيما إني كنت نهيتكم « : فرموده ص: پيامبر گفت كه نياراست
 هر پس ، بودم كرده نهي ، است ها دركوزه كه مشروبي از را شما من« »بدا لكم وال تسكروا

  . است ذكركرده را آن طحاوي كه  »نشويد مست و نكنيد مستي ولي بنوشيد را مشروبي
 حرام نبيذ كه بودم حاضر شما مانند نيز من«:  است گفته كه است روايت ودمسع ازابن

 و سپردم بخاطر را آن من ، بودم آن شدن حالل دوباره شاهد و دارم اطالع از آن و شد
  . »كرديد فراموش را آن شما

 يمن به را جبل بن معاذ و من صپيامبر :  گفت  كه  است روايت ابوموسي از

 ساخته جو و ازگندم كه هست مشروب دونوع درآنجا خدا رسول اي فرستادگفتيم

  !... ؟ ننوشيم ازآنها مي نامند. آيا »البتع « را ديگري و »المذر « را يكي شوندكه مي
 را آن كه .»نشويد مست ولي بنوشيد ازآن« »اشربا وال تسكرا«:  گفت  صپيامبر

  اند.  كرده ياد باره اين در ، ضعيف اخبار اينگونه ... از است ذكركرده نيزطحاوي
  مانع را »خمر« تحريم علت درقرآن خداوند كه ينستا آنها و منطقي نظري استدالل اما
   مردم دربين وكينه دشمني ايجاد براي آن شدن سبب و خدا ذكراز  آن بودن

  فرمايد: مي كه ، است ذكركرده
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 كننده كه مست مقداري پس باشد، كننده مست داردكه وجود مقداري در تنها علت اين

 ساخته انگور از كه خمري مانند باشد برآن اجماع مگراينكه باشد، حرام نبايد نباشد

 تنها نيست چنين ديگر مشروبات در ولي ، است حرام آن بسيار و اندك باجماع دكهشو مي

  . است حرام آور مستي مقدار
 . دانشمندان است كرده اشاره آن بعلت شرع داردكه نصي حكم قياسها اينگونه اند وگفته

 تر قوي حجاز اهل حجت روايتي و سمعي دليل نظر از اند گفته راي و نظر اهل از متاخر

  . است آشكارتر عراقيان طريقه قياس نظر از و است
آثار  يا است و آثار مقدم بر روايات قياس آيا كه است شده ناشي ازاينجا اختالف اين و

 است آمده پيش اختالف دليل دوگونه اين تعارض در كه ، است مقدم برقياس روايات و

 آثار كه آنست حق ولي -  دانند مي مقدم را قياس عراقيان و دانند مي مقدم را آثار حجازيان

 اگر ظاهر الفاظ شوند. ليكن داشته مقدم قياس بر بايستي باشند، ثابتي نص اگر روايات و

 نمود لتاوي را لفظ بايد آيا كه است نظر جاي و كند مي فرق باشد، داشته تاويل آثاراحتمال

 لفظ ظاهر اينكه يا شود؟ عمل دو هر بمحتواي كه آورد، بوجود توافقي اثر و قياس بين و

 ظاهروقوت الفاظ قوت حسب بر و است ف اختال مورد مسئله اين ؟ است مقدم قياس بر

 استنباط و عقلي عميق درك به نياز كار اين و گردد مي برقرار ترجيح آنها، بين در ، قياس

 تشخيص غيرموزون از موزون سخن ذوق با كه همانگونه نيست هركس كار كه دارد، عقلي

تا  يافته فزوني اختالف باشند... لذا مساوي هم با ذوق دو هر بسا چه شود، يداده م
   . »ستا مصيب مجتهدي هر «اند:  گفته جائيكه

  كه صپيامبر سخن كه آنست  -اعلم واهللا -  رسد مي من بنظر كه : آنچه است گفته قاضي
 كننده مست ارمقد باشدكه آن مقصود داردكه احتمال اگرچه »كل مسكر حرام«:  است گفته

 جنس به تحريم تعليق . ولي كننده مست مشروب جنس نه ، است حرام مشروبي نوع هر
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 و اندك مقدس شارع كه نيست دور رسد. زيرا غالبتر بنظر مي و ظاهرتر بمقدارآن نه آن
 حرمت در تشديد و فساد از جلوگيري بخاطر باشد كرده حرام را كننده مست مواد بسيار

 كه است شده ثابت باجماع و شود مي ناشي مقدار بسيارآن از تنها ضرر و نزيا اگر چه ، آن

 مقدار نه آنست جنس شود، مي خرماگرفته و از انگور كه مشروبي »خمر « در شارع مراد

 خمر را تحريم علت همان كه هرچيزي بايد . بنابراين جنس معتبراست و ، آن كننده مست

 و كند دليل اقامه بايد گذارد، مي فرق آنها بين كه سيوك باشد داشته را آن حكم ، است رادا
  دليل بياورد.

 اگر ندارند. چون قبول »ما أسكر كثيره فقليله حرام« را روايت اين صحت آنان اگرچه

 قياس و نص بين وتعارض كنند مخالفت صريح نص با توانند نمي كنند قبول را آن صحت

 »خمر « در كه است خبرداده شرع بعالوه ، معتبرنيست قياس هنگام درآن و نيست صحيح
 نبودن بين جمع اگر »قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس« دارد. وجود دو هر منفعت و زيان

 عين در و باشد نداشته زيان چيزي يعني ( شود ادهار ، منفعت وجود بين و ضرر و زيان

 اندك مقدار و حرام آن فراوان مقدار كندكه مي اقتضا قياس باشد) هم منفعت داراي حال

  باشد. حالل آن
 تغليب آن منفعت بر را، آن زيان و مضرت حكم »خمر« باره در اسالم شرع چون اما

 علت كه چيزهايي درتمام بايد پس ، است نموده منع را بسيارآن و واندك است داده

 مگراينكه باشد) حرام بسيارآنها و اندك ( باشد جاري حكم اين دارد، وجود خمر تحريم

 اينكه بر اند كرده قاتفا كند. و استثناء را وآن باشد قائل تفاوت آنها بين شرعي دليل يك

 چه است حالل نيايد پديد آن در »خمر « مستي و طرب شدت كه مادام خوردن »نبيذ«

 كه چيزي هر ولي كنيد استفاده نبيذ از« »فانتبذوا، وكل مسكر حرام« : است فرموده صپيامبر

  .» است حرام باشد كننده مست
 در روزهاي و گرفت مي ميوه وآب ساخت مي »نبيذ « صپيامبر كه است شده ثابت و

 باره در يكي اند، كرده اختالف هم با مسئله دو درباره . و ريخت مي را آن سوم و دوم

 دو از »نبيذ « ساختن   درباره دوم يد. وآ مي بعمل و شود مي ساخته »نبيذ « درآنها كه ظروفي
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 ابن سخن خالصه . پايان)1(»مويز « و »خرما « و »رطب « و »بسر« خرماي نوع دو ندمان چيز

  المجتهد. بدايه در رشد

   الكلي مشروبات و» خمر « انواع مهمترين
 درصد وجود نسبت و باعتبار شود و گاهي مي يافته بازار در مختلف نامهاي با شراب  

 و »وسكي « و »براندي «:  بنامهاي ثالم براي شود مي تقسيم اي ويژه باقسام آن در الكل
% تا 40 از آنها در موجود الكل درصد نسبت دارندكه وجود غيرآن و »ليكور «و  »رومي«

 به نسبت اين »ژنوي « و »هلندي « و »جن« بنام ديگري شرابهاي در و است نوسان در 60%

 در % و 25 % تا 15 به »ماديرا « و »شري « و »بورت « انندم ديگري انواع در و %40 تا 33%

 تا %10 به »برجاندي « و »شامپاني« و »هوك« و »كالرت « مانند سبك شرابهاي از بعضي

  آنچه و »بوظه « و »مونيخي « و »استون « و »پورتر« و »اپيل « قبيل از آبجوها انواع در 15%
  رسد.  مي %9 تا %2 به سازند مي ديگري مواد و شده تخمير نيشكر از كه

   تخمير از پيش نبيذ و ميوه آب دننوشي 
 ابن و نسائي و ابوداود بروايت . زيرا تخميرجايزاست از پيش نبيذ و ميوه آب نوشيدن

  :  او گفت كه است هآمد ابوهريره از ماجه
 »نبيذي« افطار بهنگام كه برآمدم صدد در لذا گيرد، مي روزه صپيامبر كه يافتم  اطالع 
 ديد كه او و بردم برايش را آن سپس بودم ساخته» دباء «در  را آن خود كه ببرم برايش را

  فرمود: لذا جوشد مي و شده تخمير

                                         
  بسر: غوره خرما - 1

  خرماي تازهرطب: 
  تمر: خرما

  مويز: انگور خشك شده
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- بزن بديوار را اين «» إضرب بهذا الحائط، فإن هذا شراب من ال يؤمن باهللا واليوم اآلخر«
 رستاخيز ايمان روز و بزرگ بخداوند نوشد كه مي را اين كسي  براستي زيرا بريز دور 

 او از كه است كرده نقل عمر ازابن يوهم آب باره در احمد . امام» است حرام - باشد نداشته

 بعد شد سوال باشد. از او نگرفته فرا شيطانش كه  مادام بنوش را آن « : اوگفت و شد سوال

 و . مسلم »بگذرد ازآن روز سه از اينكه : بعد گفت  گيرد؟ مي فرا شيطانش روز چند از
 و كرد مي درست شربت صپيامبر براي مويز از او « كه اند كرده نقل سعبا ابن از ديگران

 دستور سپس نوشيد مي ازآن سوم شب تا نيز فردا پس و روز و فردا آن صپيامبر

 روز آن سه از بعد . يعني است اودگفته. ابود »بريزند را آن يا بدهند خادم به را آن دادكه مي

 بيشترنماند اينكه براي و رفت مي درآن تخمير و فساد احتمال چون داشت نمي  نگاه را

  . بريزند يا بدهند خادم به را آن فرمود
 صبح هنگام صپيامبر براي «:  اوگفت اندكه كرده نقل عايشه حضرت از او غير و مسلم

 نوشيد مي آن از شام ازصرف پس صپيامبر رسيد مي شام چون ساخت مي -  شربت - نبيذ

 ازآن را ظرف يا ريخت دورمي را آن نشود تخمير اينكه يبرا - آمد مي اضافه اگرچيزي

 آن از صبحانه صرف از بعد كه ساخت مي برايش اي تازه نبيذ مجدداً وشب كرد مي خالي

  نوشيد. مي
 منافات عباس ابن حديث با سخن اين . و شست مي را آن ظرف شب و : صبح گفت او

 »ثالث « كلمه چون سوم شب تا وشيدن مي فردا پس و فردا و امروز آن : از گفت نداردكه
  . )1(باشند مي صحيحي روايات آنها همه و نيست آن با منافي كه زيادتي بر است تملمش

 بعثت از قبل نه است نخورده شراب هرگز كه است معلوم چنان صپيامبر سيره از و

 آن در تخمير و نشده هنوزشراب كه است نوشيده نبيذي ازاينگونه بلكه ، ازبعثت بعد ونه

  بود.  تصريح گرديده بدان احاديث اين در كه همانگونه است نيامده بعمل
   شود تبديل سركه به كه اي باده   
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 بخودي »خمر « مي هرگاه اينكه بر دارند اجماع . علماء است آمده »المجتهد بدايه « در

  .  اشكالي ندارد و است جايز آن استعمال و خوردن شود، سركه به تبديل خود
 درآن قول سه و اند كرده اختالف درآن شود، داري نگاه ، شدن سركه بقصد باده اگر اما

 اخبار »اثر « با قياس ازمعارضه اختالف اين )1(بودن مباح و كراهيت  ، دارد. حرمت وجود

  .  است آمده پديد اثر مفهوم در اختالف از و تابعين و ياران از شده نقل
 درباره ابوطلحه اندكه كرده قلن مالك بن انس از ترمذي و مسلم و ابوداود زيرا

  . نمود؟ پرسش  صپيامبر از بودند برده ارث به را خمر كه يتيماني
 ؟ نكنم تبديل سركه به را : آن گفت بريز. ابوطلحه دور را آن ،»أهرقها« فرمود: صپيامبر

  .)2(فرمود: نخير  صپيامبر
 بر حمل ، سركه به يتيم مال مي درتبديل را  صپيامبر كردن و منع  نهي كه  كساني

 از نهي براي علتي كه  دانند. و كساني مي مكروه را عمل اين اند، فساد كرده از گيري پيش

  اند. كرده حرمت بر حمل را آن اند، نفهميده را آن
 چيزي از نهي نيست »عنه منهي « برفساد دليل ازچيزي نهي هستندكه معتقد بعضي و

 د،هستن بتحريم قايل كه كساني قول بر دسته اين قول پس - نيست چيز آن برفساد دليل

  شود. مي گرفته اشكال
  :  كه اينست  ، است حرام سركه خمر به تبديل آن بموجب كه قياسي 

 وضع ، مختلف اشياء ذات براي ، مختلف احكام كه است شده دانسته شرعي بضرورت  

 غير از خمر ذات كه تاس بديهي و دارد را خود خاص حكم هرچيزي . يعني است شده

                                         
 ابن و ثـوري سفيان احمد، ، شافعي امام ، خطاب بن عمر اند. دانسته مباح را آن كه كساني جمله از - 1

  هستند. ابوحنيفه و عبدالعزيز بن عمر و رباح ابي ابن عطاء و المبراك

 اگر نيست جائز سركه به خمر كردن تبديل برمي آيدكه حديث اين از حوضو بطور است گفته  خطابي - 2

 و اصناعه از صپيامبر و است برخوردار خاص اولويت از يتيم مال نگاهداشت و حفظ بود مي جايز
 صپيامبر پس ، است مال كردن  ضابع ريختن دور است بديهي ، است فرموده نهي مال كردن  تباهي

 و كند نمي پاك را آن سركه به آن كردن تبديل كه است بوده بدينجهت ريزند،ب دور را آن داد دستور كه
    برنمي گرداند. بدان را بودن مال
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 خمركه ذات هرگاه بنابراين است حالل سركه علما باجماع و است سركه خل = ذات

 فرق اين و باشد حالل بايستي يافت تبديل ، است حالل كه سركه  ذات به است حرام

 ثابت برايش حكم اين گردد، تبديل سركه به اي وسيله بهر مي خمر و اين كند كه نمي

  .)1(شود مي

   راتمخد 
هستند  نيز ديگري چيزهائي اما ، رفت سخن آن از كه  مشروبات خمر و حكم بود اين

 كه  چيزهايي و ديگر و حشيش مانند: بنگ كنند مي زايل را عقل ولي نيستند نوشيدني كه

 كه  قبال گفتيم و اند كننده مست چون باشند، مي حرام نيز اينها هستند، مخدر و تخديرآور

 چيز هر « »كل مسكر خمر، و كل خمر حرام«:  گفت  صپيامبر كه  است هكرد  روايت مسلم

 مفتي سليم عبدالمجيد . ازشيخ » است حرام هرخمري و است »خمر « مخدر و كننده مست

 شرعي حكم بود كه شده سوال زير مخدر بشرح مواد شرعي حكم باره مصر در سرزمين

  ؟ است زير سواالت
  مخدر؟ مواد استعمال -1
   مخدر؟ مواد با تجارت از حاصله منافع و مخدر مواد با ارتتج  -2
مخدر  مواد استخراج بقصد يا فروش بقصد ، حشيش و خشخاش زراعت و كشت  -3

  ؟ تجارت و فروش براي يا شخصي مصرف براي از آنها
 آن و ربح سود يا است حالل ربح، و سود اين آيا كه  ، طريق از اين حاصله سود  -4

  ؟ است حرام
   بود. گفته پاسخ زير بشرح بزرگوار نآ

   مخدر مواد استعمال - 1 
 زيانهاي زيرا ، است حرام مواد، گونه اين استعمال اينكه در ندارد وگمان شك كس هيچ

 فاسد و زايل را عقل مواد اين ، است فراوان مواد اين روحي و اخالقي مفاسد و جسمي
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 اسالم شريعت كه ندارد امكان پس ارند،د بهمراه فراوان جسمي فساد و زيان و كنند مي

 و فساد كه ، است كرده حرام را چيزهائي اسالم شريعت زيرا دارد، روا را آنها استعمال
  اند:  گفته حنفيه ازعلماي بعضي لذا ، است مخدركمتر مواد زيان و فساد از آنها زيان
 و آشكار يلدل اين . و »ذاراستگ بدعت و زنديق بداند، حالل را حشيش كه  كسي«

 پوشانند مي و كرده زايل را عقل مخدر مواد اين بيشتر بعالوه آنها، حرمت بر ، است واضح

 بدان كه آورند مي پديد آنها كنندگان استعمال در خوشحاليي و طرب و لذت آنچنان و

 و كنند نمي ترك و -نمايند مي استعمال را آن پيوسته و شوند، مي معتاد و كنند مي عادت
 و نموده حرام را آنها خويش عزيز دركتاب خداوند هستندكه چيزهائي زوج آنها

  .  است حرام هرخمري و خمر هرمسكري . كه است نيزگفته صپيامبر
 تفصيل به باره اين در »الشرعيه السياسه « خود دركتاب هتيمي ابن االسالم شيخ

  . است چنين آن خالصه كه است گفته سخن
 شود، جاري حد بروي بايد كند، استعمال را آن كسهر و است حرام حشيش بيگمان

 پليدتر و حشيش گردد. مي اجراء شرعي حد خوار مي و خمر شارب بر كه همانگونه

 كننده استعمال كه جائي تا كند مي تباه را مزاج هم و عقل هم زيرا كه است خبيثتر از باده

 مانع و كشاند مي ديگر سدمفا و بمزدي زن و بديوثي و شود مي ناتوان جنسي قوه در ، آن

 را آنها صپيامبر و خدا كه است چيزهائي جزو ينبنابرا ، است خواندن نماز و خدا ذكر از

 دباره خدا رسول . اي گفت اشعري دارد. ابوموسي را آنها حكم معنا و لفظا و اند كرده حرام

  .؟ تچيس آنها حكم ، كنيم مي فتوي طلب ازشما ساختيم مي يمن در كه دو مشروب 
 و شود غليظ اينكه تا جوشانند مي را آن و سازند مي عسل از كه  مشروبي »البتع« يكي  

 اينكه تا جوشانند را مي و آن شود مي ساخته جو و ذرت از كه مشروبي »المزز « ديگري

 داده وي به را الكلم خواتم و الكلم جوامع خداوند كه ص: پيامبر او گفت گردد غليظ

 بخاري . بروايت » است حرام باشد كننده مست كه چيزي هر«» ر حرامكل مسك« : گفت است

  .  مسلم و
إن من الحنطة خمرا، ومن الشعير « : گفت صپيامبر كه است روايت بشير بن نعمان از

 بيگمان «  »وأنا أنهى عن كل مسكر.خمرا، ومن الزبيب خمرا، ومن التمر خمرا، ومن العسل خمرا
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 ، است خمر كننده و مست - سازند مي عسل و خرما مويز و و جو و ازگندم راكه مشروبي
 ، است كردن مست بر مدار - كنم مي نهي را مردم باشد، كننده مست كه هرچيزي از من و
 او. قبال غير و ابوداود . بروايت » است آمده بعمل و شده ساخته چيز چه از كه نيست ممه

  : شدكه نقل عمر ابن از
 اي كننده مست هر و است خمر اي مست كننده هر« »حرام كل مسكر خمر وكل مسكر«

 روايت دو هر» كل مسكر خمر وكل خمر حرام« است چنين ديگر  درروايت . و » است حرام

  . است آورده مسلم را
كل مسكر حرام، وما « فرمود: ص: پيامبر گفت كه است شده روايت عايشه حضرت از

 هر و است حرام اي كننده مست و مسكري هر «» منه فمل ء الكف منه حرامأسكر الفرق 

 ، است نيزحرام آن اندك باشد، كننده مست از آن فراوان مقدار و باشد كننده تمس كه چيزي
  .  است »سنح « حديث اين گفته . ترمذي »باشد مشت يك باندازه اگر حتي

 كه هرچيزي « »ما أسكر كثيره فقليله حرام«:  كه است كرده روايت وجه چند از السني ابن

 آن حديث . حافظان » است حرام نيز آن اندك مقدار باشد كننده مست آن از بسياري دارمق

  اند. دانسته صحيح را
خوريم  مي را اي باده : ما وگفت كرد سوال صپيامبر از مردي كه شده روايت جابر از

  شود.  مي ناميده »مزر « و سازيم مي ذرت از خود سرزمين در را آن كه 
كل مسكر « : گفت ص. پيامبر : آري گفت ؟ است كننده مستند گفت: آيا صبرپيام  

قالوا يا رسول اهللا: وما  .حرام، إن على اهللا عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال
حرام  كننده مست چيزي هر «» عرق أهل النار  أو قال: عصارة أهل النارطينة الخبال؟ قال: 

 از قيامت روز در بنوشد كننده مست مواد هركس كه است هدكردهع خود بر خداوند است
  .خدا؟ رسول اي چيست الخبال بنوشاند . گفتند: طينه وي به »الخبال طينه «

.  مسلم بروايت » است دوزخ اهل فشرده و : فاضالب يا گفت دوزخ اهل فرمود: عرق
 كه چيزي هر «» حرام كل مخمر وكل مسكر« : گفت صپيامبر كه  است روايت  عباس ابن از

 . بروايت » است حرام باشد نندهك مست كه چيزي هر و  - كند زايل را عقل -  بپوشاند را عقل

  ابوداود.
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اي  جامعه با كلمات آنها همه در  صپيامبر كه مشهورند و بسيار باره اين در احاديث
 ومانع بپوشاند ار  عقل كه  چيزي هر اند كه فرموده بيان است داشته ارزاني بوي خداوند كه 

 ساخته چيز چه از نميكند كه و فرق است حرام باشد كننده و مست شود قلع تشخيص

  .  نوشيدني يا است خوردني و شود مي
 خورش نان شراب از گاهي . بعالوه  است عقل نمودن زايل و مست كردن بر مدار

و  يدنينوش وگاهي كند ينم فرقي خورند مي را آن نوشيدن بجاي و شود مي ساخته
 اينكه و مي باشند حرام هردو حاالت درهمه كند نمي فرق هيچ است چنين نيز حشيش

 بوجود فقهي پيشوايان دوران از بعد يا صپيامبر وفات از بعد مخدر مواد از بعضي

 و كتاب عام درمفهوم آنها همه زيرا ندارد، تاثيري آنها بودن حرام قضيه ماهيت در اند، آمده
  مندرجند.  و هستند داخل مسكر درباره سنت

 مواد درباره فراوان نيز خويش فتاواي ضمن در . و او/تيميه ابن سخن خالصه پايان
  . است چنين نيز او فتاواي خالصه كه اند،  رانده سخن مخدر

 كه دانند مي حالل و خورند مي را آنها كه و كساني لعنتي - مخدر مواد و - حشيش اين

 را آنها  صاحبان و است خدا مومن بندگان خشم و او رسول و خشم خدا خشم موجب

 عقلي و ديني زيانهاي داراي اينها دهد، مي قرار خداوند عذاب و عقوبت معرض در

 جائيكه تا كشانند مي بفساد را وطبيعتها ومزاجها هستند جسمي و ومزاجي واخالقي

 دچار و ندهكشا رزالت و پستي و دنائت و بخواري و ساخته ديوانه را بسياري مردمان

 بيش آنها حرمت پس ، است كمتر ازآنها بمراتب باده و خمر مفاسد كه ، است نموده

  .  است حرام آنها با مستي مسلمين و باجماع است خوارگي مي ازحرمت
 خواسته ازاو بداند حالل را آنها خود بزعم و بشمارد حالل مخدررا مواد هركس و

 بر و شود مي مرتد كشته بعنوان د،نكن توبه اگر واال خوب كرد توبه اگر كند، توبه شودكه مي

 برابر و شود دفن نمي مسلمين درگورستان و شد نخواهد اقامه نمازميت او جنازه

 مواد اندك مقدار مسكري دارند، هر و خمر بسيار و اندك حرمت بر داللت كه نصوصي

  .  است حرام نيز مخدر
  .  باره اين در تيميه ابن فتاواي خالصه پايان
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» زادالمعاد« در و كرده پيروي او از نيز القيم ابن محقق پيشواي و امام او شاگرد و
  : است زير بقرار آن خالصه كه گفته چيزي

 يا باشد مايع خواه شود، مي اي كننده  مست ماده هر و مسكري هرنوع شامل خمر

 پس آيد، بعمل وجوشيدن طبخ بوسيله يا باشد ازميوه شده و گرفته فشرده آب د،جام

 و منصوص مفهوم در اينها تمام چون ، است داخل نيزدرآن حشيش - فجور و فسق لقمه
 متن در نه و اشكال آن سند در نه باشندكه مي داخل صپيامبر از رسيده صحيح و صريح

 و...» كل مسكر خمر «...  . است شده روايت ايشان از صحيح بطور . زيرا است اجمال آن
 را عقل كه چيزي هر اند گفته كه است شده پيامبر صلي ا نقل  اصحاب از صحيح بطور

 معني همه از بيش صپيامبر اصحاب كه است بديهي است خمر كند، زايل و بپوشاند

 سخن لفظ اگر اند. بعالوه بوده ازآن آگاهتر و اند فهميده را صپيامبر مراد و خطاب

 با هرجهت از درآن ، فرع و اصل كه صريح قياس نباشد، مخدر مواد اين شامل صپيامبر

 و برابر ، تحريم و حرمت حكم در مسكرات انواع همه كندكه مي حكم برابرند، هم
 همه در كه ، است چيزي ده بين نهادن فرق آنها، انواع بين و آنها بين نهادن فرق و مساويند

  .  ه. ا  و برابرند متماثل هم با جهات
 از ، است حرام كند مست كه چيزي يد: هرگو » المرام بلوغ شرح السالم سبل« صاحب

 آن امثال و حشيش مانند نباشد، هم نوشيدني اگرچه شود، ساخته آيد و بعمل چيزي هر

 ستم حشيش كه بگويد هركس : « فتهگ  كه است شده نقل حجر ابن بزرگ حافظ از

 ستا مكابره كرده او آورد، مي رخوت و تخدير و سستي بلكه ، نيست سكرآور و كند نمي

  گويد. مي دليل بدون سخن و
 پديد باده آورد كه مي پديد را اي نشئه و سكر و طرب همان حشيش براستي چون

 جداً مي آيد بدست مصر در كه حشيشي اين:  كه  شده نقل طبيب البيطار ابن . از »آورد مي

 درهم هر ( - درهم دو يا درهم يك بوزن بر آنكه مشررط سكرآور است و كننده مست
 انسان اخالق در حشيش مصرف اثر در كه شود. زشتيهائي  خورده آن از ) جبه 48 نبوز

 را آن و دنيائي ديني زيان يكصد دانشمندان از برخي كه هستند فراوان آيد، مي بوجود
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 ترياك از آن داردكه وجود نيز ) ترياك ( درافيون آن و زشتيهاي ومضار و قبائح اند برشمرده

  . ها   است بيشتر
حقيقتي  اينست اند ديگر گفته دانشمندان و القيم ابن او شاگرد و تيميه ابن االسالم شيخ

  پذيرد.  مي را آن و گيرد مي آرام بدان نفس و گردد مي منتهي بدان دليل كه 
 حرمت و مفاسد و مضار دين دانشمندان سخن و و سنت كتاب نصوب برابر حاال كه

 زيان و و شوند مي ساخته امروز كه مخدري ديگر مواد و افيون گرديد،  معلوم حشيش

 بمانند چون هستند حرام باشند، نوعي هر از ، است بيشتر حشيش از بمراتب ضررشان

 آن از زيانبارتر و آن از شديدتر بلكه پوشانند، مي را عقل شود مي انگورگرفته از كه شرابي

  باشند. مي
 مباح را برانداز خانمان و بارمرگ مخدرات از هيچيك اسالم شريعت كه ندارد امكان و

 دروغ خداوند بر كه كساني جمله از بداند، حالل را چيزهائي چنين هركس و بداند

 علماي از بعضي كه قبال گفتيم و دانند نمي كه دهند، مي نسبت بخداوند را چيزي و بندند مي

 قول شيشح دباره كه كسي اگر بيگمان دانند، مي مبتدع و نديقز را اشخاصي چنين حنفيه

 و زيانبارتر حشيش از راكه ديگر مخدر مواد كه وكساني باشد زنديق كند،  بودن بخالف
 مستحق بيشتر و دارند را اين از بيش بداند استحقاق حالل برانگيزترند، فساد و تر مخرب

  اند. نكوهيده نام اين
 و جسمي و مادي ضرر و زيان را كه مخدرات اينگونه اسالمي شريعت چگونه پس
 !! داند؟ مي مباح ، است عيان و ملموس آنها اجتماعي و فردي و اخالقي و معنوي

 مصالح برجلب المياس شريعت مبناي اينكه وجود بود. با نيزآمده پرسش در كه همانگونه

 خداوند . چطور است زيانها و مفاسد دورساختن و دفع و برتر مصلحتي جنبه يا خالص

 داراي اينكه جهت به را انگوري باده بسيار و اندك مقدار است حكيم و عليم كه سبحان

 به منجر آن اندك مقدار استعمال اينكه بجهت و است  جسمي و مادي و اخالقي فساد

را  مخدري مواد آنوقت كند، مي حرامش گردد، مي آن وسيله و شود، مي نيز آن بسيار مقدار
 مباح دارند، را تريبيش مزاجي و جسمي و ديني و وعقلي اخالقي زبان و فساد كه

 اسالم دين از كامال كه است كسي سخن ارد. اينند امكان چيزي هرگزچنين !! كند؟ مي
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 اين مخدرات استعمال پس شد، نيزگفته قبال كه همانگونه باشد، مبتدع و زنديق و خبر بي

 يا بوئيدنش يا نوشيدنش يا خوردنش خواه است حرام باشد، صورتي بهر و بهرشكلي

  ندارد. تامل به نيازي و است روشن و آشكار بسيار كار اين شد. وبا آن تزريق اي بلعيدنش

   دادن قرار تجارتي سود وسيله را آنها و مخدر مواد با تجارت  - 2
 روايت صپيامبر از بسياري احاديث باده و كننده مست مواد فروش حرمت درباره

إن اهللا « فرمود: صپيامبر كه دان كرده روايت جابر از بخاري و مسلم جمله . از است شده
 و شراب فروش و خريد خداوند بدرستي « »حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، واالصنام

 كه است شده بسياري روايت احاديث او از . و » است كرده  حرام را بتها و خوك و مردار

 باشد، كرده حرام را ازآنها گيري بهره و انتفاع خداوند كه چيزي هر كه اينست آنها محتواي

 كه شد، معلوم اول پرسش پاسخ . از است حرام نيز ها آن بهاي خوردن و فروش و خريد

 فروش و خريد از نهي پس شود مي اطالق نيز دراتمخ اين بر »خمر « نام شرعاً

 تحريم داليل كه گردد. همانگونه مي نيز مخدرات اين فروش و خريد از نهي خمرشامل

 نيز مخدر مواد فروختن تحريم شامل است كرده حرامش داوندخ كه چيزهائي فروختن

  گردد. مي
 حرفه بصورت را مخدر و آن مواد با تجارت شدكه پيدا اراوآشك بوضوح بنابراين

 با تجارت مخدر و مواد فروختن برآنكه عالوه است حرام ، قراردادن سودآوري وكسب

 حرام معصيت به اعانه شبهه ونبد ، است بدان دادن رواج و معصيت به اعانه و كمك آن

θ#)...+ فرمايد: مي كريم نقرآ چون ، است çΡ uρ$ yè s? uρ ’ n?tã Îh�É9 ø9 $# 3“uθ ø) −G9 $# uρ ( Ÿω uρ (#θçΡ uρ$ yès? ’ n?tã ÉΟ øOM}$# 

Èβ≡ uρô‰ ãè ø9 $# uρ...∩⊄∪_ ]:كنيد بازي همديگر با پرهيزكاري و و تقوا نيك كار انجام  در « ].2 املائدة 

  .»نكنيد ياري بهمديگري ظلم و تجاوز و هگنا انجام  براي و
 سازد مي ماده آن از كه بكسي انگور آب فروختن كه اند، گفته درست فقها بحقيقت لذا و

  باشد.  مي معصيت به اعانه چون ، است باطل معامله اين و است حرام
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 ماده استخراج و فروش بقصد حشيش و خشخاش زراعت و كشت - 3

  .  تجارت براي يا شخصي لاستعما آنها براي از مخدر
  : است حرام زير بداليل و شك بدون كار اين
إن من حبس « : گفت صپيامبر كه اند، كرده روايت عباس ابن از ديگران و ابوداود ال او

 هنگام در هركس بدرستي « »العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار

 باده و مي از آن فروشد كه بكسي را آن اينكه تا ارد،د نگه را آن ور،انگ و چيدن رسيدن

 نص داللت و بطور صريح نص . از اين» است انداخته دوزخ بĤتش را خود او سازد مي

  باشد.  مي حرام بدينمنظور خشخاش و افيون و حشيش وكشت زراعت آيدكه برمي
 معصيت و رامح بدان تجارت و آن استعمال زيرا است معصيت به اعانه عمل اين ثانيا  

 معصيت به اعانه كه قبالگفتيم و باشد مي معصيت به اعانه آن وفروش آن كشت پس ، است

  گردد. مي محسوب معصيت خود
 كردن تجارت و مردم طرف از آن لاستعما به رضايت بدينمنظور مواد اين ثالثا كشت

  باشد.  مي معصيت نيز معصيت به بودن راضي كه است بديهي ، است درآن
 است فرض و واجب مسلم بر حال هر در ناپسند، وكارهاي منكر با نمودن انكار چون

 در باشد. بلكه آن دشمن و خشنودنا دل به ناپسند و منكر عمل از بايد مسلمان يعني

نى الذي بالمع-إن من لم ينكر المنكر بقلبه «:  گفت صپيامبر كه است آمده مسلم صحيح
 نباشد، ناپسند و منكرزشتي قلبا كسيكه بدرستي«» ردلليس عنده من االيمان حبة خ - أسلفنا

از آن  گذشته . »ندارد جاي او قلب در ايمان خردل دانه يك باندازه - گفتيم كه معني بدان
 برابر كه وقتي . زيرا معصيت است نيز ديگري جهت از افيون و حشيش زراعت و كشت 

 از اطاعت چون ، است صيتمع و حرام آن كشت ، است شده منع آن كشت مملكت قوانين

 واجب مسلمين باجماع نباشد، پيامبر و خدا نافرماني و معصيت كه دركارهائي امر ولي

 ذكر را آن »االمراء طاعه باب« در مسلم بر خود درشرح نووي امام كه همانگونه ، است

 حرام رهماخي دليل اين بموجب نيز درآنها تجارت و مخدر مواد استعمال . و است نموده

  باشد. مي
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   مخدرات بيع از حاصله سود  - 4
باشد،  مي حرام نيز ها آن بهاي بنابراين است حرام مخدر مواد فروش كه  قبال گفتيم

  زيرا:

#) Ÿωuρ + فرمايد: مي خداوند اوال þθè=ä. ù' s? Νä3 s9≡uθ øΒr& Νä3oΨ ÷� t/ È≅ÏÜ≈t6ø9 $$ Î/...∩⊇∇∇∪_ ]:188 البقرة.[ 
 بين در را خودتان اموال نبايد . يعني»مخوريد اطلب به انخودت   ميان در را همديگر اموال«

 راه دو از بباطل اموال اخذ و نكنيد معامله درآن و بخوريد و بگيريد باطل به همديگر

  .  گيرد صورت مي
ثال و ام عصب و خيانت و دزدي از راه و و ستم ظلم از راه آن وكسب مال اخذ  -1  
  آنها. 
 راه از آن ياكسب قماربازي مانند ممنوع و حرام هرا از آن اخذ و مال كسب  -2

 را انتفاع بدانها خداوند كه چيزهائي فروش و بيع و» با ر« مانند حرام ستد و داد و معامالت

  مانند. است كرده حرام 
از  پيش اندكي كه  همانگونه شود مي شامل را مخدرات همه تعبير شرع به كه  »خمر «
 خاطر و رضايت طيب با مالك اگرچه هستند حرام همه . اينها رفت سخن از آن اين

  بفروشد. را آنها خويش
 باشد حرام بدانها انتفاع كه چيزهائي آنها بمقتضاي كه شده نقل فراواني احاديث ثانيا

  . است حرام نيز آنها فروش هايب
 »نهإن اهللا إذا حرم شيئا حرم ثم«:  گفت صپيامبر كه كرده نقل عباس ابن از شيبه ابي ابن

 . دركتاب »كند مي نيزحرام را آن فروش بهاي كند حرام را چيزي خداوند هرگاه براستي «

از  شودكه فروخته كسي به انگور اند: هرگاه گفته  فقهاء جمهور .  است آمده ينچن زادالمعاد
 را آن كه بكسي شود فروخته اينكه بخالف است حرام آن بهاي خوردن سازد، مي مي آن

 فروخته بكسي اگر اسلحه همچنين . و نيست حرام آن بهاي خرد كه يم خوردن براي

 فروخته بكسي اسلحه اگر ولي است حرام اسلحه آن بهاي جنگد مي مسلماني با دكهشو

 حرير بكسي اگر همچنين . و است طيبات از و حالل آن بهاي جنگد، مي باكافران شودكه
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 جايز آن خوردن و حرام نيز آن يبها ، است حرام او براي آن پوشيدن شودكه فروخته

 آن بهاي خوردن ، است جايز او براي آن پوشيدن بفروشدكه بكسي را اگرآن . ولي نيست

 فروش ، هست نيز درستي راي فقها كه جمهور برابر راي كه وقتي . پس است جايز

 راهدر را آنها شوندكه فروخته اگربكسي است حالل ازآنها گيري بهره و انتفاع كه چيزهائي

 كه چيزهائي  بهاي كه است بديهي پس باشد، مي حرام بهايش گيرد، مي بكار معصيت

 حرام آنها بهاي بايد اولي بطريق - مخدرات مانند نيست حالل ازآنها وانتفاع گيري بهره

 ناپاك شرعا پس باشد حرام خدراتم اين بهاي . هرگاه است تر واضح آن حرمت و باشد

 يا صدقات مانند خدا، راه در آنها بهاي هزينه و انفاق و -  ويمعن آلودگي - است آلوده و

 از مسلم گيرد. چون نمي تعلق كننده انفاق به پاداشي و ثوابي راه ازاين و نيست ،مقبول  حج

إن اهللا تعالى طيب ال يقبل إال طيبا، وإن اهللا «:  گفت صپيامبر كه است كرده روايت ابوهريره

‰pκš$ +فقال تعالى:» .لينتعالى أمر بما أمر به المرس r'‾≈tƒ ã≅ß™”�9 $# (#θè=ä. zÏΒ ÏM≈t6Íh‹©Ü9 $# (#θè=uΗùå $#uρ 

$�s Î=≈|¹...∩∈⊇∪_ ] :به و خداوند پذيرد نمي را پاك جز و است پاك خداوند« ].51المؤمنون 

 و بخوريد حالل و پاك چيزهاي از تنها پيامبران اي كه است داده دستور خود رانپيامب
  .»دهيد انجام شايسته اعمال

'yγ•ƒr$ + فرمايد: مي خداوند هم باز و ‾≈tƒ šÏ% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u (#θ è=à2 ÏΒ ÏM≈t6 ÍhŠsÛ $tΒ öΝä3≈oΨ ø% y—u‘ 

(#ρã� ä3 ô© $#uρ ¬! βÎ) óΟ çFΖà2 çν$−ƒÎ) šχρ ß‰ ç7÷è s? ∩⊇∠⊄∪_ ]:حاللي چيزهاي از مومنان اي« ].172 البقرة 

 كنيد مي پرستش را او تنها اگر آوريد جايب را اهللا سپاس و ايم كرده روزيتان بخوريدكه

 . سپس»باشيد سپاسگزاراو و كنيد پرستش را اهللا تنها و بخوريد حالل روزي تنها يعني

 و دارد پريشان و ژوليده موي و كند مي سفرطوالني كه گفت سخن مردي از صپيامبر
و  ... بدعا رب ... يا رب يا و كند مي بلند آسمان سوي به خود را دست و است غبارآلود

 و است حرام نوشيدنيهايش و است حرام طعامش و خوراك آنكه حال و پردازد مي زاري
 چگونه پس است پرورش يافته و شده تغذيه حرام با و است حرام و پوشاكش لباس

  !!. شود؟ مي واقع اجابت و پذيرش او مورد  دعاي
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 كه است آمده كرده تيروا مسعود ابن از خويش مسند در احمد امام كه حديثي در و

له فيه: وال  والذي نفسي بيده ال يكسب عبد ماال من حرام، فينفق منه، فيبارك« : گفت صپيامبر
يتصدق فيقبل منه، وال يتركه خلف ظهره إال كان زاده في النار، إن اهللا ال يمحو السئ بالسئ، ولكن 

 است او بدست جانم كه بدانكس قسم « »يمحو السئ بالحسن، إن الخبيث ال يمحو الخبيث

 افزون را او نعمت خداوند كند، و انفاق هزينه از آن و آورد بدست حرام مال هركس

 از بدهد، احسان و صدقه حرام مال آن از و اگر دارد نمي ارزاني بركت وي به و نمايد نمي

 افزايش موجب بماند، ارث به او از و بگذارد جاي بر را اگرآن و شود نمي پذيرفته وي

 را بدي بلكه گرداند نمي محو بدي با را بدي خداوند گردد. براستي مي دوزخ در او ذابع

  .»كند نمي پاك و زدايد نمي را آلودگي هرگز آلوده چون نمايد محومي نيكي با
 و بسياري احاديث باره اين در »رجب ابن« تاليف »الحكم و العلوم  جامع« دركتاب و

 روايت صپيامبر از ابوهريره جمله . از است گرديده نقل صپيامبر ياران از فراوان آثاري

يعني  - من كسب ما ال حراما فتصدق به لم يكن له أجر، وكان إصره « : است فرموده او كه كرده
 او داد احسان و ازآن صدقه و آورد بدست را حرامي مال هركس « »عليه –إثمه وعقوبته 

 منض در . و» است وي بر مال حرام آن تعقوب و وگناه ندارد خداوند نزد پاداشي و مزد

من أصاب ماال من « اند: فرموده صپيامبر كه است آمده »مخيمر بن قاسم« مرسل احاديث
مأثم فوصل به رحمه، أو تصدقه به، أو أنفقه في سبيل اهللا، جمع ذلك جميعا ثم قذف به في نار 

 از آن يا كند رحم صله آن يلهوبوس د،آور بدست را مالي ي آلود گناه  راه  از هركس «» جهنم

 شوند مي كرده جمع آنها همه نمايد، انفاق و خرج خدا درراه را آن يا بدهد واحسان صدقه

 اربعين « بر »القاري مالعلي « شرح در و »اندازند مي دوزخ آتش در آنها بوسيله را او و

يثة، فوضع رجله في أنه إذا خرج الحاج بالنفقه الخب«كه  است شده روايت صرپيامب از »نووي
وقال لبيك، ناداه ملك من السماء: اللبيك والسعديك، وحجك مردود  - أي الركاب -الغرز 
 راه حج انجام و خدا خانه زيارت بقصد ، حرام هزينه و مال با كسي براستي هرگاه «» عليك

 بخدمت اينك : خداوندا وگفت نهاد ركاب در پاي و آمد بيرون خويش ديار از و افتاد

و  نيست قبول تو خواستن وسعادت آمدن بخدمت اين در دهدكه ندا او را اي فرشته ، آمدم
 ريش بيخ بد مال - است تو بزيان و نيست خداوند پذيرش مورد و است مردود تو -  حج
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 رويهم كنند، مي تقويت و تاييد را همديگر مفاهيم ، مجموع در احاديث . اين» صاحبش

 و حج و احسان و صدقه ناپاك و حرام مال از خداوند دارندكه داللت اين بر رفته
اند:  گفته صراحت  با حنفيه علماي لذا و پذيرد نمي آن وسيله را بخداوند تقرب هيچگونه

  . است حرام ، حرام مال از حج براي هزينه و انفاق
  : گفتيم كه آنچه خالصه

 ،حرام آن مثالا و وكوكايين ترياك و حشيش جمله از مخدر مواد همه استعمال -1

  .  است
حرام ا  آنها، قراردادن كسب وسيله  و حرفه مخدر و مواد با دست و داد و تجارت  -2
  .  ست
 مواد مخدر آوردن بدست بقصد آن امثال و خشخاش و حشيش وكشت زراعت  -3

  . است حرام ، تجارت براي يا شخصي استفاده براي
 آن استعمال و است ناپاك و حرام ،خدرم مواد با تجارت راه از حاصله بح ر و سود -4

  .  است حرام و نيست خداوند قبول مورد ، آن بوسيله بخداوند تقرب و خدا راه در
 حق بيان قصدمان ليكن ، بدرازا كشانديم را سخن كننده خسته بطور باره اين در اگرچه

 از لترذا و مرگ سوداگران و - نادانان و جاهالن ترديد و شبهه تا بود صواب وكشف

 گمراهيهاي و اباطيل از مخدرات بودن بحالل قول كه شود، دانسته و برخيزد ميان

  . » است سازان وگمراه كاران تبه
 و خدا رسول سنت و خداوند بركتاب برگزيدم كه و آنچه  خويش سخن دراين من
 رسازگا محمدي غراء شريعت اهداف و اصول با كه ام  بوده متكي ، فقهائي سخنان و اقوال

  . است بوده همĤهنگ و
  . /سليم عبدالمجيد شيخ بزرگ دانشمند سخن پايان

   مخدر مواد استعمال و ميخواره = الخمر شارب شرعي حد
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 واين است واجب خواره مي و شرابخوار باره در حد اجراي اينكه بر متفقند فقها همه

 ه اختالفميخوار حد شالق ضربه تعداد درباره ليكن باشد مي زدن شالق بصورت حد

  . دارند..
 ضربه هشتاد )1(الخمر شارب و ميخواره حد آنندكه بر مالك امام و حنفيه علماي  

  .  است شالق ضربه يا تازيانه
 شده نقل وايتر دو احمد امام از باشد. و مي شالق ضربه چهل شافعي امام بمذهب و

  . است روايت دو باره اين در كه آمده مغني . دركتاب است
 ابوحنيفه و ثوري سفيان و مالك امام كه است تازيانه و شالق هشتاد آن حد هاينك ل او

 . چون ستا بوده آن بر خدا رسول اصحاب اجماع هستند. زيرا راي اين بر آنان پيروان و

 و مشورت مردم با خمر شارب حد باره در خطاب بن عمر كه است شده روايت
 قرار - قذف حد -  حدود ترين خفيف انندبم را : آن گفت عوف بن عبدالرحمن كرد رايزني

  . است شالق و تازيانه ضربه هشتاد كه بده
 نيز درشام وابوعبيده خالد براي را و آن زد هتازيان ضربه عمر هشتاد حضرت كه

كند،   مستي كسي هرگاه «:  گفت مشورت  در آن علي حضرت كه شده  . روايت نوشت
 گردد، مي افتراء و دروغ مرتكب گويد ن هذيا هركس گويد: و حقيقت  خالف و هذيان

 و جوزجاني را روايت . اين »«كنيد اجراء را كننده قذف و مفتري حد او درباره پس
  اند. كرده نقل ديگران و دارقطني

 يكي از كه است تازيانه و شالق ضربه چهل خمر شارب حد كه آنست  دوم روايت

  .  تاس كرده انتخاب را آن ابوبكر بنام حنبلي علماي
 عثمان حضرت زمان در علي حضرت چون ، تاس چنين نيز شافعي امام مذهب و

جلد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أربعين، «:  وگفت زد عقبه بن وليد به شالق ضربه چهل
 ابوبكر او بدنبال و لرسو حضرت«» وكل سنة وهذا أحب إلي .وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين

                                         
 مقصود ميخواره وئيمگ مي كه وقتي هستند بنابراين خمر مخدر مواد همه شدكه داده توضيح قبال - 1

  . است مخدرات انواع كننده استعمال
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 -  عدد چهل و اين است زده شالق ضربه و عمر هشتاد اند زده وشالق تازيانه چهل ضربه
  مسلم . رواه » است تر پسنديده من نزد

 بود، خورده مي بودندكه آورده صپيامبر بحضور را مردي كه است شده نقل ازانس

 را مردي ابوبكرنيز در زمان سپس زد، وي به ضربه چهل درحدود »نعلين« با صپيامبر

 نيز عمر زمان در رفتاركرد. سپس وي با همينگونه بود، خورده مي آوردند كه او پيش

 و نمود مشورت با مردم حدود درباره عمر كه بود، نوشيده مي كه آوردند، او پيش را مردي
 قذف او حد مراد »است ضربه شالق هشتاد حدود حداقل «:  گفت عوف بن عبدالرحمن

  زد.  وي به شالق ضربه عمرهشتاد حضرت كه -  بود
  .  مسلم و بخاري وايتبر

 ترك ديگران رفتار براي را صپيامبر رفتار توان نمي و است حجت صپيامبر رفتار

 مخالف كه بركاري . و نيست عمل مالك رفتارديگران باشد صپيامبر رفتار تا يعني نمود

 عمر ابن اينكه پس گردد، نمي منعقد اجماع باشد، و ابوبكر و علي رسول حضرت فعل

 و شود مي امام ديد بر تعزير صالح حمل دوم ضربه چهل است زده ضربه هشتاد خطاب
  دارد. روا تعزير تواند مي ديد، صالح هرگاه امام

 الخمر دائم و بوده نيرومند و قوي راكه كسي خطاب عمربن شودكه مي داده ترجيح و

 شده دچار لغزش و بوده ضعيف راكه وكسي است زده شالق ضربه هشتاد باشد، بوده

  . است زده شالق ضربه چهل است
   زند سر بسيار او از عمل اين كه هرگاه  الخمر شارب كشتن به دادن دستور ولي

من شرب « فرمود: صپيامبر كه شده روايت ذويب بن قبيص از است شده منسوخ
"  -في الثالثة أو الرابعة - الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه 

». وكانت رخصة أتي برجل قد شرب فجلده، ثم أتي به، فجلده، ثم أتي به، فجلده، ورفع القتل،ف
 اگربازهم بزنيد شالق اورا بازهم نوشيد اگردوباره بزنيد، شالق اورا بنوشد مي هركس «

 چهارم يا سوم ازمرتبه پس - بكشيد.  را او نوشيد اگربازهم بزنيد، شالق بازهم را او نوشيد

 بار زد. سپس شالق اورا بود، نوشيده مي آوردند كه صپيامبر پيش را ديمر سپس -

 شالق هم باز را او آوردند را او ديگر بار سپس زد شالق را او هم باز آوردند را او ديگر
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 اين يعني درآمد رخصت بصورت صپيامبر عمل اين و صرفنظركرد او از كشتن و زد

 شده خوار منسوخ شراب كشتن كه  است  بدينمعني صرفنظر فرمود، ازكشتن اوكه عمل

  . » است

   شود مي ثابت چگونه الخمر = ميخواره شارب رعيش حد
  گردد:  مي ثابت طريق دو از حد
  . است مي خورده كه شخص خود اقرار و اعتراف با ) الف
 بوي با حد ثبوت درباره ، است خورده مي كسي داير بر اينكه  عادل نفر دو گواهي ) ب

  دارند.  اختالف هاءفق »خمر«
 بوي از كسي دادندكه گواهي عادل  نفر دو شرع حاكم نزد گويند: هرگاه مالكي  علماي

  گردد. مي واجب او بر حد آيد مي مي
 نيز خط و صدا داللت كه همانگونه  دارد مي خوردن و استعمال بر داللت بوي زيرا

  .  است معتبر
 شود، نمي ثابت ، ازكسي مي بوي آمدن با گويند. حد مي شافعي امام و ابوحنيفه امام

 شبهه و نباشد مي بوي شايد كه گردد، مي ايجاد شبهه و دارد وجود متشابه هاي بوي زيرا

 ستا كرده همنشيني و داشته تماس ديگران با دارد احتمال و ، است حدودكافي  دفع براي

  باشند. ساخته مجبور مي نوشيدن بر را او يا
 اصل دارند. و مشترك بوي و دهند مي را بوي نيز مي غير چيزهاي گاهي بعالوه

 با حدود كه است مايل مقدس شارع آنكه حال و باشد بري عقوبت از شخص كه آنست

  گردند. دفع  شبهات

   حد اجراي و اقامه شروط
  باشد.  موجود بايد زير شروط خمر شرب حد ي اجرا براي

 نيست تكليف نباشد عقل تا چون گردد جاري حد بروي تا باشد عاقل بايد شخص  -1

  گردد.  نمي جاري حد او بر باشد خرد بي و ابله يا ديوانه كه كسي بنابراين
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خورد  مي نابالغ كودك  هرگاه پس اجراگردد حد بر او تا باشد لغبا بايد شخص  -2
  شود. نمي زده حد وي به نيست مكلف چون
  گردد.  جاري  حد او بر تا باشد اختيار داراي بايد شخص -3

 با و اكراه اجبار اين خواه شود، نمي زده حد باده بنوشيدن مجبوركنند را اگركسي پس

 باشد. چون او مال همه كردن وتباه اتالف يا سخت وجرح وضرب ياكتك قتل به تهديد

رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما « فرمايد: مي صپيامبر كند، مي ساقط او از را گناه  اكراه
 مرتكب اكراه و اجبار و فراموشي و خطاء يرو از كه كسي من ازامت « »ليهاستكرهوا ع

  . » است شده مسئوليت سلب او از شود گناهي 
 و گناه بجهت  حد . چون نيست حدي او بر باشد شده مسئوليت از او سلب هرگاه
 آبي اگركسي بنابراين دارد، را اجبار و اكراه حكم نيز ناچاري و . اضطرار است معصيت

 داشت دسترسي ، كننده مست مشروب به و شود تلف ازتشنگي بودكه و نگران نيافت

 است نيزچنين داشت را ازگرسنگي شدن تلف نگراني و اگرخوف و بنوشد ازآن تواند مي

  كند. مي مباح را حرام محظور و ضرورت چون

Çyϑsù §�äÜ...+ فرمايد: مي خداوند ôÊ $# u�ö�xî 8ø$t/ Ÿω uρ 7Š$ tã Iξsù zΝøOÎ) Ïµø‹n=tã 4 ¨βÎ) ©!$# Ö‘θ à xî íΟŠÏm §‘ 

و  افتاد تنگنا در ناچاري و بضرورت و افتاد درتنگنا پس هركس « ].173 البقرة:[ _∪⊃∠⊆∩
 و حاجت ممنوع چيزهاي از كه نيست گناهي وي بر باشد نبوده حد از متجاوز و گناهكار

 حرام ارتكاب اين از و ستا مهربان و رزگارآم بسيار خداوند بيگمان برآورد را خود نياز

  .» گذرد مي او ممنوع و
 ستمگر فرمانرواي و بود شده روميان اسير حذافه بن عبداهللا كه است آمده مغني در

 آنجا در خوك گوشت  و كباب آب با آميخته مي كه بود كرده زنداني اي خانه در را او روم

 نگاه خانه آن روز در سه و او را بنوشد را ومي بخورد خوك از گوشت تا بودند نهاده

 خطاب و بميرد مبادا كه آوردند بيرون خانه ازآن را او سپس نخورد، هيچكدام از كه داشت

 من چون ، است كرده حالل من براي را آنها خوردن خداوند كه قسم : بخداي گفت  آنان به
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 اسالم دين خالف امر به ارتكاب را شما كه نخواستم من ولي ناچار، و مضطرم

  . كنم حالخوش
 و خورد چيزي اگر پس ، است و مي كننده مست خورد مي كه آنچه بداند بايد  -4

 او جاري بر حد و معذور است او ستا بوده مي شدكه معلوم و است مي كه ندانست 

  گردد.  نمي
 معذور نيست آنگاه است مي خوري مي تو كه چيزي اين كه داد، تذكر وي به اگركسي  

 خبر ي و به اينكه از بعد معصيت ارتكاب بر او اصرار و شده تجهال رفع او از چون

  گردد.  جاري بايد او درباره حد و ساخته حد اجراي مستحق را او اند، داده
 اختالف مورد فقهاء بين در آن »خمريت« بخورد كه را اي كننده مست چيز هرگاه كسي

 آن »خمريت«در  لماع اختالف اين چون گردد نمي جاري بروي حد اينصورت در باشد،

 انگور آب اگركسي شود. و مي دفع و ساقط حد شبهه وجود بهنگام و كند مي شبهه ايجاد

 و بنوشد است حرام فقهاء باجماع راكه كرده و كف شده غليظ و جوشيده و ترشيده
 از و است شده مسلمان يا تازه داشته اقامت باكفار جنگي سرزمين در اينكه بعلت بگويد

  . است مقبول وي عذر و شود مي ساقط او از حد است بوده اطالع بي آن ودنب ام حر
 مقبول او عذر نباشد، مسلمان تازه و باشد ديار اسالم در شخصي چنين اگر ولي

 يند ضروريات از مسئله اين چون شود، نمي پذيرفته او از تحريم به جهل ادعاي و نيست

  گردد.  مي جاري او بر حد بنابراين ، است

   نيستند حد اجراي و اقامه شرط بودن مسلمان و حريت
 عبد مي و بنده اگر بنابراين نيستند، بركسي حد اجراي و اقامه شرط اسالم و حريت

 و الهي نواهي و اوامر و تاس تكليف او مورد چون شود مي واقع تعقيب مورد بنوشد
 دشوار او براي انجامش كه ازكارهايي بعضي در مگر گيرد مي تعلق وي به ، تكليف خطاب

 نماز مانند است او ساقط از تكليف آن كه اربابش كردن بخدمت او گرفتاري بعلت باشد،

  .  جماعت و جمعه
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 شامل اجتناب به امر اين و شود اجتناب خوارگي مي از كه است دستورداده ند خداو و

.  نيست دشوار برده و بنده براي ميخوارگي از اجتناب و شود مي دو هر ، برده و آزاده انسان
 تفاوت مه با حد و عقوبت در تنها . و است يكسان ه وآزاد بنده براي آن زيان و ضرر و

 بيست خوار مي بنده عقوبت بنابراين است آزاده عقوبت نصف بنده عقوبت كه دارند،

 اين نيز آزاده بر حد در اجراي كه همانگونه باشد مي شالق ضربه چهل يا شالق ضربه

  .  اشتد وجود اختالف
 نيست بنابراين شرط نيز بودن انمسلم ، نيست حد اقامه شرط حريت كه همانگونه

 دولت تابع يك و هستند كشور اسالمي شناسنامه  داراي كه نصاري و يهود از كتاب اهل

 مانند يا و مصر در سرزمين قبطيان مانند باشند، ذمه اهل فقهي بتعبير و باشند مي اسالمي

 دارندكه اقامت اسالمي دركشور قرارداد برابر و باشند نمي بيگانه ولتهايد تابع كه كتاب اهل

 چنانچه همه اينها دارند موقت اجازه اقامت و شوند مي ناميده »مستامنين « فقهي تعبير به

   گردند گساري باده مرتكب اسالم ديار در
 با ما نو زيا درسود اسالمي مينسرز دراين نچو گردد، مي اجراء برآنان شرعي حدود

 كه همانگونه است حرام گساري باده نيز كتاب اهل اديان در آن از وگذشته هستند شريك

 و فردي زندگي براي مخدر مواد و خوارگي مي زشت نتايج آثار و و شد اشاره بدان قبال
 از است اسالم زير پرچم در كه اي جامعه خواهد مي اسالم و است يكسان مردم عمومي

 چه جهات درهمه و سستي ضعف و جسمي و اخالقي يانهايز و پستي و انحطاط

 مذهب واينست باشد متحد منزه و و پاك اي بدور و جامعه ، غيرمسلمين وچه مسلمين

اگر  مي گويند مي حنفي علماي نمود،ولي عدول آناز نبايد و است حق كه جمهور فقهاء 
 نزد ولي رد،ندا احترامي و نيست محسوب مال ، حرمت بعلت مسلمين ما نزد چه

 را آن بهاي بايد بريزد دور آنرا اگر مسلماني و است ارزش داراي و است مال كتاب اهل

ماموريم  ما و است مباح كتاب اهل  نظر از مي نوشيدن و ازدبپرد كتاب  اهل از بصاحبش
 عقوبت نبايد خورد مي كتاب  از اهل يكي اگر پس بگذاريم آزاد خود دين در را آنان كه 

 آنان نداريم حق ما باشد، حرام آنان اصلي دركتاب بفرض اينكه و شود اجرا او دمور در
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 با شان عقيده برابر كه هستيم  موظف ما و نيستند معتقد آن بحرمت چون ، كنيم تعقيب  را

  . حقيقت نفس به توجه با است حقيقت كه  آنچه بمقتضاي نه نمائيم رفتار آنان

  مخدر مواد و خمر با مداواي
 چون نوشيدند مي مداوا بعنوان را مي از اسالم پيش جاهلي در دوره ممرد

  . ساخت حرام را مي و منع كرد مداوا اين از را مردم آمد اسالم
 جعفي سويد ابن طارق از ترمذي و ابوداود و مسلم و احمد امام

 را او صپيامبر و نمود سوال صپيامبر از مي درباره او كه اند كرده روايت
 ص. پيامبر »مي سازم دوا و درمان براي را آن من  «:  گفت رد. طارقك  منع آن

  . » است درد بلكه نيست درمان مي بيگمان « »إنه ليس بدواء، ولكنه داء« : گفت
إن اهللا أنزل الداء والدواء، « : فتگ صپيامبر كه كرده روايت ابوالدرداء از ابوداود

 ، آفريده را درد كه همانگونه خداوند « »حرامفجعل لكم داء دواء، فتداووا، وال تتداووا ب
 دواء حرام از ولي دواكنيد را دردها پس است آفريده آن براي نيز را دواء

  .»كنيدن استفاده حرام از خويش دواي در و نسازيد
  مي هوا سردي شدت و سرما از پرهيز براي اسالم از پيش گاهي

  .  ساخت ممنوع نيز را اينكار و اسالم خوردند مي
:  وگفت كرد سوال صپيامبر از حميري ديلم كه است كرده روايت ابوداود

در آنجا  و دارد سردي وهواي هستيم يسرد درسرزمين ما خدا رسول اي
 كار سختي و شديد سرماي برابر در اينكه براي ما و داريم دشوار و كارسخت

 ما قاومتم كه خوريم مي را آن و كنيم مي درست شرابي گندم از كنيم مقاومت

 ديلم » كند؟ مي مست شراب آن آيا « »هل يسكر؟«فرمود:  صپيامبر افزايد؟ مي را

 را آن و كنيد دوري : ازآن گفت صكند. پيامبر مي مست : آري گفت حميري 
فإن لم يتركوه « : گفت صكشند. پيامبر نمي دست ازآن : مردم گفت نخوريد. ديلم

  . »كنيد جنگ آنان با نكشيدند دست ازآن گرا « »فقاتلوهم
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 را حرام دواي آن جاي نباشدكه حاللي دواي اند: اگر گفته علم اهل از بعضي
 مستي و لذت براي شخص برآنكه مشروط جايزاست »خمر « با مداوا بگيرد

 در كه همانگونه نكند تجاوز ، كپزش مجاز مقدار و حد از و ازآن استفاده نكند

 مثال كار اين براي . فقها است جايز خمر از استفاده نيز اضطرار حال

 درآن ندارد، دسترسي آب به و گيركرده درگلويش اي لقمه : شخصي اندكه آورده

 در كسي اينكه كند. يا استفاده آن از است مجاز باشد، دسترسي مي اگربه حال

 نداشته دسترسي بچيزي و باشد برهالك مشرف و آمده گرفتار سختي سرماي

 ، مي از اي جرعه يا اي پياله جز دهد، نجات سرما و ازهالك را خود باشدكه
 و شده قلبي نارسائي دچار كسي كند. يا اينكه  استفاده  ازآن مي تواند حال آن در

 تا كه  ، است داده خبر بوي پزشك اينكه يا داند مي خود ، است بمرگ مشرف

 ينستخورد. ا مي آن از لذا يابد، نمي رهائي از آن نخورد مي از مقدار معيني

تبيح  الضروراتگرداند. = مي مباح را مخطورات ضرورات اينكه براي حد و ميزان
  .تالمظورا

  زنا حد

 سالمترين ازدواج زيراكه كند، مي تشويق را آن و خوانده ازدواج به را مردم اسالم  -1

 ، است ممكن وسيله بهترين و باشد مي جنسي غريزه نيروي در تصرف و بكارگيري طريقه
 سرپرستي و مراعات و پرورش و دپردازن مي آن تربيت به شوهر و زن كه نسلي يجادا براي

 و محبت مهرو عواطف نهال كاشتن وسيله نيكوترين ازدواج و گيرند مي بعهده را وي
 از و است طبعي بلند و نفس عزت و نزاهت و شرافت و متقابل رحمت و شادي و پاكي

 خويش مسئوليت يابدكه پرورش اي بگونه تواند يم انسان فرزند و سالله كه است راه اين

  گردد.  سهيم زندگي برتري و و تعالي در پيشرفت خود كوشش و تالش با و دهد انجام را
 و جنسي درغريزه وتصرف گيري بهره براي را راه نيكوترين اسالم كه همانگونه   -2

 راه در جنسي زهغري در ازتصرف را انسان ، است نموده نو معي كرده  وضع آن توجيه

 غريزه اين اي وسيله هر با ازاينكه است برحذرداشته را انسان و است كرده منع غيرمشروع
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 بنابراين نگردد، منحرف خويش مرسوم روش و راه از غريزه اين اينكه تا برانگيزد را

 زشت موسيقي و از و آو انگيز شهوت تصاوير و مشترك رقص و مرد و زن اختالط اسالم

 جنسي غريزه و شهوت ه برانگيزانند راكه هرچيزي و آلود شهوت نگاههاي و مستهجن و

 ازاين . تا ستا كرده حرام و نموده منع بكشاند، ناسزا و فحش به را انسان يا باشد نامشروع

  نكند. نفوذ و نيابد راه خانواده و خانه در انحالل و سستي و ضعف عوامل راه
 عقوبتها ترين سخت مستحق كه اند،د مي انونيق جنايت و جرم يك را زنا اسالم  -3

  گردد.  مي و جرائم بديها از بسياري سبب و است وخيم بسيار آن عواقب زيراكه ، است
 از و نيستي پرتگاه به را جامعه ، نامشروع جنسي معاشرتهاي و بار و بند بي پيوندهاي

فرمايد:  مي خداوند ، است رذالتها ترين پست از اينكه بر عالوه كند، مي تهديد همپاشيدگي

+Ÿωuρ (#θç/ t� ø)s? #’ oΤÌh“9 $# ( …çµ ‾Ρ Î) tβ%x. Zπ t±Ås≈sù u !$y™uρ Wξ‹Î6y™ ∩⊂⊄∪_  :هرگز گرد  يعني «]. 32[اإلسراء
 غير و بوسه و لمس و شهوت نظربا مانند ( كشاند مي بزنا را انسان كه نگرديد كارهائي

 زنا بيگمان - ) اولي بطريق زنا خود شد،با حرام مقدمات كه وقتي پس زنا، مقدمات از ذلك

  .» است روشي بد و قبيح آشكار و جرم و فحشاء
بنابودي  را جسم و بدن كه است خطرناكي بيماريهاي انتشار مستقيم سبب زنا  -4

 بعدي نسلهاي و ها نوه و بفرزندان پدران از وراثت طريق از را بيماريها اين و كشاند مي

  .  آن مثالا و -  ايدز امروز و - زخم و و كورك يفليسمانند: س سازد مي منتقل
 چون گردد مي منتهي قتل جنايت و جرم به كه است راههائي و ازاسباب يكي زنا  -5

 با انسان و جوان مرد آيدكه مي وكمترپيش باشد مي وسرشتي طبيعي درانسان غيرت وجود

 مواردگمان در اينگونه مرد بلكه دهد، در تن جنسي انحراف به ، پاكدامن زن و مروت

 خون تنها بشويد، اش و خانواده او دامان از را ننگ و عار لكه مي تواند كه چيزي كند، مي

  كند.  مي مبادرت قتل به لذا و است
 پيوند و ريزد مي بهم را خانواده وزيربناي كشاند مي بفساد را خانواده نظام زنا  -6

قرار  ناهنجار پرورش و تربيت سوء ضمعر در را فرزندان و گسالند مي را ييزناشو
  منجرگردد.  جنايت و جرم و انحراف و آوارگي به بسا چه دهد، مي
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 در ارث آن حقيقي بغير صاحبان اموال تمليك و نسب شدن ضايع موجب زنا  -7  

  باشد. ديگري ازآن فرزند است ممكن چون شود مي
 منجر حاملگي به ناز است ممكن چون گردد، شوهرمي و زيان فريب موجب زنا  -8

  .  نيست او ازآن حقيقت در پروراند كه مي را اي بچه شوهر آنگاه شود
 عمل يك و ندارد بدنبال را مسئوليت هيچگونه كه است موقتي پيوند يك زنا  -9

 شايسته را و آن كند پرهيز مي عملي از چنين شريف انسان يك كه است صرف حيواني

 زيانهاي كه است رسيده اثبات به قطعي بطور كه  اينست سخن داند. خالصه نمي خويش

 و فساد سبب بزرگترين شنيع عمل اين كه  ندارد، شك آن در و كسي است بسيار زنا
 پرهيز دهنده رواج و جنسي بيماريهاي ترين كشنده آورنده  پديد و واخالق آداب انحطاط

 و اسراف و گذراني خوش انگيزه بزرگترين و بازي معشوقه به آوردن روي و ازدواج از
  باشد. مي فجور و فسق و گناه ارتكاب 
 هالك و ضرر و زيان موجب اگر چه او رساندن بعقوبت و زناكار تعقيب شك بدون

 ها خانواده از و حمايت و آبروها نفوس حفظ عقوبت اين دراجراي ولي گردد، مي مجرم

 درست و سالم نوادهخا اگر كه باشند، مي جامعه زيربناي خشت خانواده چون باشد، مي

 ، است فاسد نيز جامعه كارباشند تبه و واگرفاسد است درست و مسال جامعه باشند،
و  آلودگي و پستي از دوري و عالي وآداب فاضله اخالق بوسيله ملتها بقاي و ماندگاري

 ازدواج كه همانگونه ، است نموده كامل توجه جنسي غريزه به اسالم ، است انحطاط و گناه

 بوسيله تا است دانسته جايز شرعي ضوابط برابر نيز را زوجات تعدد است دانسته احمب را

  نماند.  باقي جنايت مرتكب براي و عذري پرهيزكند حرام ارتكاب از بتواند ، حالل

 از و شتهدا برحذر شنيع جرم اين ارتكاب از را مردم كه اندازه  بمان اسالم

  است: نموده احتياط نيز آن سخت عقوبت اجراي درباره ، است آن ترسانده
 زنا حد وقتي وتنها شوند مي ساقط شبهه وجود با حدود كه اينست احتياط ازجمله  -1

  باشد. رسيده ثبوت به بطورقطعي جريمه اين وقوع گردد كه مي اجرا
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است  ضروري عادل مرد وگواه شاهد چهار جنايت و جريمه اين اثبات براي  -2
  .  نيست پذيرش مورد قفاس مردان و زنان وگواهي

را مشاهده  زنا ارتكاب و جنسي عمل يقيني و محسوس بطور گواهان همه بايد  -3
 بديهي و بينند آب مي چاه در را طناب و دان سرمه در را ميله كه همانگونه  باشند كرده 

  .  است بسيار سخت نباشد، اگر محال چيزي چنين اثبات كه است
 نفر چهارمي و بدهند جريمه اين بوقوع نفرگواهي هارچ از اين نفر سه چنانكه  -4

 خويش ازگواهي فرن چهار اين از يكي اينكه يا دهد، گواهي آنان گواهي برخالف

  اجراگردد. گواهان اين درباره قذف حد بايد گردد، منصرف
 قطعي كه اثبات است مقرركرده جريمه و جرم اين اثبات براي اسالم كه احتياطي اينست

 اعالم و ترساندن و تهديد به بيشتر عقوبت اين - بسياردشواراست يا -  نيست ممكن آن

 بعلت زنا حد اجراي كند: اگر سوال شايدكسي آن اجراي و تحقق به تا ماند مي خطر

 مقرر را آن اسالم چرا مي گردد. پس اجرا و اقامه بندرت ، آن ثبوت امكان عدم و دشواري

  .؟ است داشته
 عامل و و زشت ارخطرناكبسي جريمه يك را زنا : اسالم تيمقبالگف كه آنست جواب

 كرده بيني پيش هزاران ، وقوع از پيش آن ارتكاب عدم براي لذا داند، مي تباهي و فساد

  جرمي و جريمه اين به نسبت زجر است و منع يكنوع عقوبت اين درنظرگرفتن كه ، است
 بشري غرايز ترين سخت اگر جنسي غريزه كه بويژه دارد، زيادي عوامل و ها انگيزه كه

  . است آنها ترين سخت جمله از نباشد
 قرار گيرد، انحراف مسير در چنانچه غريزه ترين سخت كه است شايسته بنابراين

  بكاهد. آن حدت و شدت از تا باشد داشته نيز را عقوبت ترين سخت

   زنا تدريجي تحريم 
 است، بوده تدريجي بصورت زناو كيفر  عقوبت تعيين معتقدندكه ازفقها بسياري
 . گويند است بوده تدريج نيز ، روزه فريضه تشريع خمر و و شراب تحريم در كه  همانگونه

#Èβ+ فرمايد: مي . خداوند است شديد بوده توبيخ و سرزنش زنا عقوبت ابتدا در s% ©!$# uρ 
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$ yγÏΨ≈uŠÏ? ù' tƒ öΝà6ΖÏΒ $ yϑèδρ èŒ$t↔ sù ( χ Î*sù $t/$ s? $ys n=ô¹ r& uρ (#θàÊ Ì� ôãr' sù !$yϑ ßγ÷Ψ tã...∩⊇∉∪_  :و « ].16[النساء 
 اگر و دهيد آزار را آنها كنند، مي زشت عمل آن ارتكاب به اقدام كه زناني و مردان آن

.  » يد...درگذر آنها از بپردازند، خود گذشته جبران به نمايند اصالح و كنند  توبه براستي

+ فرمايد: مي دخداون ، گشت مبدل  منزل در حبس به حكم اين سپس ÉL≈©9 $# uρ šÏ?ù' tƒ 

sπ t± Ås≈x ø9$# ÏΒ öΝà6Í←!$ |¡ ÎpΣ (#ρ ß‰Îη ô± tFó™$$ sù £ ÎγøŠn=tã Zπ yè t/ö‘r& öΝà6ΖÏiΒ ( β Î*sù (#ρß‰ Íκy− �∅èδθ ä3Å¡ øΒr' sù ’Îû 

ÏNθã‹ç6ø9 $# 4 ®Lym £ßγ8 ©ù uθ tFtƒ ßN öθ yϑø9 $# ÷ρr& Ÿ≅yè øgs† ª! $# £ çλm; Wξ‹Î6y™ ∩⊇∈∪_  :زنان از انيوكس« ].15[النساء 

اگر  بطلبيد، آنها بر شاهد عنوان به را مسلمانان نفر از چهار شوند مي زنا مرتكب شماكه
 مرگشان تا كنيد حبس و داريد نگاه خود هاي خانه در را زناكار) زنان ( دادند آنان گواهي

  .»قراردهد آنها براي راهي خداوند اينكه يا رسد فرا
 كه ازدواج زناكاري عقوبت نمودكه مشخص را اهر و داد ائينه دستور خداوند سپس

 سنگسار و رجم باشد كرده ازدواج كه زناكاري عقوبت و شالق ضربه يكصد باشد نكرده

  . -  سنگساري و رجم با مرگ - قرارداد.  را مرگ  تا
 و بسوي عفت و كند پيشرفت جامعه تا است بوده جهت بدين تدريجي عقوبت اين و 

 و نباشد دشوار مردم براي گذشته فاسد عادات ترك و انتقال اين و بردارد گام پاكدامني
 استدالل صامت بن  عباده حديث با خويش نظريه اين براي و نگردند سختي و تنگنا دچار

خذوا عني، قد جعل اهللا لهن سبيال: البكر بالبكر جلد مائة ونفي «فرمود:  صپيامبر كه اند كرده
 عقوبت بياموزيد: خداوند ازمن را دين خود احكام « »رجمسنة، والثيب بالثيب جلد مائة وال

  فرمود:  معين و مشخص زناكار را وكيفر زنان
ضربه  يكصد كيفرشان است نكرده ازدواج هك مردي با است نكرده ازدواج كه زني زناي

 كرده ازدواج كه مردي با باشد كرده ازدواج كه زني زناي وكيفر است تبعيد سال يك  شالق

 شامل حكم اين . البته» است سنگساركردن با اعدام و شالق ضربه يكصد رشانباشدكيف

 و كيفرمرد شالق به ضر يكصد ناكرده ازدواج مرد زناي كيفر يعني هست نيز مردان

 . بروايت است سنگسار كردن با اعدام و ق شال ضربه يكصد باشد كرده ازدواج كه  زناكاري

  . ترمذي و ابوداود و مسلم
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 سحاق حكم درباره - 16 و 15  - نساء سوره آيه دو اين كه معتقديم هرماظا حسب بر

 گرديده بيان نور درسوره كه است متفاوت زنا حكم با دوتا اين وحكم است )1(و لواط

+:  نساء سوره پانزده آيه .كه است ÉL≈©9 $# uρ šÏ? ù' tƒ sπ t± Ås≈x ø9  شانزده آيه و سحاق درباره _...#$

#Èβ+ : نساء رهسو s% ©!$# uρ $yγÏΨ≈uŠÏ? ù' tƒ ..._ است لواط درباره .  
 ت ثبو به نفر چهار با گواهي و كنند مي اقدام سحاق به همديگر با كه  زناني يعني -1

 ديگر زنان منحرف از تا كنيد حبس تنها و جداگانه خودتان هاي خانه در را آنان رسيد،

 اصالح توبه با اينكه يا ميرند مي اينكه تا كنند اقدام  زشت عمل بدين نتوانند و باشند دور

  .  گردند نياز مي بي شنيع عمل اين از و كنند مي ازدواج يا شوند مي
آنان  اند شده لواط مرتكب هم با مرد دو رسيد كه باثبات گواهان برابر گواهي  هرگاه-2

 برابر كيفر شرعي مجازات كنيد . چنانچه پيش از اجراي كيفر شرعي و اجراي حد،را 

 از اين را خويش و نفس كردند  اصالح را خويش و اعمال كردند توبه  و شدند نپشيما

  . )2( مكنيد اجرا آنان درباره را حد و صرفنظر كنيد از آنان ساختند پاك آلودگي

 استموجب حد  زنايي كه

                                         
 عمل : لواط گيرد. صورت انزال اينكه تا بسايند ديگر يك بر را همديگر جنسي آلت زنان يعني سحاق - 1

  مرد. با مرد جنسي

 : نساء سوره پانزده آيه كه هستند نظر اين بر اصفهاني ابومسلم و مجاهد گويد: مي توحيدي ابوحيان - 2

+ÉL≈ ©9$# uρ š Ï?ù'tƒ sπt± Ås≈ xø9$#..._ سحاق آيه اين در فاحشه از مراد و است مه با زنان سحاق درباره 

 سوره از 16 : بعدي آيه و كنند. ازدواج اينكه يا بميرند اينكه تا است ابدي حبس آن حد كه است

%Èβ#s+نساء ©!$# uρ $yγÏΨ≈uŠ Ï?ù'tƒ ..._ با مردان زناي ي درباره نور سوره آيات و است هم با مردان لواط درباره 

 براي ندارد. وجود منسوخ و ناسخ قرآن در كه گفت مي ابومسلم كه تاس جهت انبد اين و است زنان

 است زنا فاحشه از مراد گويند مفسرين ديگر ولي 3/194 ج المحيط البحر تفسير . ر.ك بيشتر تفصيل

  مترجم . است شده نسخ يه آ دو اين مفهوم و
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 نظر آيد مي حساب به زنا نباشد دستور شريعت بر اساس كه  جنسي پيوند هرنوع  

 آن بر شرعي و كيفر عقوبت بنابر اين ، است جنايت و جرم اسالم شرعاز نظر  زنا باينكه

 در رعيش حد بايستي شود، شرع خالف عمل چنين مرتكب كه  و كسي گردد مي مترتب

 مرد تناسلي آلت سر يابدكه مي تحقق وقتي ، است حد موجب كه زنائي اجراگردد او باره

 بر شرعا كه  زني تناسلي آلت در است فهلحش ا مقطوع كه  كسي  براي آن اندازه يا »حشفه«

 است حرام كه  در فرجي آلت مردسر  رفتن فرو ديگر بعبارت و شود نهان است حرام او

 اگرچه باشد، نداشته وجود نكاح شبهه و است اشتها مورد معتدل و سالم مزاج براي و

 در بيگانه زن اب جنسي گيري بهره و جنسي تمتع . چنانچه)1( باشد نگرفته صورت هم انزالي

 نيست زنا براي شرعي مقرر و معين حد موجب گيرد صورت  تناسلي و آلت فرج غير

  . تعزير است مقتضي اگرچه
 از زني با : من وگفت آمد صپيامبر پيش : مردي گفت كه است روايت مسعود ازابن

 رجف در دخول اينكه بدون ام يافته كام  وي از و شده بازي مشغول شهر نقطه دورترين

 در و كنم مي اعتراف خود جرم به . اينك باشم زده دست و بوي باشد گرفته صورت

 بن . عمر اجرا كن من باره در داني مي الزم كه  و كيفري حدي هر و هستم شما خدمت

 و كردي مي پوشي پرده اي كاش بپوشاند، ترا پرده : خداوند بود گفت حاضر كه خطاب
 ، رفت مرد . آن نگفت چيزي او جواب در صپيامبر.  نمودي نمي آشكار را خويش راز

 وي بر را آيه اين صپيامبر و برگرداند ار او و فرستاد او بدنبال را كسي صپيامبر سپس

ÉΟ + خواند: Ï% r&uρ nο 4θn=¢Á9 $# Ç’ nû t� sÛ Í‘$ pκ̈]9 $# $Z s9 ã—uρ zÏiΒ È≅ øŠ©9 $# 4 ¨βÎ) ÏM≈uΖ|¡ ptø:$# t ÷Ïδ õ‹ãƒ ÏN$t↔ÍhŠ ¡¡9 $# 4 y7Ï9≡sŒ 

3“t� ø. ÏŒ šÌ� Ï.≡©%#Ï9 ∩⊇⊇⊆∪_  :و  -عصر و نمازصبح - روز طرف دو در را نماز «]. 114[هود 
 را سيئĤت و زشت اعمال آثار حسنات و نيكو لاعما چرا كه دار برپاي شب از اوقاتي

. »پذيرند پند مي و تذكرند اهل آنها كه براي است تذكري اين نمايد مي و محو برطرف
 مردم عموم براي يا او است براي تنها اميد اين خدا رسول : اي گفت  مردم ميان در مردي

                                         
 نيست زنا حيوانات رجف در مرد آلت دخول چون باشد اشتها مورد كه فرجي شده بدينجهت گفته - 1

   نيست. زنا نيز نكاح شبهه با جنسي نزديكي و دارد اباء آن از سالم طبع چون
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 نقل ترمذي و ابوداود و مسلم را روايت . اين  است مردم همه : براي گفت صپيامبر است

  اند.  كرده

   ناكرده ازدواج مرد و بكر = زن حد 
 در و است شالق ضربه يكصد آزاد ناكرده ازدواج زن و مرد زناي حد فقهاء باتفاق  

 دو هر بر ندارند، فرقي هيچ ناكرده ازدواج زن با ناكرده ازدواج مرد حد، اين اجراي

#èπu‹ÏΡ+ فرمايد: مي )2 آيه ( نور سوره در خداوند گردد. چون مي جاري حد يكسان ¨“9 $# 

’ ÎΤ# ¨“9 $#uρ (#ρ à$Î# ô_ $$ sù ¨≅ä. 7‰Ïn≡uρ $ yϑ åκ÷] ÏiΒ sπ s}($ ÏΒ ;ο t$ ù#y_ ( Ÿωuρ /ä. õ‹ è{ ù' s? $ yϑ ÍκÍ5 ×πsù ù& u‘ ’ Îû ÈÏŠ «! $# β Î) ÷ΛäΖä. 

tβθ ãΖÏΒ÷σ è? «! $$Î/ ÏΘöθ u‹ø9 $# uρ Ì�Åz Fψ$# ( ô‰pκô¶ uŠ ø9 uρ $ yϑåκu5# x‹ tã ×πx Í←!$ sÛ zÏiΒ tÏΖÏΒ÷σ ßϑø9  بر «]. 2[النور:  _∪⊅∩ #$

 در و )1(بزنيد شالق و تازيانه يكصد - باشند ناكرده ازدواج كه- زناكار مرد و زن از هريك

 شفاعت اثر بر را آن و اجراكنيد بطوركامل را حدود و كنيدن كوتاهي الهي حدود اجراي

 رستاخيز روز و بخداوند براستي نكنيد. اگر اجرا ناقص بصورت يا و نكنيد تعطيل ديگران

نفر؟  چهار بر عالوه نفر چهار يا بيشتر يا نفر سه -  مومنان از گروهي بايستي و داريد ايمان
 تا آنان باشند شكنجه بر ناظر و باشند حاضر و گواه آنان بر ازن حد اجراي بر - گواهان

  .  »باشد بيشتري عبرت مردم براي
   هم با تبعيد و شالق 

 در ولي نظر دارند اتفاق بخورد شالق ضربه يكصد زناكار بايد كهبر اين فقها همه
  دارند:  اختالف بدان تبعيد افهاض

 شالق ضربه يكصد بايستي اينكه بر عالوه گويند: زناكار احمد امام و شافعي امام  -1

 بن زيد و ابوهريره از مسلم و بخاري نيز تبعيد گردد. زيرا كه سال يك بايستي بخورد،

 خدا رسول : اي و گفت آمد صپيامبر پيشگاه به ياعراب مرد يك اند كه كرده روايت  خالد

بود  داناتر تر و آگاه او از او كه نزاع طرف و كن حكم  من براي خدا با كتاب بخدا ترا

                                         
 و نشكند را استخوان ولي بيازارد را پوست كه گيرد صورت چيزي با ضربات اين كه آنست مقصود - 1

  نكند. قطع را گوشت
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 نزاع مورد مطلب بفرما كه اجازه من به و كن  حكم ما بين در خدا برابر كتاب : آري گفت

 بوده شخص كارگر اين و مزدور من : پسر مرد گفت : بگو: آن گفت ص. پيامبر كنم بيان را

سنگسار  و رجم پسرم بايد اند كه خبر داده من به و است شده زنا عمل او مرتكب زن با و
 علم اهل از سپس ، ام داده كنيز يك و سفندگو راس  يكصد را خود پسر فديه گردد. من

تبعيد  يكسال و بخورد شالق ضربه يكصد بايد پسرم دادند كه خبر بمن كه كردم  سوال
  شود. و رجم سنگسار گردد بايد شخص اين زن گردد و

الوليدة والغنم رد  - ب اهللا والذي نفسي بيده القضين بينكما بكتا« فرمود: صپيامبر
واغد يا أنيس (رجل من أسلم) إلى امرأة هذا، فإن  -وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام .عليك

 در برابر آن و خدا باكتاب است او دست در جانم كه  بدانكس قسم« .»اعترفت فارجمها

 خود مال و شود مي برگردانده بشما اشم و گوسفند . كنيز كنم مي داوري و حكم شما بين

 انيس اي شما و شود تبعيد و يكسال بخورد شالق ضربه يكصد بايد و پسرت است شما

 را او زنا كرد به اگر اعتراف برو شخص اين زن پيش فردا -  اسلم از قبيله بود مردي -

 كه كرد  اعتراف او و رفت مرد آن زن پيش انيس فردا . گويند:»سنگسار نما و كن رجم 

  .  سنگسار كردند را او داد كه دستور  صپيامبر . لذا تاس شده زنا مرتكب
و  هنكرد ازدواج كه كسي باره  در صپيامبر كه  است كرده روايت ابوهريره از بخاري

بخورد.  شالق ضربه يكصد و تبعيدكنن يكسال اورا كرد كه حكم بود، شده زنا مرتكب
خذوا عني، خذوا عني، قد « : گفت صپيامبر كه است كرده نقل الصامت بن عباده از مسلم

 احكام « )1(»جعل اهللا لهن سبيال: البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم

 زناكاررا زنان راه خداوند براستي اينك فراگيريد، من از فراگيريد من از را خود

 نكرده، اجازدو مرد نايز و نكرده ازدواج زن زناي جزاي و كيفر : است كرده مشخص

                                         
 دارندكه اختالف فوق آيه برابر رد ترتيب آن و صپيامبر سخن اين درباره علما : است گفته خطابي - 1

 به كتاب نسخ گروهي است شده پيدا اختالف لذا ! ؟ آن مبين يا است آيه ناسخ صپيامبر سخن اين آيا

 تعيين تكليف وعده خداوند قبال اند ديگرگفته اند.گروهي كرده  نسخ به قول و دانسته روا را سنت

 را محمل و بيان را مبهم پس ... عني خذوا : گفت  صپيامبر بدينوسيله و بود داده زنان اينگونه

    . است آيه اين ناسخ نور سوره در بعدي آيه و است داده تفصيل
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 مرد زناي و شوهر كرده زن زناي حد و كيفر و است تبعيد يكسال و شالق ضربه يكصد

  . »است سنگساركردن و شالق ضربه يكصد كرده ازدواج 
 ينبا ا و كسي اند نيز كرده تبعيد يكسال به حكم حد، اجراي از پس راشدين خلفاي

 شده مرتكب زنا را كه شخصي صديق ابوبكر حضرت ، است نكرده مخالفت آنان حكم

 زنا را كه مرتكب شخصي عمر تبعيد كرد. و حضرت »فدك « به او را حد از اجرا پس بود

 شده زنا را كه مرتكب شخصي علي حضرت و تبعيد كرد مصر به حد از پس بود شده

 تبعيد و حد بين اجراي گويند مي شافعيه تبعيد كرد. علماي بصره حد به از پس بود

 شرط تبعيد براي و بياندازند جلو توانند مي بخواهند راكه هركدام تنيس الزم ترتيب

 مجوزي شرعا كه مسافتي و اي فاصله- )1(صاله قصر مسافت باندازه تبعيد محل كه است

 هدف چوت باشد دور شخصي آن اصلي سكونت از محل  -است نماز خواندن شكسته

 اين و كمتر از كند بيگانگي و غربت احساس و دور بماند خود وطن و ازخانواده كه آنست

  نمي آيد.  بحساب تبعيد و است حضر بمنزله افتمس
 شود تبعيد زني اگر است جايز او براي تبعيدكند دورتري مسافت به را او حاكم اگر  

 حاضر و اجرت مزد شوهر بدون يا اگر محرم باشد او همراه )2(شوهر يا محرمي بايد

  شود.  زن پرداخت مال از بايد و است الزم وي به اجرت پرداخت برود او همراه نباشد
 شده زنا مرتكب كه ناكرده  ازدواج آزاده مرد تبعيد اند گفته  اوزاعي و مالك امام  -2

 شود نمي تبعيد است ناكرده ازدواج و شده زنا مرتكب كه اي  آزاده زن ولي است واجب

  .دارد منافات وصف اين با تبعيد و است عورت بمنزله زن چون

                                         
 ذكر عسفان با مكه و جده با و مكه طايف با مكه فاصله باندازه و فرسخ سه يا ميل سه را مسافت اين  - 1

 ميل هشت و چهل مسافت اين شافعي فقه در شود. مراجعه 2/285 ج الوصول تيسير به است شده

    . است شده ذكر كارواني منزل دو و هاشمي

 اال و است نكرده شوهر هنوز زن آن چون نيست اشكال از خالي اينجا رد زوج و شوهر ذكر من بنظر  - 2

  مترجم شود. مي رجم
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 حاكم اينكه مگر گردد اضافه حد به تبعيد كه نيست الزم كه است گفته ابوحنيفه امام  -3

 او و بمسافتي تشخيص برحسب ومرد زن دتبعي صورت دراين بداندكه مصلحت را آن

  داند.  مي صالح خود كه است

   ازدواج كرده مرد و زن = محصن زناي حد
 زنا مرتكب كرده ازدواج مرد يا كرده دواجاز زن اگر دارندكه نظر اتفاق اين بر علماء

  اند: كرده استدالل چنين . و)1(شوند سنگسار و رجم بايد شدند
 رسول  : اي وگفت آمد صپيامبر پيش مسجد در مردي كه است روايت ابوهريره از  -1

 اعتراف اين بار چهار تا برگرداند روي او از صبر. پيام ام شده زنا عمل مرتكب خدا: من

 برعليه را گواهي اين بار چهار چون ولي نكرد توجه وي به صپيامبر و اركردتكر را

:  گفت  » ؟ اي ديوانه تو آيا « »أبك جنون؟« : وگفت خواند اورا صپيامبر داد خويش نفس
 : گفت ص. پيامبر : آري گفت  » ؟ اي كرده ازدواج« »فهل أحصنت؟« : گفت صنخير. پيامبر

  . »نمائيد سنگسار و كنيد رجم و ريدبب را او« »اذهبوا فارجموه«
از  : من گفت  بود كه شنيده عبداهللا بن جابر از دادكه خبر من به كسي گويد:  شهاب ابن  

 »عيد نماز = جاي مصلي « در را او ، داشتيم شركت مرد آن رجم در كه بودم  كساني  جمله
 ي و به »حره « در ما و فرار كرد او سرازير شد، سوي به سنگ باريدن كه كرديم وقتي  رجم

 احصان كه است دليل اين . و است عليه متفق ايت رو . اين سنگسار كرديم را او و رسيديم

 خود »آري = نعم « به دادن جواب و گردد مي ثابت شخصي از اعتراف و اقرار بار يك با

  . است اقرار
 ند خداو«:  گفت خطابه ضمن در خطاب بن عمر كه است نقل عباس ابن از -2

 جمله از و  است نموده نازل بروي و قرآن كرده مبعوث حق به را صمحمد حضرت

 آن برابر صپيامبر ، ايم كرده  حفظ و خوانده را آن كه است رجم آيه شده نازل ي و بر آنچه

 زمان اگر كه هستم اين نگران . من ايم كرده چنين نيز ما و پرداخته محصن زناكار رجم به

                                         
 بمعني است آمده قرآن در كه رجم الفاظ تمام ولي است انداختن سنگ بمعني رجم اصل در : رجم  - 1

  مولف - است قتل بمعني رجم بنابراين -  است قتل
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 گمراه  مردم گاه آن بينيم نمي از رجم اثري خدا دركتاب بگويد: ما سيك بگذرد،  والني ط

 هر و مرد هر كه اند، داده دستور بدان و كرده زلنا را آن خداوند كه اي فريضه ترك با شوند

 زن اينكه يا دهند گواهي  برآن گواهاني شود كه زنا مرتكب اي كرده ازدواج  و محصني زني

 ثابت جرم شونده مرتكب اعتراف وسيله يا گردد آبستن كرده ازدواج  قبال كه شوهري بي

 مردم نبودكه ترس اگر قسم گردد. بخداي رجم حال اين در زنا بمرتك بايستي شود،

 بنويسند. اين كه دادم مي دستور را رجم آيه است ده افزو قرآن به چيزي بگويند: عمر

  اند. كرده ايت رو نسائي و يترمذ و د ابوداو و شيخين مطول يا مختصر بطور را روايت
 دركتاب باشد مي همه اجماع مورد رجم حكم ثبوت كه است طار آمده االو نيل دركتاب

 چنين خوارج از نيز العربي ابن و نيست واجب رجم كه شده نقل خوارج از »البحر «

 زني يارانش و »نظام« مانند معتزله علماي از ازبعضي را . وآن است كرده حكايت
 گويند  مي اينكه جز ندارند سندي هيچ خويش ادعاي اين بر . و آنان است ردهك حكايت

 است اجماع آن بر متواتركه سنت با رجم حكم . زيرا است باطل اين و نيست درقرآن

 او از بزرگ محدثين جماعت كه خطاب بن عمر روايت برابر و است شده ثابت

 چيزهائي ازجمله رجم : آية . عمرگفت است شده ثابت نيز قرآن نص برابر اند كرده روايت

 را رجم حكم صپيامبر و ايم كرده وحفظ خوانده را آن و ما شده نازل برپيامبري كه است

 نسخ مستلزم اي آيه قرائت و تالوت . نسخ ايم كردهاجرا  او از پيروي به نيز ما و اجراكرده

 . امام است آورده يرونب عباس ابن حديث از را آن ابوداود كه . همانگونه نيست آن حكم

  نقل »عجماء« اش خاله از او و سهل به امامه حديث از »الكبير« دركتاب طبراني و احمد
 شيخ هرگاه«» الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة بما قضيا من اللذة« هك است كرده

 اند ديده كه  لذتي بسبب شوند زنا عمل مرتكب كرده پير و ازدواج و مرد = زن وشيخه

  . »سنگسار كنيد را آنان
 حبان ابن است گرديده نازل صپيامبر بر و است قرآن جزو كه است چيزهائي جمله از

  : كه  است كرده نقل چنين كعب بن  ابي از خود صحيح در
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 سوره جزو آن »الشيخ والشيخة ...الخ« :آيه و بوده بقره سوره باندازه احزاب سوره

  .)1( است بوده

  ران كا زنا اقسام
 و باشد مي - محصن - كرده ازدواج  يا - بكر - ناكرده ازدواج يا زناكار 

  دارند. را خويش خاص و جداگانه حكم هركدام

   احصان شرايط
 بايد شرايط اجرا گردد، او باره در رجم حكم و آيد بحساب محصن زناكار اينكه براي  

  باشد:  موجود او در زير
 او درباره حد باشد غيربالغ يا ديوانه اگر چون باشد عاقل و بالغ يعني باشد مكلف  -1

  گردد. مي تعزير بلكه شود نمي اجرا
شود.  اجرا مي آنها درباره رجم حكم باشد ياكنيز بنده اگر چون باشد حر و آزاد  -2

*βÎ÷...+ فرمايد: مي كنيزها درباره ند خداو چون sù š÷s? r& 7πt± Ås≈x Î/ £Íκö� n=yè sù ß#óÁ ÏΡ $tΒ ’ n?tã 

ÏM≈oΨ |Á ósßϑø9 $# )2( š∅ÏΒ É># x‹ yèø9   اقدام زنا زشت عمل به كنيزها چنانچه « ].25[النساء:  _∪∋⊅∩...#$

                                         
 خداي باشد چنين اگر باشد زده حرفي چنين كعب بن ابي نباشدكه صحـيح روايت اين بگمانم - 1

زند:  نمي را حرفي چنين باشد مسلمان هركس باشدكه شده تحريف دستخوش قرآن بايد نخواسته

+$‾ΡÎ) ß øtwΥ $uΖø9̈“tΡ t�ø. Ïe%! $# $ ‾ΡÎ)uρ … çµs9 tβθÝà Ï≈ptm: ∩∪_  :عنوان ادعائي چنين كه نادان دوستان ].9[الحجر 

 و كنيم مي اكتفا پيامبر عمل به آن اثبات براي ما و است ثابت رجم حكم بگويند خواهند مي كنند مي
  مترجم . است وكيل و كافي است سيدهر بتواتر كه ص پيامبر عمل و . نيست جعلي بچنين نيازي

 : است زير معاني داراي قرآن در احصان - 2

Íκ£....+:  آزادي و حريت بمعني - 1 ö�n= yèsù ß#óÁ ÏΡ $tΒ ’ n?tã ÏM≈oΨ|Á ósßϑø9$# š∅ ÏΒ É>#x‹ yèø9$#...∩⊄∈∪_ ء: [النسا

àM≈oΨ+در  همچنين و . است حره زنان بمعني محصنات كه نساء  سوره در ].25 |Áós ßϑ ø9$#uρ zÏΒ Ï!$ |¡ ÏiΨ9$# 
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 رجم كه است . بديهي» است آزاده و كيفر زنان شكنجه نصف هاكيفر آن و شكنجه كنند

  بخورند. شالق ضربه پنجاه بايد پس نيست شدن و نصف تجزيه قابل
 آميزش عمل و كرده ازدواج  صحيح ازدواج با قبال كه است محصن وقتي مرد يا زن  -3

 نكاح با  جمع عمل باشد. اگر نگرفته صورت هم انزالي ر چهاگ باشد داده انجام را جنسي

 آيد. اگر مي بحساب محصن بازهم باشد گرفته نيز صورت احرام يا حيض درحال صحيح

 حاصل احصان باشد هگرفت صورت فاسد نكاح يك وسيله جنسي و آميزش جماع عمل

 ادامه آيد بحساب محصن كسي اينكه براي يعني نيست يز الزمن ازدواج و ادامه شود نمي

بار  يك و كرد ازدواج  شرعي صحيح بصورت اگركسي پس نيست شرط صحيح ازدواج
 شخصي از آن بعد و گسست زناشوئي  پيوند سپس داد انجام را جماع و جنسي عمل

 . وزن است وسنگساركردن رجم كيفرآن و است محصن لاح اين در شد، زنا مرتكب

 و گرفت طالق سپس داد انجام را جنسي عمل و كرد ازدواج زني هرگاه پس است نيزچنين

                                                                                                         

āωÎ) $tΒ ôMs3 n= tΒ öΝ à6ãΨ≈yϑ ÷ƒ r&...∩⊄⊆∪_  :و  ].24[النساء+tΒ uρ öΝ ©9 ôìÏÜtG ó¡o„ öΝ ä3ΖÏΒ »ωöθsÛ βr& yx Å6Ζtƒ 

ÏM≈oΨ |Áósßϑ ø9$# ÏM≈oΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9$#...∩⊄∈∪_  :25[النساء.[   

مانند:  عفيفه و پاكدامن زنان از بود خواهد عبارت محصنات كه و پاكدامني عفت بمعني - 2

+tÏ% ©! $# uρ tβθãΒ ö�tƒ ÏM≈oΨ |Áós ßϑø9 و ...»  مسافحات ر، غي محصنات و عفيفات« بمعني]. 4[النور:  _∪⊇∩...#$

+û ÉL ©9$# uρ ôMoΨ |Á ôm r& $ yγy_ ö� sù...∩⊇∪_ 91ياء: [األنب.[   

≈àM+:  آمده نساء سوره در كرده ازدواج - 3 oΨ|Á ósßϑ ø9$#uρ z ÏΒ Ï !$|¡ ÏiΨ9$#...∩⊄⊆∪_  :زنان يعني ].24[النساء 

  . كرده ازدواج
  . مسافحين غير صنينمح : وطاء بمعني - 4
 آمده نيز عقل و بلوغ بمعني شرع در و منع بمعني لغت در »احصن ای اسلمن فاذا« : اسالم بمعني  - 5

  مولف . ست ا
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 سنگساركردن و رجم و كيفرش آيد مي بحساب محصن او شد زنا مرتكب طالق از بعد

   . است

 است يكسان رجم كيفر اجراي  براي و كافر مسلمان 

اجرا شود.  او درباره حد بايد گردد ثابت و شود زنا مرتكب اگر مسلمان كه همانگونه 
 آنها درباره شرعي حد بايد برسد ثبوت به و شوند زنا مرتكب نيز مرتد يا اگر كافر ذمي

 احكام كند اجراي زندگي مسلمين جامعه در پذيرفت همينكه ذمي اجراگردد. زيرا نيز

 راكه نفر يهودي محصن دو صپيامبر كه شده بتثا . و است پذيرفته نيز را مسلمين

 گردد مي اجرا درباره او حد بدينجهت مرتد درباره د. اماكر رجم بودند، شده زنا مرتكب

 همچنان اسالمي و احكام دارد نمي معاف او بر مسلمين احكام اجراي از را او ارتداد كه

  شود.  مي او شامل
 به بودند شده مرتكب زنا راكه يهودي رديم و زن يهوديان كه است روايت عمر ابن از

ما تجدون في كتابكم؟  فقال: تسخم وجوههما « : گفت صآوردند. پيامبر صپيامبر حضور
 آسماني كتاب در« »قال: كذبتم إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين .ويخزيان

رو  و خوار آنگاه و شود مي سياه آنان گفتند: چهره  ؟ است آمده باره اين در چيزي چه شما
 وجود رجم حكم شما دركتاب براستي گفتيد، دروغ : شما گفت صگردند. پيامبر مي سياه

 را شخصي يهوديان . آنگاه »بخوانيد را آن و بياويد تورات گوئيد مي راست دارد. اگر

 دست نبر آ و رسيد جائي به اين تا كرد قرائت را تورات و بود خوان تورات آوردندكه

  شد: گفته وي  به و نهاد
 و درخشد، مي در آن رجم حكم و ديدند كه برداشت را دستش و بردار را دستت

 در را آن ما ولي هست رجم حكم درآن محمد: براستي آشكار گفتند: اي و است روشن

 بن كردند. عبداهللا رجم را دو هر تا داد دستور صپيامبر لذا كرديم مي پنهان خود ميان

  د:عمرگوي
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 انبسويش كه  از سنگهائي را او و ساخت مي زن آن سپر را خود كه ديدم را مرد آن -

 آمده احمد اند. در روايت كرده  روايت را آن مسلم و كرد. بخاري مي حفظ انداختند مي

  بود. »صوريا« آنان اعور قاري نام كه است
 اسلم از مرد يك و ديهو از مرد يك صپيامبر«:  گفت كه است آمده عبداهللا بن جابر از

  . مسلم و احمد . بروايت»)1(كرد رجم را
 عبور صاز كنار پيامبر را يهودي مرد يك :  گفت كه است روايت عازب بن براء از

 صبود. پيامبر خورده شالق و بودند زده و كتك كرده سياه ذغال با را اش چهره دادند كه

  ؟. يابيد مي چنين تورات - دركتابتان را زنا حد : آيا وگفت زد صدا را آنان
 خدائي بدان : ترا گفت وي به و خواند را يهود علماي از يكي ص. پيامبر گفتند: آري

- شما دركتاب زنا حد آيا بگوئي بمن فرستادكه فرو برموسي را تورات كه دهم مي قسم
  : نخير.  گفت يهودي عالم مرد آن يابيد؟ مي چنين را وآن است چنين  -تورات

.  گفتم تو نمي به است تورات در را كه رجم حد من ، بودي نداده قسم چنين مرا واگر
 ما ، گشت فراوان ما اشراف ميان در زنا چون ولي - است رجم تورات در زنا حد آري -

 گذاشتيم مي خود بحال اورا بود شده زنا مرتكب كه گرفتيم مي را شريفي مرد هروقت

 . سپس كرديم مي جاري او درباره را دح گشت مي ثابت ضعيفي برشخص زنا وهروقت

 نامحترم و محترم و و وضيع شريف درباره را آن كه كنيم توافق چيزي بر : بيائيد خود گفتيم

 و داديم قرار را زدن ق شال و زدن سياه رو ، كردن رجم بجاي بودكه . اين اجراكنيم يكسان
بودم  كسي نخستين من خداوندا « »اللهم إني أول من أحيا أمرك إذا أماتوه« : گفت صپيامبر

 دادكه دستور . لذا» كنم مي زنده يهود قوم ميان در را شما رفته ميان از حكم و امر اين كه 

$ * + : گشت نازل آيه اين كردند. سپس رجم را يهود زناكار مرد آن yγ•ƒr' ‾≈ tƒ ãΑθß™§�9 $# Ÿω y7Ρ â“ øt s† 

šÏ% ©!$# tβθ ãã Ì�≈|¡ç„ ’ Îû Ì�ø ä3ø9 $# zÏΒ šÏ% ©! $# (# þθ ä9$s% $ ¨Ψ tΒ# u óΟ ÎγÏδ≡uθøù r' Î/ óΟs9 uρ ÏΒ÷σ è? öΝßγç/θ è=è% ¡ š∅ÏΒuρ 

                                         
 ثابت آنها جرم گواهان وسيله به آيا كرد رجم چگونه را ودييه دو آن صپيامبر شودكه سوال چنانچه - 1

  مولف باشند. اقراركرده كه  است پيدا چنان است گفته نووي اقرار. و اعتراف وسيله به يا شد
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 نفاق درمسيركفر و و است نياورده ايمان آنان قلب و ايم آورده ايمان گويند مي زبان با كه

 راه اين كه يهوديان از همچنين و نكنند اندوهگين ترا اينان گيرند، مي سبقت ديگر يك بر

 و دستاويزي تا دهند مي توگوش سخنان به يادز آنان - نكنند اندوهگين ترا - پيمايند مي را
 تو نزد آنها خود ديگري هستندكه عيتجم جاسوسان آنان بيابند، تو تكذيب براي اي بهانه

 كالم -  سخنان آنان  - هستندكه يهود قوم روساي آنان و دارند تكبر بسكه از - اند نيامده

 ازمعني را آن تا نمايند مي نهانپ يا تبديل را آن - كنند مي تحريف خود ازمحل را  -تورات

 طبق بر محمد و ( دادند شما به ) خواهيم مي ما كه ( را اگراين گويند مي و - دوركنند صحيح

 كندكه مي بيان ننمائيد. قرآن عمل و كنيد، دوري واال بپذيريد كرد) داوري شما خواسته

 يثروتمند و ريفش مرد هرگاه بودندكه قرارداده بازيچه را خود آسماني كتاب چگونه
 علماي به رشوتي مرد آن و بود، شديد او درباره تورات حكم شد و مي گناه مرتكب ازآنان

 ما مراد بود كه تورات خفيفتر ازحكم او اگرحكم محمد پيش گفتند: برو مي داد مي يهود

 خداوند را كه وكسي دپرهيزكني و دورشويد از او نبود اگرچنين و بپذيريد را آن است

 كساني آنها ، نيستي او از دفاع به قادر تو كند مجازات بخواهد ) پي در پي گناهان ثربرا (

 و دنيا رسوائي در كند، پاك را دلهايشان نخواسته خدا كه ) خودشان اعمال بواسطه ( هستند
  .  »شد خواهد آنان نصيب بزرگ مجازات درآخرت

 زاني زدن و شالق كردن  رو سياه به اگردستورداد محمد پيش برويد «گويند:  مي و

 اين خداوند . و »بپرهيزيد و كنيد دوري از او داد برجم اگردستور و كنيد قبول محصن

...+ فرمود: نازل را آيات tΒuρ óΟ ©9 Ο ä3 øts† !$ yϑ Î/ tΑ t“Ρ r& ª! $# y7Í×‾≈s9 'ρ é' sù ãΝèδ tβρ ã�Ï≈s3ø9  املائدة:[ _∪⊇⊇∩ #$

tΒ...+و ] 44 uρ óΟ ©9 Νà6øt s† !$ yϑÎ/ tΑ t“Ρr& ª! $# y7Í×‾≈s9 'ρ é' sù ãΝèδ tβθ ßϑÎ=≈©à9  tΒuρ+ و]. 45 املائدة:[ _∪∋⊇∩ #$
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.  »هستند فاسق و ظالم نكنندكافر و حكم آن مطابق و است كرده نازل خداوند كه برابرآنچه
 و احمد و مسلم را روايت . اين »مي گردد ملشا را كافران هم آيات اين«:  گفت اءبر

  .)1( اند ذكركرده ابوداود

   حد كافر درباره فقها راي
 شود زنا مرتكب چون حربي كافر اينكه بر است كرده نقل را اجماع لبحرا كتاب صاحب  

 و اگركافربالغ اند گفته اسميهق و ) حنفيه از ( ابويوسف و شافعي امام شود زده شالق بايد

                                         
 يافته خواب بستر در شوهرداري زن با مردي هرگاه«  : است چنين رجم كمح درباره تورات نص - 1

 هرگاه شود. مي كنده اسرائيل از شر آنگاه . زن و خوابيده زن با كه مردي شوند، مي دوكشته هر شوند

 از را آنها هردوي همخوابه گردد، او با و بيابد شهر در را او مردي و باشد مردي نامزد دختر دوشيزه

 و شهر در نزده فرياد كه بدينجهت را دختر بميرند اينكه تا سنگساركنيد را آنان و كنيد بيرون شهر
 ناي شود. مي شهركنده از شر آنگاه است خواركرده را خود يار زن كه بدينجـهت را مرد و شده تسليم

 نيز نصاري بر حكم آن پس است نيامده باشد آن مخالف كه چيزي انجيل در و تورات نص بود

 با كه چيزي -  انجيل -  جديد عهد در اگر باشد - تورات -  قديم عهد در كه هرچه چون است واجب

 »العقوبه فلسفه « ازكتاب . نقل» است حجـت نيز نصاري براي باشد نداشته وجود باشد مخالف آن
  مولف 

 شود يافت مردي اگر : كنم مي نقل است شده ترجمه فارسي بزبان راكه تثنيه فرس عبارات نص اينك

 شتهك زن و است خوابيده زن با مرديكه يعني دو هر پس باشد شده بستر هـم شوهرداري زن با كه

 شهر در را او ديگري و شود نامزد بمردي باكره دختر اگر . دوركرده اسرائيل از را بدي پس شوند

 سنگـها با ايشانرا آورده بيرون شهر دروازه نزد را ايشان دوي هر پس شود، همبستر او با يافته

 همسايه زن چونكه را مرد و نكرد فرياد و بود شهر در چونكه را دختر اما بميرند تا سنگساركنند

  . دوركرده خود ميان از را بدي پس ساخت را ذليل خود
   مترجم 308 ص فارسي رجمهت 24 تا 22 آيات 22 شماره ثنيه سفر مقدس كتاب
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 باشد كرده ازدواج صحيحي نكاح با خود بعقيده بنا و خود و در مذهب وحر باشد عاقل

  گردد.  رجم زنا بكيفر بايد و است محصن
 شخص اند: چنين گفته زيد بن يحيي امام و ناصر و علي بن زيد و محمد و ابوحنيفه

 از زيرا نشود رجم و بخورد شالق ضربه كصدي بكيفر زنا بايد شود زنا اگرمرتكب كافري 

 نيست مسلمان كه وكسي است اسالم ه گرو اين بعقيده نمحص و احصان شرايط جمله

 تورات بحكم بنا رجم كرد را يهودي دو آن صپيامبر اينكه آيد. و نمي بحساب محصن

  داشتند.  عقيده بدان يهوديان خود كه بود
  دارد.  حربي كافر  حكم ذمي كافر كه   است گفته يحيي امام
  .  ستني حد ذمي بركافر گويد مي مالك امام
 بايد ابويوسف و شافعي و عترت اهل بعقيده شده داده امان وي به كه  حربي افركاما 

  گردد.  جاري  او درباره حد
 شود كه مي مرج محصن زناكار وقتي به اتفاق كه است و گفته كرده مبالغه  عبدالبر ابن

  شود.  نمي رجم پس نيست محصن نباشد اگرمسلمان پس شدبا هم مسلمان
 برخي و مالك امام استاد بيعه ر و دانند نمي احصان شرط را اسالم احمد و شافعي ولي

  .)1(دانند مي احصان شرط را اسالم شافعيه علماي از

   باهم و رجم شالق 
 گويند: اگر مي بصري حسن تابعين از و راهويه بن اسحاق و حزم ابن

 زده وي به شالق ضربه يكصد نخست شود، زنا بمرتك محصن صشخ

 الصامت بن عباده بحديث بميرد. و اينكه تا گردد مي سپس سنگسار شود مي

خذوا عني، خذوا عني، قد جعل اهللا لهن سبيال: « شد: نقل نيز قبال كه اند كرده استدالل
 مسلم و ابوداود بروايت  »لرجمالبكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة وا

  . ترمذي و

                                         
  نقل از نيل االوطار شوكاني. - 1



  1585     حدود
  

  

 شخصي روز پنجشنبه او كه  شده روايت و جهه اهللا كرم  ابيطالب بن ازعلي

:  وگفت كرد رجم را او جمعه روز و زد، شالق ضربه يكصد »شراجه« بنام را
.   كنم مي رجم را او خدا رسول برابرگفته و زنم مي شالق خدا برابركتاب را او

 جمع هم با ورجم زدن گويند: شالق مي وشافعي مالك و يفهابوحن امام

 . و است كافي  محصن زناي حد براي كردن و سنگسار رجم وتنها گردند نمي

 -  جمع كه است زيدهبرگ را آنها خرقي ظاهرترين كه شده نقل روايت دو ازاحمد
 كه است فقها جمهور مذهب برابر دوم روايت . و است رجم و شالق دو بين

جمهور بر  استدالل و است برگزيده را آن ابوحامد و است كردن رجم اتنه
بهيچ  و كرد رجم ار يهودي نفر دو و »غامديه« و » ماعز « صامبرپي كه آنست

 زنا ارتكاب به زن اگرآن«:  گفت» اسلمي  نيس ا« به خطاب و نزد شالق كدام 

 اگر حاليكه در بزنند شالق را او ندادكه دستور . و  » كن رجم را او كرد اعتراف

 آن است اسالمدر ازمتاخرين ابوهريره باشد. و رجم از پيش بايد شالق زده شود

 هر جمع بر داير راكه قبلي روايت ، روايت اين بنابراين است كرده روايت را

 خالفت دوران در نيز عمر و ابوبكر سپس است كرده نسخ باشد، مي حد دو

  اند. نكرده جمع »رجم و جلد« نبي و اكتفاكردند رجم به تنها خود
 با روايت دو اين و نيست دركار منسوخي و ناسخ گويد مي لويده شيخ

 اگر بخواهد هر دو كه است حاكم اراده به امرموكول بلكه ندارند تعارض هم

 به است وگفته كند مي اكتفا بيكي واگرنخواست كند مي  جمع هم با را حد

 مستحب و نمايد جمع هردوحد بين تواند مي حاكم كه پيدا است چنين من نزد

 كار اين فلسفه كرد. و چنين صپيامبر چون اكتفاكند رجم به تنها كه است

 زنا از منع و گردد مي جاري مجرم نفس بر كه است عقوبتي رجم كه اينست

 آن ترك كه اضافي است عقوبتي شالق زدن و شود مي حاصل آن بواسطه

  نمود.  ااكتف تنها رجم به انتو مي من بنظر بنابراين جايزاست

   است شرط زير شرايط حد اقامه براي
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  تحريم به علم - 4 اختيار - 3 بلوغ -2 عقل -1 
 حدي باشد مكره و مجبور كه وكسي ديوانه و غيربالغ و صغير بر بنابراين

رفع القلم عن « : گفت صپيامبر كه است كرده روايت عايشه حضرت چون نيست
 كس سه از « »يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل: عن النائم حتى ثالث 

 بيدار كه وقتي تا رفته بخواب نيستند: شخص مكلف و شده تكليف رفع

 و . احمد»گردد عاقل كه وقتي تا ديوانه و گردد بالغ  كه وقتي تا كودك و شود مي
 شيخين شرايط به بنا اند وگفته اند كرده روايت را آن حاكم و سنن اصحاب

 به لمع شرط . اما است دانسته »حسن « را آن ترمذي و است صحيح حديث

 علم كه وكسي زنند مي حد حرام ارتكاب بعلت را او كه است بدينجهت تحريم

 صپيامبر و است نشده مرتكب را حرامي نظرخود به باشد نداشته تحريم به

 ؟ چيست زنا يدان مي اآي كردكه از او سوال زنا كرد به ماعز اعتراف اينكه از پس
 عمر آوردند حضرت نزد را سياهپوستي كنيز كه شده روايت و - ؟ است حرام و-

أي لكاع « : و گفت داد تكان را اش تازيانه . او است شده زنا مرتكب و گفتند: او
 با ري: آ گفت  ؟ اي شده زنا مرتكب پست اي « »بدرهمينزنيت؟ فقالت: من غوش 

  . »ام شده مرتكب را عملي چنين درهم دو مزد برابر در »غوش«
 بودند حضور او در كه عوف بن عبدالرحمن و عثمان و علي با عمر

  .؟ چيست شما : راي وگفت كرد مشورت
چنين  زني من راي ، گفت . عبدالرحمن كني رجم بايد را او من : بنظر گفت  علي

  گويد.  مي علي برادرت كه است
 داند نمي حرام را آن و دهد نمي اهميت ركا بدين او من : بنظر گفت عثمان

 حكم از كه است كسي براي حد باره در خدا امر و گيرد مي آسان را آن چون

 اطالع آن حرمت ازحكم زن اين رسدكه بنظرمي و باشد داشته اطالع خدا

  - گذاشت وا خود بحال را او - گوئي مي : راست عمرگفت و ندارد

  شود مي  ثابت چيزي چه به حد
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 به يا زنا ارتكاب به شخص اعتراف و رسد: اقرار مي اثبات چيزبه ازدو يكي با حد

  شاهد.  نفر چهار و گواهي اقرار

   اقرار با حد ثبوت
 ص. و پيامبر است دليل بهترين و »االدله سيد « اند گفته كه همانگونه اعتراف و اقرار

 اختالف مطلب دراين فقه انپيشواي از يكي هيچ و پذيرفت را »غامديه « و »ماعز « اعتراف

  اند: كرده اختالف حد مي شود ثبوت موجب كه اقراري تدفعا تعداد درباره اگرچه ندارند
 اقرار و بار اعتراف يك حد لزوم براي اند وابوثور گفته طبري و داود و ومالك شافعي

اغد « : گفت صپيامبر اندكه كرده روايت خالد بن زيد و ابوهريره . چون است زناكافي به
 و نمود رجم را او انيس و كرد اعتراف زن آن )1( »يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها

  . نگفت سختي اعتراف دفعات تعداد از
 اقرار كند و اعتراف جداگانه مجلس چهار در متفرقه بار چهار گويند: بايد مي ها حنفي

 مذهب و اند ندانسته شرط را تفرقهم مجالس ولي اند طور گفته نيز همين اسحاق و احمد و 

  .  است راجح اول

   است حد سقوط موجب اعتراف و اقرار از شدن پشيمان
 موجب از اقرار برگشت و شدن اند: پشيمان احمدگفته و حنفي و شافعي علماي

 وقتي ديدكه ماعز«اند:  كرده روايت ابوهريره از ترمذي و احمد چون )2(است حد سقوط

 ازكنار اين تا فراركرد دردكرد و الم احساس و شود مي پرتاب او بسوي بشدت سنگ

 نيز مردم و زد آن استخوان با را او و داشت دست در شتر فك استخوان كه گذشت مردي

 صپيامبر بازگوكردند صپيامبر براي را واقعه اين مرد، اينكه تا او زدن به كردند شروع

 حسن حديث را آن ترمذي »نگذاشتيد!؟خود  بحال را او چرا « »هال تركتموه!؟« : گفت

                                         
  پيش از اين در همين فصل گذشت. - 1

 روايت نباشد دركار اي شبهه اگر و ودش مي پذيرفته باشد شبهه بعلت شدن پشيمان اگر گويد مالك - 2

    شود. نمي پذيرفته آنست دوم روايت و شود مي پذيرفته كه آنست مشهور
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 و . اه . ابوداود است شده نقل ابوهريره از روايت اين مختلف جهات از . و است دانسته
 كه  است آمده آن ضمن در كه بدان شبيه چيزي اندكه كرده روايت جابر طريق از نسائي

 رگردانيد،ب صپيامبر پيش مرا قوم : اي وگفت زد فرياد گرفت باريدن وي بر سنگ چون

 مرا صپيامبر خبردادندكه من به و دادند فريب مرا و مراگشتند ، من قوم براستي

 و برگشتيم صپيامبر نزد . چون راكشتيم او اينكه تا برنداشتيم دست او از ما كشد. و نمي
 رها را او چرا پس « »فهال تركتموه وجئتموني به!!؟«:  گفت  كرديم بازگو برايش را ماجرا اين

  .» نياورديد!!؟ من پيش را او و يدنكرد

   باشد منكر زن و اقرار كند زني با زنا به كه مردي 
 انكار نمود، را آن و شد منكر زن و اقراركرد معيني زني با زنا ارتكاب به مردي هرگاه

 بن سهل از ابوداود و احمد زيرا ندارد حدي زن و آن شود مي اجرا حد مرد برآن تنها

 برد، نام او را كه زن  فالن : با وگفت آمد صپيامبر نزد مردي كه « دان كرده روايت سعد

 كرد. آن سوال ازاو و خواند را او و فرستاد زن آن بدنبال صپيامبر است شده زنا مرتكب

  .  »خود گذاشت بحال را زن وآن زد حد را مرد آن صپيامبر لذا منكرشد زن
 حد مراد و است كرده بدان اعتراف خود شخص كه است زنائي حد حد ازاين مراد

  اند. گفته شافعي  و مالك كه همانگونه  نيست زن به قذف
 شبهه ايجاد شد منكر زن و دزناكر به اقرار مردي اند: اگر گفته  ابوحنيفه و اوزاعي

 اعتراض راي اين بر زنا. و حد نه گردد مي اجرا مرد آن درباره قذف حد تنها لذا شود مي

  كند. نمي باطل را مرد اقرارآن زن انكار كه است شده
 حد هم و زنا حد هم مردي بچنين كه است آمده ازشافعي بروايتي و ومحمد ازهادويه

 ازقبيله مردي« كه اند كرده روايت عباس ابن از نسائي و ابوداود شود. زيرا مي زده قذف

او  نچو است بار زنا كرده چهار زني با و اقرار كرد كه آمد صپيامبر نزد ليث بكربن
 گواهان  كه خواست او از سپس او زد به شالق ضربه يكصد صپيامبر بود نكرده ازدواج
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 رسول خدا. آنوقت اي گويد مي دروغ : او گفت زن  احضار كند. آن زن آن عليه بر

  .)1(»زد وي به افترا براي نيز ضربه هشتاد صپيامبر

   گواهان باگواهي  زنا حد ثبوت
 پايين بسيار را مرد و زن منزلت و مرتبه و است بدي بسيار راث داراي زنا به اتهام چون

 و شان وادهخان و خودشان براي و برد مي بين از را آنها شرافت و وكرامت آورد مي
 بسيار جنايت و جريمه اين اثبات در اسالم لذا آورد، مي بار ننگ و عار فرزندانشان

 را پاكدامنان به زدن هميشگي و دياب ننگ اتهام راه كه اي بگونه ، است كرده گيري سخت

 متهم را پاكان نتواند نه اي،كي و دشمني كوچكترين براي و بگزاف هركسي كه است بسته

  :  است  دانسته معتبر زيررا شروط برزنا گواهي براي پس سازد
 حقوق، ساير بر دادن گواهي برخالف باشند مرد نفر چهار بايد گواهان ل او شرط -1

+ د:فرماي مي خداوند ÉL≈©9$# uρ šÏ?ù' tƒ sπ t± Ås≈x ø9 $# ÏΒ öΝà6 Í←!$ |¡ ÎpΣ (#ρß‰ Îη ô± tFó™$$ sù £ ÎγøŠn=tã Zπ yèt/ ö‘r& 

öΝà6ΖÏiΒ ( β Î*sù (#ρ ß‰ Íκy− �∅èδθ ä3Å¡ øΒr' sù ’ Îû ÏNθã‹ç6ø9 $# 4®L ym £ßγ8 ©ùuθ tFtƒ ßN öθyϑ ø9 $# ÷ρ r& Ÿ≅ yèøg s† ª! $# £çλm; 

Wξ‹Î6y™ ∩⊇∈∪_  :است آمده چهارم نور آيه ورهس در همچنين .)2(]15[النساء : +t Ï% ©!$#uρ tβθ ãΒö� tƒ 

ÏM≈oΨ |Á ósßϑø9 $# §ΝèO óΟ s9 (#θè?ù' tƒ Ïπ yèt/ ö‘r' Î/ u !# y‰ pκà−...∩⊆∪_  :چهار از سخن آيه دو هر در كه  ].4[النور 

 قذف يا زنا درباره گواهي باشد مردكمتر نفر چهار از گواهان تعداد اگر است رفته نفرگواه

  .  تني نيستپذيرف و مقبول

   شود؟ مي جاري آنان بر حد بودند نفر كمتر چهار از شهداء تعداد اگر آيا
راجج ازمذهب امام شافعي و احمد براين هستندكه بر آنان  وحنفي و مالك  علماي

شوند چون حضرت عمرسه نفر را كه برعليه مغيره  گردد و حد زده مي حد جاري مي
و شبل ابن معبد. بنا به قول  -  دند از ابوبكره و نافعگواهي داده بودند حد زدكه عبارت بو

                                         
  . است باطل بدان احتجاج : گفته حبان ابن و . است منكر حديث ينا گفته نسائي - 1

  . گذشت نساء سوره 15 آيه اين در مفسرين نظر و آن ترجمه فصل همين در  - 2
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شود چون قصد آنان اداي  كه به حد نصاب نرسند، حدي زده نمي قتي و اهانگو ضعيفي
اند و اين راي مرجوح و سست  كه بر عليه او شهادت داده كسي شهادت بوده است نه قذف

بايد  نم ثبوت حدگواها دو شرط -2.  ، و مذهب ظاهريه است است در نزد شافعيه و حنفيه

‰ρß#)...+ : نام برده است» رجل«بالغ شند. چون قرآن از  Îηô± tFó™$# uρ È øy‰‹Íκy− ÏΒ öΝà6 Ï9%ỳ Íh‘ ( βÎ*sù 

öΝ©9 $tΡθä3 tƒ È ÷n=ã_ u‘ ×≅ ã_ t� sù Èβ$ s? r&z÷ö∆ $# uρ £ϑÏΒ tβ öθ |Ê ö�s? zÏΒ Ï !# y‰pκ’¶9$#...∩⊄∇⊄∪_ ]:دو و « ].282 البقرة 

 از ، زن دو و مرد يك نبودند مرد دو اگر و گيريد بگواهي را خود مردان از نفر

ديگر  يك بهمراه زن دو اين ( هستند شما اطمينان و رضايت مورد كنيدكه گواه كساني  ميان
 اگر . پس »كند يادآوري بدو ديگري يافت انحرافي اگر يكي تا قرارگيرند شاهد بايد

 او وگواهي نيست مرد گواه آنوقت چون شود نمي پذيرفته آنان گواهي نباشند بالغ گواهان

 گواهيش هم باز كند شهادت اداي بتواند كه باشد در حالي اگرچه نيست رضايت مورد

رفع القلم عن ثالثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن « : گفت صپيامبر چون شود نمي پذيرفته
 شده مسئوليت و تكليف رفع كس سه از« »النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق

 اينكه تا ازديوانه و بيدارگردد اينكه تا رفته بخواب از و شود بالغ اينكه تا : ازكودك است

 تواند نمي پس ندارد را خويش مال وسرپرستي تولي اهليت .كودك »برگردد وي به عقل

  . است آن در داخل و واليت قبيل از نيز شهادت باشد. چون خود غير بر شهادت متولي
 معني و بمفهوم بنا سفيه و ديوانه گواه پس باشد عاقل بايد گواه سوم رطش  -3

 نشود، پذيرفته عقل نقصان بعلت كودك گواهي . هرگاه نيست قبول مورد شد ذكر كه حديثي

  شود. نمي پذيرفته سفيه و ديوانه هيگوا اولي بطريق

ρ#)...+ فرمايد: مي خداوند باشد. چون عادل بايد گواه چهارم شرط -4 ß‰Íκô−r& uρ ô“uρ sŒ 

5Α ô‰tã óΟä3ΖÏiΒ...∩⊄∪_  :بگيريد بگواه را خودتان از عادل نفر دو « ].2[الطالق« .  

$+ و pκš‰ r'‾≈tƒ t Ï% ©!$# (# þθ ãΖtΒ# u βÎ) óΟ ä.u !%ỳ 7,Å™$ sù :*t6t⊥ Î/ (# þθ ãΨ̈� t6tGsù β r& (#θç7ŠÅÁ è? $JΒöθ s% 7's#≈yγpg ¿2 (#θßs Î6óÁ çG sù 

4’ n?tã $tΒ óΟ çFù=yè sù tÏΒÏ‰≈tΡ ∩∉∪_  :داد شما به خبري فاسقي اگر مومنان اي « ].6[الحجرات 
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 خويش بركرده آنگاه و بدهيد قرار اصابت مورد ناداني روي از را قومي مبادا كنيد تحقيق

  . »ندارد سودي پشيماني و شويد پشيمان

 ليهع بر يا باشد مسلمان عليه بر گواهي باشد. خواه مسلمان بايد گواه پنجم شرط  -5

  دارند. نظر اتفاق اين بر فقه پيشوايان همه و غيرمسلمان
 آلت در را مرد تناسلي آلت بايد يعني زنا عمل عيني و مشاهده معاينه ششم شرط  -6

 چون بينند مي را چاه در طناب و دان سرمه در را سرمه ميله كه  همانگونه ببينند زن تناسلي

  :  ماعز گفت به صپيامبر
يا  كرده  غمزه او با يا باشي بوسيده را او شايد« »غمزت، أو نظرت؟لعلك قبلت، أو «
 و صريح لفظ با صيامبر. پ نيست چنين خدا رسول نخير اي .گفت» ؟ باشي كرده  نگاه

كما تغيب المرود في المكحلة « : گفت ص. پيامبر ي : آر كرد. گفت سوال او از كنايه بدون 
 نيز تو شود مي پنهان چاه در طناب و دان سرمه در لهمي كه  همانگونه « »والرشا في البئر؟

 حال اين در گواهان . نگاه  : آري ماعز گفت »؟ كردي پنهان  آن در را خود تناسلي آلت

  جايز است.  ماما و قابله و پزشك و طبيب نگاه كه همانگونه  است جائز شهادت براي
  بتصريح را لدخو معني و باكنايه نه دهد گواهي صراحت با بايدگواه هفتم شرط  -7

  شد. گفته قبلي حديث در كه همانگونه  گويد 
 جمهور باشد، نشست يك و مجلس يك به مربوط گواهان بايدگواهي هشتم شرط  -8

و مكان  زمان نبايد باشد مجلس يك به مربوط گواهان گواهي اين گويند: بايد مي فقها
 آنان پذيرفته وگواهي شهادت يندبيا متفرقه اگربصورت باشد داشته اختالفي گواهي 

  .  نيست
چهار  اگر گويند مي و ندارند قبول را شرط اين زيديه و و ظاهريه شافعيه علماي
 چون شود، مي پذيرفته آنان گواهي ، متفرقه يا باشند هم با كند كه نمي فرق دادند نفرگواهي

 و متفق هم با كه  نگواها . چون است نگفته سخن مجالس از و برده نام را شهود خداوند
   ها. ديگر گواهي مانند باشد جداگانه مجالس اگرچه است قبول باشند، يكسان و همĤهنگ

 مرد همه بايد زنا شاهدان باشند مرد همگي بايد حد، گواهان ، مردانگي نهم شرط  -9

 دو شهادت نيز زنا براي گويد مي حزم ابن باره اين در نيست قبول زنان شهادت و باشند
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دو  شهادت يا زن و دو و مرد سه شهادت او بنظر بنا است قبول مرد يك عادل بجاي زن
 وجود بدون نفر زن هشت شهادت يا و زن وشش مرد يك شهادت يا و چهار زن و مرد

  .  است قبول مورد مردان
چون  باشد نگذشته از آن زماني و باشد نشده بايدكهنه شهادت دهم شرط  -10

 بزمان مربوط شهادت شان و دهند شهادت زنا بروقوع كه : هرقومي عمرگفت حضرت

 و مورد است كينه ازروي آنها شهادت باشد دوري بزمان مربوط بلكه د،نباش حاضروتازه

 ازاينكه بعد دهند شهادت زنا حدوث بر شاهدان گويند: هرگاه حنفي . علماي نيست قبول

 شاهد هرگاه شاهد گويند مي ازير نيست قبول گواهان اين شهادت باشد گذشته ازآن زماني

 در را خود شهادت و بدهد شهادت فورا اينكه بين است مخير باشد، واقعه اين وثحد

 راز و پوشي پرده مجرم و جاني بر اينكه يا و نمايد ادا او از پاداش طلب براي و خدا راه

 مدتي اينكه تا كرد سكوت حادثه اين بازگوكردن و ازگفتن كند. چنانچه داري نگه

 و اختياركرده را رازداري و پوشي پرده جنبه او اينكه بر است دليل اين گذشت برآن
 دشمني و كينه ازروي شودكه مي براين دهد حمل گواهي از آن بعد چون و است برگزيده

 وكينه تهمت بجهت اشخاص اينگونه شهادت و خدا رضاي براي نه دهد مي شهادت

 سخن اين كسي كه است نشده نقل : و گفت چنين زني كه عمر شود. همانگونه نمي پذيرفته

  آيد. مي بحساب اجماع و است اجماع حكم در پس باشد انكاركرده را عمر
 شهادت خيرتا در اگر باشد. پس نشده شهادت تاخير مانع عذري كه است وقتي اين

 موانعي يا شاهد بيماري يا شرع قاضي محل تا راه مسافت دوري مانند باشد، ظاهري عذر

 مدتي و شده هم قديم اگرچه شود مي پذيرفته شهادت صورت دراين كه قبيل ازاين

  باشد. گذشته ازآن
 را آن بلكه اند نكرده تعيين آن براي مدتي اند دانسته معتبر را شرط اين كه  حنفي علماي

 و كند مي تعيين تقدير و را آن واحوال اوضاع بمقتضاي اند كه نموده نظر قاضي به موكول
  اشند. ب مي و مختلف متفاوت عذرها چون اند دشوار دانسته و غيرممكن را وقت نتعيي
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 برخي و دانسته قديمي و را كهنه ماه يك از بيش گذشت ، حنفي علماي از بعضي

  آن شهادت از بعد كه اند، آورده بحساب بودن قديم و راكهنه ماه شش از بيش ديگرگذشت
  شود.  نمي پذيرفته

 كهنه و شدن قديم زيدي شيعه و ظاهريه و شافعي و مالكي قهايف جمهور بنظر اما  

باشد.  شده هم دير اندازه هر است قبول و گواهي ندارد گواهان در گواهي  تاثيري ، بودن
 فقها جمهور با راي موافق يكي و ابوحنيفه با موافق يكي دارند كه راي دو هم ها حنبلي

  .  است

   كند؟ عمل  خود اطالع و علم و آگاهي بربرا تواند مي قاضي آيا
 اموال و قصاص و خونها مورد در كه است فرض برقاضي ظاهريه علماي راي به بنا

 او اطالع و علم اين خواه كند عمل خويش و اطالع برابرعلم حدود و ناموسي قضاياي و

 وقتي او قضاوت نيرومندترين باشد. و او قضاوت از پيش يا او قضاوت بدوران مربوط

 اقرار به حكم سپس دارد بحقيقت يقين چون باشد خودش علم و اطالع برابر كه است

  . د ارند قرار سوم درمرتبه گواهان برابر گواه  حكم و دوم درمرتبه طرف

$ *+ فرمايد: مي خداوند چون pκš‰ r' ‾≈tƒ tÏ% ©!$# (#θãΨtΒ# u (#θçΡθä. tÏΒ≡§θ s% ÅÝó¡ É) ø9 $$ Î/ u !# y‰ pκà− 

 خداوند رضاي براي و داريد بپاي را قسط و عدالت مومنان اي «]. 135 [النساء: _∪∋⊃⊆∩...!¬

  . »د هيد گواهي
 »من رأى منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه...« : است فرموده نيز صپيامبر

 و شود مانع آن و دهد تغيير خود دست با را آن ديد نامشروع و بدي شماكار از هركس «
 و گفتار از آن زبان با كند جلوگيري واز آن تغييردهد را آن خود دست با اگرنتوانست

 او بر كند واجرا را عدل و قسط بايد قاضي . پس» نمايد... مخالفت آن با و كند نهي

 مانع و بگذارد بحال خود ستمكار را  و ظالم كه نيست قسط و عدالت اين و است واجب

 شودكه منكري و بد كار هر مانع كهبر او  است فرض و تغييرندهد را و آن نشود او ظلم

 ازآن خود قانوني و قدرت ودخ دست با بايد و است آگاه ازآن و دارد علم بدان

 جمهور فقهاء شود. ولي مي ظالم خود او اال و  برساند حقدار به را حق و كند جلوگيري
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-  صادركند حكم و كند قضاوت خود واطالع برابرعلم ندارد حق قاضي هستندكه برآن
 چون صادركند حكم و باشد متكي ودشخ ازاطالع غير مدارك و شواهد بر بايد عنيي 

 او است حد موجب كه است شده كاري مرتكب كه ببينيم را مردي اگر «:  گفت چه ابوبكر

 ديگر مانند نيز قاضي . بعالوه »دهند گواهي وي  بر من نزد گواهان اينكه تا زنم نمي حد را

 او نزد كامل گواهي اينكه مگر بگويد است ديده راكه زيچي ندارد حق او است مردم

 و است ديده را او خود او اينكه بعلت بزنا كرد، متهم را كسي محرزگردد. چنانچه قاضي
 كه است ديگرالزم نفر سه همراه خودش يا نفر چهار - آورد فراهم كامل گواهان نتوانست

 بطريق پس باشد، حرام وي بر اندد مي كه بدانچه نطق شود. چنانچه جاري حد قذف براو

*øŒÎ...+ فرمايد: مي خداوند كه آنست راي اين دليل و است حرام بدان عمل اولي sù öΝs9 (#θè? ù' tƒ 

Ï !#y‰ pκ’¶9 $$Î/ š�Í×‾≈s9 'ρ é' sù y‰ΖÏã «!$# ãΝèδ tβθ ç/ É‹≈s3ø9  حاضر را شهداء هرگاه « ].13[النور:  _∪⊃⊆∩ #$

  .  »شود مي رفتار آنان با دروغگو مانند و هستند بمحسو دروغگو آنان خداوند نزد نكنند

   شود؟ مي ثابت حد حاملگي و آبستني وسيله به آيا 
 شود، حد نمي ثبوت موجب آبستني و حاملگي مجرد هستندكه برآن علماء جمهور

 راي براين باشند. و داشته وجود كافي گواهان اينكه يا دكن اعتراف شخص خود يا بايد بلكه

 روايت علي حضرت شود. از مي برطرف شبهات وجود با حدود اندكه ردهك استدالل 

قال: " فلعل رجال أتاك في . استكرهت؟ " قالت: ال«گفتند:   حامله زن بيك خطاب كه شده
 در مردي گفتند: شايد  : نخير. حضرت گفت اند؟ مجبوركرده ارك اين بر ترا آيا « »نومك

 او كه « اند كرده  روايت عمر حضرت از  موثق يان. راو»باشد آمده شما پيش خوابيدن وقت

 و او آمده پيش خواب در مردي و است سنگين بود: خوابش وگفته شده حامله راكه زني
 وي به و پذيرفت را قولش است بوده كسي چه كه ندانسته است هنوز و ردهتجاوزك وي به

  .  »نزد حد
 و نبود اومعلوم براي شوهري و دش حامله زني اند: هرگاه او گفته ياران و مالك امام
  اند:  تهشود. وگف جاري او بر حد بايد ، است مجبورگرديده او شدكه نمي دانسته
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كند.  ثابت او. را اكراه و اجبار بياوردكه دليلي بايستي كند، اكراه و اجبار ادعاي اگر  
 بكارت پرده پارگي خون شوند همبستر وي با چون و كند بكارت ادعاي او كه اين متاب

  مفتضح را خود و سازد رسوا را خويش استكراه و اجبار اثر اين در اينكه يا باشد داشته
 نكند اقامه گواهان كه مادام است شده حامله اج ازدو اثر در اگرادعاكندكه همچنين نمايد. و

 اند: كه كرده استدالل عمر حضرت قول به خود راي اين در و شود نمي پذيرفته او دعواي

الرجم واجب على كل من زنا من الرجال والنساء إذا كان محصنا: إذا كانت بينة، أو « : گفت
 مشروط است واجب باشد محصن كه زناكاري  زن و مرد هر رجم « »الحمل، أو االعتراف

  . »كنند اعتراف زن يا خود مرد يا باشد حامله زن يا باشد كار براين گواهي براينكه
 پنهاني زناي  آشكار وزناي پنهاني : زناي است نوع دو زنا مردم اي « : گفت علي حضرت

 باشد آشكار حاملگي كه آشكارآنست زناي و دهند وگواهي ببينند را آن گواهان كه آنست

 در و صپيامبر اصحاب گفتار بود اند: اين . گفته »نمايد اعتراف خود زناكار شخص يا

  .  است درآمده بصورت اجماع پس است نكرده مخالفت آنان باگفته كسي خودشان زمان
    

   گردد مي ساقط حد باشد برائت بر دال شود كه پيدا چيزي چنانچه
 باشدكه ينا بر دال قطع بطور كه ظاهرشود، چيزي مرد جانب از يا زن جانب از هرگاه

 بكارتش پرده و باشد هنوزدوشيزه زن اينكه مثل ، است نداده روي دو زنا ازآن هيچيك از

 مرد تناسلي آلت اينكه يا باشد  ج لفر ا »)2( مسدود « يا )1(»رتقاء « زن اينكه يا باشد جاي بر

 گردد...گويند: حضرت مي حد ساقط احوال اين همه در باشد )3(»عنين « مرد يا شده بريده

 تا كرد مي وآمد رفت اززنان يكي نزد كه فرستاد كسي بسراغ را ابيطالب بن علي صپيامبر

 او و او را گرفت دست شست مي را خود آب در كه  يافت و او را رفت بكشد. علي اورا

                                         
  باشد. مسدود او سليتنا آلت مدخل زنيكه - 1

  باشد. بسته يا گوشت استخوان با او تناسلي مجراي زنيكه - 2
  مردي كه بر جماع قادر نباشد. - 3
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 را او لذا است شده دهبري تناسليش آلت ديد كه را او ولي بكشدش تا كشيد بيرون ازآب را

  . ]8[ )1( داد خبر بدو و برگشت صپيامبر پيش و رها كرد

   متولد گردد ماه شش از بعد بچه كه  است نممك 
 . امام نيست حدي او بر زائيد اي بچه هما شش از بعد و شوهركرد زني هرگاه

 از كه ماه شش از بعد آوردندكه عثمان پيش را زني كه است رسيده خبر گويد: بمن مالك

 . حضرتكنند رجم را او دادكه دستور بود. عثمان زائيده اي بچه بود گذشته ازدواجش

çµ…...+ خودگويد: دركتاب خداوند هندارد. چ گناهي هيچ : او گفت علي è=÷Ηxquρ …çµ è=≈|Á Ïùuρ tβθèW≈ n=rO 

# ��öκy−...∩⊇∈∪_ ] :و»باشد مي ماه سي بچه شيرگرفتن از و حاملگي دوران و« ].15األحقاف . 

$ßN≡t+ : گفته هم باز Î!≡uθø9 $# uρ z÷èÅÊ ö� ãƒ £ èδy‰≈s9 ÷ρr& È ÷, s!öθ ym È÷ n=ÏΒ%x. ( ôyϑ Ï9 yŠ# u‘r& βr& ¨ΛÉãƒ 

sπ tã$|Ê§�9  برسانند بكمال شيرخوارگي دوران دخواهن مي كه مادراني «]. 233 البقرة:[ _∪⊃⊃⊅∩...#$

  .  »بدهند شير خود بچه به تمام سال دو كنند و تكميل
 را كسي شود. عثمان رجم نبايد او پس ماند مي ماه شش حاملگي مدت براي بنابراين

  بود.  شده اجرا او رجم حكم ولي شود جلوگيري حكم از اجراي تا فرستاد زن آن بالبدن

  شود؟ زده حد بايد وقت چه

 و شديد درگرماي نبايد هستندكه آن بر فقهاء : جمهور)2( است آمده المجتهد بدايه در
 از جمله اند گفته  اجرا گردد. گروهي حد است بيمار كه بر كسي  همچنين و سرما در

  اجرا گردد.  بايد نيز فوق حاالت در حد ، اسحاق و مداح

                                         
 زني نزد به مردي آمد و رفت با تنها كه است بدور پيامبر از و است دليل فاقد داستان خود  - 1

 چون ستا كرده نقل را پوچ حكايت اين چگونه سابق سيد كه دانم نمي بدهد. را او دستوركشتن

 اگرچه . است بعيد بسيار پيامبر زنان و علي و صپيامبر مقدس ساحت از و است آور شرم آن داستان

   مترجم . است كرده نقل را استشهاد محل تنها سيد

  .411 /2ج - 2
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 بر را حد درحالي او اندكه كرده استدالل عمر حضرت از مروي حديث دو با آنان و

 ناشي حد مفهوم ظواهر معارضه از اختالف : سبب بود. اوگفت بيمار كردكه اجرا »قدامه «

 لفت خورده حد شخصي نفس باينكه ندارد غالب ظن حد كننده اقامه كه است گرديده

 بدون گيرند، مي در نظر مطلق بطور را حدود اقامه به امر تنها كه كساني گردد. پس مي

 دارند توجه حد مفهوم به كه كساني و گردد جاري حد نيز مريض بر بايد گويند مي استثناء

 و رماگ  شدت در و شود اجرا او درباره حد نبايد يابد مي بهبودي اينكه بيمارتا گويند مي
  .  ساخت جاري را حد نيز نبايد سرما

 زاني و را غير محصن زاني اينكه بر شده نقل اجماع »البحر « دركتاب گويد شوكاني 

 بين از سرما و گرما شدت اينكه تا داد مهلت بايد رود مي او شفاي اميد راكه بيماري

 و هادي باشند امام يوسما او از و نرود او شفاي اميد باشدكه اي بگونه بيمار رود. اگر مي
 داشته را آن تحمل اگر زد حد »عثكول«خرما:  شاخه با بايد را اند: او گفته شافعي ياران

 از اين ولو زد حد نبايد را د: بيماران نيزگفته باهللا المريد و زيديه پيشوايان از باشد. ناصر

 سهل بن امامه ابي از كه حديثي  بعلت ظاهرتراست اول قول و باشند مايوس او بهبودي

 و بيماري عذر هرگاه قرار گيرد، رجم مورد بايد كه كسي   : است شده روايت حنيف بن
 نبايد اند گفته مالك  و حنفيه و شافعيه علماي و بيت اهل يانپيشوا باشد، داشته را آن غير

 چون نمود، اجرا او درباره را حد بايد بلكه داد، مهلت وي به غير آن يا بيماري بعلت

  .  است مقصود او هالك و تالفا
 بتاخير زاني حد اجراي بيماري يا سرما يا گرما شدت  : بعلت است گفته ي  مروز

  . گواهان بوسيله  يا باشد شده ثابت شخص خود قرار با خواه شود مي انداخته
 سرما و درگرما و شود مي انداخته بتاخير حد بيماري بعلت تنها است گفته اسفرائني

 خود اقرار به ثبوت از بعد اما شود مي اجرا رجم حكم ، گواهان بوسيله ازثبوت عدب يا فورا

 حكم باشد و آبستن شده زنا مرتكب كه شود. زني نمي اجرا حكم آن عكس يا شخص

 بچه نباشدكه اگركسي شيردهد و بوي بزايد را بچه اينكه تا شود نمي اواجرا درباره رجم

  گردد. مي اجرا او درباره حكم ، بچه شيرخوارگي رهدو ازاتمام پس آنگاه شيردهد، را
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بود،  شده زنا مرتكب صپيامبر از آن  كنيزي « كه است روايت ابيطالب بن ازعلي
از  مدتي كه  دريافتم رفتم او پيش . وقتيكه بزنم حد را وي تا داد دستور من به صپيامبر
 و كردم رها را او لذا يردبم بزنم حد اگر او را كه  ترسيدم بود او نگذشته نفاس دوره

 تا بگذار خود بحال را . او كردي  كاري  خوب . فرمود گفتم باز صپيامبر براي را ماجري

 كه ترمذي و ابوداود و مسلم و احمد بروايت.  »گردد مي تندرست و يابد مي بهبودي اينكه

   . است دانسته صحيح را آن

 شود مي رجم كه كسي   براي چاه و خندق كندن

 خندق كندن احاديث  بعضي در دارند اختالف هم با باره اين در ديثاحا

.  است نشده تصريح بدان ديگر بعضي در و شده تصريح او براي گودال و
 . از نيست الزم حفره كندن هستند كه  برآن احاديث : بيشتر است گفته احمد امام

 اند گفته حنيفه ابو و . مالك است هآمد پديد فقهاء اختالف احاديث اختالف همين

 براي است ابوثور گفته و شود نمي كنده اي  حفره شود مي رجم كه شخصي  براي

  كنند.  مي رجم را او مي شود آنگاه كنده حفره  او
 » همدانيه شراحه« تا داد دستور كه هنگامي او كه شده روايت علي حضرت از

 حفره داخل را او و كندند برايش اي حفره و آورد بيرون را او كنند رجم را

  او. كردن برجم  كردند شروع و زدند حلقه او بدور مردم و قراردادند
 شده روايت از وي زن براي بويژه و است شده باختيار قابل شافعي اما و

 تا مرد براي كه است مستحب بيت اهل بمذهب . وشود مي كنده حفره كه است

 آنها برجم نگاهآ شود كنده اي حفره و خندق پستان تا زن براي و ناف

 اگر كه اي بگونه ببندند وي بر محكم را زن لباس كه است مستحب گردد. و اقدام

 از دادن نشان اضطراب و خوردن تكان بوقت نكنده باشند خندقي برايش

 و باشد نشسته بايد كردن  رجم بوقت زن علما نشود. باتفاق عورتي كشف او،
 گويد و مالك  باشد ايستاده ايدب مرد رجم بوقت هستند كه برآن جمهور علما
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 را راه كدام كه است مختار امام اند گفته ديگران  و باشد نشسته نيز بايد مرد
  انتخاب كند. 
 )1( امام و حاكم و شاهدان بوقت رجم حضور

 كه حكايت كرده شافعي امام و عترت از »بحر« االوطار گويد: صاحب نيل در شوكاني

 حق راي و اين رساند حضور بهم زاني كردن رجم بوقت تنيس الزم حاكم و امام براي

 »ماعز « داد كه دستور صپيامبر كه  نيز گفتيم قبال و نيست وجوب براي دليلي چون است
 ثبوت به وا زناي »ماعز « برابر اقرار خود . و نرفت بيرون مردم همراه خود و كنند رجم را

  نرسانيد.  بهم نيزحضور »غامديه« در رجم صپيامبر بعضي گمان برخالف بود. و رسيده
 و باشد شده حاضر صپيامبر كه است نيامده حديث دو هر : در گفته تلخيص صاحب

 بدين شافعي امام . و است حاضر نشده آيد كه برمي حديث اين روات سلسله از بعضي از

 وقت در صپيامبر آيد كه برمي ديگران و ابوداود سنن : از و گفته دارد جزم مطلب

 و شاهدان براي حضور گردد كه مي معلوم بنابر اين نداشت حضور »غامديه « ردنك رجم
 دانندكه مي مستحب فقهاء كه است كرده حكايت العيد دقيق ابن . ليكن نيست واجب ماما

 را رجم امام باشد شده ثابت زاني شخص خود اعتراف و اقرار وسيله به محصن زناي اگر

  زكنند.آغا را رجم شاهدان باشد رسيده ثباتبا شهود وسيله به اگر و آغازكند

 رجم وقت در مومنين از گروهي شدن  حاضر 

èπ+ فرمايد: مي )2 ( آيه نور سوره در u‹ÏΡ# ¨“9 $# ’ ÎΤ# ¨“9 $#uρ (#ρà$ Î#ô_ $$sù ¨≅ä. 7‰ Ïn≡uρ $yϑåκ÷] ÏiΒ sπ s}($ÏΒ ;ο t$ ù# y_ ( 
Ÿω uρ /ä. õ‹ è{ ù's? $yϑÍκÍ5 ×π sù ù& u‘ ’Îû ÈÏŠ «! $# βÎ) ÷ΛäΖä. tβθ ãΖÏΒ÷σ è? «! $$Î/ ÏΘöθu‹ø9 $# uρ Ì�ÅzFψ$# ( ô‰ pκô¶ uŠø9 uρ $ yϑåκu5# x‹ tã 
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 سنگ شاهد همه از پيش است واجب باشد شده ثابت باگواه محصن زناي هرگاه گويد: ابوحنيفه - 1

 و شود منع انگاري سهل از تا كند يم مجـبور كار اين بر را او امام و آغازكند را زاني سوي به انداختن
 شود، ثابت اشخاص خود اقرار طريق از محصن زناي هرگاه آيد. و بعمل شويقت آن ثبوت به نسبت

  مولف كند. آغاز را انداختن سنگ او نائب يا امام است واجب



   

  هفقه السن      1600 

 

 

 نشودكه مانع عطوفت و رافت خدا دين حكم اجراي در و بزنيد شالق ضربه ديكص -  باشند
 وقت در مومنان از بايدگروهي و داريد ايمان رستاخيز روز و بخداوند اگر نيد،نك اجرا را حد

  .  »باشند داشته حضور آنان شكنجه
 اجراي و اقامه دروقت ازمومنان گروهي حضور براستحباب آيه اين به علما

 اند: چهار گفته اند: بعضي كرده اختالف گروه اين تعداد در و اند كرده حد استدالل

 يا نفر هفت اند گفته برخي و نفر 2 اند گفته برخي نفر، سه اند گفته يو برخ نفر

  بيشتر. 

  حد زدن شالق
 شخص اندامهاي بهمه صورت و تناسلي آلت از بغير گويند مي شافعي امام و ابوحنيفه

 هر براي را گويند: مرد  مالك است كرده  مستثني نيز سررا وابوحنيفه شود مي زده حد

 بايد را . مرد نيست الزم او ساختن برهنه كه قذف  حد از بغير اختس برهنه بايد حدي

 بزنند را حد شالق اگربا ما ياران : بگفته است گفته . نووي  )1( ايستاده نه زد حد نشسته

 بين و سبك بايد بزنند شاخه درخت با وچنانچه باشد وعصا ني شاخه بين متوسط بايستي

 نبرد باالتر از سرخود را دست ضارب و باشد متوسط بايستي ضربت و ترباشد و خشك

  ببرد.  باال معتدل بطور را خود بازوي بلكه نيندازد هم پايين را ودست

   ناكرده ازدواج بزناكار دادن مهلت
 اگر بيمار همچنين و شود مي داده مهلت وسرما گرما شدت زوال تا غير محصن زناكار

 انتظار باشدكه اي بگونه او بيماري شود. اگر مي داده مهلت نيز باشد او شفاي اميد و باشد

 تحمل توان اگر حد زد خرما شاخه با بايد را اند: او گفته عيشاف ياران رود نمي او بهبودي

 از انصار از مردي اندكه كرده روايت انصار از يكي از او غير و ابوداود باشد، داشته را آن

 دهمان ازاو پوست و استخوان تنها برد كه شده اي بگونه و مي نمود شكوه بيماري شدت

 و كرد خوشحالي ابراز او ديدن با رفت و او پيش انصار از بيكي مربوط اي جاريه بود،

                                         
  .2/410بدايه المجتهد  - 1
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 ماجري اين او رفتند او بعيادت قومش مردمان كه بود. وقتي شده زنا مرتكب او با سرانجام

 كه باكنيزي من هكنيد ك  استفتاء صپيامبر حضور از : برايم وگفت بازگوكرد برايشان را

 ذكركردند صپيامبر براي را ماجري اين . آنان ام شده زنا مرتكب بود آمده من پيش

 تو پيش را او باشد. اگر ناتوان و بيمار او مثل كه نداريم سراغ را وگفتند: ماكسي

  .  است استخوان و پوست تنها او و شد باز مي استخوانش مآوردي مي
 با و بسته هم با را )1(»شمراخ« باريك و نازك خهشا يكصد دادكه دستور صپيامبر

  . جداگانه ضربه يكصد بجاي دبزنن وي به ضربه يك

  دارد؟ اي ديه بميرد حد شالق ضربه يكصد اثر در كه  آيا كسي
 پرداخت - ندارد اي ديه بميرد حد شالق ضربات زير در كسي هرگاه  

:  است گفته مسلم برصحيح خود درشرح نووي ، نيست الزم خون وي تاوان
 وحاكم امام خواه بميرد حد شالق ضربات درزير كسي اگر علماء باجماع

 اي و كفاره ديه بزند شالق براو ستور ويد به حاكم» جالد « يا بزند بروي خود

 درباره گفتيم بحال تا آنچه المال بيت از نه و جالد بر نه و برحاكم نه ندارد

 پايين در را آنها احكام و ائم از جر رديگ برخي اينك بود »زنا « شرعي حد

  . دهيم مي شرح

  لوط قوم عمل: لواط  -1

باشد.  مي جرائم ترين بزرگ و ترين پست ازجمله لواط زشت عمل و جريمه بيگمان  
 انساني فطرت و مردم براي ، آن و زيان تباهي و فساد كه است زشتيهائي ازجمله عمل اين

 و بزرگترين خداوند . و است زيانبار زندگي براي بلكه ، است آشكار دنيا، و دين و
 فروبلعيد را آنان زمين كه داد، انجام لوط عليه السالم قوم به نسبت را عقوبت ترين سخت

 داد. و بدينگونه را آنان شنيع عمل اين سزاي و بارانيد آنان بر رگبارسنگ و باران و

                                         
  شود. مي سبز بزرگ شاخه روي بر كه فرعي و باريك شاخك يعني : اخ شمر - 1
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 و درسي بشري براي جامعه تا بازگوكرد صپيامبر براي كريم درقرآن را آن خداوند
  باشد: جامعه العين نصب همواره و باشد نشدني فراموش عبرتي
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 دهيدكه مي انجام شنيعي عمل : آيا خودگفت قوم به كه هنگامي را لوط بياوريد بخاطر «

 شما !!آيا ؟ است نداده مانجا را ننگين عمل اين شما از پيش ازجهانيان احدي تاكنون

 و شماگروه تجاوز كار براستي !ا ؟ زنان بسراغ نه رويد مي مردان سراغ به شهوت : ازروي
  .هستيد!! پيشه ستم



  1603     حدود
  

  

 بيرون خود ازشهر و آبادي را اينها گفتند نبود كه  جز اين چيزي قومش پاسخ ولي

 متهم رياكاري به را پاكان همواره آلودگان رياكارند:  و هستند متظاهري افراد اينها كنيدكه

 را خاندانش و او ما گذراندند) حد از را وگستاخي رسيد نجااي به كار چون ( كنند مي

 بود. و آنان همعقيده با و بود شهر) در ( بازماندگان با كه همسرش جز بخشيديم رهائي

 بنگر اكنون ) ساخت نابود را آنها كه سنگ از باراني ( فرستاديم آنها بر باراني ) چنان سپس (

 سراغ به - ما مامور فرشتگان -  ما رسوالن كه گاميهن كجاكشيد.و به مجرمان كار سرانجام

 سختي روز : امروز وگفت گشت پريشان قلبش و شد ناراحت از آمدنشان او آمدند، لوط

 مهمانان قومش چون ( - نشناخت بودند انسان جامه در را كه فرشتگان ابتدا چون - است

 ناپسند كارهاي نيز اين  قبال و آمدند ) مهمانانش و ( لوط سراغ به سرعت به ديدند) را لوط

 - هستند من دختران اينها من قوم : اي گفت  د. لوطدادن مي انجام را ننگين و  شنيع و
 دختران بمنزله پيامبري هر قوم دختران باشد كه مي قومش دختران يا لوط دختران مقصود (

 اعمال از و كنيد دواج از آنها با بفرمائيد از مردان ترند پاكيزه شما براي آنان -  هستند) او

 رسوا مهمانانم مورد در مرا و بترسيد خدا نظرنمائيد. از صرف لواط ننگين و  شنيع

 اين از را شما كه ( !! ندارد؟ وجود شايسته و عاقل و رشيد مرد يك شما در آيا مسازيد،

 نداريم - نبزنا - تو ترانبدخ ميلي و نيازي ما داني مي گفتند: تو كه دارد)  باز ننگين اعمال

  .! ؟ خواهيم مي چه ما داني مي خوب تو و
 محكمي پشتيباني و گاه تكيه يا داشتم قدرتي شما برابر در كاش اي ) افسوس : ( گفت

 خود مقو ميان لوط در چون ( ! ؟ كنم چه ددمنشان شما با دانستم مي آنگاه ( بود من دراختيار

 گويد: ايكاش مي لذا كرده بود مهاجرت بدانجا ابراهيم عمويش همراه ازعراق و بود غريب

  .  كمك كند) من به شما درراندن كه داشتم اينجا در فاميلي و قوم
 تو به دستشان هرگز آنان ، توايم پروردگار پيكان و رسوالن ما لوط گفتند: اي فرشتگان 

 از ات خانواده با فجر ازطلوع پيش شب نخواهندكرد. دردل پيدا دسترسي بتو و رسد نمي

 هم او تو كه همسر مگر نكند، نگاه را سرش پشت ازشما هيچيك و كن شهرحركت اين

 صبح آيا است بحص آنها موعد شد، خواهد شوندگرفتار مي آنهاگرفتار كه بالئي بهمان

  .!! ؟ نيست نزديك
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 و شد و زير و رو زير و زبركرديم را ديار) شهر و ( آن رسيد فرا ما فرمان كه هنگامي
 آنها بر فاصله بدون پي در پي و هم روي بر متراكم متحجر گلهاي : گسن از باراني

 و بود آنان خاص و بود نشاندار پروردگارت نزد هك  . سنگهائي كرديم نازل و بارانيديم
 دور قريش مشرك ستمگران از تبهكار قوم سرزمين اين و كرد نمي اصابت ديگر بكسي

  . »كنند) مي عبور از آنجا بشام خود راه در و ( نيست
 او و است  داده دستور گردد مي شرمانه بي عمل اين مرتكب كه كسي بكشتن صپيامبر

 عباس ابن از از عكرمه ماجه و ابن ونسائي ترمذي و . ابوداود است كرده و لعن نفرين را

من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل « : گفت صپيامبر كه اند كرده روايت
 و فاعل گردد مي لوط قوم شرمانه بي عمل مرتكب يافتيدكه را ركسه« »والمفعول به

لعن اهللا من عمل عمل «:  است چنين نسائي نزد روايت اين . متن »بكشيد را هردو مفعول
 خداوند بارگفت سه « »لعن اهللا من عمل عمل قوم لوط.لعن اهللا من عمل عمل قوم لوط.قوم لوط

  .»كند مي لواط يعني گردد مي لوط قوم عمل مرتكب راكه هركسي كند لعنت
 رذيله و جرم اين مرتكب راكه كسي است ومستحق چقدرشايسته«:  است گفته شوكاني

 شكنجه اي بگونه و باشد ديگران براي پند و عبرت كيفردهندكه اي بگونه شود مي پستي و

 زشت عمل اين كه كسي سازد. براستي خاموش را تبهكار فاسقان شهوت آتش رددكهگ

 نورزيده مبادرت بدان جهانيان از احدي لوط قوم از پيش كه شود، مرتكب را لوط قوم

 و دببين آنان مانند وجانكاهي زشت و وكيفرسخت شكنجه و عذاب كه است شايسته بود،
 و كند بيخ از را شان ريشه و برد فرو زمين در را تبهكار قوم اين بسوزد. خداوند آنان بĤتش
  .ه. ا »نابودكرد را همه

 چون است نموده سختگيري شرمانه بي عمل اين شكنجه و دركيفر بدينجهت م اسال

  . است خطرناك و شكارآ بسيار آن و اجتماعي فردي زيانهاي
  است:  برشمرده بدينگونه را آن زيانهاي »و الطب االسالم « دركتاب وصفي محمد دكتر

    
   آن از انصراف و زن به تمايل عدم  -1
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 باشد تمايل نداشته بزن نسبت كرده عادت لواط به كه شخصي ددگر مي سبب لواط عمل

 عاجز و زن ناتوان با مباشرت از مرد كه مي رسد اي بدرجه تمايل عدم اين گاهي و

  شود.  مي
 بين از و آيد درمي تعطيل بحالت است نسل ايجاد ازدواج كه ظيفه و مهمترين بنابراين

 عمل اين قربانيان از يكي همسرش گردد، اج بازدو موفق سرانجام مرد اين اگر د، رو مي

 زندگي زيربناي كه شفقت و مهر از و داشت نخواهد آرامش هرگز و شود مي او زشت

 زني نه كه داشت خواهد دردناكي زندگي بنابراين بود، خواهد محروم ، است زناشوئي

  كند. اختيار ي ديگر شوهر كه است ومطلقه آزاد ونه باشد داشته شوهرخوبي كه است 
   اعصاب روي بد تاثير -2

 از دارد. يكي خاصي تاثير اعصاب روي و رود مي اعصاب بجنگ نخست لواط عادت

 چنان قلب صميم از كه فرد، رفتار و  اخالق در است روحي العمل عكس آن نتايج

 شعور او دچار و احساس و باشد مرد كه است نشده آفريده اين براي او پنداردكه مي

 افكار و دارد تمايل خود بهمجنس كندكه مي احساس و گردد مي شديدي جنسي انحراف

 توان مي كه است اينجا شود. از مي خود همجنس تناسلي اعضاي متوجه او پليد و خبيث

 را زنانه تقليد و خودآرائي به منحط جوانان از بعضي روي  زياده و اسراف حقيقي علت

 و زند مي خويش بچهره گوناگون پمادهاي  و مختلف گردهاي كه فهميد، بروشني
 و زنند، مي سرخاب و دهند جلوه زيبا را خود ، زدن بگونه ، سرخ رنگ با خواهند مي

 اطواري و ادا اينگونه امثال و روند مي راه و كرشمه تبحتر و زنا با و كرده باريك را ابروان

 اين از بسياري دتعدا طب كتابهاي . بيگمان بينيم مي بسيار و كنيم مي مشاهده جا هر در

  .  كنم مي آنها خودداري ذكر از كه نموده ثابت را انحرافات
 بلكه يابد، نمي پايان منحط روحي العمل عكس بدين تنها اطلو روحي و نفسي زيانهاي

 را شخص و نيز دچار ناتواني ساخته را طبيعي نفساني نيروهاي ، زشت و ننگين عمل اين

 زندگي از دهدكه مي قرار ، زشتي روحي بيماريهاي و انحرافي عصبي بيماريهاي معرض در

 نمايد. و آلودگيهاي مي سلب او از را مردانگي و انساني صفت و كند نمي لذت احساس

 بر را آنها و سازد مي ظاهر او را در پنهان عصبي وآفات آورد مي پديد او در اي ويژه ارثي
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 منحرف = وفيتشيزم ماسوشيتي  و ساديسم روحي نمايد. مانند: بيماريهاي مي مسلط او

  . آن امثال و نمايد اشباع الم و رنج تحمل با را خود تمايالت و رغبت خواهد مي
  مغز روي بدتاثير   -3

 وسواس و عقل توازن در زيادي اختالالت لواط عمل ، برشمرديم كه زيانهايي بر عالوه

 شده و بالهت ريبيغ ركود دچار او صوراتت كه آورد، مي بوجود پرتي حواس و فكري

  گردد. مي پديدار او در اراده شديد ضعف و آشكاري عقلي
 و »تيروئيد = رقيه د غدد ترشحات كه داخلي غدد ترشحات كه است سبب بدين اين

 روي مستقل تاثير لواط و گذارند مي وكاهش بنقصان رو باشند مي آن غير و غددكليوي

 انجام بخوبي را خود و وظايف كند مي اضطراب و دچاراختالل را وآنها دارد آنها

 موجود استواري و نزديك بسيار رابطه )1( »نيوستانا « روحي بيماري و لواط دهند. ميان نمي

 خردي بي و فكر تمركز عدم و دروغگوئي و وكودني بالهت دچار معتاد شخصي كه است

  شود. مي مغزي سبك و
   ماليخولياء - 4  

 نيرومند عوامل از يكي يا شود مي ماليخوليا اريظهور بيم سبب مستقيما خود يا لواط

  . نستآ برانگيختن و ظهور و بروز
 چند را و آن گذارد  مي اثر شديد بيماري اين روي و ننگين زشت عمل اين شك بدون

 وظيفه انحراف موجب عمل اين چون مي كند، پيچيده بسيار را آن عوارض و نموده برابر

  دارد. بدن اعصاب روي يبد بسيار تاثير و شود مي اعضاء
   است جنسي نارساي عمل يك لواط  -5

 چون كند نمي كفايت  جنسي غريزه اشباع براي و است انحرافي جنسي عمل يك لواط

 كند نمي ارضاء را عصبي جنسي مجموعه و است بدور طبيعي و اصلي تماس و مالمسه از

                                         
 لسان ر.ك بيماريها، از هراس و بيم و اكوفتگيب توام جسمي و روحي خستگي حالت نيورستانا: - 1

  العرب.
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 و زيانبخش نيز بدن ديگر ايه اندام براي و دارد تناسلي اندام روي بدن اثر كوبندگي و
  . است آور زيان

 و اندام كه  و سرشتي طبيعي و وظيفه جنسي و مباشرت جماع فيزيولوژي بدقت هرگاه
 آن سپس و دهيم قرار بررسي مورد دهند، مي انجام جماع و مباشرت بهنگام تناسلي آلت

 فاصله هم با چقدر كه فهميم بخوبي مي ، برابركنيم و مقايسه لواط عمل انجام و نتيجه با را

 ، لواط محل و موضع كه يابيم  درمي بخوبي . و است بكجا تا از كجا تفاوت و دارند
  ندارد. جنسي عمل با تناسبي هيچگونه

  نآ نسوج شدن پاره و تناسلي اندام عضالت مستقيم سستي -6
 و آن و بافتهاي نسوج شدن پاره و تيسس تناسلي درآلت گرددكه مي موجب لواط

 و شود منوي مواد دفع مانع بخوبي تواند نمي شخص و آيد پديد آن ازاجزاء بعضي شريز
 توانند نمي فاسق اشخاص اينگونه لذا دهد مي دست از را برآن خود تسلط و دارد نگه آنرا

 و اراده بدون باشندكه مي متعفن مواد بدين آلوده همواره و كنند كنترل  بخوبي را خود
  شود. مي رجخا از آنان احساس بدون
  اخالق و لواط بين ابطه ر -7

 اشخاص همه لذا ، است خطرناك روحي بيماري و اخالقي آلودگي يك خود لواط

 فضايل بين تقريباً كه باشند مي فاسد طبيعت داراي و بداخالق ، ننگين بيماري بدين مبتال

 را آنان ندارندكه وجداني و اند ضعيف اراده داراي نيستند، قايل امتيازي رذايل و

 افتادن از را آنان كه ندارند روحي مانع هيچ دارد، باز رذيلت اين از را آنان و كند سرزنش

 اين اشباع راه در شود، آنان عمل شدت مانع و بازدارد خردسال و گناه بي كودكان بجان

 از را آن اخبار و شنويم مي بسيار كه جنايتي و جرائم ارتكاب در و فاسد، عادت و عاطفه

 شرمند. تفاصيل بي و بسيارگستاخ ، خوانيم مي و شنويم مي جرايد و مجالت و يوراد

  . يابيم مي طب وكتب دادگاهها در را آنان حوادث و جرائم و جنايات
   بدن عمومي سالمتي و تندرستي و لواط ميان رابطه  -8
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 قلب خفقان و تنگي نفس دچار را اشخاص لواط برشمرديم كه برزيانهايي عالوه

 امراض تاز و تاخت معرض در شود مي آنها عارض كه عمومي ضعف بعلت و كند مي

  دارند.  قرار مختلف
   تناسلي آلت بر لواط تاثير  -9

 بين از را منوي عناصر زنده و شود مي بدن در منوي مراكز انزال ضعف موجب لواط

  گذارد.  مي اثر نيز مني مواد تركيب بر و برد مي
 و انقراض به بودن عقيم اين و انجامد مي بودن عقيم به تدريجب و اندكي مدت از بعد و
  انجامد. مي گران لواط نسل زوال

   غير و تيفوئيد  -10
 از آن امثال و تيفوئيد تب خطرناك ريبيما به ابتالء سبب : لواط گفت توان مي

 انونك كه ترشحي مواد با آلودگي از راه آنها ميكرب شودكه مي خطرناك و واگير بيماريهاي

  شود.  مي گوناگون بيماريهاي مايه و گردد مي منتقل است مختلف ميكربهاي
   زنا بيماريهاي -11

نيز  لواط وسيله به شوند مي منتقل منتشر و زنا وسيله به كه ريهائيبيما كه است بديهي
و  كنند مي درو ازهمه پيش را بيماري اين صاحبان خود گردند.كه مي منتقل و پراكنده
  كشانند.  مي بنابودي

دقت و  و فهميم مي بخوبي را لواط درتحريم اسالمي تشربع فلسفه گذشت كه ازآنچه
 بردن بين از باهميت و شود مي آشكار برايمان گر، لواط شكنجه و رسوائي در سختگيري

  .  بريم مي پي آنها تباهي و شر از جهان رهائي و فساد هاي جرثومه اين

   لواط حكم درباره فقهاء آراء 
 درباره گيري سخت و جنايت و جرم اين تحريم بر دارند اجماع علماء و فقها اينكه با

  دارند: ف اختال آن مقرره عقوبت و كيفر تعيين درباره ، ولي آن مرتكب
  شود.  بايد كشته مطلق ور بط هستند كه آن بر گروهي  -1
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غير  ناكرده اج وازد كه است  زنا حد مانند لواط حد باشند كه مي آن بر هي گرو  -2
  گردد.  رجم  - محصن -  كرده ازدواج  و شود زده شالق بايستي بكر و محصن 

  هستند. تعزير به قايل هي گرو  -3
 شافعي قول دو از يكي و ابراهيم بن قاسم و ناصر و صپيامبر : اصحاب ل او مذهب

   نباشد هم محصن اگرچه است وكشتن قتل لواط حد كهباشند مي آن بر
 بايد دو مفعول هر خواه و فاعل شود. خواه بايدكشته شود لواط مرتكب كسهر يعني

  اند: استدالل كرده شوند. و كشته
من وجدتموه يعمل عمل « : گفت صپيامبر كه  شده روايت عباس ابن از عكرمه از  -1

 را عليه السالم لوط قوم عمل يافتيدكه را هركس « »قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به

  .»بكشيد را هردو به مفعول چه و فاعل چه شود مي كبمرت
 بيهقي و حاكم كه آمده  »نيل « در اند كرده روايت را آن نسائي بجز ششگانه صحاح

 جزآنكه گفته دانسته به موثوق را آن حجر رجال ابن حافظ و آورده ن بيرو را آن نيزاسناد

  .  است فيه مختلف كه  است
 شده عمل اين مرتكب راكه هركس او كه است شده نقل هم علي حضرت از  -2

  . است نموده تخريج و ردهآو ن بيرو را آن . بيهقي است كرده رجم
 عمل اين مرتكب هركس و كرده استناد او عمل بدين ما كه است گفته شافعي امام  

 كشتن و قتل را كيفرش  -غيرمحصن و محصن - نكرده ازدواج يا كرده ازدواج  شود

  .  دانيم مي
 كه كسي  درباره خواند بمشورت را باصحا او كه شده روايت ابوبكر حضرت از  -3

 بود كه تندتر شديدتر و از همه ابيطالب بن علي سخن شود. آن مي مرتكب را لواط  عمل

دانيد  مي و امت يك مگر اند نشده آن مرتكب امتها از امتي كه هيچ است گناهي اين « فرمود
 سوزانده آتش بايد با اشخاص چنين رفتاركرد. بنظرما هچگون امت آن با خداوند كه

 را اشخاصي دادكه چنين دستور وي به و نوشت وليد بن خالد به ابوبكر . لذا »شوند

  باشد.  مي »ارسال « آن اسناد در و نموده تخريج را روايت اين بسوزاند. بيهقي
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گيرند.  قرار استدالل و احتجاج مورد تواند مي احاديث ينا : رويهم است گفته شوكاني
  اختالف دارند:  هم با ننگين عمل اين مرتكب كشتن چگونگي درباره گروه اين ولي

 سپس شمشيركشت با بايد را شخصي چنين نخست كه شده روايت علي و ازابوبكر -

 را او بايد عثمان و عمر . بقول است بزرگي معصيت راستيب چون سوزاند بايد را جسدش

 بلندترين بام از بايد را او عباس ابن بقول نمود. و خراب او بر ديوار و زير آوار كشت در

  . انداخت پايين شهر ساختمان
گردد.  رجم بايد او كه كرده حكايت اسحاق و احمد و مالك و زهري و شعبي از يغوي

 . از نخعي است كرده حكايت اسحاق و احمد و شافعي و ازمالك را نيزآن ترمذي و

 رجم بار دو را لواط مرتكب بايستي مي كرد رجم را زاني بار دو شد مي اگر كه شده روايت

  بكنند. 
 عمل مرتكب عبدالملك بن هشام زبير و بن هللاعبدا و علي و ابوبكر است گفته منذري

  سوزاندند. مي را لواط
 و و نخعي قتاده و بصري حسن و بتاج ابي بن عطاء و المسيب بن : سعيد دوم مذهب

 حد هستندكه آن بر دوقولش از يكي در شافعي و يحيي امام و ابوطالب و اوزاعي و ثوري

 ضربه يكصد - محصن غير - نكرده ازدواج بكر و كه است زنا حد مانند لواط مرتكب

 باشد كرده ازدواج و محصن كه شود. و كسي مي تبعيد يكسال و آنگاه خورد مي شالق

  : كه اند كرده استدالل گردد. و مي رجم
- است عقب و جلو شامل فرج - بهرحال ونچ است زنا انواع از نوعي واطل عمل -1

 درباره و ارده داليل عام معني پس زنا مانند است درفرجي فرجي شدن داخل هم و لواط 

 ) به مفعول و فاعل ( -  لواط مرتكب طرف دو هر حال شامل محصن غير و محصن زناي
إذا أتى الرجل الرجل فهما « فرمود: كه شده روايت صپيامبر از زني حديثي گردد. و مي نيز -

  .  »شد ه ا ند زنا مرتكب دو هر كرد لواط مردي با مردي هرگاه « »زانيان
هردو  ( ملوط و الئط حال شامل زنا درباره وارده داليل عام معني اينكه بفرض  -2

  شود.  مي رفتار آنان با زناكاران چون و هستند زنا به ملحق بقياس نشود ) لواط عمل فطر
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 كه هستند برآن بقولي بنا شافعي و و مرتضي باهللا المويد و : ابوحنيفه سوم مذهب

 آن درباره زنا محك و نيست زنا عمل اين چون تعزيرگردد بايد شنيع عمل اين مرتكب

  گردد. نمي اجرا
 است دانسته ضعيف را سوم مذهب و آخر قول و داده ترجيح را اول مذهب شوكاني

 اينكه : بفرض وگفته پرداخته دوم مذهب بررسي و بنقد دارد. و مخالفت لدالي با چون

 و جنايت جرم مرتكب شامل اند گذاشته قفر غيرمحصن و محصن بين زناكه عام داليل

 تخصيص مطلق بطور لواط در مفعول و فاعل قتل درباره وارده داليل نيزبشود، لوط قوم

 قياس هستند. چون قياس كننده لباط نشود آنا لشام زنا داليل اينكه بفرض و )1( اند يافته

  . است شده بيان فقه اصول در كه همانگونه باشد نمي معتبر و نيست جايز نص وجود با

  استمناء  -2

كه با ادب و اخالق  شك استمناء مرد با دست خود است از جمله اعمالي است بدون
هاي اسالم درباره حكم آن اختالف . فق است زشايسته انسان منافات دارد و بسيار تحقيرآمي

  دانند.  دارند.گروهي بطور مطلق آن را حرام مي
گويند در بعضي حاالت حرام و در بعضي اوقات واجب است و  ميديگر  گروهي

  اند. هي ديگر آن را مكروه دانسته گرو
آنها . و دليل  از مالكيه و شافعيه و زيديه عبارتنداند  كه آن را حرام دانسته اول  گروه

كنند  گويند: كه خداوند دستور داده است مردان آلت تناسلي خويش را حفظ كه مي اينست
. هرگاه مرد از اين دو  »يمينملك  «و بكار نگيرند مگر نسبت بهمسر شرعي يا 

كرده است تجاوز نموده و  كه خداوند برايش حالل از آنچه ردك  گذشت و استمناء حالت

%tÏ+ فرمايد: مي مرتكب حرام شده است خداوند ©!$# uρ öΝèδ öΝÎγÅ_ρ ã�à Ï9 tβθ Ýà Ï≈ym ∩∈∪ āωÎ) #’ n?tã 

öΝÎγÅ_≡uρ ø—r& ÷ρr& $tΒ ôMs3n=tΒ öΝåκß]≈yϑ÷ƒr& öΝåκ̈ΞÎ*sù ç�ö� xî šÏΒθ è=tΒ ∩∉∪ Çyϑsù 4 xö tG ö/ $# u !# u‘uρ y7Ï9≡sŒ y7Í×‾≈s9 'ρé' sù ãΝèδ 
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tβρ ßŠ$ yè ø9$# ∩∠∪_  :فرج خويش را) از آلودگي به  ان خود را (و آنهاكه دام« .)1(]7-5[المؤمنون
كارشان مورد  كنند مگر برزنان شرعي خود و كنيزان خود كه دراين عفتي حفظ مي بي

دارند كه در  نيعني تنها آميزش جنسي با همسران خود و كنيزانشا گيرند ( مالمت قرار نمي
كند تجاوزگر  را طلب. و هركس غير از اين دو طريق  شوند) گيري از آنها مالمت نمي بهره

  . »است
در بعضي حاالت استمناء حرام و در بعضي حاالت ديگر واجب  اند گفته كه اماگروهي

كه مرد ترس و خوف ارتكاب زنا  گويند: درحاالتي است اينها علماي حنفي هستندكه مي
- دارد اگر به استمناء مبادرت نكند، بنا بقاعده ارتكاب اخف الضررين ارتكاب ضرركمتر 

آن باشد حرام  انگيختنشود. و هرگاه استمناء براي جلب شهوت و بر استمناء واجب مي 
كند و همسري يا كنيزي پش او نباشد، جايز  اند هرگاه شهوت بركسي غلبه  . وگفته است
  كه بقصد تسكين شهوت استمناء كند .  است
رتكاب زنا بدان كسي از ترس ا اند: استمناء حرام است مگر اين گفته  علماي حنبلي اما

در حالي زن ياكنيزي نداشته و قادر به ازدواج نباشد در اين حال استمناء براي  كند مبادرت
  او اشكالي ندارد. 

گناهي ندارد. چون تماس به  گويد: داند و مي ابن حزم استمناء را مكروه و ناپسند مي اما
چيزي اضافه بر  و در حال استمناء تآلت تناسلي با دست چپ باجماع امت مباح اس

. و انزال مني هم حرام نيست چون خداوند  مباح انجام نداده جز تالش براي انزال مني

‰ô...+ : حرامها را بيان فرموده است s% uρ Ÿ≅ ¢Ásù Νä3s9 $ ¨Β tΠ§� ym öΝä3ø‹n=tæ...∩⊇⊇∪_  :119[األنعام.[ 
. و استمناء »است كرده بيانكرده  شما حرام بربراستي خداوند به تفصيل چيزهائي راكه  «

šY...+ كرده باشد پس بدليل كه خداوند حرمت آن را بيان جزو چيزهايي نيست n=y{ Νä3 s9 

$̈Β ’Îû ÇÚ ö‘F{ $# $YèŠ Ïϑy_...∩⊄∪_ ]:غير ازآنچه حرمت آن  تمام آنچه در زمين است ( « ].29 البقرة
ء مكروه است جهت استمنا : بدين گفته . و  »است) براي شما آفريده  كرده است را بيان

                                         
  باشد. شامل آلت تناسلي مرد و آلت تناسلي زن هر دو مي فرج  - 1
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گروهي آن را مكروه و  كه  . و براي ما روايت شده  چون مكارم اخالق و فضايل نيست
دانند: ازجمله ابن عمرو عطاء آن را مكروه و ابن عباس و حسن  گروهي آن را مباح مي

) گفته است كه  بصري اند. حسن ( و تابعين آن را مباح دانسته نبصري و بعضي از بزرگا
  :  دادند. مجاهد گفته عمل را انجام مي در غزوات اين

كنند. حكم زن در مورد  گفتندكه استمناء براي حفظ عفت به جوانان خود مي گذشتگان
كند نيز همين حكم را  با دست خود استمناء  زاستمناء مانند مرد است يعني اگر زن ني

  .  »دارد

 )1(: مساحقه سحاق -3

مد و مسلم و ابوداود و ترمذي روايت . چون اح باتفاق علما حرام است مساحقه
ال ينظر الرجل إلى عورة الرجل، وال المرأة إلى عورة المرأة، وال « فرمود: صاند كه پيامبر كرده

نبايد مرد « »يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، وال تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد
رد و نبايد مردي با مردي ديگر در يك به عورت مرد بنگرد و نبايد زن به عورت زن بنگ

جامه با هم جمع شوند و نبايد زني با زن ديگر در يك جامه واحد باشند يعني نبايد بدن 
  . »و جسم آنها با هم تماس و اصطكاك داشته باشد

كه مساحقه مباشرت و تماس بدني دو زن است بدون اينكه دخولي   است بديهي
موجب تعزير است نه حد  هگيرد مساحق ميگيرد پس چون دخول صورت ن  صورت

كه مردي با زني تماس جسمي برقرار كند بدون اينكه عمل جنسي و دخولي  همانگونه 
  گيرد و جماعي واقع شود.  صورت

 جنسي به حيوان و بهيمه  تجاوز  -4

                                         
به حكه شرمگاه با هم كنند  كه زنان مبتلي . عملي كردن با زنان سعتري . نكردن زن با ز سعتري : مساحقه  - 1

و بطريقي بروي هم بيفتندكه پشت شرمگاه يكي بروي پشت شرمگاه ديگري واقع شود و سپس آنها 
روزني و بيهقي و ناظم  لمصادرنامه دهخدا بنقل از تاج ا . لغت . طبق زني را بهم بسايند. طبق زدن

  . مترجم االطباء نفيسي
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كيفر و   باره اجماع دارند بر اينكه تجاوز و جماع با حيوان حرام است و در علما
  كند اختالف نظر دارند:  كه بچنين عملي مبادرت ي كس  عقوبت

: هركس به حيواني تجاوز كند درباره او حد  كه او گفت  بن زيد روايت شده جابر از
  :  كه او گفت يعني حد شرعي زنا و از حضرت علي روايت شده  -شود  جاري مي

  م شود. ) باشد بايد رج محصن كرده (  به حيواني تجاوز كند و ازدواج اگر كسي
كه هركس به حيوان تجاوز كند بمنزله   روايت شده -ازپيروان ابوحنيفه  -  ناز حس و

. امام ابوحنيفه و امام مالك و امام شافعي بنا بقولي و المويد باهللا و الناصر و  »زناكار است
شخصي تعزير  چنينكه   اند اين عمل زنا نيست بلكه واجب است امام يحيي بن زيد گفته

  شود. 
كشته شود. چون عمرو بن ابي عمرو   بنا بقول ديگري از شافعي بايد چنين شخصي و

وقع على بهيمة فاقتلوه « : گفت صكه پيامبر كرده است از عكرمه و او از ابن عباس روايت
. »تجاوزكرد او را بكشيد و آن حيوان را نيز بكشيد نهركس به حيوا « »واقتلوا البهيمة

: اين روايت را تنها از طريق  گفته اند و ترمذي كرده آن را روايت احمد و ابوداود و ترمذي
  .  عمرو بن ابي عمرو مي شناسيم

كه  كرده است روايت سو ابوداود از حديث عاصم از ابي رزين از ابن عبا ترمذي
. و  »هركس به حيواني تجاوزكرد بر او حدي نيست « »من أتى بهيمة فال حد عليه« : اوگفت

  . كه اين روايت اصح است ذكركرده است
من وقع على ذات « : فرموده صگفت پيامبر كه كرده است ماجه ازابن عباس روايت ابن

زن محرمي تجاوز كرد  هركس به « »محرم فاقتلوه، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة
. »او را بكشيد و هركس به حيواني تجاوزكرشدهد او را همراه حيوان بكشيد

و نسائي  د وشود بعلت اينكه ابودا كشته مي آيد كه حيوان : از اين حديث برمي گفته نيشوكا
  شود  كشته مي كه از ابن عباس سوال شدكه چرا حيوان كرده   روايت

كه رسول اين راگفته باشد، جز آنكه مكروه  كنم گمان نمي : گفت ؟ او چيست گناه-
 اوزگرفته وبĤن تج آن چنين عملي صورت گوشت آن خورده شود و حال آنكه با كه دانسته



  1615     حدود
  

  

كه با آن چنين و چنان  كه مباداگفته شودكه اين همان حيوان است . و قبالگفته »شده باشد
  شد. 
كه بدان تجاوز حرام  گوشت چنين حيواني بنظر حضرت علي و بنا بقولي ازشافعي و

و ابوحنيفه و  هاسمياست و بايد آن را سربريد. وبنا بقول ديگري ازشافعي وبقولي ق
كه  كراهت تنزيهي يعني بهتراست گوشت چنين حيواني مكروه است به ، خوردن ابويوسف

  خورده نشود. 
گوشتش خوردني نباشد  : بايد چنين حيواني سربريده شود اگرچه گفته » البحر« صاحب

ناقص الخلقه ازآن متولدگردد.  وگوشت هم نباشد مبادا نوزاد زشتي  يعني اگرچه حالل
اي زاد. پايان  كه چوپاني به حيواني تجاوزكرد و بچه ناقص الخلقه كه نقل شده مانگونهه

حيوان  « »نهى عن ذبح الحيوان إال الكله« : گويدكه اين حديث سخن صاحب بحر. شوكاني
. عام است و بوسيله حديث فوق تخصيص يافته  »كرد را جز براي خوردن نبايد ذبح 

 .)1(. پايان سخن شوكاني است

  اكراه و اجبار  بهو تجاوز كردن  ء وط  -5

. چون خداوند  به اكراه و اجبار و زور به زني تجاوز شد، بر او حدي نيست هرگاه

Çyϑ...+ فرمايد: مي sù §� äÜôÊ$# u�ö� xî 8ø$t/ Ÿω uρ 7Š$ tã Iξsù zΝøOÎ) Ïµø‹n= tã...∩⊇∠⊂∪_ ]:البقرة 

نا گير كند بدون اينكه خود قصدي ناچار گردد و در تنگ هركس دچار اضطرار و « ].173
  . » داشته و از حد نياز تجاوز نكند بر او اثم و گناهي نيست

قلم تكليف و گناه  « »رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه« : گفته صپيامبر و
 ان. در زم »در حال خطاء و فراموشي و اجبار و اكراه از امت من برداشته شده است

حد را از او  صني را به اجبار به ارتكاب زنا وادار كرده بودند كه پيامبرز صپيامبر
  . باره او حد جاري نفرمود برداشت و در

                                         
  .7/119نيل االوطار ج  - 1
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: تشنه بودم و نزد چوپاني رفتم و از او آب  نزد حضرت عمر آمد و گفت گويند: زني
ن خواستم و او حاضر نشد به من آب بدهد مگر اينكه خود را در اختيار او بگذارم و م

:  گفت  ؟ : نظرت چيست گفت  . به حضرت علي نيز در برابر آب دادن چنين عملي را كردم
  .  . لذا چيزي بدان زن داد و او را بحال خود گذاشت او ناچار بوده و مضطر است

اش  كند و از عهده  كند كه بدينصورت باشد كه مرد بر آن غلبه و اجبار فرق نمي اكراه
. بلكه  كند، هيچكس از اهل علم با اين امرمخالفت نكرده است برنيايد يا او را تهديد

  دارند:  تالفدرباره وجوب صداق و مهريه براي آن زن اخ
گردد، يعني مرد زاني بايد به وي مهريه  گويند: مهريه او واجب مي و شافعي  مالك

مردي كه در زمان عبدالملك بن مروان  بدهد. مالك در موطاء از ابن شهاب روايت كرده 
به زور و اكراه به زني تجاوز كرده بود و او دستور داد كه آن مرد بدان زن مهريه بدهد. 

كه  : مهريه ندارد. صاحب بدايه المجتهد گويد: علت اختالف اينست  گفته است ابوحنيفه 
، هركس  آيا مهريه عوض و بدل تمتع و برخورداري جنسي است يا فريضه ازدواج است

در جماع حالل يا حرام آن را  داندو برخورداري جنسي ب - تمتعآن را بدل و عوض 
اي است كه خداوند آن را به زن و  گويد مهريه فريضه كه مي  داند. و كسي واجب مي

  داند.  شوهر شرعي اختصاص داده است آن را واجب نمي
  .  استراي ابوحنيفه اصح  و

  بودن پرده بكارت  باقي

زني مرتكب زنا شده است و چند زن مورد اطمينان كه  دادند، نفرگواهيچهار  اگر
، بنظر ابوحنيفه و  ، و پرده بكارتش بر جاي است گواهي دادند، كه اين زن هنوز بكر است

تلقي  شبههگواهي زنان داير بر بقاي پرده بكارت او  ، اين شافعي و احمد و شيعه زيديه
اره اين زن و گواهان بر ب گردد و حدي در شود و موجب سقوط و دفع حد ازآن مي مي

  گردد. عليه او اجرا نمي

 ء و عمل جنسي در وط اشتباه  -6



  1617     حدود
  

  

گفتند: اين زن و   كردند و به وي  اي را براي مردي آماده و آرايش زن بيگانه هرگاه
باشد، باتفاق  كرد و معتقد بود كه همسر خودش مي  تو است و او نيز با وي جماع همسر

، باز هم همين حكم را  گفته نشد كه اين زن تو است  وي. و اگر ب بر وي حدي نيست
و با  باشد ميكرد كه زن خودش  دارد. و همچنين اگر در بستر خود زني يافت و گمان 

كرد كه زن خودش  وي همبستر گرديد، يا زن خود را صدا زد و زن ديگري آمد و گمان 
. در هر مورد كه  نيست آمده است و با وي همبستر گرديد، در هر دو صورت بر او حدي

  .  است نخطاء و اشتباه درجماع و وطه مباح پيش آيد، حكم چني
، موجب اجراي حد است براي مثال  ء و جماع محرم و حرام اشتباه و خطاء در وط اما

اگر كسي زني را پيش خود بخواند كه بروي حرام باشد، و زن ديگري پيش او آمد و او 
، بايد بر او  خوانده است ودكه پيش خ  كه او همان زني استبا آن همبستر شد، بگمان اين

حد جاري شود و اگركسي زني را پيش خود بخواند كه براو حرام است و درجواب او 
، با وي همبستر شد  كه بر او حرام است همسر خودش آمد او بگمان اينكه همان زن است 

ه با اين گمان نابجا گناهكار نيست اگرچ حديباشد بر او  كه زن خودش مي  دانست و نمي
  شود. مي

 و جماع در نكاحي كه مورد اختالف باشد  ء وط  -7

جماعي و  كه صحت و درستي آن مورد اختالف علماء باشد، بر اثر نكاحي كه وقتي
، چون اختالف علماء شبهه  گيرد، اجراي حد شرعي زنا واجب نيست همبستريي صورت

  گردد. عدم اجراي حد شرعي ميگردد و شبهه موجب دفع و  تلقي مي
كه خواهرش  و ازدواج با خواهري )1() و ازدواج شغار متعه در ازدواج موقت ( بنابراين

، و ازدواج محلل وازدواج بدون حضور ولي زن  درعده طالق بائن است صاز همين شخ

                                         
كويد تو دخترت يا خواهرت  كسي بديگري باشد مثل اينكه هكه در ان مهريه وجود نداشت است نكاحي  - 1

را بازدواج من دژآوربشرط اينكه من نيز دختر يا خواهر خود را بازدواج شما درآورم و هيح 
 هكه اينگون اي در بين نباشد در حقيقت ازدواج يكي بجاي مهريه ديگري باشد و برعكس مهريه
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و بدون حضورگواهان و ازدواج با زن پنجم در حاليكه هنوز زن چهارم در عده طالق 
ن باشد، در همه اين احوال حدي واجب نيست بعلت همين اختالف علماكه شبهه بائ

كه بر اثر نكاح باطل و فاسد  كه هرجماعي و وطئي  علماي ظاهريه گردد. بخالف ميتلقي 
  گيرد آن را موجب حد شرعي زنا مي دانند.  صورت

 و همبستري بدنبال نكاح باطل ء وط -8  

بطالن و عدم صحت آن اجماع داشته باشند اگر بر اثر كه علماء بر و نكاحي ازدواج هر
  گيرد، موجب اجراي حد شرعي درباره مرتكبين زنااست .  آن همبستري صورت 

كه بعد ازچهار زن موجود عقد شده باشد يا مانند  همبستري با زن پنجم مانند
 و با وي دكه همسر دارد و شخصي با او عقد نكاح بند اي همبستري با زن بيگانه

  كه هنوز در عده ديگري است و مانند نكاح مجدد را زني همبسترشود و مانند نكاح با زني
كه مطلقه بطالق ثالثه است و هنوز با شخص ديگري ازدواج نكرده است در همه اين 

است و چنين  شرعيگيرد، موجب حد  احوال اگر بدنبال چنين نكاح همبستري صورت
  گردد.  نكاحي شبهه تلقي نمي

    قذف شرعي  حد  

   : قذف تعريف  -1 
 درلغت بمعني انداختن سنگ يا غير آن است خداوند به مادر حضرت موسي قذف

Èβr& ÏµŠÏù+ : گفت  É‹ ø% $# ’ Îû ÏNθç/$−G9 $# Ïµ‹ÏùÉ‹ ø% $$sù ’ Îû ÉdΟ u‹ø9 $#...∩⊂∪_  :واو را در تابوت بيانداز  «]. 39[طه 
  .» تابوت را بدريا بيانداز...

كه قذف دراصطالح شرع يعني  گرفته شده ف به زنا، نيز از اين معنيبه زنا و قذ اتهام
  . كه زنا را به سوي او انداخته است . توگوئي اتهام زنا بكسي زدن

                                                                                                         
كويند مشروط بر آنكه «  ژن به ژن«كه دركردي آن را  دوره جاهلي مرسوم بوده است ازدواج در

  هركدام مهريه شخصي نداشته باشند. مترجم
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  بودن قدف  حرام  -2 
، محفوظ و مورد  و شهرت و نام و كرامت مردم ثيتخواهدكه آبرو و حي مي اسالم

كند و در تعرض  بدگويان را قطع مي حمايت باشد وكسي بدانها تعرض نكند، لذا زبان
يچه قرار دهد،  گذارد كسي آبروي ديگران را باز بندد و نمي بناموس و آبروي ديگران را مي

نمايد و اشخاص و افرادي را كه داراي نفس ضعيف و روحيه ناتوان  بو آن را معيو
نمايند و  دار دارد از اينكه شرف و حيثيت و آبروي ديگران را جريحه هستند، باز مي

 مانعكند و  گوئي و سخنان پوچ را درباره مردم بگويند و بشدت از آن جلوگيري مي هرزه
شود از اينكه درباره مومنان به اشاعه فحشاء و تهمت بپردازند، تا اينكه زندگي مومنان  مي

از اشاعه اينگونه اراجيف و بديها محفوظ و مصون و پاكيزه باشد. لذا اسالم بصورت 
كبيره وگناهان بسيار  كرده است وآن را يكي ازگناهان ف و تهمت به زنا را تحريمقطعي قذ

داند وهركس بدين اتهام مبادرت ورزد  زشت شمرده است و آن را موجب حد شرعي مي
خواه زن يا مرد باشد بايستي هشتاد ضربه شالق به وي زده شود وبعد ازآن ديگرگواهي 

و لعن و طرد از رحمت خدا و استحقاق  فسقبه  شود او پذيرفته نشود و براو حكم مي
كننده با داليل ترديد ناپذير  ، مگر اينكه صحت و درستي قول قذف عذاب دنيا وآخرت

كه چهار نفرگواهي بدهندكه شخص مورد اتهام مرتكب اين فحشاء و  گردد، بدينمعني ثابت
  فرمايد: مي اوندكه خد ، گناه زشت شده است

+t Ï% ©!$# uρ tβθãΒ ö�tƒ ÏM≈oΨ |Á ós ßϑø9$# §ΝèO óΟ s9 (#θ è?ù' tƒ Ïπ yè t/ö‘r' Î/ u !# y‰ pκà− óΟ èδρß‰ Î=ô_ $$ sù tÏΖ≈uΚrO Zο t$ ù# y_ Ÿωuρ 

(#θè=t7ø) s? öΝçλm; ¸ο y‰≈pκy− # Y‰ t/r& 4 y7Í×‾≈s9 'ρ é& uρ ãΝèδ tβθ à)Å¡≈x ø9 $# ∩⊆∪ āωÎ) t Ï% ©! $# (#θç/$ s? .ÏΒ Ï‰ ÷è t/ y7Ï9≡sŒ (#θßs n=ô¹r&uρ 

¨β Î*sù ©! $# Ö‘θ à xî ÒΟ‹Ïm   ].5- 4[النور:  _∪∋∩ ‘§

+¨β Î) t Ï% ©!$# šχθ ãΒö�tƒ )1( ÏM≈uΖ|Áós ãΚø9 $#)1( ÏM≈n=Ï≈ tó ø9$# ÏM≈oΨ ÏΒ ÷σ ßϑø9$# (#θãΖÏè ä9 ’ Îû $u‹÷Ρ ‘‰9 $# Íοt� Åz Fψ$# uρ 

öΝçλm;uρ ë># x‹ tã ×ΛÏà tã ∩⊄⊂∪  tΠöθ tƒ ß‰ pκô¶ s? öΝÍκö� n=tã öΝßγçFt⊥ Å¡ø9 r& öΝÍκ‰ Ï‰ ÷ƒr& uρ Νßγè=ã_ ö‘r& uρ $ yϑÎ/ (#θ çΡ%x. tβθ è=yϑ÷è tƒ ∩⊄⊆∪   

                                         
  يعني اتهام به زنا مي زنند و دشنام مي دهند. - 1
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7‹ Í≥tΒöθ tƒ ãΝÍκ� Ïjùuθ ãƒ ª! $# ãΝßγoΨƒ ÏŠ ¨, ysø9 $# tβθ ßϑn=÷è tƒuρ ¨βr& ©! $# uθ èδ ‘, ysø9 $# ßÎ7ßϑø9 ]. 25-23[النور:  _∪∋⊅∩ #$

+āχÎ) tÏ% ©! $# tβθ™7Ït ä† β r& yì‹Ï± n@ èπ t± Ås≈x ø9 $# ’Îû š Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u öΝçλm; ë># x‹ tã ×ΛÏ9 r& ’ Îû $u‹÷Ρ ‘‰9$# 

Íο t� ÅzFψ$# uρ...∩⊇∪_  :19[النور.[  
آورند،  كنند سپس چهارگواه بر ادعاي خود نمي زنان پاكدامن را متهم مي كه وكساني  «

هرگز نپذيريد و بيگمان آنان فاسقانند،  راآنها را هشتاد ضربه تازيانه بزنيد وگواهيشان 
كنندكه خداوند  نقيصه را جبراناين   كنند و با اعمال صالح كه بعد ازآن توبه  مگركساني

كه زنان پاكدامن و بيخبراز  كساني  «. و  »، باشدكه آنان را ببخشايد غفور و رحيم است
سازند، در دنيا و آخرت از رحمت الهي  متهم بزنا و فحشاء مي من راهرگونه آلودگي و مو

و پاهايشان بر . درآن روز كه زبانها و دستها  بدورند و عذاب بزرگي در انتظارشان است
 داونددهد. در آن روز خ اند گواهي مي شده ضد و بر عليه آنها به اعمالي كه مرتكب مي

دانندكه خداوند حق آشكار است و شكي  دهد و مي كم وكاست مي جزاي واقعي آنها را بي
ست دارند كه  كه دو كساني براستي    «و  » بر حقانيت او نيست و آشكار و ترديد ناپذير است

در دنيا و آخرت  ذاب دردناكيحشاء و اعمال زشت در ميان مومنان اشاعه پيدا كند، عف
  .»باشد در انتظارشان مي

قالوا وما اجتنبوا السبع الموبقات « : گفت صكه پيامبر اند كرده  و مسلم روايت ي بخار
ربا، وأكل مال الشرك باهللا، والسحر، وقتل النفس التي حرم اهللا، وأكل ال :قال .هن يارسول اهللا؟

مومنان از هفت چيز  اي « »وقذف المحصنات المؤمنات الغافالتاليتيم، والتولي يوم الزحف 
شريك و انباز براي  : گفت  كنيد.گفتند: چيستند آنها اي رسول خدا؟ كننده اجتناب هالك

 . و ) ناحققتل ب كه خداوند آن را حرام كرده است ( . و سحر، وكشتن نفس خدا قرار دادن
. و فرار از جنگ مذهبي و جهاد، و اتهام زنا نسبت به  ، و خوردن مال يتيم بناحق رباخوري

  .»كه بيخبر از آلودگي و گناهند زنان پاكدامن مومن

                                                                                                         
  محصنات: يعني نفسهاي پاكدامن خواه مرد يا زن. - 1
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سبب نزول اين حكم تحريم قذف داستان افك و اتهامي بودكه براي ام امومنين  و
م و افك تبرئه ساخت : چون خداوند مرا از آن اتها پيش آمد اوگفتل عايشه حضرت

بر منبر رفت و داستان تحريم اتهام زنا بزنان مومن و مردان  ص، پيامبر ر داشت ومرا معذو
را كه دراين باره فرود آمده بودند  آنآيات قر مومن و حرمت قذف را بيان داشت و 

تالوت فرمود و چون از منبر پايين آمد، دستور دادكه آن دو مرد و يك زن را حد قذف 
كه فاميل  و مسطح ( صنندكه مردان عبارت بودند از حسان بن ثابت شاعرپيامبربز

  .  بود. ابوداود اين روايت را ذكركرده است »حمنه«بود) و زن  ر نيزحضرت ابوبك

  قذف  شرايط  
شود و جريمه مستحق عقوبت بحساب  تحت تحقق شرايطي موجب حد مي قذف

آيد. كه بعضي از اين شرايط  م بحساب نميآيد كه تا اين شرايط تحقق نپذيرد، جر مي
و قاذف و بعضي ازآنها مربوط است به متهم و مقذوف  همربوط است به اتهام زنند

. و برخي ازآنها مربوط هستند به خود اتهام نسبت داده  ) كه مورد اتهام واقع شده كسي (
  .  شده

  اتهام زننده و قاذف:  شرايط
  باشد:  موجودكه شرايط زير در وي گيرد وقتي مورد حد قرار مي قاذف

   عقل -1
   بلوغ -2
  اختيار.   -3

. هرگاه ديوانه  باشند و تا اين شرايط نباشد، تكليف نيست اينها شرايط تكليف مي چون
كسي را متهم به ارتكاب زناكند، هيچكدام مورد حد  ياكودك يا شخصي باجبار و اكراه 

رفع القلم عن ثالث: عن النائم حتى « رمود:ف صپيامبرگيرند. چون  شرعي قذف قرار نمي
يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق ويقول: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، 

: از خوابيده تا اينكه بيدار شود و  كس برداشته شده قلم تكليف از سه « »وما استكرهوا عليه
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رفع تكليف شده ازامت  «، و »ه بهبودي يابدگردد و از ديوانه تا اينك ازكودك تا اينكه بالغ
  . »من درحال خطاء و اشتباه و فراموشي و در حال اجبار و اكراه

 مومنكه اتهام او موجب رنجش و آزار  اي در شرف بلوغ باشد بگونه كودك چنانچه
  باشد، بايد بصورت مناسب حال خودش تعزير شود.

  بايد در متهم و مقدوف باشد  شرايطي كه 
  :  مقذوف بشرح زير است طشراي

: چون حد شرعا براي جلوگيري از آزار و اذيت و زيان متهم است وكسي كه  عقل  - 1  
كننده به وي مورد حد  كند پس اتهام عقل نداشته باشد ضرر و زيان و آزار را احساس نمي

  گيرد.  قرار نمي
ير بالغ بزند، حد بايد بالغ باشد چون اگركسي اتهام به پسر و دختر غ بلوغ: متهم -2

در  خترشيزه غير بالغي را متهم بزناكرد و د كسي دو  گردد. پس هرگاه درباره او اجرا نمي
اند: اين اتهام  ، جمهور علما گفته ء و جماع با وي امكان داشت حال و كيفيتي بودكه وط

شود چون به خود او حد زده  نمي قذف نيست چون جماع با چنين دختري زنا محسوب
  شود و اتهام زننده بايد تعزير گردد. نمي

گويد: چنين اتهامي قذف است و اتهام زننده و قاذف بايد مورد حد واقع  مالك  امام
اين مساله جاي شك است و احتمال شك دارد. ليكن امام «:  گفته است شود، ابن العربي

ف و پشت او مالك آبرو و حيثيت متهم را درنظرگرفته و غير او جانب اتهام زننده و قاذ
، چون اتهام زننده  اند. و حمايت از آبرو و حيثيت متهم بهتر است مورد حمايت قرارداده ار

كرده و راز او را فاش ساخته پس بايد به وي حد زده شود و  با زبان خود راز او راكشف
  .  كارشده است خود سبب اين

كه وي را به زنا  كسي : گفته كنيز و دختر نه ساله درباره دو امام احم«:  المنذرگفته ابن
شود وهمچنين اگركودك پسر، بالغ شود اتهام زننده به او را  كند، حد زده مي متهم
  .  »زنند مي
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 ويكسي بزند به  ء باشد، اتهام زنا به كه قادر به وط كودكي : هرگاه است گفته  اسحاق
هد به وي حد زده كسي نسبت زنا د كه ازنه سالگي بگذرد و به شود و دختري حد زده مي

  شود.  مي
كودكي بزندكه بالغ نشده باشد، به اتهام زننده حد  المنذرگويد: اگركسي اتهام زنا به ابن

بعلت اينكه موجب اذيت و آزار  وگردد  شود چون اين حرف او دروغ تلقي مي زده نمي
  شود. ، تعزير مي شده است

به وي مورد حد قرارگيرد. اگر متهم بايد مسلمان باشد تا اتهام آورنده  : متهم اسالم -3
گيرد، ولي اگريك  از غير مسلمين باشد بنابر راي جمهور علماء قاذف مورد حد قرار نمي

، يك مسلمان آزاده را متهم بزنا سازد بايستي نصراني يا يهودي مانند  يا يهودي نينصرا
  مسلمانان هشتاد ضربه تازيانه بخورد. 

، بنده و برده را متهم به زناكند حد قذف به  اي آزاده: اگرشخصي  و آزادي حريت  -4
، بنده اتهام زننده باشد يا ملك غيراو باشد. چون مرتبه و  شود. خواه آن برده وي زده نمي

، اگرچه اتهام شخص  درجه برده با مرتبه و درجه انسان آزاده متفاوت و مختلف است
. چون بخاري و مسلم  قذف نيست آزاده نسبت به بنده و برده حرام است ولي موجب حد

من قذف مملوكه بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة، إال أن « : گفت صپيامبر اندكه كرده روايت
هركس مملوك و بنده خود را به زنا متهم كند در روز قيامت حد درباره   « »يكون كما قال
. علماء  »داشته باشد واقعيتگفته باشد و اتهامش  گردد، مگر اينكه راست او اجرا مي

شود، چون درآن جهان  گفته كه در قيامت بر او حد اجرا مي صاند بدينجهت پيامبر گفته
بندگي و ملكيت نيست و همه انسانها برابرند و عبد و آزاده يكسان هستند وكسي ازكسي 

، مگراينكه تقواي بيشتري داشته باشد و تنها امتيازو برتري با  نيست ربزرگتر و شريفت
،  شود مگراينكه مظلوم گرفته مي . لذا درآن جهان قصاص هركس برايش تقوي است و بس

 و، تا رابطه  ظالم را غفوكند و در دنيا بدينجهت اين مساوات و مكافات برقرار نيست
عالقه و پيوند بين بندگان و اربابانشان بهم نخورد وفايده تسخيرو سيادت ازميان نرود و 

  ت و منزلت برقرار باشد.حرمت و احترام و فضيل
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، سپس معلوم  كسي اتهام زنا بزند وگمان كندكه او بنده و برده است به كسي هرگاه
، بايد به اتهام زننده حد زده شود. و ابن المنذر اين را برگزيده  نيست بندهشدكه او برده و 

  گفته نبايد به وي حد زده شود. است و حسن بصري
گويد هركس عبد و بنده را متهم بزنا كند،  ر فقهاء ميابن حزم برخالف راي جمهو اما

واز اين بابت فرق بين عبد وآزاده نيست وحر و عبد يكسان  ودبايد به وي حد زده ش
اندكه بنده وكنيز احترام و آبروئي ندارند، سخني است پوچ و  گفته : اينكه هستند. وگفته

ي  . چه بسا بنده زرگي است، داراي احترام ب ، مومن بهر صورت و در هر حال سخيف
اين راي ابن حزم بسيار پسنديده   جلفي درنزد خداوند از يك خليفه قريشي بزرگترباشد و

  .  داشت ، اگر با نص و متن حديث قبلي برخورد و اصطكاك نمي و برحق است
  و پاكدامني  عفت  -5

 ورمطلق بطبايد نسبت به اتهام وارده پاكدامن و عفيف باشد، اگرچه  متهم  شخص
پاكدامن و عفيف نباشد، يعني نسبت به اتهام وارده پاك باشد، خواه نسبت بكارهاي ديگر 

كرد و حالش  پاك باشد يا خير. پس اگركسي در اول بلوغ مرتكب زنا شد، سپس توبه
، بر اتهام زننده حدي  كسي او را به زنا متهم ساخت خوب شد و عمر طوالني نمود، سپس

كه واجب است  يرگردد، چون چيزي را آشكار و اشاعه نموده استنيست ولي بايد تعز
  . كردن و پرده پوشي آن پنهان

  بايد در نفس اتهام وجود داشته باشد كه شرايطي 
اتهام بزنا وارد شود خواه بلفظ  ،اتهام بايد صراحتا يا بصورت تعريض آشكار درباره

  اين تصريح و تعريض را اداكند يا آن را بنويسد.
كسي بگويد: يا زاني = اي زناكار. ياكلماتي را بر زبان  اينكه خطاب به مثل  تصريح

بنامد. ومثال  الزناكند و اورا ولد  آوردكه اين معني را برساند مثل اينكه ازاو نفي نسب
تعريض مثل اينكه درحال نزاع ودعوي بگويد: من زنا پيشه و زنا كارنيستم و مادرم نيز 

  .  زناكار نيست
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  باره تعريض اختالف دارند در علما
: تعريض ظاهر و روشن و آشكارحكم تصريح دارد، چون عرفا و  گفته است مالك امام

رسا و ادا كننده مقصود، حكم نص صريح دارد، اگرچه لفظ در غير اين  تا كلماتعاد
. مالك  كرده است رود و حضرت عمر رضي اهللا عنه اين راي را انتخاب نيز بكار مي  موضع

دو مرد درزمان حضرت عمر بهم دشنام «كه  كرده است ره دخت عبدالرحمن روايتازعم
. عمر در  »استبخدا نه پدرم زاني بوده و نه مادرم زاني بوده «:  گفت آنها دادندكه يكي از

. و  : او پدر و مادرش را ستوده است گفت . يكي اين باره از ياران مشورت خواست
او را هشتاد ضربه  بايدرش غير ازاين نيزمدح هست بنظر ما گفتند: براي پدر و ماد ديگران

  . »تازيانه زد
مسعود و ابوحنيفه و شافعي و ثوري و ابن ابي ليلي و ابن حزم و شيعه و روايتي  ابن

شود چون تعريض متضمن  كه در تعريض به قاذف حد زده نمي از امام احمد بر آنست
شوند ولي  با وجود شبهه دفع مي است و حدود ههاحتمال است و احتمال خود شب

 »النديهالروضه «كتاب  گويند چنين شخصي بايد تعزيرگردد. صاحب ابوحنيفه و شافعي مي
 »محصنات  رمي«كه مراد از  حقيقت آنست«:  گفته است كه راي درست را بيان داشته

ازنظر  لفظي را برزبان براندكه درلغت يا  ، و اتهام زننده ذفكه قا دركتاب خداوند آنست 
شرع يا ازنظر عرف و عادت اتهام بزنا را برساند و از قرائن و احوال چنين برآيدكه 
مرادگوينده اتهام بزنا است و غير از آن مرادي نداشته است و تاويل مقبولي براي سخن 

كالم او برآن صحيح باشد، دراين صورت برچنين شخصي  ذكرنكرده باشدكه حمل ودخ
قذف زده شود و همچنين اگر لفظي را بگويدكه احتمال زنا را بدون شك وشبهه بايد حد 

نداشته باشد يا بطور مرجوح احتمال زنا داشته باشد، ولي اقراركند كه مقصود او از اين 
كندكه  اي تعريض كه براو حد جاري شود. اما اگر بگونه ، واجب است لفظ اتهام بزنا است

نشانه حالي يا مقالي نباشدكه مراد او اتهام بزنا  احتمال زنا را داشته باشد ولي هيچ قرينه و
است در آن صورت بر او چيزي نيست چون جائز نيست بمجرد احتمال او را 

  .  »كرد و رنجاند و آزرد سرزنش
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  شود؟  حد قدف ثابت مي چگونه
  شود:  قذف با يكي از دو چيز زير ثابت مي حد

  كند. ذفقاذف و اتهام زننده خود اقرار و اعتراف به ق -1
البته در آيه  - مرتكب قذف شده است  شخصيگواهي دهند كه   ده نفر عادل با  -2

  .  گواهان را چهار نفر ذكر كرده است

  وكيفر دنيائي قادف  عقوبت 
كه عقوبت  كننده وجود نداشته باشد، واجب است بر صحت سخن قذف گواهي  هرگاه

گواهي  نپذيرفتن شهادت و  بادد و گر مادي با زدن هشتاد تازيانه نسبت به وي اعمال
شود،  هميشگي او و حكم به فاسق بودن اوكه ديگر نزد خدا و مردم عادل محسوب نمي
كه  اي عقوبت وكيفر تاديبي معنوي درباره او بعمل مي آيد. و اين دو كيفر به وسيله آيه

t + : قبال نقل شد مقررگرديده است Ï% ©!$# uρ tβθ ãΒö� tƒ ÏM≈oΨ |Á ósßϑ ø9 $# §ΝèO óΟ s9 (#θè?ù' tƒ Ïπ yèt/ ö‘r' Î/ u !# y‰ pκà− 

óΟ èδρ ß‰Î=ô_ $$ sù tÏΖ≈uΚrO Zο t$ ù# y_ Ÿωuρ (#θ è=t7ø) s? öΝçλ m; ¸ο y‰≈pκy− # Y‰ t/ r& 4 y7Í×‾≈s9 'ρ é& uρ ãΝèδ tβθ à)Å¡≈x ø9 $# ∩⊆∪   āωÎ) 

t Ï%©!$# (#θç/$s? .ÏΒ Ï‰÷è t/ y7Ï9≡sŒ (#θßs n=ô¹ r& uρ ¨βÎ*sù ©! $# Ö‘θ à xî ÒΟ‹Ïm قاذف  چنانچه ].5-4[النور:  _∪∋∩ ‘§
  . عقوبت او مورد اتفاق علما است اينتوبه نكند 

  اسالم در دو مساله مربوط به قدف اختالف دارند  علماي
  عقوبت قذف نسبت به حر و عبد يكسان است يا خير؟  آيا كيفر و  -1
 گواهي او وگردد  ل برمي كرد آيا اعتبار و احترام او بحال او كننده توبه قذف هرگاه  -2

  .؟ شرعا مقبول است يا خير
اي را  ، انسان آزاده و ازدواج كرده اي مساله اول اينست كه هرگاه عبدي و بنده درباره

ي حد قذف زده شود. ولي آيا  كه به و ، واجب است او را به زنا متهم ساخت قذف نمود و 
ت پيامبراين حكم . درسن ؟ اختالف است  است يا مثل حد او است دهحد او نصف حد آزا

. لذا در ميان فقهاء اختالف  كه نصف حد حر است و يا مثل حد حر است ثابت نشده است
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گويند هرگاه جرم قذف بر عبدي ثابت  كه اكثر علما و اهل علم مي نظر پيش آمده است
عقربت و كيفر وي چهل ضربه تازيانه است چون بمانند حد زنا حد قذف نيزنسبت  شد،

β÷...+ فرمايد: گردد. چون قرآن مي نصف مي به بنده وبرده Î*sù š ÷s? r& 7πt± Ås≈x Î/ £Íκö� n=yè sù 

ß#óÁ ÏΡ $ tΒ ’n? tã ÏM≈oΨ |Á ós ßϑø9 $# š∅ÏΒ É># x‹ yè ø9 هرگاه كنيزكان مرتكب   «]. 25[النساء:  _∪∋⊅∩...#$
عمل زنا شدند حد شرعي زنا درباره آنان نصف حد زناي آزاده است يعني پنجاه ضربه 

  .  »تازيانه
كردم  مالك گويد: ابوالزناد گفت ازعبداهللا بن عامر بن ربيعه در اين باره سوال امام
عثمان بن عفان و خلفاء را همين طوردريافتم و كسي  و: من زمان عمربن خطاب  اوگفت

  كه درتهمت زنا و ارتكاب قذف بيشتر از چهل ضربه به عبد و بنده زده باشد.  ام را نديده
زهري و عمر بن عبدالعزيز و قبيصه بن ذويب و اوزاعي و ابن حزم  ابن مسعود و از

زنند چون حدي است بجهت  عبد و برده را در حد قذف هشتاد تازيانه مي كه دهروايت ش
ها واجب شده و جنايت و جرم درباره آبرو و حيثيت متهم روي داده و جنايت  حق انسان

انجام  ااست چه حرو چه عبد آن ركند وجنايت  و جرم با بندگي و آزادي فرقي نمي
  بدهد.
قول اول  -كوفه و بصره وشام و حجاز و مصر  المنذرگفته است علماي شهرهاي ابن

گفته است كه اهل علم » مسوي «و در  يعني چهل تازيانه  -است و من نيزنظرم چنين است 
ترجيح داده دانسته وراي دوم  دراي اول را مردو »النديهالروضه «نيزبرآن هستند. مولف 

. بخش  : آيه قرآن عام است و مفهوم و معني آن درباره حر و عبد يكسان است وگفته است
تر است از بخش متهم نمودن حر براي حر و درباره حد  متهم نمودن عبد براي حر سخت
و درحد زنا تصريح شده  كنيد ( كه آن را درباره عبد نصف قذف از طرف شارع نيامده است

اند و اال نه  كرده  و بيشترآن را بر حد زنا قياس -)  د آزاده و حر استكه نصف ح است

�Íκö£...+: . وآيه درقرآن و نه درسنت دراين باره چيزي نيامده است n=yè sù ß#óÁ ÏΡ $ tΒ ’ n?tã 

ÏM≈oΨ |Á ósßϑø9 $# š∅ÏΒ É># x‹ yè ø9$#...∩⊄∈∪_  :درباره حد زنا است نه حد قذف و الحاق ]. 25[النساء
كه علت آنها با هم يكي نيست و يكي ازآنها  ، بويژه خالي ازاشكال نيست قذف به زنا



   

  هفقه السن      1628 

 

 

: باتفاق نظر  . درباره مساله دوم است »الناسحق «و  »اهللاحق «صرفا حق اهللا است و دومي 
  قذت كننده توبه نكرده است  كه فقها تا زماني

ق او كه بفس شود، چون مرتكب جرمي شده است و گواهي او پذيرفته نمي شهادت
باشد  حكم شده و فسق موجب از بين رفتن عدالت است و عدالت براي شهادت شرط مي

ان  كفاره و تاو زدن اگر چه  و تازيانهو حال اينكه او ازاين فسق خود توبه نكرده است 
رهاند، ولي موجب از بين  كه مرجب شده است و او را از عذاب قيامت مي گناهي است 

كه اين صفت موجب عدم پذيرش شهادت او  شود، و نميرفتن صفت فاسق بودن از ا
  .  است

گواهيش  يابد و  شد آيا اعتبار و احترام قبلي را مي كوكرد و توبه او ني اگر توبه ولي
  شود يا خير؟ در اين باره فقها دو راي دارند: پذيرفته مي

خورده  كه حد قذف كسي ، شهادت و گواهي كه پس از توبه خالصانه اول بر اينست راي
ليث و عطاء و  مالك و شافعي و احمد و  به، قبول است و اين راي منسوب است  است

. حضرت عمرخطاب به يكي از  سفيان بن عينيه و شعبي و قاسم و سالم و زهري 
  پذيرم.  گواهي ترا مي كني اگر توبه«:  كه حد قذف خورده بودگفت اشخاصي

حد قذف خورده باشد  كه كسي گواهيكه پس از توبه نيز  راي دوم بر اينست اما
سعيد بن جبير  شود و اين راي به علماي حنفيه و اوزاعي و ثوري و حسن و  پذيرفته نمي

ω...+ فرمايد: مي  كه  ف راي از تفسير اين آيه ناشي شده . اين اختال منسوب است uρ (#θè=t7ø) s? 

öΝçλm; ¸ο y‰≈pκy− # Y‰t/ r& 4 y7Í×‾≈s9 'ρé& uρ ãΝèδ tβθ à)Å¡≈x ø9 $# ∩⊆∪ āω Î) t Ï% ©!$# (#θç/$ s?...∩∈∪_  :در اين آيه  ].5-4[النور
مي  گواهي و حكم به فاسق بودن او برميگردد يا اين تنها به دو به هر دو امر عدم پذيرش

  گردانند پس كه استثناء را به هر دو امر برمي كساني گردد، يعني حكم به فاسق بودن او برمي
كه استثناء را به امر دوم  كساني دانند و را پذيرفته مي  اشخاصگواهي اينگونه  از توبه 

  .  گويند هرگز گواهي آنها قبول نيست دانند مي مربوط مي

  كه حد قدف خورده است  توبه كسي چگونگي 
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رباره  كه د كرده است آنست كه به قذف اقدام : توبه قاذف وكسي گفته بن خطاب عمر
بن  كه بر عليه مغيره ( كساني : كند. وگفت را تكذيب حد آن را خورده است خود كه قذفي
دانم و  گواهي او را جايز مي اند، هركس خود را تكذيب كند بر آينده  راهي دادهف  ؟ ) شعبه

  بن الحارث بن و نافع. پس شبل بن معبد  دانم چنين نكند، گواهيش را جايز نمي  هر كس
ند و توبه كردند و ابوبكره پشيمان نشد و كردند و پشيمان شد كلده هر دو خود را تكذيب

مذهب شعبي است و از اهل مدينه   شد. و اين توبه نكرد و لذا گواهي او پذيرفته نمي
  .  حكايت شده است

كه درستكار و  كرده است آنست اند توبه كسي كه به قذف اقدام از علما گفته و گروهي
و همينكه از اين اتهام خود  گردد، اگرچه خود را تكذيب نكند.  صالح و نيكو حال

پشيمان شود، ازآن استغفار و طلب آمرزش نمايد و ديگر بدان مبادرت نكند و به آن 
  . است و اين مذهب مالك و ابن جرير است يكاف برنگردد، 

  خورند؟  پدر و مادر اگر فرزند خود را قدف كنند، حد مي آيا
فرزند خود را متهم به ارتكاب زنا كنند  اند: هرگاه پدر يا مادر و ابن المنذرگفته ابوثور

يعني اگر زنا ثابت نشد. چون ظاهر قرآن عام  شودبايستي حد قذف درباره آنها نيز اجرا 
 . و علماي حنفي و شافعي است وفرقي را بين هيچ قاذف و مقذوفي نگذاشته است

پدر يا مادر  خورند چون بنظر آنان يكي از شرايط قاذف آنست كه اند: آنان حد نمي گفته 
  متهم نباشد. 

كنند حد قصاص درباره آنان جاري  يا مادر به قتل فرزند خود اقدام پدراگر  چون
گردد. اگرچه بايد تعزير شوند چون  گردد. پس حد قذف بطريق اولي نبايد جاري نمي

  . بهرحال قذف اذيت و آزار مسلمان است

  شدن قدف نسبت به يك شخص  تكرار
كند، اگر قبال براي  خصي را بيش از يك بار به ارتكاب زنا متهمش ندهكن قذف هرگاه

كند ولي اگر  يكي از اين قذفها، حد نخورده باشد، يك بارحد براي همه آنهاكفايت مي
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يك باربراي قذف نسبت بدان شخص حد خورده بود وسپس مجددا به قذف او برگشت 
كند و حد درباره  ازه متهم را قذفشود و همچنين هر اند نيز حد درباره او اجرا مي ومبارد

  شود.  او جاري شود و دوباره اتهام را تكراركنند، اجراي حد درباره او تكرار مي

  گروهي دادن   زنا به اتهام 
كند نظر فقها درباره حكم او مختلف  متهمشخصي جماعتي را به ارتكاب زنا  هرگاه

  اند:  است و سه دسته شده
مالك و احمد و ثوري براي همه آنها يك بار حد درباره او بمذهب ابوحنيفه و  بنا  -1

  شود.  اجرا مي
  او اجرا گردد.  ارهگروه بايد حد قذف درب بمذهب شافعي و ليث بتعداد افراد آن بنا  -2
يا زناه يا  كند و بگويد: اي زناكاران ( فرق است ميان اين همه را يك جا متهم گويند -3

كافي  كه درصورت اول يك حد براي همه گويد: اي زانياينكه خطاب به تك تك آنها ب
  حد درباره او اجرا شود .  يد، با است و در صورت دوم بتعداد افرادي جماعت

دانند حديث انس و ديگران  يك حد راكافي مي كه كساني   ابن رشد گويد: مستمسك
مرتكب زنا  »ءسمحاشريك به «كرد باينكه با  : هالل پسر اميه زن خود را متهم  كه است

كه ميان هالل و همسرش  گرديد، مطرح  صشده است اين مطلب در حضور پيامبر
اجرا نفرمود. و اهل علم بر اين اجماع  »شريك«برقراركرد و حدي درباره  »عنه مال«

كه  مستمسك كساني كنند. و )1( »مالعنه«دارندكه هركس زنش را متهم به زناكند بايد هر دو 
گويند اين  كه مي ه تعداد افراد درباره او حد قذف جاري گردد اينستگويند بايستي ب مي

را  همگي او  حد حق انسانها است اگر برخي از حق خود بگذرند و او را عفو كنند و 
  .  اي است ، حد جداگانه براي هريك سشود پ نبخشند اين حد ساقط نمي

ر  جمله يا چند جمله يا د اند بين اينكه همه را رويهم در يك فرق نهاده اماكساني كه
گويندكه تعدد قذف موجب  كه مي كند، بدينجهت است يك مجلس يا چند مجالس متهم

كه حد  باشد واجب است و قذف نيز متعدد مي شندتعدد حد است هرگاه متهمين متعدد با
                                         

  اجعه كنيد. كتاب مر چگونگي مالعنه به مبحث لعان از همين براي - 1
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. آيا حد شرعي قدف از حق اهللا است يا از حق انسانها  متعدد باشد واال چنين نيست
   .؟ است

گويد حد قذف از حقوق الهي است بنابراين هرگاه حاكم اطالع  مي ابوحنيفه
، واجب است بر او كه حد را درباره قاذف اجراكند،  است هكسي مرتكب قذف شد كه يافت

حتي اگر چه متهم آن را مطالبه نكند. و اگرمتهم نيز قاذف را عفوكند اين حد ساقط 
  شود.  نمي
) و  موجب سقوط حد نيست خداوند برايش سودمند است (توبه قاذف تنها بين او و  و

گردد يعني براي او چهل  كننده بنده باشد مثل حد زنا، حد او نيز نصف مي قذف گرا
  .  تازيانه است

، بنابراين  گويد: حد قذف حق اهللا نيست بلكه از حق انسانها است شافعي مي امام
آن باشد، اگرمتهم قاذف  اجرايهم خواهان كه مت كند، حاكم وامام وقتي اين حد را اجرا مي

گردد و اين حق جزو ارث متهم است پس اگرمتهم بميرد اين  را عفوكند، حد ساقط مي
شود و توبه  گردد و اگروارث متهم را عفوكند، حد ساقط مي حق به وارث اومنتقل مي

  كند.  او را حالل متهمقاذف براي او سودي ندارد، مگر اينكه 

 قدف  شدن حد ساقط 

شود، چون  گواه بر مدعاي خويش بياورد، حد از او ساقط مي قذف كننده چهار اگر
.  كه موجب حد است گردد، از او ميقذف حضورگواهان موجب نفي صفت 

. آنوقت بر متهم حد  گردد و قذف منتفي است گواهان شهادت بدهند، زنا ثابت مي كه وقتي
  . شود چون مرتكب زنا شده است زنا زده مي

قاذف از كند حد  كند وسخن قاذف را تصديق همچنين اگرمتهم خود به زنا اعتراف و
  ساقط مي شود. 

كند، اگر شرايط حد در وي موجود   زني شوهر خود را به ارتكاب زنا متهم هرگاه
باشد بايد به وي حد قذف زده شود. ولي اگر شوهرزن خود را متهم به ارتكاب زنا كند و 
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شود بلكه زن و شوي بايد  نمي اجرانكند حد قذف درمورد شوهر  گواهان برآن اقامه
  گفته شد.  از آن سخن  »لعان«كه در فصل   كنند بهمانگونه  مالعنه

  و رده = مرتد شدن واز دين اسالم برگشتن  ارتداد

 يندر لغت يعني بازگشت از همان راهي كه ازآنجا آمده است و ارتداد هم همچن رده
  كفر دارد. ص بهاست جز آنكه اختصا

، ازدين اسالم و كافر  از نظر شرع يعني برگشت وپشيمان شدن مسلمان عاقل بالغ رده
، بدون اينكه كسي او را مجبوركرده باشد، براي مذكر و  شدن او به اختيار و اراده خودش

  .)1(، چون مكلف نيستند ديوانه وكودك معتبر نيست شدنكند. مرتد  مونث فرقي نمي
: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي رفع القلم عن ثالث « : فرموده است صپيامبر چون

كرده و ترمذي  و صاحبان سنن آن را روايت احمد )2(»حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يعقل
  . كه بشرط شيخين اين حديث صحيح است گفته . و حاكم دانسته است »حسن«آن را 

ايمان باشد و قلبا مومن  رقلبشكند، ولي د كفر تلفظ را مجبوركنندكه بكلمه اگركسي
كفر  كلمه شود. چون عمار بن ياسر را مجبوركردند كه به باشد، از مسلمان بودن خارج نمي

�tΒ t +: تلفظ نمايد وآن را تلفظ نمود و خداوند دراين باره چنين فرمود x Ÿ2 «! $$Î/ .ÏΒ 

Ï‰ ÷èt/ ÿ Ïµ ÏΖ≈yϑƒÎ) āωÎ) ôtΒ oνÌ� ò2 é& …çµ ç6ù= s%uρ B È⌡yϑôÜ ãΒ Ç≈yϑƒM}$$ Î/ Å3≈s9 uρ ̈Β yyu� Ÿ° Ì� øä3ø9 $$Î/ #Y‘ô‰ |¹ 

óΟ ÎγøŠn=yè sù Ò=ŸÒ xî š∅ÏiΒ «! $# óΟ ßγs9 uρ ëU#x‹ tã ÒΟŠÏàtã ∩⊇⊃∉∪_  :كه بعد از  كساني  « ].106[النحل
كه قلبشان آرام  اند، در حالي به جز آنهاكه تحت فشار و اجبار واقع شده كافر شوند   ايمان

، وليكن آنهاكه سينه خود را براي  گرفته است ست و ايمان در قلبشان جايايمان ا اب
كفر راضي هستند غضب خداوند برآنها است و عذاب  اند و قلبا به  كفر گشوده پذيرش

  . »باشد عظيمي در انتظارشان مي

                                         
  . مولف كودك صحيح و عبادتش هم مقبول است مسلمان بودن اگرچه - 1

  . بار در همين فصل ترجمه شده است چند - 2
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سميه و صهيب و بالل و خباب و  مادرش: مشركان عمار و پدر و  گفت  عباس ابن
نمودند و سميه را بدو تا شتربسته بودند و  ودند وآنان را سخت شكنجه ميسالم راگرفته ب

.  اي گفته بودندكه تو بخاطر مردان اسالم آورده  اي را در شرمگاه او فرو كرده و به وي نيزه
و شوهرش نيز كشته شد. اين دو نفر نخستين  -بشهادت رسيد  - شد  هكشت و بدينوسيله

كه  م بشهادت رسيدند. ولي عمار تحت فشار و اجبار آنچه شهيداني هستند كه در راه اسال
رفت و آن  صپيش پيامبر سپسكرد و آن را بر زبان آورد  از او خواسته بودند بدان تلفظ 

: قلبت را چگونه  گفت به وي صكرد. پيامبر تابي  را براي او بازگو نمود و اظهار بي
فرمود: اگرباز  ص. پيامبر درآن مستقراست با ايمان آرام است وايمان : قلبم گفت ؟ يابي مي

  كار را بكن و اشكالي ندارد.  تحت فشار قرار دادند همين راهم شما 

، ارتداد  كفر است  كافري از ديني بديني ديگر كه آن هم  بر گشتن آيا 

  آيد؟  بحساب مي
باره  مسلماني از دين اسالم خارج شد مرتد است و حكم خداوند در : هرگاه گفتيم

شود. ولي آيا مرتد شدن تنها بمسلمانان خارج از دين اسالم  به اواجرا مي بتمرتدان نس
  كافري دين خود را ترك كه  ، وقتي  شود؟ اختصاص دارد يا اينكه شامل غيرمسلمين نيز مي

  ؟ كفر ديگري بگرود آنهم ارتداد است كند و بيك دين 
كفر ديگر را،  ا ساخت و يك دينهرگاه دين خود را ره كافر صكه شخ پيدا است چنين

اش بحال خود  كفر برگزيد، نبايد به وي تعرض نمود و بايد او را با دين تازه از ميان اديان
گرايش نموده و منتقل شده است و  ، چون از يك دين باطل بدين باطل ديگري گذاشت

هستند  كفرها يك دين و يك ملت واحد گويند: الكفر مله واحده همه كه مي معروف است
كفر  ، انتقال است از هدايت و دين حق به ولي انتقال از اسالم بيك دين ديگري از اديان

tΒ + فرمايد: وگمراهي و خداوند مي uρ Æ{tG ö;tƒ u�ö�xî ÄΝ≈n=ó™M}$# $ YΨƒÏŠ n=sù Ÿ≅t6ø) ãƒ çµ÷Ψ ÏΒ...∩∇∈∪_  آل]

شود و  پذيرفته نميكند از او  هركس غيرازدين اسالم ديني ديگري را طلب  « ].85عمران: 
من «. و در بعضي از روايات آمده است كه  »استكه غير از اسالم باشد، باطل  آن دين

را  شدگردنشهركس دينش مخالف با دين اسالم با  « »خالف دينه دين االسالم فاضربوا عنقه
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ه . شافعي در اين بار كرده است آن را از ابن عباس روايت »مرفوع«. طبراني بصورت »بزنيد
  دو قول دارد:

كفر ديگري را انتخاب كرد، از او پذيرفته  كافري دينش را تغيير داد و دين هرگاه  -1
  شود. روايتي از احمد نيز چنين ا ست .  مي ياكشتهشود يا بايد اسالم بياورد  نمي
دين خود را تغيير داد و دين دومش مساوي با دين اولش يا بهتراز آن  اگر كافري  -2

اورا بحال خودگذاشت و اگر دين دومي ناقصتر از دين اولش بود، نبايد به وي  بود، بايد
اگر يهودي دين خود را تغييرداد و نصراني شد اورا بايد بحال خود  مثلاجازه داد، براي 

باشند و بعدا دچار تحريف و تغيير  ، چون هر دو مثل هم يك دين آسماني مي گذاشت
. و همچنين اگر زردشتي و  كرده است نها را نسخشده و وسيله دين اسالم خداوند آ

، چون  دين خود را بدين يهود يا نصاري تغييردهد، بايد اورا بحال خودگذاشت سيمجو
اين دو دين ازدين مجوس بهترند چون اگرانتقال بدين مماثل و همانند جايز باشد، انتقال 

بدين مجوسي  راين خود بدين بهتر بطريق اولي جايز است ولي اگر يهودي يا نصراني د
  .  شود، چون انتقال بدين ناقصتر است تغيير داد از او پذيرفته نمي

  شود  گناه كافر نمي  با ارتكاب مسلمان 
  .  عبارت است از عقيدت و شريعت يعني ايمان و عمل بمقتضاي آن اسالم

  :  عبارت است از ايمان به عقيدت
  .  ست حساب در روز باز پسينرستاخيز و بازخوا - 3نبوات  -2الهيات   -1

  عبارت است از:  شريعت
  ، حج ، زكات عبادات مانند: نماز، روزه -1
  و اخالق اسالمي مانند: صدق و وفاء و امانت  آداب  -2
  ... و فروش يد: خر و داد و ستد برابر قوانين اسالم از قبيل معامالت  -3
  المي از قبيل ازدواج و طالق و... خانوادگي و نظام خانواده برابرمقررات اس روابط  -4
  عقوبات جنائي از قبيل قصاص و حدودات و...  -5



  1635     حدود
  

  

المللي از قبيل معاهدات و پيمانها و قراردادها و بدينگونه  روابط و عاليق بين -6
، كه همه جوانب وكارهاي زندگي را  كه اسالم يك روش همگاني انساني است يابيم درمي

كريم و سنت نبوي مقرر داشته و  كه قرآن ، آنگونه م عام اسالمگيرد و اينست مفهو دربر مي
و احوال  اوضاعاند. وآن را در همه  كرده مسلمانان درصدر اسالم فهميده و بدان عمل

كه اين دين را بپذيرد و بدان وفادار  اند. و هركسي عمومي و خصوصي تطبيق و اجراكرده
ردي از افراد امت اسالمي است و آيد و ف باشد عضو اين جامعه مسلمان بحساب مي

گردد.  احكام اسالم بر وي جاري و تعاليم و رهنمودهاي اسالم بر او تطبيق و اجراء مي
، و نيرومندي و ناتواني و قدرتمندي و عدم  ليكن افراد مردم از نظر ذكاوت وكند ذهني

ودن با هم كوشائي و جدي بودن و مقصر ب كارائي وكوشائي و عدم ، وكارائي و عدم قدرت
افراد از نظرنيروهاي جسماني و روحاني و عقالني  فاتتهاي آشكاري دارند و اختال تفاه

واضح و روشن است وبا توجه بدين اختالفات وبرحسب اوضاب و احوال ومحيط 
باشند. خداوند  زندگي افراد بعضي از اسالم بسيار نزديك و بعضي ديگر از آن دور مي

$ ΝèO§ + فرمايد: مي uΖøOu‘÷ρr& |=≈tG Å3ø9 $# tÏ% ©!$# $uΖøŠ x sÜ ô¹$# ôÏΒ $tΡ ÏŠ$ t7Ïã ( óΟ ßγ÷Ψ Ïϑsù ÒΟ Ï9$sß  Ïµ Å¡ø uΖÏj9 Νåκ÷] ÏΒuρ 
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ر ميان امتهاكه از همه امتها برترند) د ) را به گروهي از بندگان برگزيده خود ( قرآن كريم (

اي بر خويشتن  اما) از ميان آنان عده ) ( يعني آنان را پاسدار آن قرار داديم به ميراث داديم (
گناهانشان از حسناتشان بيشتر شد) و  كه   دند تا جائي كر در معاصي اسراف  كردند ( ستم
و اعمال خيرشان بيشتر از اعمال  (گرفتند  از همه پيشي  يهانيك دراي به اذن خدا  عده

شرشان بود و اعمال شرشان محوگرديد و پيش ازهمه داخل بهشت شدند) واين فضيلت 
  . »بزرگي است

از دايره  راكه فرد وفادار و معتقد بدان باشد، او  اين دور شدن از اسالم تا زماني ليكن
كه  د و سخني بر زبان راند،سازد، بنابراين هرگاه از مسلماني لفظي سر ز اسالم خارج نمي

كرد، ولي او معني حقيقي آن را قصد نكرده بود و يا فعلي و كاري از  داللت بركفر او مي
،اين نبودكه دين خويش  قصد او از آن عمل ليكرد، و كه ظاهراً بركفر داللت مي او سر زد،
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ردد، اگرچه گ شود وكافر تلقي نمي كافر شدن او حكم نمي را تغييردهد، دراين صورت به
توان او  گردد نمي گناهان و جرائم  . هر اندازه فرد مسلماني مرتكب از اسالم دور شده است

  كه ايمان در قلبش باقي باشد. . مادام و مرتد بودن متهم ساخت اسالمرا به خروج از 
من شهد أن ال إله إال اهللا، واستقبل « كه فرمود: كرده است ايت رو صاز پيامبر بخاري

هركس   « »نا، وصلى صالتنا، وأكل ذبيحتنا، فهو المسلم، له ما للمسلم، وعليه ما على المسلمقبلت
گواهي دهدكه غير ازاهللا هيچ معبود بحقي نيست وبه قبله ما روي آرود ونماز ما را بخواند 
و حيوان را مثل ما سرببرد وكشته ما را بخورد او مسلمان است و هرچه بسود مسلمانان 

م حكم  اسال  -بزيان او نيز هست  باشدزيان مسلمانان   او نيزهست و هرچه به باشد بسود
بتاكيد مردم را  ص. پيامبر» كند و حساب قلب و نهاد مردم با خداوند است بظاهر مي

كنند، چون اين اتهام جنايت بزرگي است  اند ازاينكه همديگر را بكفر متهم  برحذر داشته
إذا  « فرمود: صمسلم ازابن عمر آورده است كه پيامبر . بروايت خطرناك است سيارو ب

هركس برادر مسلمان خويش را بكفرمتهم سازد  « »كفر الرجل أخاه، فقد باء بها أحدهما
  . »گردد از آنان مي يكيگريبانگير   شود و گناهش گرفتار مي بيگمان يكي از آنان بدان 

  آيد؟  چه موقع مسلمان مرتد بحساب مي 
كفر را بپذيرد و دلش   كه قلباً آيد، خارج از اسالم و مرتد بحساب ميوقتي  مسلمان

 كفر خويش رفتاركند، چون خداوند مي فرمايد: بدان راضي باشد و عمال نيز بمقتضاي 

+... Å3≈s9 uρ ̈Β yy u�Ÿ° Ì�ø ä3 ø9$$ Î/ # Y‘ô‰ از كه كافر هستند  كساني وليكن «]. 106[النحل:  _∪∌⊂⊆∩...¹|
إنما االعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ « فرمايد: مي ص. و پيامبر »بپذيرندكفر را  صميم قلب

شود و بهركس آنچيزي  بدون شك ارزش اعمال از نيت و قصد ناشي مي  « »ما نوى
.  » قصد و نيت معتبر است نه ظاهراعمال و اقوال -رسدكه قصد و نيت آن راكرده است  مي

كفركسي  ات قلبي مردم آگاه است بايد وقتي بهو چون تنها خداوند بر اساس دروني و ني
كه به امام مالك  كه داليل قطعي غيرقابل تاويل در دست داشته باشيم تا جائي كنيم حكم

%) 99 ( درصد 99اگر ازكسي رفتاري يا قولي سر زند كه «:  كه گفت  نسبت داده شده است
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مان وي را داشته باشد بدان ) احتمال اي % 1كفر وي را داشته باشد و يك درصد (  احتمال
  . »كنند ميشود و او را مومن تلقي  يك درصد عمل مي

  كنند  جمله چيزهايي كه بركفر صريح داللت مي از
كه از بديهيات و ضروريات دين اسالم است مانند انكار وحدت اهللا و  چيزي انكار  -1

 ارو انك صدانكار خالقيت اهللا و انكار وجود فرشتگان و انكار نبوت حضرت محم
قرآن كه وحي خدا است و انكار رستاخيز و پاداش اخروي اعمال و انكار فرضيت 

  . نماز و زكات و روزه و وجوب حج
كه همه مسلمين بر تحريم آن اتفاق و اجماع دارند: مانند مباح  دانستن چيزي مباح  -2

كه  ل كسانيو حالل دانستن خون و ما ، خوكگوشت  ، زنا، ربا، : شرب مسكرات دانستن
  .)1( گناه هستند بي

حرام دانستن چيزي كه مسلمانان بر حالل بودن آن اتفاق و اجماع دارند، مانند: حرام  -3
  . دانستن طيبات و چيزهاي پاك

  و ناسزاگوئي و استهزاء به پيامبر بزرگوار اسالم و ديگر انبياء خدا.  دشنام  -4
تاب خدا و  رآن و سنت نبوي و عمل نكردن بيدشنام و ناسزاگوئي بدين و انتقاد از ق  -5  

  بشري برآنها.  يندادن قوان  اسالم و تفضيل و ترجيح صسنت پيامبر
  .  شود اوكافر است هركس ادعا كندكه بعد از پيامبر اسالم بر وي وحي صادر مي  -6  
كتب احاديث و اين  مصحف شريف قرآن در نجاسات و آلودگيها و همچنين انداختن  -7

و به محتواي آنها  هدرا از روي اهانت و خفت و سبك شمردن آنها انجام دعمل 
  كند.  توهين

و اهانت بيكي از نامهاي خداوند بزرگ يا بيكي از اوامر و نواهي يا وعد و  استخفاف  -8
وعيدهاي او، مگر اينكه تازه مسلمان باشد و از احكام اسالم هنوز اطالع درستي 

                                         
و  صحابكه از روي تاويل خون و مال ا كاري را بكند مانند خوارج اينكه از روي تاويل چنين مگر - 1

كرد. با اين حال جمهور  ا تاويل ميدانند و قدامه بن مظعون شرب خمر ر مخالفان خود را حالل مي
  دانند. فقهاء اينها را كافر نمي
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اين عمل او را برجهل و ناداني و عدم  ناسدكهد را نشنداشته باشد و حدود خداون
  آيد. شناخت و آگاهي وي حمل مي كنند وكافر بحساب نمي

آيد كه همه مسلمانان بر آن اجماع و اتفاق نظر دارند،  اين باره مسائلي پيش مي در
،  لكه منكرين اين گونه مساي ، مردم امهولي تنها اهل دانش و خاصه ازآن اطالع دارند نه ع

آيند، بلكه بعلت جهل و عدم آگاهي از آنا، معذورند، چون آگاهي برآنها  كافر بحساب نمي
در ميان توده مردم شيوع ندارد مانند اينكه اگركسي عمه يا خاله زني را تحت نكاح داشته 

زن را نيز براي خود نكاح كند و نكاح وي در آن حال با وجود عمه يا  آنتواند  باشد، نمي
برد و يا اينكه سهم االرث مادر  . و مانند اينكه قاتل عمدي ارث نمي ، حرام است اش خاله

 شود كافرنمي يعني اگركسي منكرآنها شد، . ( بزرگ يك ششم است و امثال اينگونه مسائل
هاي نفساني تاثيري ندارند، زيرا خداوند  . وسوسه دانند) چون تنها خواص مسائل را مي

  : كه كرده است كند، مسلم از ابوهريره روايت نميمردم را برآنها مواخذه 
إن اهللا عزوجل تجاوز المتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو يتكلم «:  گفت صپيامبر

كه بدانها عمل نكنند يا بر  هاي نفساني امت مرا تا زماني  بيگمان خداوند وسوسه  « »به
  . » زبان نياورند، بخشيده و از آنها گذشت فرموده است

بخدمت او  صگروهي از ياران پيامبر«:  گفت  كه  كرده است ازابوهريره روايت مسلم
يابيم و  كردند و گفتند: ما گاهي در فكر و خاطر خويش چيزهائي مي آمدند و از او سوال

دانيم و گناهي بزرگ تلقي  كه آنها را بزرگ مي  گذردكه از بس چيزهائي بخاطرمان مي
،  تا چه رسد بدانكه بدانها عقيده داشته باشيم ، آوريمم آنها را بر زبان تواني كه نمي كنيم  مي

: اين  گفت ص. پيامبر گفتند: آري ايد؟ فرمود: مگر چنين چيزي را در خود يافته صپيامبر
  . »كامل است و زياني ندارد  ها نشانه ايمان وسوسه

الناس يتساءلون حتى  ال يزال«:  گفت صكه پيامبر روايت كرده است بوهريرهاز ا مسلم
 »يقال: (هذا خلق اهللا الخلق، فمن خلق اهللا؟) فمن وجد من ذلك شيئا، فليقل: آمنت باهللا

آفريده  را: خداوند مردم  شودكه آيد و سوال مي همواره پرسشهائي براي مردم پيش مي «
؟ هركس در دل خويش با چنين سوالي روبرو  كسي خداوند را آفريده است است پس چه

  .  » پذيرم ايمان دارم و قلباوجود او را مي »اهللا«، بگويد: من به شد
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 و كيفر مرتد عقوبت

صالح  عمالكه تمام ا ، ، جرمي و گناهي است بس بزرگ و برگشتن از دين اسالم ارتداد
اندازد و در  سازد و از اعتبار مي اثر مي و رفتارها نيكوي پيش از مرتد شدن را، باطل و بي

‰tΒuρ ÷ŠÏ...+ فرمايد: باشد خداوند مي عذاب سخت و بزرگ مي قيامت مستوجب s? ö�tƒ öΝä3ΖÏΒ 

tã  Ïµ ÏΖƒÏŠ ôMßϑuŠsù uθ èδ uρ Ö� Ïù%Ÿ2 y7Í×‾≈s9 'ρ é' sù ôMsÜ Î7ym óΟ ßγè=≈yϑôãr& ’ Îû $ u‹÷Ρ ‘‰9$# Íο t�ÅzFψ$# uρ ( y7Í×‾≈ s9 'ρé& uρ 

Ü=≈ys ô¹r& Í‘$ ¨Ζ9 $# ( öΝèδ $ yγŠÏù šχρ à$ Î#≈yz ∩⊄⊇∠∪_ ]:هركس از شما از آيين خود  ... و  « .]217 البقرة
كساني اعمالشان در دنيا و آخرت بر باد  كفر بميرد، چنين  برگردد و درحال  - اسالم  -

مانند و مانند ديگر  باشند و در آن جاويدان مي ) مي دوزخ رود و ايشان ياران آتش ( مي
  . »كافرانند
شيمان شود و كفر را اختيارنمايد كه هركس از دين اسالم برگردد و پ : آيه اينست معني
خير و نيك او باطل  الميرد، تمام اعم كفر استمرار و دوام داشته باشد تا اينكه مي و بر اين

شود، چون ديگر نه خود و نه مالش  شود ودر دنيا از ثمره و بهره آن محروم مي و برباد مي
مين برخوردار اش در حمايت و امان مسلمين نيست و از حقوق مسل و نه خانواده

بهره است و  انجام داده است نيز بي كه باشد و از نعمت آخرت و پاداش اعمال نيك نمي
، در دنيا كيفر و  ماند. دين اسالم عالوه بر آن در عذاب دردناك آخرت جاويدان مي

كه پيش از عقوبت قيامت و آخرت بدان  عقوبت سختي را نيز براي مرتد مقرر داشته است
و مسلم ازابن عباس  بخاري )1(عبارت است از كشتن او اوكيفر دنيائي   رسد و اين مي

دين خود را تغيير داد  هركس  « »من بدل دينه فاقتلوه« : گفت صاند كه پيامبر كرده روايت 
از ابن مسعود روايت  »نشداگر پشيمان  - شد او را بكشيد  كافر ه ك يعني هر مسلماني  -

كفر بعد إيمان، وزنا   : يحل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالثال« : گفت صكه پيامبر شده است
اينكه يكي  مگركه خون مسلماني ريخته شود  روا نيست  « »بعد إحصان، وقتل نفس بغير نفس

                                         
مسلماني مرتدي راكشت او مرتكب جرم قتل نشده است ولي بايد تعزير شود چون نگذاشته  اگر  - 1

  كار را انجام دهد. است حاكم اسالمي اين
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كافر شود، و يا بعد از ازدواج مرتكب زنا  گردد: بعد از ايمان آوردن   از سه چيز را مرتكب
اين موارد ريختن خون او برابر دستور شرع  كه در -شود و يا كسي را بنا حق بكشد 

دستور  صمرتد شد پيامبر »مروانام « بنامكه زني  . و از جابر روايت است» -حالل است 
كرد و پشيمان شد و به اسالم برگشت چه بهتر  كنند، اگرتوبه  داد كه اسالم را بروي عرضه

شد.  هين اسالم برگردد، لذا كشتكشته شود. آن زن امتناع ورزيد از اينكه به د  واال بايستي
  . )1(اند كرده  دارقطني و بيهقي آن را روايت

كه حضرت ابوبكر صديق خليفه اول با عربهاي مرتد جنگيد تا اينكه  ثابت شده است و
اختالفي نيست در اينكه قتل مرتد  علماپشيمان شدند و به دين اسالم برگشتند. و درميان 

  .  كه مرتد شود، اختالف است  ، بلكه درباره زني واجب است
گويد: اگرزني مرتد شد نبايد كشته شود بلكه بايد حبس و زنداني گردد و  مي ابوحنيفه

شود  كند تا اينكه پشيمان مي كنند و از او بخواهند كه توبه   هرروز اسالم را بر وي عرضه
نان نهي از كشتن ز صميرد، چون پيامبر گردد تا اينكه درحبس مي و به اسالم برمي

اند: كيفرزن مرتد  اند و گفته كرده ، ولي جمهور فقهاء با آن مخالفت فرموده است
مانندكيفرمرد مرتد است وبا هم فرقي ندارند وكيفر مرتد قتل است خواه زن باشد يا مرد، 

. و بعالوه حديثي از معاذ نقل شده  چون آثار و زيانهاي ارتداد مرد و زن با هم برابراست
 صبركه پيام : وقتي كه او گفته است ابن حجر) آن را حسن دانسته است فظ (كه حا است

أيما رجل ارتد عن االسالم فادعه، فإن عاد، وإال فاضرب عنقه، وأيما « : مرا به يمن فرستاد گفت
كه از اسالم  هر مردي  « »امرأة ارتدت عن االسالم فادعها، فإن عادت، وإال فاضرب عنقها

اگر به اسالم برگشت چه بهتر واال  ، واناو را مجدداً به اسالم بخبرگشت و مرتد شد، 
كه از اسالم برگشت و مرتد شد او را مجدداً به اسالم دعوت  گردنش را بزن و هر زني 

. و اين حديث نص  » كرد و به اسالم برگشت چه بهتر واال گردنش را بزن  كن اگرقبول 
كه ابوبكر  اند، كرده و بيهقي و دارقطني نقلكند.  را قطع مي عاست در محل نزاع و نزا

كافر شده بود بعد از اينكه اسالم آورد،  كه »قرفهام «صديق رضي اهللا عنه زني را بنام 

                                         
  اسناد آن ضعيف است. - 1
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 دستوركند، او توبه نكرد و ابوبكر  كه توبه مجددا او را به اسالم خواند و از او خواست
ند كه زنان را نكشند، اين دستور ا دستور داده صدادكه او را بكشند. و اما اينكه پيامبر

كه زنان ضعيف و ناتوانند و در جنگ شركت   براي زمان جنگ و در حال جنگ است
 »ما كانت هذه لتقاتل« كشته شده بود و فرمود: زني را ديد كه  نگدر ج صندارند و پيامبر

  كشته شوند. . سپس دستور دادكه نبايد زنان»كشته بشود بايستي اين زن نمي  «
كه اگر زن   همه حدود شرعي زنان بدون استثناء با مردان شريك هستند، همانگونه در

گردد، اگر زني مرتد شد بايستي حد   مرتكب زنا شد، بايستي رجم ) محصنه كرده ( ازدواج
  گردد. و فرقي با هم ندارند. ارتداد كه قتل است درباره او اجراء

  قتل مرتد  فلسفه
، پس عبارت است از دين و دولت و عبادت و  ي استكامل زندگ يك برنامه اسالم

فرماندهي و قرآن وشمشير و روح و ماده و دنيا و آخرت مبتني برعقل ومنطق و متكي بر 
) آن  احكام اعتقادي و عملي و عقيدت و شريعت ( مدليل و برهان است و در دين اسال

كه مانع  سالم چيزي نيستكه با فطرت انسان سازگار نباشد و در دين ا چيزي وجود ندارد،
رسيدن انسان بكمال مادي و معنوي و تربيتي او باشد، بنابراين هركس وارد در اسالم 

چشد، پس هر كس بعد از اينكه اسالم  شناسد و حالوت آن را مي را مي نشود، حقيقت آ
بر عليه حق و منطق و دليل   گشت و پشيمان شد، در واقع ، سپس از آن خارج  را پذيرفت

عقل  از راهگشته و  كرده و از جاده مستقيم بيرون آمده است و منكر آن  ، قيام برهان و
كه بدين درجه  كسي بديهي است -گرديده است  ، منحرف سليم و فطرت پاك انساني

كرده است و   ترين درجه انحطاط و نهايت پستي و رزالت سقوط برسد، او به پست
اشته باشد و يا بر بقاي او محافظت شود، زيرا كه چنين انساني زندگي د شايسته نيست

، هدف ارزشمند و مقصد شريفي ندارد. اين از يك طرف و از  چنين شخصي در زندگي
، براي سلوك و  كامل و شامل طرف ديگر اسالم بعنوان يك برنامه عمومي زندگي و نظام

كند و  حمايت از آن شدكهكه يك بافت و نظامي داشته با ، نيازمند است رفتار انساني
. چون هرنظامي بدون حمايت و  كه آن را مصون دارد جوشني و سپري داشته باشد،
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تواند پابرجا باشد و كيان  ريزد، نمي كه اركان آن را در هم مي حراست و حفظ آن چيزهائي
وسيله براي حمايت از يك نظام و  يومندترينشود و بهترين راه و ن و هستي آن متزلزل مي

گردد و بشدت ازآن دفاع  ، منع  كه خروج بر عليه آن و بيرون رفتن از آن نست، آ حفظ آن
كند و آن  ، هستي آن را تهديد مي شود، چون خروج بر عليه يك نظام و بيرون رفتن از آن

  دهد. سوق ميرا رو به سقوط 
، شورشي  كه خروج بر عليه اسالم و پشيمان شدن و مرتدگشتن از آن است بديهي

يه آن و در همه قوانين وضعي و انساني نيز جزاي شورش و قيام بر عليه نظام است بر عل
لت موجود خواه  نظام دو ليه. هرگاه انساني بر ع كيفر آن قتل است دولت و اوضاع مقرر ، 

كند و از آن نظام  داري باشد، قيام  كمونيستي يا در نظام و رژيم سرمايه  در نظام و رژيم
كنند و خيانت  كاب خيانت بزرگ نسبت به ميهن خويش متهم ميخارج شود، او را بارت
  باشد.  كيفر و عقوبتش تنها اعدام مي ، بزرگ نسبت به ميهن

، راه منطقي و منطبق بر قوانين نظامهاي بشري  م دركيفر و عقوبت مرتدان اسال بنابراين
  .  گرفته است   را، پيش

  توبه و پشيماني از مرتد  طلب
ها و  ، در اثر شك و شبهه يد كه ارتداد و برگشتن از دين اسالمآ مي  پيش بسيار

كه بر نفس انسان عارض و مزاحم ايمان او مي گردد. پس  ، ترديدهاي نفساني است
، مهيا شود و داليل و براهيني  بايستي فرصتهائي براي رهائي از اين شكوي و شبهات

  دل جاي دهد،  درامش را كه ايمان را بقلب برگرداند و يقين و آر گردد، اقامه
كه از مرتد طلب توبه و  ترديد و شكوك را برطرف سازد. بنابراين واجب است و

، بعمل آيد، اگرچه بارها مرتكب ارتداد شده باشد و بايستي به وي ملتي داده  پشيمان شدن
را تكذيب كند و افكار خود را  يشهاي خو كه بار ديگر بخويشتن برگردد و وسوسه شود،
ي نمايد و نتيجه نهائي بگيرد، آنگاه اگر بعد ازكشف شبهات و رفع شك و ترديد، بررس

ان ال اله اال اهللا و  اشهد«:  موضع خويش را تغيير داد و بدين اسالم برگشت و به شهادتين
  كه منكرش بود و از هر ديني اقراركرد و اعتراف نمود بدانچه  »اهللاشهد ان محمدا رسول 
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شود، در غير اين صورت  اشد بيزاري و دوري نمود، توبه او پذيرفته ميكه مخالف اسالم ب
  گردد.  حد ارتداد بر وي اجرا مي

اند  از علما مهلت توبه و مناقشه فكر خويش را سه روز براي مرتد تعيين كرده بعضي
گردد و با وي بحث و  كرارا توجيه اند بايستي و برخي ديگر مدت را تعيين نكرده و گفته

گردد، آنگاه  كه او ديگر به اسالم برنمي ل بعمل آيد، تا اينكه ظن غالب حاصل شود،استدال
سه روز مهلت دادن به مرتد را معتبر  كه كساني .)1( شود جاري مي اوحد ارتداد درباره 

 بموجب آن مردي از شام بحضور حضرت عمر «اند كه  اند، بروايتي استدالل كرده دانسته
، مردي بعد از  : آري ؟ اوگفت سرزمينهاي دور خبر داري ز: آيا ا گفت  آمد و عمر به وي

گردن   : گفت كاركرديد؟ : با او چه اينكه اسالم آورده بود، كفر پيشه كرد، حضرت عمرگفت
كه هر  اي حبس نكرديد، : چرا او را سه روز در خانه . عمر گفت كشتيم او را زديم و او را

كرديد، شايد  د و از او طلب توبه و پشيمان شدن ميدادي گرده نان مي  وي يك بهروز 
كه من آنجا حضور  . خداوندا توگواه هستي گشت كرد و به امر خداوند برمي توبه مي

،  ندادم ضايت، بدان ر ، و چون از آن اطالع حاصل كردم ام ام و بدان امر نكرده نداشته
. امام شافعي آن را  »زارمبيآورم و ازآن  خداوندا من از ريختن خون او بتو پناه مي

گويد: معاذ بن جبل به يمن  اندكه . گروه دوم بروايت ابوداود استنادكرده كرده است روايت
: اين  گفت بودند، نجير كشيدهكه بز رفت و در نزد ابوموسي اشعري مردي را يافت

كه اسالم آورده است سپس مجددا بدين  : او مردي است يهودي گفت ؟ ابوموسي چيست
نشينم تا اينكه اوكشته شود... اينست حكم پيامبر  : من نمي . معاذگفت ود برگشته استيه

تكراركرد، پس دستور داد تا او راكشتند. و ابوموسي  ا. و سه بار اين سخن رصخدا
. و از طريق  كرده بود يا مدت قريب بدان  پيش ازآمدن معاذ بيست روز از او طلب توبه

                                         
كه مذهب حسن بصري و  بايستي مرتد راكشت اند فوراً گفته . بعضي است ماراي جمهور عل اين - 1

او مانندكافر حربي  گويند  اند و مي كه حديث معاذ را در نظرگرفته طاووس و اهل ظاهر چنين است
اگر مسلمان زاده  : كه گفته . از ابن عباس روايت شده است كه دعوت اسالم به او ابالغ شده است

  مولف گردد.  زاده نباشد از او طلب توبه مي باشد طلب توبه از او الزم نيست و اگر مسلمان
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دو ماه از وي خواستند كه دوباره مسلمان شود.  عبدالرزاق نقل شده است كه
گويند بايد از او طلب توبه بعمل آيد با هم اختالف دارندكه آيا  مي هك كساني گويد:  شوكاني

؟ يا اينكه بايستي سه بار از او طلب توبه بعمل آيد و  يك بارطلب توبه از او كافي است
كه  است هكرد طال از حضرت علي نقلاين سه بار در يك مجلس يا در سه روزباشد؟ ابن ب

  .)1(دمير كه براي هميشه تا مي شود و از نخعي نقل شده يك ماه از او طلب توبه مي

 مرتد احكام

كند و نسبت به او  ، حال او تغيير مي مسلماني مرتد شد و از اسالم برگشت هرگاه 
احكامي درباره وي  يابد و گردد و معاملت با وي تغيير مي بمانند يك مسلمان رفتار نمي

  . كنيم زيرآنها را خالصه مي بشرحكه  گردد، ثابت مي
  .پيوند زناشوئي -1

شود و ازدواج آنان  گسسته مي ، پيوند زناشويي بين آنان  زن يا شوهرمرتدگشت هرگاه
، موجب جدائي بين  ، چون مرتد شدن هريك ازآنان ديگر از نظرشرع اسالمي معتبر نيست

آيد، پس  بر اثر مرتد شدن يكي از آنها، فسخ نكاح بحساب مي ائيجد گردد، اين آنان مي
، اگر بخواهند  گشت و دوباره به اسالم برگشت كه مرتد شده بود، پشيمان هرگاه هركدام

اي جديد بعمل  زندگي زناشوئي را با هم از سرگيرند، بايستي عقد نكاح مجدد با مهريه
كند چون  گرويده است ازدواج  كه بدان  دين جديدي تواند با زني از پيروان نمي . و)2( آيد

  شود. او بسبب مرتد شدن مستحق قتل است و اين فرصت به وي داده نمي
  .ارث مرتد  -2  

برد، اگر اين خويشاوند  شود از هيچيك از خويشاوندانش ارث نمي مرتد مي هك كسي
يشاوند مسلمان خرد، كه دين ندارد، از خو پيش ازاو بميرد، چون او ديني ندارد و كسي

، وكشته شد، يا خود مرد مال و دارائي او به  برد. هرگاه مرتد به اسالم برنگشت ارث نمي

                                         
  ميرد. مترجم آورد يا مي اسالم مي ينكهرسدكه او بحبس ابد مرتد معتقد باشد تا ا مي بنظر  - 1

شود  كم مي طالق ثالثه عددآيد و از  حنفيه مي گويند: مرتد شدن زوج طالق بائن بحساب مي فقهاي  - 2
    . مولف يعني يك طالق بائن است
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يك پيرمرد «.  رسد، چون او از زمان مرتد شدنش در حكم مرده است وارثان مسلمانش مي
نصراني راكه اسالم آورده بود، و سپس از اسالم برگشته بود، بحضور علي آوردند، 

ارثي دست يابي  بهاي تا  : شايد بدين جهت از اسالم برگشته گفت علي به وي حضرت
: نخير. سپس ازوي پرسيد: شايد از زني خواستگاري  گفت  ؟ وسپس به اسالم برگردي

اي تا او را بعقد شما درآورند، سپس  اند، لذا از دين برگشته اي و آن را به تو نداده كرده
حاال به اسالم برگرد و  : پس گفت وينخير. حضرت علي به :  گفت  ؟ دوباره مسلمان شوي

  . كنم گردم تا اينكه مسيح را مالقات مي : به اسالم برنمي مجددا مسلمان شو. او گفت
گردنش را زدند و ميراثش را به فرزندان مسلمانش داد.  حضرت علي دستور دادكه  لذا

. و ليث بن سعد و اسحاق  شده استروايت  نيزاينگونهكه ازابن مسعود  گفته است ابن حزم
اند و مذهب ابويوسف و محمد و روايتي از احمد نيز بر اين  بن راهويه نيزبدين راي داده

  .  است
  .بر غير خود واليت ندارد مرتد  -3

ازدواج دخترانش گردد يا  عقدتواند متولي  بر غير خود واليت ندارد، پس نمي مرتد
كه نسبت بدانان انجام داده باشد شرعا  ند. و هر عقديك كوچك خود ازدواج  براي پسران

  باشد، چون بسبب مرتد شدن واليت از او سلب شده است.  باطل مي

  مرتد  مال 
و ملكيت او بر مالش همچنان  كند، ، اهليت تملك را از مرتد سلب نمي شدن مرتد

د در اموال باقي است و از نظر مالكيت و امور مالي مانند كافر اصلي است و حق دار
، چون  كند و تصرفات مالي او نافذ و مجري است خويش بر حسب ميل خود تصرف

قتل و كشتن را   . اينكه او بسبب مرتد شدن استحقاق كامل است اهليت او از اين بابت
كند. چون شارع عقوبت و كيفر مرتد را تنها  دارد، حق تملك و تصرف را از او سلب نمي

كه به قصاص يا  ، بنابراين حكم او مانند حكم كسي است ده استكر قتل و كشتن او تعيين
  شود.  ملكيت يا تصرف مالي از او سلب نمي كه ، برجم بروي حكم شده است



   

  هفقه السن      1646 

 

 

  كافران  شدن مرتد به سرزمين  ملحق
مرتد به سرزمين حربي و كافران ملحق شود، اموال او همچنان در ملكيت او  هرگاه
ملكيت او  بشود و فرار او موجب سل ص اميني گذارده ميماند و در اختيار شخ باقي مي

  شود.  نمي

  شدن زنديق و دهري  مرتد
اي است فارسي كه اصل آن  كلمه »زنديق «گويند:  سجستاني و ديگران مي ابوحاتم

گفته  بوده يعني كسي كه بدوام دهر و روزگار معتقد باشد سپس گويد: ثعلب »زنده گرو «
گر  كسي كه بسيار حيله گويند براي مي »زندقي«نيست بلكه  »قزندي«: دركالم عرب  است

گويند، كه بدوام  مي »دهري«و  »ملحد«كنند  كه مردم اراده مي را بدينمعني »زنديق«باشد. 
  دهر عقيده داشته باشد.

ابن حجر عسقالني  لحافظ. ا ) دو خدائي ، از ثنويه است (»زنديق «گفته است  جوهري
 »مزدك «و  »ماني «و » ديصان«پيروان  »زندقه « »ملل و نحل«كتب  گويد: بقول مولفين 

  .)1(باشند مي
اي بياورد.خالصه  كسي است كه ديني از خود بسازد و نحله »زنديق «گويد:  نووي

كه مخالف دين حق است اگربه دين حق اعتراف  كسي :  سخن صاحب مسوي چنين است
نامند، و اگر در ظاهر و بزبان  مي »كافر «او را نكند و در ظاهر و باطن بدان ايمان نياورد، 

                                         
كه نور و ظلمت قديم هستند و با هم امتزاج يافته و همه جهان از آن  : مذهب آنان چنين است الصهخ  - 1

همه اهل شر از ظلمت و همه اهل خير از نورند و بايستي تالش شودكه  اند: گرفته مهدو تا سرچش
كشته شود.گويا بهرام جدكسري  كه هر نفسي نور از چنگ ظلمت رهانيده گردد پس الزم است

است سپس او را و  پذيرفتهكرد كه ماني را پيش خود بياورد و وانمود كرد كه دين او را  شتال
كه اسالم آمد زنديق بر اين  كردند، وقتي يارانش را كشت و گروهي باقي ماندند و از مزدك پيروي

عتي از كشتن بظاهر اسالم آوردند. بنا براي جما شد، جماعتي از اينها از ترس پيروان مزدك اطالق مي
كافر  كند و در نهان كه بظاهر ادعاي مسلمان شدن مي عبارت است از كسي  زندقه علماي شافعيه

    . مترجم رسدكه زنديق يا زنديك منسوب به زند و پازند است . مولف. بنظر مي است
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نامند. و اگر در  مي »منافق«كافر باشد، او را  بدان قلبكند و در نهان و ب بدين حق اعتراف
كند ولي بعضي از مسايل ضروري دين را برخالف روش  ظاهر و باطن بدين حق اعتراف

نامند. مانند  مي »زنديق«را او  كند اصحاب و تابعين و اجماع امت اسالمي تفسير و تاويل 
كه درقرآن آمده است نيز حق است  بگويد: قرآن حق است و بهشت و جهنم كسي اينكه

ولي مراد از بهشت همان سرور و شادماني حاصل از صفات و ملكان محموده و پسنديده 
كه از صفمات وملكات مذموم و  است و مراد از جهنم همان ناخشنودي و نكوهشي است

شود و در خارج و واقع بهشتي و جهنمي وجود ندارد، چنين شخصي  ند حاصل ميناپس
گروهيند كه  اينان « »أولئك الذين نهاني اهللا عنهم« ص. و اين گفته پيامبر زنديق است

، سپس مسوي  نه درباره زنديقان است. درباره منافقان » خداوند مرا از آنان نهي كرده است
كيفر و جزاي مرتدان را قتل قرار داده است تا مرتدان از  سالم كه شريعت ا گويد: همانگونه

كيفر و سزاي زنديقان را نيز  ارتداد برگردند و مذهب پوچ خويش را رها سازند، همين
كننده خويش در دين دست  تاويالت و تفسيرات فاسد و گمراه  زقتل قرار داده است تا ا

  گردند. بردارند و منصرف
كه با نص صريح و قطعي قرآن و سنت  ، تاويلي يل دو نوع است: تاو است گفته سپس 

  نبوي و اتفاق نظر و اجماع امت اسالمي مخالفت ندارد.
نص صريح و قطعي قرآن و سنت و اجماع برخورد و مخالفت  باكه  تاويلي است و

  . كيفر است نامند و مستوجب مي » زندقه«داردكه آن را 
يا منكر رويت و ديدن خدا در روز قيامت باشد هركس منكر شفاعت باشد  بنابر اين

 »حساب«و  »صراط«باشد يا منكر   - منكر و نكير - يا منكر عذاب قبر و سوال فرشتگان 
باشد خواه بگويد براويان اين احاديث اطمينان ندارم يا بگويد براويان اعتقاد و اطمينان 

اشدكه قبال آن را نگفته باشند اي ب كند و تاويل فاسد او بگونه دارم ولي حديث را تاويلي
  . استاو زندين 

كند و بگويد آنان  كه از شيخين ابوبكر صديق و عمر فاروق بدگوئي  كسي   همچنين و
بدانان مژده  صاهل بهشت نيستند با وجود اينكه حديث متواتر هست درباره اينكه پيامبر

كه  ني خاتم النبي آنستاست ولي مع لنبيينبهشت داده است يا اينكه بگويد محمد خاتم ا
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آيد) يا بگويد:  نه اينكه ديگر بعد از او نبي نمي ناميد ( »نبي«بعد از او نبايد كسي را 
كه بمعني انساني است مبعوث از جانب خداوند براي هدايت مردم و اطاعت او  نبوت

 و از بقاء بر خطا معصوم است و نبوت بهمين معني در امامان انواجب است و او ازگناه
چنين اشخاصي زنديق هستند. و جمهور متاخرين علماي )1( بعد از او نيز موجود است

. و اهللا اعلم و خدا  چنين اشخاصي قتل است كيفر ه حنفي و شافعي اتفاق دارند بر اينك
  . پايان سخن صاحب مسوي.  داناتر است به صواب

   شود؟ ساحر كشته مي آيا  

باتفاق علما هركس سحر را حالل بداند كافر  بخش است و نظر علما سحر اثر  باتفاق
علما اختالف دارند در اينكه آيا سحر كه اثر دارد، آيا اين اثر حقيقت است  شود. ليكن مي

  .؟ يا تخيل و آيا سحر خود كفر است يا كفر نيست
  اند: درباره خود ساحر نيز اختالف كرده بنابراين

كند،  دهد و سحر مي مي يمسحر را تعلكه  اند: ساحري و مالك و احمدگفته ابوحنيفه
  . ، او را كشت كافر است بايد بدون طلب توبه از وي چون

كفر  كند، كه بدان سحر مي  گويند: اگر فعل ساحر يا كالمي شافعيه و ظاهريه مي علماي
اينكه  رآيد و احكام مرتد بروي جاري است مگ باشد ساحربوسيله آن مرتد بحساب مي

شود چون او كافر نشده است بلكه  كشته نمي عل او و كالم او كفر نباشد،كند. و اگر ف توبه
  . مرتكب عصيان و گناه شده است

كبيره است و ساحر بسبب سحرش كشته  گناهان كه سحر از جمله پيدا است چنان
، پس  شود، مگر اينكه معتقد به حالل بودن آن باشدكه در آن صورت مرتد است نمي

كه خداوند  ، بلكه بسبب حالل دانستن چيزي تحق قتل نيستساحربوسيله خود سحرمس
  . داند، مستحق قتل است آن را حرام مي

                                         
شيعه نيز . و  قاديانيه درباره غالم احمد پيغمبر دروغين چنين اعتقادي دارند. مولف برخي كه همانگونه - 1

  براي امامان خود همين عقيده را دارند.
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، فقيل: يارسول اجتنبوا السبع الموبقات«:  گفت صروايت كرده است كه پيامبر ابوهريره
اليتيم، اهللا وما هن؟ قال: الشرك باهللا، والسحر، وقتل النفس التي حرم اهللا قتلها إال بالحق، وأكل ما 

كه  اي  گناه كبيره از هفت   « »وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات
كننده هستند بپرهيزيد، سوال شد كه اي پيامبر خدا چه چيزهستند آنها؟ فرمود:  هالك

كرده  كسيكه خداوند كشتن او را حرام شريك قرار دادن براي خدا، و سحر، و كشتن 
، و خوردن ربا، و فرار در جهاد و  ، و خوردن مال يتيمان و بدستور اسالم ، مگر بحق است

كفر ساحر و وجوب قتل او را  ، ابن حزم داليل  به زنا] مومنمتهم ساختن زنان پاكدامن 
كه سحر  كرده و مورد مناقشه قرار داده است و گفته:به صحت پيوسته است بررسي 

گفته  ص، چون پيامبر قتل ساحر حالل نيست، چنانچه سحر كفر نباشد  خودكفر نيست
 »ال يحل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث: كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، ونفس بنفس« : است

- كافر شدن بعد از مسلمان شدن  ريختن خون مسلمان حالل نيست مگر در سه مورد: «
 نيستساحركافر  .» بناحقكسي  و مرتكب شدن زنا بعد از ازدواج و ارتكاب قتل -مرتد  

كه مرتكب قتل و زنا هم نشده است و درباره  . و معلوم است ايم همانگونه كه بيان داشته
قتل او نص صحيحي هم نيامده است تا به اين سه دسته ملحق شود مانند محارب با 

  شود. ملحق مي سته، پس او به اين سه د خداكه درباره او نص صريح آمده است
گويد: پس بيقين و بدون شك ثابت شدكه ريختن خون  و مي دهد ادامه مي سپس

  كه ساحر مرتد و حكم او حكم مرتد است. . شيعه معتقد است ساحر حرام است
 )1(و عراف هن كا

:  كاهن و عراف مستحق قتل هستند چون حضرت عمر گفت گويد: ابوحنيفه مي امام
كنند كشته  كه اگر توبه هركاهن و ساحري را بكشيد. و در روايتي از او آمده است

 توانند يكاهن يا عراف اگر معتقد باشد كه شياطين م گويند: شوند. متقدمين حنفيه مي نمي

                                         
كه با حدس و ظن  كسي است آورند و عراف براي او خبر مي واز جن دوستاني دارد  كه كسي : كاهن  - 1

  . مولف و مدعي علم غيب است گويد  سخن مي
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،  كهانت و عرافت شود و اگر معتقد باشدكه كافر مي دهند، هرچه را او بخواهد، انجام مي
  شود.  كافر نمي ، تخيل است نه حقيقت

 )1(با خدا و راهزني ربت محا

  ؟  بت با خدا چيست محارو  حرابت 
شود عبارت است از خروج و طغيان و  كه قطع الطريق و راهزني نيز ناميده مي حرابت

ج و  ، بمنظور ايجاد هرج و مر ، در سرزمين اسالمي اي وگروهي مسلح گري طايفه ياغي
خون ريزي و ربودن اموال و هتك ناموس و آبروي مردم و اتالف محصوالت و كشتن 

كارها مقابله با دين و اخالق و نظام و قانون  كردن آنها و هدفشان از اين تلفحيوانات و 
  باشد.

 -، تحت حمايت مسلمانان  كند اين گروه مسلح از مسلمانان باشند يا ازكافران مي فرق
يا از افراد هم پيمان با مسلمانان ياكافران حربي باشند، در ماهيت قضيه تغييري  - ذميين 

گروه  كه عدوان و تجاوز اين گري در قلمرو اسالم باشد، و مادام اين ياغي كه دهد مادام نمي
كه خون او در حمايت است و پيش از محاربه در مصونيت بوده  بر هركس واقع شود،

                                         
جنگ با خدا جنگ با خلق خدا است پس هر وقت نظم عمومي بوسيله شخصي يا  منظور از  - 1

. تحقق  بر خالف امنيت و آسايش همگاني صورت پذيرد .محاربه دامياصي مختل شود و اقاشخ
ها ترس و وحشت ايجادكند و  ها يا خيابانها يا جاده يابد و هركس با اسلحه سرد يا گرم دركوچه مي

  . آورد او محارب است پديدبĤن وسيله بجان يا مال و يا ناموس مردم تجاوز نمايد يا ترس و رعب 
كسي ياكسانيرا با تهديد بربايد و يا هر دو جرم را  ممكن است مرتكب قتل شود يا فقط مال حاربم

كند و در همه اين صور نه تنها بمجازات خواهد  گردد و يا با ضرب و جرح مالي تحصيل مرتكب
گرفتن مال و يا ارتكاب ضرب و جرح يا قتل   شخصي يا اشخاصي و بدون هديدرسيد بلكه بصرف ت

. پس هر عمل  سوره مائده خداوند براي او مقرر فرموده است 33كه در آيه  حق مجازاتي استمست
امنيت محل خلل وارد آورد در  وكه در داخل شهر يا روستا و يا خارج آن در نظم عمومي  مسلحانه 

اسالم جرم و ممنوع است و مرتكب خواه مرد يا زن باشد مسلمان باشد يا كافر محارب محسوب 
    . . مترجم 36- 1/35ود. بنقل از حقوق جزائي اسالم عباس علي محمود ج ش مي
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كه اگر  ، همانگونه ازكافران تحت حمايت مسلمانان ا، خواه از مسلمانان باشد ي است
شود، اگر فردي  محاربت با خدا شاملشان مي كنند و طغيان نمايند، عنوان جماعتي خروج

شود، پس هرگاه فردي از افراد داراي  گيرد اين عنوان شاملش مي نيز اين راه را پيش
باشد و بجان و مال و ناموس جماعتي تجاوز نمايد او نيز  نيروئيقدرت و تسلط و 

وكارهائي را كنند  محارب با خدا و راهزن است و هچنين اگر جماعتهاي مختلف نيز چنين
كنند كه نظم عمومي و جان و مال و ناموس مردم را بخطر اندازند، در مفهوم  پيشه 

هاي كشتار و ترور و باندهاي دزديدن اطفال و  داخل هستند مانند باند و دسته حرابته«
هاي مردم و باندهاي دزديدن زنان و  كودكان و باندهاي سرقت و دزدي از بانكها و خانه

اولياي امور، بمنظور  وتجاوز بدانها و فسق و فجور و باندهاي ترور حاكم  دختران براي
ايجاد فتنه و آشوب و ناامني و باندهاي نابودكردن مزارع وكشتن حيوانات و دامها عنوان 

،  گرفته شده است از حرب بمعني جنگ »حرابه«شود. كلمه  محارب بر همه آنها اطالق مي
نظام موجود جامعه و نظم عمومي  ليهه بر عك چون شخص يا اشخاص و جماعاتي

جنگند و ازطرف ديگر با  كنند از يك طرف با توده مردم مي ، قيام مي وآسايش همگاني
،  كه براي امنيت و آسايش عمومي و حفظ حقوق مردم است تعاليم و قوانين اسالمي

ين قيام برعليه كه ا به است همانگونه محار ، قوانينجنگند. پس اين طغيان و خروج از  مي
شود، قطع طريق و راهزني نيز ناميده  ، حرابت و جنگ با خدا ناميده مي مردم ودين مردم

ها بسته شود و مردم رفت و آمد نكنند از ترس  شودكه راه شود. زيرا اين عمل سبب مي مي
 يا ناموسشان بخطر افتد يا از ترس اينكه با چيزي روبرو شوندكه مالشانيا  انشاناينكه ج

 »بزرگكبري = دزدي  سرقت«قدرت مقابله با آن را ندارند بعضي از فقيهان آن را 
  .)1( اند ناميده

  با خدا جرم بزرگ است محاربت 

                                         
اند چون زيان آن براي عموم مسلمين است ولي دزدي عادي  آن را دزدي بزرگ نام نهاده بدينجهت - 1

  شود. كوچك مي براي يك فرد بخصوص است پس سرقت دزدي
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آيد لذا  كبيره بحساب مي  با خدا يا راهزني بزرگ ازجرمهاي بزرگ و گناهان محاربت
ارت و كلمات ترين عب ورزند سخت كه بدين جرم بزرگ مبادرت مي كساني خداوند براي

را بكاربرده است مانند محارب با خدا و رسول خدا و برانگيزندگان فساد و تباهي در 
كه از همه عقوبتها  كيفر و عقوبت را برايشان تعيين فرموده است ترين  روي زمين و سخت

$+ فرمايد: .كه مي تر است سخت yϑ‾ΡÎ) (# äτℜ t“ y_ t Ï% ©!$# tβθ ç/ Í‘$ pt ä† ©! $# …ã&s!θ ß™u‘uρ tβöθ yè ó¡tƒ uρ ’Îû ÇÚ ö‘F{$# 

# �Š$|¡ sù βr& (# þθè=−G s) ãƒ ÷ρ r& (# þθç6‾=|Á ãƒ ÷ρ r& yì ©Üs) è? óΟÎγƒÏ‰ ÷ƒr& Νßγè=ã_ ö‘r& uρ ô ÏiΒ A#≈n=Åz ÷ρ r& (#öθ xΨãƒ š∅ ÏΒ ÇÚ ö‘F{$# 4 
š�Ï9≡sŒ óΟ ßγs9 Ó“÷“ Åz ’ Îû $ u‹÷Ρ ‘‰9$# ( óΟ ßγs9 uρ ’ Îû Íο t�Åz Fψ$# ë># x‹ tã íΟŠÏà tã ∩⊂⊂∪_ ]:آنهاكه با   «]. ٣٣ املائدة

كنند و در روي  مخالفت مي صخيزند و با خدا و پيامبر خدا و پيامبر او بجنگ برمي
و با تهديد به اسلحه به جان و مال و ناموس مردم حمله  زنند ( زمين دست به فساد مي

كشته و اعدام شوند يا بداركشيده شوند يا يكي از   كه كيفر و سزاشان آنست   كنند) مي
) بريده شود  دست راست و پاي چپ يكي از پاهايشان بعكس يك ديگر (دستهايشان و 

سرزمين خود) تبعيد شوند. اين مجازات براي آنان خواري در دنيا است  يا ازآن سرزمين (
 ص. و پيامبر » و در آخرت مجازات و عذاب بزرگي دارندكه عذاب دوزخ است

خار انتساب به اسالم بدور گردد از شرف و افت  فرمايد هركس مرتكب اين جنايت مي
هركس بر عليه ما سالح بردارد و  « »من حمل علينا السالح فليس منا« فرمايد: كه مي است

كه آن را  بناحق با ما بجنگد، او برراه و هدايت ما نيست چون سالح مسلمان براي آنست
و ناامني كشتن و ترساندن  دركمك و ياري و دفاع از اسالم و مسلمين بكار گيرد نه براي

  . » مسلمانان
كه در حال زندگي  اند. هرگاه چنين كسي و مسلم آن را از ابن عمر روايت كرده بخاري

اين شرف انتساب به اسالم را نداشته باشد، بعد ازمرگ نيز آن را ندارد، زيرا مردم در حال 
آنگونه  ميرند و برهر حالي بميرند و بر هرحالتي باشند آنگونه مي رگونهحيات و زندگي ه

من خرج على الطاعة، وفارق «:  گفت صكه پيامبر كرده است شوند. ابوهريره روايت زنده مي
بر  كه ميهركس از اطاعت حاكمي از حاكمان اسال  « »الجماعة ومات، فميتته جاهلية

كند و از جماعت مردم كه بر اطاعت حاكم  حكومت وي اجماع حاصل شده است خروج
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شان نظمي بخود گرفته است و وحدتشان بوجود آمده و از  امعهاند و ج خود اتفاق كرده
او بمانند كافران  ميردحمله دشمن محفوظ هستند جدا شود و بيرون آيد، و در اين حال ب

  . كرده است . مسلم آن را نقل  » ميرد و از جامعه مسلمين بريده است و مردمان جاهلي مي
  كسي در حكم محارب است  محاربت = چه شرايط

بت شوند و اين  كيفر مقرر و معين محار  محاربين شرايطي وجود دارد تا مستحق براي
  گردد: و جنايت درباره آنان ثابت مجر

  .اهل تكليف باشند : بايد تكليف  -1
  .مسلح باشند -2
  .)1(از مناطق آباد باشند بيرون -3
اين شروط اتفاق  اقدام آشكارا يعني خود را آشكار سازند. البته علما درباره همه  -4

  گردد:  ندارند بلكه درباره آنها اختالفاتي وجود داردكه بشرح زير خالصه مي
  تكليف  شرط  -1  

شودكه عاقل و بالغ باشد، چون اين دو صفت شرط تكليف  محارب شناخته مي كسي
نابالغ و ديوانه هر اندازه در اعمال  ودكك باشند. پس و شرط اجراي حدود درباره مجرم مي

آيند چون شرعاً اهل تكليف نيستند  بحساب نمي »محارب«اربت شركت داشته باشند مح
بين شركت  كه با محار كودكان و ديوانگاني   و در اين باره فقها اختالف ندارند ولي درباره

  سهيم باشند اختالف دارند.  »رابتح«داشته و در عمل 

                                         
آبادي اسلحه بكشند و بزور مال مردم را االسالم ابن تيميه ميگويد: اگر محاربين در شهر و  شيخ  - 1

كنند. ولي بيشتر فقها بر آنانند  توانندكمك و ياري طلب بگيرند آنان دزدند نه محارب چون مردم مي
كند بلكه در شهر بيشتر مستحق عقوبت است چون  نمي رقكشيدن در شهر و روستا و بيابان ف اسلحه

ر مناطق آباد امنيت و آسايش را بهم بزند بيشتر كه د كسي مناطق آباد جاي امن و آسايش است پس
ولي مسافر  گيرد  كيفر دارد زيرا در مناطق آباد همه اموال اشخاص در معرض خطر قرار مي استحقاق 

: تفسير قاسمي ج  در بيابان معموال همه اموال خويش را همراه ندارد. براي تفصيل و اراء بيشتر ر ك
  . مترجم 182-  6/172
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ه از اطفال و ديوانگان شود بعلت اينك آياكيفرو عقوبت از محاربين ساقط مي كه
  شود؟  همكارشان ساقط مي

گويند: هرگاه عقوبت و كيفر از بعضي از مجرمين ساقط شد از بقيه  حنفيه مي علماي
همه مجرمين مسئوليت مشترك دارند و هرگاه كيفر  بار اينكهشود، باعت نيزساقط مي

ئم عادي بدانها اند بعنوان جرا محارب با خدا ساقط شد درباره اعمالي كه مرتكب شده
باره مجرمين  كه براي اين جرائم در نظرگرفته شده در شود و كيفرهاي عادي نگاه مي

و ورثه مقتول  »دمولي «مثال اگر جرم ارتكاب قتل باشد به  شود. براي ميمحاربين اجرا 
كند و  تواند قصاص تواند گذشت كند و مي شودكه ولي دم و صاحب خون مي مراجعه مي

  .  كيفر هر جرمي مشخص شده است  گردد كه بت ديگر جرائم رفتار ميهمينطور بنس
كه هرگاه حد وكيفر  و مقتضاي مذهب مالكي و مذهب ظاهريه و ديگران آنست  

كه با آنان  محارب با خدا ازكودكان و ديوانگان ساقط شد، از افراد بالغ و عاقل و مكلف
حق اهللا است و درباره حق اهللا شود چون حد محارب با خدا  اند ساقط نمي شريك بوده

  .  افراد مورد توجه نيستند بلكه اجراي حد مورد توجه است
بودن و مذكربودن و حريت و آزاد بودن براي محارب بودن شرط نيستند چون  مرد

مونث بودن و بنده و برده بودن در جرم و جنايت محاربت تاثيري ندارد.گاهي زن و عبد 
توانند تدبير و مشاركت بسزا در  دارندكه ديگران دارند و مي و بنده همان قدرت و نيروئي

در احكام محاربه با ديگران  . پس)1( تمرد و عصيان داشته باشند و اسلحه بدوش بكشند
  فرقي ندارند. 

  حمل سالح و مسلح بودن  شرط  -2
كه اسلحه داشته باشند چون محاربين با نيروي سالح و تكيه  محاربين شرط است براي

توانند ازخود  كنند، پس هرگاه اسلحه نداشته باشند نمي آن بدين عمل مبادرت مي بر

                                         
شرط دانسته است چون زنان مهربان هستند و داراي بنيه  هذكورت و مرديت را در محارب هابوحنيف - 1

.  كرده است توانند اهل محاربه باشند و طحاوي خالف آن را نيز از او روايت باشند نمي ضعيف مي
  مولف
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و سنگ مسلح باشند آيا محاربند؟ فقها  عصاكنند ومانع حمله بخود شوند. هرگاه با  دفاع
دراين باره اختالف نظردارند: امام شافعي و مالك و حنابله و ابويوسف و ابوثور و ابن 

شخاص نيز محارب هستند چون نوع سالح و كثرت آن معتبر گويند اينگونه ا حزم مي
گيرد  اي انجام نيست بلكه قطع طريق و راهزني معتبر است پس اين عمل با هر وسيله

  گفته است چنين اشخاصي محارب نيستند. بت است ولي ابوحنيفه محار
  شرط صحراء و دوري از آباداني  -3

بايستي در صحرا و بيابان صورت گيرد تا  اند كه اعمال محاربت كرده فقها شرط  بعضي
آن محارب شناخته شوند اگر در داخل شهر و روستا آن را انجام دهند محارب  مالنعا

كه واجب است حد قاطع الطريق است و قطع طريق و راهزني در  نيستند. چون آنچه
صحرا و بيابان است و در شهركمك و ياري امكان دارد و متجاوزين شوكت و قدرتي 

گرند و اختالس حدي ندارد. اين  پس محارب نيستند بلكه دزدند و اختالس دارندن
مذهب ابوحنيفه و ثوري و اسحاق و اكثر فقهاي شيعه است و خرقي از علماي حنابله در 

  . وجيز نيز آن را گفته است
و صحرا و بيابان يكي است  ستاديگر از فقهاء برآن هستندكه حكم شهر و رو گروهي
بت در شهر  شود بعالوه زيان محار بي را شامل مي م آيه عام است و هر محارچون مفهو

گردد. بنابراين  بزرگتر است پس بطريق اولي اين مجازات شامل حال محارب در شهر مي
  ، محارب هستند.  و قتل نهبكار دزدي و سلب و  همه باندهاي جنايت

.  ليث و مالكيه و ظاهريه است اين مذهب امام شافعي و حنابله و ابوثور و اوزاعي و و
كه  كسي كه اين اختالف بتبعيت اختالف واليات و شهرها پديد آمده است چنين پيدا است

غالب منطقه و محلي خويش را در  ضاعصحراء و بيابان را شرط دانسته است او
به پيش نيامده است و  نظرگرفته است و يا در زمان آنان در شهرها اين محار

اند. لذا  دانند درشهرها نيز با اين حال رو برو بوده كه صحراء را شرط نمي كساني برعكس
ضعيف باشد اين حاالت ناامني نيز جزو  حاكمكه نيروي   گويد وقتي امام شافعي مي

آيد و اگر نيروي حاكم ضعيف نباشد محاربه نيست بلكه اختالس  محابه بحساب مي
  . است
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  مجاهره و آشكارا بودن  شرط -4
كه بايستي اين اعمال ايجاد ناامني و بهم زدن نظم  ه شروط محاربه آنستجمل از

گيرد، اگر اموال را پنهاني  ريزي بصورت آشكارا و علني صورت عمومي و قتل و خون
شود. و اگر اموال را بربايند و فراركنند  بدزدند آنان دزدند و حكم سارق بر آنان اطالق مي

  شود.  ميراهزن درباره آنان جاري نآنان دزدند و حكم قاطع الطريق و 
وهمچنين اگر يك نفر يا دو نفر بر آخر قافله يورش بردند و چيزي نبودند آنان نيز   

قاطع الطريق نيستند چون قدرتي و قوتي ندارند. ولي اگر بر عده اندكي يورش برند و بر 
يه و حنفيه و آيند و اينست مذهب شافع كنند قاطع الطريق ومحارب بحساب مي  آنها غلبه

العربي مالكي گفته است  اند ابن كرده  ، و ظاهريه با اين مذهب مخالفت حنابله و مالكيه
به عام است خواه در شهر باشد يا در بيابان اگر چه  كه محار رسد اينست كه بنظرم مي  آنچه

شود و معني  تر است ولي بهرحال محاربه شامل آن مي بعضي از بعضي فاحشتر و زشت
، اگركسي در شهر با چوبدستي و امثال آن  ت و راهزني در آن موجود استحراب

تر است و  ، چون سزاي او سخت كرد و طغيان نمود، بايستي با شمشير او را كشت خروج
او دزدكي و پنهاني و با استفاده از غفلت ديگران براهزني پرداخته است و عمل و رفتار او 

. لذا در قتل آشكارا و مجاهره عفو صحيح  تر است زشت ، كردن از مجاهره و آشكارا اقدام 
، عفو صحيح نيست و  شود، ولي در قتل ترور و كشتن پنهاني است و تبديل به قصاص مي

، سپس گفته  كه راهزني موجب قتل است گيريم آيد پس نتيجه مي محاربه بحساب مي
ايت پيش من ، شك گروهي مسلمان كه متصدي قضاوت بودم از دست : روزگاري است

اند  گرفته كرده و راهزني نموده و زني را بزور از شوهرش گروهي خروج آوردند كه بر عليه
كرده و دستگير نموده بودند و پيش من  و به وي تجاوزكرده بودند سپس آنان را تعقيب

،  آوردند، من در اين باره از مفتياني كه خداوند مرا بدانان گرفتار ساخته بود، سوال كردم
اند، محارب نيستند چون محابت درباره  كه بدين زن تجاوز كرده واب دادند اين راهزنان ج

عجبا مگر  ، »إنا هللا وإنا إليه راجعون« : گفتم . من در جواب آنان  اموال است نه درباره ناموس
به  تجاوزتر است از محاربت درباره اموال و  ايدكه محاربت درباره ناموس زشت ندانسته

اموال است و مردم راضي هستند كه اموال و  بهتر از تجاوز  طرناكتر و زشتناموس خ
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دهندكه زن و  دارائيشان را در جلو چشمشان بربايند و بگيرند ولي هرگز رضايت نمي
   .!! كنند؟ دخترشان را جلو چشمشان بربايند و بگيرند و تصرف

،  كرده است تعيين  براي محارب ندكه خداو تر و باالتر از عقوبتي عقوبت سخت اگر
كنند و ناموس مردم را بربايند. بيگمان  كساني بودكه تجاوز ناموسي ، براي داشت وجود مي

، بزرگترين مصيبت است و مصيبتي  مصاحبت با شما، نادانان بويژه درباره قضاوت و فتوي
درست مانند محارب است پس  : تروريست استگفته  ، قرطبي باالتر ازآن نيست

كند اگرچه  را بربايد و تصرف  كندكه انساني را بكشد، براي اينكه مالش وششك اگركسي
كند، سپس  اش شود يا در مسافرت او را همراهي بروي او اسلحه نكشد بلكه داخل خانه

او محارب است و بعنوان حد محارب با خداكشته  شدبه وي زهر بخوراند و او را بك
  گويد: كه مي يزقريب بدين مضمون استشود، نه بعنوان قصاص و سخن ابن حزم ن مي

كند و  ترساند و در راهها ايجاد ناامني مي پردازد و راهگذران را مي كه به نزاع مي كسي
، در شب باشد يا در روز، در شهر باشد يا  باشد يا بدون سالح  دارد، مسل فساد بر پا مي

باشد يا نداشته باشد، مردمان  ، در قصر خليفه باشد يا در مسجد، خواه سپاه داشته در بيابان
يا در قالع  شتهبيابان مورد تعرض قرارگيرند، يا اهل روستا، در خانه خويش سكونت دا

، يكنفر يا بيشتر باشند، هركس  حصين باشند، اهل شهر بزرگ يا اهل شهركوچك
راهگذران را مورد يورش و حمله قرار دهد و ياكشتار يا نبودن اموال يا ايجاد ضرب و 

خواه زياد باشند يا  كند، شتح يا هتك ناموس در راهها ايجاد ناامني و خوف و وحجر
  گردد.  ، محارب با خدا هستند و حد محارب درباره آنها اجرا مي اندك

تر  تر و وسيع مذهب ابن حزم درباره محاربان با خدا از همه مذاهب گسترده بنابراين
در راهها  و بهر صورتبهر وسيله است و مذهب مالكيبه نيزچنين است زيرا هركس 

  .  كند محارب است و مستحق عقوبت محارب با خدا است ايجاد ناامني و رعب و وحشت

  وكيفر محاربت با خدا عقوبت

$+ فرمايد: درباره عقوبت محاربت با خدا مي خداوند yϑ‾Ρ Î) (# äτℜ t“y_ t Ï%©! $# tβθ ç/ Í‘$ pt ä† ©! $# 

…ã&s!θ ß™u‘uρ tβöθ yè ó¡tƒuρ ’ Îû ÇÚ ö‘F{ $# # �Š$ |¡sù βr& (#þθ è=−G s) ãƒ ÷ρ r& (# þθç6‾=|Á ãƒ ÷ρ r& yì ©Ü s)è? óΟ ÎγƒÏ‰ ÷ƒr& Νßγè=ã_ ö‘r& uρ ôÏiΒ 
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A#≈ n=Åz ÷ρr& (#öθ xΨãƒ š∅ÏΒ ÇÚö‘F{$# 4 š� Ï9≡sŒ óΟ ßγs9 Ó“÷“ Åz ’ Îû $ u‹÷Ρ ‘‰9$# ( óΟ ßγs9 uρ ’Îû Íο t� ÅzFψ$# ë># x‹ tã 

íΟŠÏà tã ∩⊂⊂∪ āω Î) šÏ% ©!$# (#θç/$s? ÏΒ È≅ ö6s% β r& (#ρâ‘Ï‰ ø) s? öΝÍκö� n=tã ( (# þθ ßϑn=÷æ$$ sù āχ r& ©! $# Ö‘θ à xî ÒΟ‹Ïm§‘ 

به فساد  زمينكنند و در  كه با خدا و رسول او محاربه مي كساني  « ].34-33 املائدة:[ _∪⊇⊃∩
شوند يا بداركشيده شوند يا يكي از دستها و  كشته  كهزنند سزايشان اينست  دست مي

) بريده شود يا ازآن سرزمين  دست راست و پاي چپ ( يكي از پاهايشان بعكس يكديگر
در آخرت مر ايشان را عذابي  وتبعيد شوند. اين مجازات براي آنان خواري در دنيا است 

خدا توبه آنها را  كنند، بدانيد ( بزرگ است مگر آنها كه قبل از دست يافتن شما برآنان توبه
  . » پذيرد) خداوند آمرزنده و مهربان است مي

كرده و در راهها ايجاد ناامني و  كه خروج  آيه درباره مسلماناني نازل شده است ينا

%āωÎ) šÏ+ كرده بودند، بدليل فساد و تباهي ©! $# (#θç/$s? _.  
علما اجماع دارند براينكه مشركان هرگاه بدست مسلمانان بيفتند و اسالم بياورند  چون

پيش از اسالم آوردنشان گناهاني را كند اگرچه  اسالم جان و مالشان را حمايت مي
  مرتكب شده باشندكه مستوجب عقوبت باشد:

+≅ è% zƒÏ% ©# Ïj9 (# ÿρ ã�xŸ2 β Î) (#θßγtG⊥ tƒ ö�xøó ãƒ Ο ßγs9 $ ¨Β ô‰ s% y#n=y™...∩⊂∇∪_  :بگو  «]. 38[األنفال 
 شان مورد گذشته كه اگر دست از كفر بردارند و اسالم بياورند گناهان و كارهاي  كافران به

  .»گيرد بخشش قرار مي
بين اسالمي نازل شده است و معني آن چنين  مقرر شد كه اين آيه درباره محار پس

، با مسلمانان بجنگ  كه بوسيله ايجاد هرج و مرج و اضطراب و نگراني و ترس است
اند و آنان  پرداخته و با مخالفت و عصيان با تعاليم اسالمي و با اسالم نيز، بجنگ پرداخته

كه جنگ با مسلمانان و مخالفت با  ، دين جهت محارب با خدا و رسول او ناميده استب ار
سوره  9كه درآيه  ، بمنزله جنگ با خدا و رسول او است همانگونه مصالح عمومي مسلمين

šχθãã+ فرمايد: بقره مي Ï‰≈sƒ ä† ©! $# t Ï% ©!$# uρ (#θãΖtΒ# u...∩∪_ ]:به  نبا خداوند و مومنا  «]. 9 البقرة

tβθ+: گفته است  . قرطبي . پس محاربه در اين آيه مجازي است»پردازند مخادعه مي ç/Í‘$ ptä† 
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©! $# …ã&s!θ ß™u‘uρ_ تواند با خداوند جنگ كند و كسي از  استعاره و مجاز است زيراكسي نمي
آيد و او از اضداد و انداد بدور و پاك و منزه است پس مضاف مخذوف  عهده او برنمي

كه خداوند اذيت و آزار اولياي خويش راگناه بزرگ  بس از» اولياء اهللا بون ريحا« است يعني
كه قرض و وام دادن به فقيران و  داند، جنگ با آنان را بخود نسبت داده است همانگونه مي

+ : بحساب آورده است خودبينوايان را، قرض دادن به  ¨Β #sŒ “Ï%©! $# ÞÚ Ì� ø) ãƒ ©! $# $�Êö� s% 

$YΖ|¡ym...∩⊄⊆∈∪_ ]:وبدينوسيله مهرو عطوفت مردم را نسبت بدانان جلب فرموده  ].245 البقرة
فرمايد: اي  خداوند مي « »استطعمتك فلم تطعمني«است و در حديث صحيح آمده است 

، تو به من طعام ندادي يعني بندگان نيازمند من از تو  كردم ، من ازتو طلب طعام بنده من
  قرطبي . پايان سخن  » كردند... طلب طعام

  :  مائده 33:  شان و سبب نزول اين آيه 
) به مدينه  عرنيه از مشركان عرب از قبيله معروف ( گويند جمعي  علما مي جمهور

هواي مدينه به آنها نساخت و بيمار شدند و رنگشان  وآمدند و مسلمان شدند اما آب 
طه خوش آب و براي بهبودي آنان دستورداد، به خارج مدينه درنق صزرد شد، پيامبر

 ادهبردند، بروند و ضمن استف هوائي از صحرا كه شتران زكات را براي چرا به آنجا مي
كردند و  كنند. آنها چنين ازآب و هواي آنجا، از شير تازه شتران نيز به حدكافي استفاده

چوپانان شتران را كشتند و  صبدانجا رفتند و چون بهبودي يافتند بجاي تشكر از پيامبر
كرده و از دين   و شتران را غارت كور كردند پايشان را بريدند و چشمانشان را دست و

  اسالم برگشتند و مرتد شدند.
 صكنند و بزودي دستگير شدند و بحضور پيامبر دستور داد آنان را تعقيب   صپيامبر

كه با   را كور كردند كاري چشمانشانآوردند و دستور داد دست و پايشان را بريدند و 
 »حره«و آنان را در خارج مدينه در زمين سنگالخي  - كرده بودند با آنان شد  نان چوپا

  . »داد تا اينكه از تشنگي جان دادند كردند و كسي بدانان آب نمي انداختند، طلب آب مي
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دزدي و قتل و كفر بعد از ايمان را مرتكب شدند و  كه بودند،قومي  گويد: آنان ابوقالبه 

$+ ل خدا بودند و خداوند اين آيه را:محارب با خدا و رسو yϑ‾ΡÎ) (# äτℜ t“ y_ tÏ% ©!$# tβθ ç/ Í‘$ ptä† ©! $# 

…ã&s!θ ß™u‘uρ...∩⊂⊂∪_ ]:نازل كرد.]. ٣٣ املائدة  

  كه اين آيه مقرر داشته است  و كيفرهايي  عقوبت
كه به جان ومال  كساني اين آيه براي محاربان با خدا و رسول خدا، هك و كيفري عقوبت
كرده است يكي از چهار  كنند، تعيين كنند و در روي زمين فساد برپا مي له ميمردم حم

  :  مجازات وكيفرهاي زير است
  شوند.  كشته  -1
  يا بدار آويخته شوند.  -2
  و پاي چپ آنها بريده شود. تدست راس يا -3
  كنند تبعيد شوند. كه درآن زندگي مي از زميني يا -4

اند و بعضي از علماگويند اين حرف عطف  درآيه آمده »او«با حرف عطف  كيفرها اين 
را  ين مجازاتهاتواند يكي از ا فهماندكه حاكم مي براي تخيير و ترديد است و مي »او«

دهد اجراكند نه همه  كه خود با توجه به اوضاع و احوال تشخيص مي برحسب مصلحتي
از اين مجازاتها را  اند، خود يكي كه مرتكب شده آنها را و بدون توجه به نوع جرمي

  كند. انتخاب مي
در اين آيه براي تنويع است نه براي  »يا -او «اند حرف عطف  بيشتر علماگفته ولي

تخيير، پس بايستي حاكم با توجه به نوع جرم و متناسب با آن به ترتيب يكي از آنها را 
  .)1(ندكه بدلخواه خود يكي ازآنها را انتخاب ك  كند و حاكم مخير نيست انتخاب

  دانند  را براي تخيير مي »او = يا«حرف عطف  كه كساني  دليل  
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رساند و در سنت چيزي  گويند مقتضاي لغت عرب و نظم آيه تخيير را مي مي گروه اين
درآيه غير تخيير باشد، پس هركس محارب  »و«كه بمموجب آن معني   ثابت نشده است

اد و تباهي دست بزند سزا و كيفر او يا با خدا و رسول خدا باشد و در روي زمين به فس
  .  قتل است يا بدار كشيدن يا دست و پا بريدن يا تبعيد است

گزيند،  كيفرها را برمي دهد يكي از اين كه خود تشخيص مي حاكم بر حسب مصلحتي  
بان دست به قتل و كشتار نزده باشند و خواه مال را نبوده باشند يا نربوده باشند  خواه محار

كه  ، اه يك جرم مرتكب شده باشند يا بيش از يك جرم و در آيه چيزي نيامده استو خو
باره محاربان اجراكند يا آنان  بموجب آن حاكم بتواند بيش از يكي از اين چهار كيفر را در

  را بدون مجازات بگذارد.
: امام و حاكم اسالمي بر حسب ظاهر آيه در اجراي  : ابوثور گفته گفته است قرطبي

. امام مالك و ابن عباس و سعيد بن المسيب و عمر بن  كي از مجازاتها، مختاراستي
اند امام و پيشواي مسلمين مخير است  گفته و مجاهد و ضحاك و نخعي همگي عبدالعزيز

در اينكه يكي ازكيفرهاي چهارگانه فوق را درباره محاربان با خدا اجراكند. ابن 
كند و اين قول بهتر  قرآن باشد معني تخيير را افاده مي در »او«: هرجاكلمه  گفته است عباس

  خواند. با ظاهر اين آيه نيز مي
كه در آيات نظير اين نيز  براي تخيير است همانگونه »و ا«حسب ظاهر  كثيرگويد: بر ابن

Ö...+ براي تخيير است مانند آيه زير در كيفر صيد و شكار: !# t“ yfsù ã≅ ÷WÏiΒ $tΒ Ÿ≅ tFs% zÏΒ ÉΟ yè̈Ζ9 $# 

ãΝä3øt s†  ÏµÎ/ # uρsŒ 5Α ô‰tã öΝä3Ψ ÏiΒ $Nƒô‰ yδ x{ Î=≈t/ Ïπ t7÷è s3ø9 $# ÷ρr& ×ο t�≈¤ x. ßΘ$ yè sÛ tÅ3≈|¡ tΒ ÷ρ r& ãΑ ô‰tã y7Ï9≡sŒ 

$YΒ$ u‹Ï¹...∩∈∪_ ] :ايد شكار را در حال احرام به قتل  اي كساني كه ايمان آورده «]. 95املائدة
اي معادل آن از چهارپايان  برساند بايد كفارهنرسانيده و هركس از شما عمداً آنرا به قتل 

كنند و به صورت قرباني به  عادل از شما معادل بودن آنرا تصديق نفركه دو  اي بدهد كفاره
  . » كند يا معادل آن روزه بگيرد... كعبه برسد يا بجاي قربان اطعام مستمندان  )  حريم (
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$ uΚsù tβ%x. Νä3ΖÏΒ...+ : كفاره فديه باره  مانند آيه زير در و ³ÒƒÍ÷£∆ ÷ρ r& ÿ Ïµ Î/ “]Œ r& ÏiΒ  Ïµ Å™ù&§‘ 

×π tƒô‰ Ï sù ÏiΒ BΘ$uŠÏ¹ ÷ρ r& >π s% y‰|¹ ÷ρr& 77Ý¡ èΣ...∩⊇∉∪_ ]:هركس از شما بيمارباشد يا  « ].196 البقرة
دهد عبارت  اي كه مي و ناچار بايد سرش را بتراشد) فديه و كفاره درسرش ناراحتي باشد (

تاوان  وكفاره  ، يا درباره  » قه و احساني يا گوسفندي قرباني كند...است از روزه يا صد

ÿ…çµ...+ فرمايد: قسم مي è? t�≈¤ s3sù ãΠ$ yèôÛÎ) Íο u� |³tã tÅ3≈|¡ tΒ ôÏΒ ÅÝy™÷ρ r& $ tΒ tβθ ßϑÏè ôÜè? öΝä3Š Î=÷δ r& ÷ρr& 

óΟ ßγè? uθó¡ Ï. ÷ρ r& ã�ƒÌ� øtrB 7π t6s% u‘...∩∇∪_ ]:كستن قسم اطعام ده نفر كفاره و تاوان ش  «]. 89 املائدة
اي را  اش يا ده نفر را لباس بپوشاند يا بنده مسكين است ازمتوسط خوراك خانواده

براي تخيير است پس دراين آيه نيز براي  »او«اين آيات حرف عطف  . در »آزادكند...
  .  تخيير است

  براي تنويع است  »او« گويند  كه مي كساني  حجت و دليل  
،  براي تنويع عقوبت است يعني حاكم با توجه به نوع جرم »و ا«گويند  كه مي  دوم گروه

كه از ابن عباس نقل  اند به روايتي كرده يكي از اين چهار عقوبت را تعيين مي كند. استدالل
شده است و ابن عباس از همه بيشتر از لغت و زبان عرب و معني قرآن كريم آگاه بوده 

محاربان دست  هرگاه«:  كه اوگفت كرده است ز او روايت. امام شافعي در مسند خود ا است
شوند و هرگاه تنها كشتار كردند و  بكشتار و ربودن و گرفتن اموال زدند، بدار كشيده مي

شوند. هرگاه اموال گرفته  شوند و ديگر بدار آويخته نمي اموال را نگرفته بودندكشته مي
شود و هرگاه در راهها  بريده مي شانچپباشند و كشتار نكرده بودند، دست راست و پاي 

كرده بودند و ترس و وحشت پديد آورده و اموالي را تصرف نكرده بودند،  ايجاد ناامني 
  شوند. تبعيد مي
كرده است اگر  كه ابن جريرطبري در تفسير خود روايت حديثي«:  است كثيرگفته ابن 

گويد: علي  كه مي  گفته است  كه ابن عباس ، بر اين تفصيل است واهگ سندش صحيح باشد،
اند كه عبدالملك بن مروان  كرده بن سهل و وليد بن مسلم از يزيد بن حبيب برايمان نقل

داد كرد. انس به وي نوشت و به وي خبر  طي نامه از انس بن مالك درباره اين آيه سوال
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اسالم برگشته كه از نازل شده است »بجيله«گروهي از عرني ها از قبيله   اين آيه درباره كه
و چوپان شتران صدقه راكشته وشتران را با خود برده و در راهها ايجاد ناامني و خوف و 

از جبرائيل درباره داوري  صبركرده بودند و حضرت پيام ترس نموده و تجاوز ناموسي
هركس مالي را دزديد و در راهها ترس و ناامني «درباره محارب سوال كرد كه گفت: 

كن و  كافات دزدي دستش را ببر و درمكافات ناامني راهها پايش قطعپديد آورد در م
، و هركس مرتكب قتل شده بود و در راهها ترس و  بكش اكرده بود او ر  هركس قتل

  . »كن  آويزانناامني ايجادكرده بود و به ناموس مردم تجاوز كرده بود او را بدار 
، نه براي  عقوبتهاي محارب است دهد آيه براي تفصيل ترجيح مي كه كسي اند: وگفته
، درجاتي قرار داده است چون افساد  براي اولين فساد و تباهكاري وندگويد: خدا تخيير مي

كشتار و بعضي به نبودن اموال و بعضي به هتك  ، بعضي به و تباهي آنها متفاوت است
 دوراهزنان زنند. بعضي از  كشت و زرع و دامها دست مي ناموس و بعضي به از ميان بردن
شوند بنابراين  شوند و بعضي بيشتر از دو تا را مرتكب مي نوع از اين جرمها را مرتكب مي

تواند مخير باشد درعقوبت و مجازات هركس كه بخواهد بدل خواه خود، بلكه  حاكم نمي
، مجازات  كرده است كه  و افسادي   بايد هرمجرمي را برحسب ميزان و درجه جرمش

#) + فرمايد: كه خداوند مي ، نصاف همين استنمايد و عدل و ا äτℜt“ y_ uρ 7πy∞ÍhŠy™ ×πy∞ÍhŠy™ 

$ yγè=÷WÏiΒ...∩⊆⊃∪_  :سزا و مجازات هر بدي متناسب با آن و مانند آن است « ].40[الشوري «  .
امام احمد بنا باصح روايات از او و قول ابوحنيفه با تفصيلي  هبمذهب امام شافعي و مذ

مائده براي تخيير  33را در آيه  »او«كه  كساني راي )1(كاشاني در بدايع. ، چنين است در آن
كه دراحكام مختلف برحسب  گويد: تخييري اند بطور علمي نقدكرده است و مي دانسته

گرددكه سبب وجوب  ، مي آمده است وقتي ظاهرآن اجراء »و ا«صورت ظاهربا حرف تخيير 
كفاره شكستن قسم و كفاره شكار در كه در آن يك چيز و يك جرم باشد، همانگونه

، ولي هرگاه سبب وجوب مختلف باشد بايستي براي  است احرامسرزمين حرم در حال 
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$...+ فرمايد: كه خداوند مي اي باشد همانگونه هرجرم و نوع آن حكم جداگانه uΖù=è% # x‹≈tƒ 

È ÷tΡ ö� s)ø9 $# !$̈Β Î) βr& z>Éj‹ yè è? !$̈Β Î)uρ β r& x‹Ï‚ −G s? öΝÍκ� Ïù $ YΖó¡ ãm ∩∇∉∪_  :كه در اينجا  ]. 86[الكهف
ذوالقرنين بين اين دو تا مخير نيست بلكه براي هريك حكم جداگانه بيان شده است 

: هركس  چون سبب وجوب يكي نيست بلكه با هم اختالف دارند و تاويل آيه چنين است
يكوئي كرد با او به ن پيشه الحكن و هركس ايمان آورد و عمل ص كرد او را عذاب ظلم

tΑ$s% $̈Βr&  + فرمايد: كه خداوند مي بيني . مگر نمي رفتاركن tΒ zΟ n=sß t∃öθ |¡sù …çµ ç/Éj‹ yèçΡ ¢Ο èO –Št� ãƒ 4’ n<Î) 

 Ïµ În/u‘ …çµ ç/ Éj‹ yèãŠsù $\/# x‹ tã #[� õ3 œΡ ∩∇∠∪ $̈Βr&uρ ôtΒ ztΒ# u Ÿ≅ ÏΗxå uρ $ [s Î=≈|¹ …ã&s# sù ¹!# t“ y_ 4 o_ó¡ çt ø:$#...∩∇∇∪_ 

كرد سپس در آن جهان  كرد او را شكنجه خواهيم ستم پيشه : هركس فتگ  «]. 87[الكهف: 
شود و خداوند نيز او را عذاب سخت خواهد داد و اما  بسوي خدايش برگردانده مي

. راهزني در حد ذات » كرد او را پاداش نيكو است كه ايمان آورد و عمل صالح پيشه كسي
گاهي راهزني تنها به  باشد ولي مياست اگرچه در اصل راهزني است و يكي  متنوعخود 

اخذ مال است و گاهي در راهزني تنها قتل وكشتار هست وگاهي راهزن هر دو را مرتكب 
پردازد، پس سبب وجوب مجازات  شود وگاهي راهزن تنها به ايجاد ناامني راهها مي مي

ت هر نوع براي تخيير باشد بلكه بايد براي بيان حكم جه »او«مختلف است بنابراين نبايد 
جرم باشد. يا احتمال تخيير و تنويع هر دو را دارد پس نبايد بطور قطع بر تخيير حمل 

نشود يا برترتيب حمل  تخييرحملشود وهرگاه آيه شريفه درباره مطلق محارب برظاهر
كه خداوند  شود، گوئي شود و يا در هرحكمي نوعي از انواع راهزني درنظرگرفته مي مي

كه محارب با خدا و رسول هستند و در  كساني  ان جزاء و مجازات: بيگم فرموده است
و دست به قتل زده بودند و يا  ار كردهكشته شوند اگركشت كه كنند آنست زمين فساد مي

بايد بدار آويخته شوند اگرمال نبوده و مرتكب قتل شده بودند و يا بايد دست راست و 
بودند يا بايستي تبعيد شوند اگر راهها را  پاي چپشان بريده شود اگر تنها مال را دزديده

كه ابويرده اسلمي  كرد بود وقتي بيان صاينگونه براي پيامبر ÷. جبريل)1( كرده بودند ناامن

                                         
إنما جزاء الذين يحاربون اهللا « كه در باال ترجمه آن را نوشتيم: ت آيه را اينگونه تفسيركرده اس كاشاني  - 1
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بياورند  المگرفته بودندكه آمده بودند تا اس و يارانش براهزني پرداخته و راه را بر كساني
يقتل قطعت يده ورجله من خالف، ومن قتل إن من قتل قتل، ومن أخذ المال ولم «:  گفت  ÷او

كه  بيگمان كسي « »وأخذ المال صلب، ومن جاء مسلما هدم االسالم ما كان قبله من الشرك
قتل نشده  مرتكبكه مال را برده است و  شود و كسي مرتكب قتل شده است كشته مي

هردو كه مرتكب قتل و بردن مال  شود وكسي ، دست راست و پاي چپش بريده مي است
آميز پيشين  شود و هركس مسلمان شود اسالم تمام اعمال شرك شده است بدار كشيده مي

  . »نمايد اثر مي او را خنثي ساخته و بي
تنوع عقوبت و مجازات بستگي به اختالف  كسانيكه مي گويند ي و گسترش را تفصيل
جرم متنوع بنا براي جمهور فقهاء عقوبت و مجازات برحسب نوع  كه گفتيم جرم دارد 

  گردد: است و اين تنوع مجازات به اقسام زير تقسيم مي
را بسته باشند و چيزي ديگر را مرتكب  راهتنها راهگذران را ترسانده و  بان محار  -1

كه اين مفسدين از آن منطقه كه بفساد  نشده باشند دراين صورت مجازات آنها آنست
كافر  مي تبعيد شوند، مگراينكه اين مفسداناي ديگري از سرزمين اسال اند، بمنطقه پرداخته
آنان را بمنطقه ديگري از سرزمين كفر تبعيدكرد. فلسفه  انتو كه درآن صورت مي باشند،

گروه نتيجه بد عمل خويش را با تبعيد و بيرون راندن از منطقه خود  كه اين تبعيد آنست
دردناك آنها و عواقب  گردد و مردم خاطره بچشند و منطقه نيز از شر و فساد آنان پاك

كه در  ، معني و مقصود از تبعيد آنست گفته است كنند. امام مالك  سوء كار آنها را فراموش
گردد. و ابن جرير طبري  شان ظاهر مي شوند و توبه ديار ديگر زنداني شوند تا پشيمان مي

  . نيز اين معني را برگزيده است
و  -يعني ازجامعه تبعيد شوند  -ردن آنها ك زنداني يگويند تبعيد بمعن حنفي مي علماي

در زندان بمانند تا اينكه اصالح شوند و اصالحشان آشكارگردد. چون زندان بمعني خارج 

                                                                                                         
ورسوله ويسعون في االرض فسادا أن يقتلوا إن قتلوا، أو يصلبوا، إن أخذوا المال وقتلوا، أو تقطع أيديهم 

» ...÷÷÷÷وأرجلهم من خالف، إن أخذوا المال ال غير، أو ينفوا من االرض، إن أخافوا، هكذا ذكر جبريل
  م.مترج
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گسترده و درآمدن بدنياي تنگ و كوچك است و كسي كه زنداني شده   شدن از دنياي
  .  ، مگر از محل زندانيش تبعيد شده است ينگوئي از روي زم است

  گويد: اند كه مي ن معني بقول يكي از زندانيان استناد كردهو در اي
  خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها
  إذا جاءنا السجان يوما لحاجة

  فلسنا من االموات فيها وال االحيا
  نيا!عجبنا وقلنا: جاء هذا من الد

كه نه  . ما در دنيا در حالي هستيم ايم اگر چه از اهل دنيائيم از دنيا بيرون شده ما «
كنيم و  آيد تعجب مي ايم هرگاه روزي زندانبان براي نيازي پيش ما مي ايم و نه زنده مرده
  . »دارد!! رآيد ببينيم چه خب : اين شخص از دنيا مي گوئيم مي

گرفته باشد، بدون قتل و كشتار، مجازات  تنها بگرفتن اموال صورت كه راهزني  -2
  .  ت و پاي چپ است، بريدن دست راس محاربان در اين صورت

، بيش از سرقت  گرفته است اين جنايت با توجه به اينكه از طريق راهزني صورت چون
. بايستي فوراً محل اندام بريده شده را  بيش از سرقت و دزدي است مجازاتشاست پس 

ي ديگرداغ شود تا خونش قطع شود و از مرگ او  با آتش يا روغن جوشيده يا هروسيله
از  بدانهاشود تا انتفاع  بدينجهت دست و پا او در جهت مخالف بريده مي جلوگيري شود.

ميان نرود و بتواند از دست چپ و پاي راست باقيمانده بهره و سودگيرد. اگر بار ديگر 
، اين بار دست چپ و پاي راست او نيز  ، براهزني پرداخت اين شخص مجازات شده

بحد نصاب برسد و در  شدهاند كه مال دزديده  كرده شود. ولي جمهور فقها شرط  بريده مي
اي داردكه  جاي امن باشد، چون سرقت و دزدي جرم مشخصي است و مجازات ويژه

آيد، خواه مرتكب اين جرم يكنفر  ، روي داد مجازات آن بتبع آن پيش مي هرگاه اين جرم
باشد، دست ، بحد نصاب نرسد و در جاي امن ن يا جماعتي باشند. هرگاه مال دزديده شده

كه سهم هريك ازآنها  شود. اما اگر دزدان جماعتي باشند آيا شرط است دزدان قطع نمي
  ؟  بحد نصاب دزدي برسد يا اينكه شرط نيست

را دزديدند  ماليجماعتي رويهم  هرگاهقدامه به اين سوال پاسخ داده وگفته است  ابن
رسيد،  نصاب دزدي نمي رسيد، ولي سهم هر نفر از آنها تنها، بحد كه بحدنصاب مي

.  گفتيم  كه درمبحث سرقت بايستي مجازات دزدي درباره همه بعمل آيد به قياس بدانچه
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هريك ازآنها به حد  سهمكه هرگاه  ولي قياس قول امام شافعي و صاحبان راي آنست
اي نيز  نصاب نرسد بريدن دست و پاي آنها واجب نيست و نبايستي براي دزدان شبهه

  اشد.پيش آمده ب
مالك و علماي ظاهريه با اين راي موافق نيستند و رسيدن مال دزديده شده را  امام

دانند. چون راهزني خود جرمي و جنايتي  بحد نصاب و درجاي امن بودن آن را شرط نمي
، مستوجب مجازات است و جرم راهزني غير  كه قطع نظر از حد نصاب و جاي امن ، است

. زيرا خداوند براي دزدي حدنصاب  آنها هم يكي نيستاز جرم دزدي است و مجازات 
هيچ شرطي را قرار نداده است بلكه تنها مجازات محارب را  اهزنيقايل شده و براي ر

  ، بنابراين بايد مجازات راهزني را بكمال و تمام ببينند.  ذكركرده است
،  زديده شده، كسي باشد كه با صاحبان اموال د در ميان جانيان و جنايتكاران هرگاه

داشته باشد، بنابر اي علماي حنابله و يكي از دو قول شافعي او  ميتخويشاوندي و محر
گويند چون  شوند، و علماي حنفي مي از مجازات معاف و بقيه جنايتكاران مجازات مي
كند، مجازات درباره هيچكدام اجرا  وجود اين شخص خويشاوند، ايجاد شبهه مي

ن مسئوليت مشترك دارند هرگاه مجازات از شخص خويشاوند گردد چون جنايتكارا نمي
  گردد. ، از بقيه نيز ساقط مي گشت  ساقط

اين شبهه تنها درباره يكنفر «گويد:  قدامه راي شافعي و حنابله را ترجيح داده مي ابن
. يعني شبهه اسقاط حد  »گردد نمي ساقطاست و اختصاص بدو دارد و حد شرعي ازبقيه 

كند و تنها درباره او حد شرعي اجرا  اوند، بديگران سرايت نمياز شخصي خويش
  گردد. پايان سخن ابن قدامه.  نمي
گرفته باشد نه با بردن اموال اين نوع راهزني  با قتل و كشتار تنها صورت راهزني  -3
كشد اگرچه  ، همه را مي ، هرگاه حاكم برآنان دست يافت بين است قتل محار جبمستو

شوند چون همه  كشته مي  كه نگهبانان آنان  آنان تنها يكنفر باشد، همانگونه قاتل در ميان
آنان در راهزني و فساد برانگيختن در روي زمين شريك وسهيم هستند و گذشت صاحب 
خون و وارث مقتول و راضي شدن او به خونبها، اعتباري ندارد چون عفو و گذشت 
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باردارد كه قصاص باشد نه راهزني و وارث مقتول و رضايت او به خونبها وقتي اعت
  محابت با خدا. 

و بدار آويختن است يعني  كشتن  نراهزني با قتل و بردن اموال باشد، مجازات آ -4
كه زنده بدار آويخته شوند تا اينكه بميرند يعني بايستي شخص را  مجازات محاربان آنست

كشيده محكم بست و او را زد تا  كشيده و دستان   بر چوبي يا ستوني يا امثال آن با قامت
اول آنها را بايدكشت سپس جسدشان را براي عبرت  گويند مياينكه بميرد. برخي ازفقها 

اند نبايد اجساد بيش از سه روز روي چوبه  گفته . برخي و پند ديگران بدار آويخت
يه محاربه و ، در زمينه تفسير آ گفته شد اجتهاد پيشوايان فقهي است كه داربماند، تمام آنچه

  قول خود دليل صحيحي دارد.  برايهريك 
هاي مقرر در آيه را برگزيند،  گويند حاكم اختيار دارد كه يكي از مجازات كه مي كساني

گويند حاكم هرمجازاتي را كه بوسيله آن از  درآيه است و مي »او«نظرشان به حرف عطف 
.  كند و در اختيار او است تحقق يابد انتخاب مي عموميفساد جلوگيري شود و مصلحت 

،  باشد كه در آيه آمده است گويند براي هر جرمي مجازات معيني مي كه مي وكساني
شود و مصالح تحقق مي  كه بوسيله آن از مفاسد جلوگيري مي نظرشان تحقق عدالت است

گيري از مفاسد و  نظر دارند كه بايستي هدف شريعت كه پيش اقيابد. بهرحال همگي اتف
، تامين گردد و اين اجتهاد پيشوايان فقه براي اولياي امور فهم نصوص  مصالح است تحقق

گرداند و طالب علم را در وصول  كند و راه اجتهاد را ميسر مي شريعت را آسان مي
كند. بدون شك از محاربان مفسد و تبهكار اعمال شنيع ديگري سر  مي كمك ت بحقيق

،  توان در پرتو آراء فقهاء و استنباط آنها از آيه اند كه مي زند كه فقط بدانها اشاره نكرده مي
  . احكام مناسب و فراخور نوع جنايتها را استنباط و استخراج نمود

  رد يك اعتراض و دفع يك اشكال    
اند كه مقصود  كرده المنار آمده است كه عبد بن حميد و ابن جرير از مجاهد روايت در

كشت و زرع و حيوانات  ا و دزدي و كشتن زنان و از بين بردن) زن مائده 33درآيه  ازفساد (
. بعضي از فقيهان بر قول  ازجمله فساد و تباهي در روي زمين است اكاره است و همه اين
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، هريك داراي عقوبت  اند كه اين گناهان و مفاسد در شرع اسالم مجاهد اشكال وارد آورده
قتل هريك  و، مثال زنا و دزدي  يه آمده استاي هستند، غير از آنچه در آ و مجازات ويژه

حد و مجازات مشخصي دارند و درباره اتالف كشت و زرع و حيوانات ميزان خسارت 
كه مرتكب اين زيانها  دهد وكسي تعيين و حاكم بر حسب اجتهاد خويش دستور تعزير مي

اند، متوجه  راگرفته لكه اين اشكا ، بايستي خسارت را بپردازدكساني و خسارات شده است
كه اطاعت اولياي امور و حكم  ، نيستند كه مجازات اين آيه براي محاربان مفسدي است

اند، براي افراد دزد و  اند ولي آن حدودي را كه گفته شرعي را قبول ندارند و طغيان كرده
  و مطيع و در اختيار حكومت هستند. دكه در برابر حكم شرع منقا زناكاراني است

نان را بصورت اسم فاعل مفرد ذكركرده وكساني هستندكه بصورت قرآن حكم آ و
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دهند و آشكارا و بزور بدين فسادها اقدام  افراد كارهاي خويش را پنهاني انجام مي اين
كنند، و دسته و باند  كنند، تا موجب انتشار فساد، واقع شوند و ديگران از آنان پيروي نمي

پس اين افراد  كنند، خود دفاع از،  دهند، تا بزور در برابر قانون شرع وگروه تشكيل نمي
كه  گناهكارمشمول عنوان محارب با خدا و رسول خدا و مفسدين نيستند و دراينجا آنچه

كه افراد بايستي هر دو وصف محاربت و فساد را با هم داشته باشند و  مراد است اينست
مقصودشان محاربين مفسدين هستند و اين دو  اند گفته ن هرگاه فقهاء بطور مطلق محاربي

  بان هميشه مفسدين هستند. پايان سخن المنار. زمت دارندكه محار م مالوصف با ه

  حاكم وملت در برابر حرابت و راهزني  وظيفه 
و آرامش و حفظ  يتو ملت هردو در برابر حمايت ازنظم عمومي و استقرار امن حاكم

  حقوق افراد و محافظت از خون و اموال و ناموسشان مسئوليت مشترك دارند پس هرگاه
اي ياغي شدند و در راهها ناامني ايجادكردند و براهزني پرداختند و  گروهي و دسته

قرار دادند، بر حاكم  امانيزندگي مردم را در معرض هرج و مرج و اضطراب و نابس
بجنگ پرداخت  »ها عرني«با  صكه پيامبر كه با آنان بجنگ بپردازد، همانگونه  واجب است
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كه براي  كردند و برمسلمانان نيز واجب است نيز چنين صكه خلفاي پيامبر و همانگونه
كنند تا اينكه مردم  محاربان مفسد و براي سركوبي آنها با حكومت همكاري كردن كن يشهر

ازامنيت و آرامش برخوردار گردند و در صلح و صفا و امنيت بيارامند و هركس بكاري 
خود باشد،  تانواده و ملخويش پردازد و در فكر رفاه و آسايش و منافع خويش و خ

هرگاه اين ياغيان شكست خوردند در ميدان جنگ و پراكنده شدند وقدرت و شوكتشان 
گردد مگر  بهم خورد، و شكسته شد، تعقيب باقيماندگان و كشتن زخميان متوقف مي

صورت مورد  ايناينكه مرتكب جنايت قتل و دزديدن و ربودن اموال شده باشندكه در 
گيرند تا اينكه همگي دستگير شوند و برآنان حد محاربت و راهزني اجرا  تعقيب قرار مي

  گردد.  مي

  و پشيمان شدن محاربان و راهزنان پيش از اينكه دستگير شوند  كردن توبه 
كنند و پشيمان شوند  محابان مفسد پيش از دستگيري و قدرت حاكم بر آنها توبه هرگاه

از مجازات راهزني معافند چون خداوند خداوند گناهان قبلي آنان را بخشيده و 
  فرمايد: مي
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و مجازات آنان كه در دنيا رسوائي و خواري است براي آنان و درآخرت  اداشاينست پ «
كنند  كه پيش از اينكه برآنان دست يابيد توبه  عذاب سخت در انتظارشان است مگر كساني

  .»بخشد بدانيدكه خداوند بسيار آمرزنده و مهربان است و آنان را مي
شوند، چون توبه  كنند، مشمول عفو واقع مي شوند توبه پيش از اينكه دستگير اگر چرا

كه  ، پيش از اينكه دستگيرشوند و برآنان دست يابند،دليل بر آنست كردن و پشيمان شدن 
و  پاكيزههنوز در دلشان بيداري و آگاهي هست و تصميم دارندكه يك زندگي پاك و 

گيرند، لذا  سول خدا را پيشبت با خدا و ر بدور از افساد و تبهكاري و راهزني و محار
گردد اگر  شود و همه حقوق الهي درباره آنان ساقط مي عفو خداوند شامل حالشان مي

  باشد. و مجازات الهي   كارهائي را مرتكب شده باشندكه مستوجب عقوبت
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شود پس مجازات آنان نسبت به حقوق  حقوق بندگان خدا از آنان ساقط نمي اما
محاربت با خدا نيست بلكه از نوع مجازات قصاص خواهد بندگان مجازات راهزني و 

و  حاكمگرفته است نه با  كه جنايت در مورد او انجام بود و سر وكارشان باكسي است
شود و صاحب  كشتن از آنان ساقط مي حكومت پس اگرمرتكب قتل شده بودند حتميت

  تواند قصاص نمايد.  كند و مي  تواند گذشت  خون و ولي مقتول مي
گذشت ندارد  شد صاحب خون حق صورتيكه اگر بمانند محارب با آنان رفتار مي در (

. و اگر مرتكب قتل و بردن اموال هر دو شده باشند بدار  آنان را بقتل برساند) ايدو حاكم ب
آويختن و حتميت قتل از آنان ساقط مي شود و قصاص و ضمانت اموال تلف شده باقي 

آنان را بدار  حاكمبايستي  شد مي مانند محارب با آنان رفتار ميدر صورتيكه اگر ب ماند ( مي
، و اگر تنها مرتكب بردن اموال شده باشند واجب بودن دست و  بزند و بحتمي بكشد)

شود و اگر باقي  گرفته مي گردد، اگر اموال باقي باشد از آنان پس شان ساقط مي پاي بريدن
كند نه  حكم غصب پيدا مي آنصورتنباشد ضامن اموال تلف شده هستند چون در 

راهزني پس چون غصب است نبايد در ملكيت آنان بماند. بلكه بصاحبانش مسترد گردد 
شوند. زيرا  دارد تا صاحبانش شناخته مي يا اينكه حاكم آن اموال را پيش خود نگه مي

  شده را بصاحبانش برگردانند. هشان صحيح است كه اموال ربود وقتي توبه
مت و اولياي امور بنا بمصلحت عمومي تصميم بگيرند از حقوق مالي بر حكو هرگاه

گذشت كنند و آنان را از بازپرداخت و استرداد اموال معاف دارند بر حكومت  ذمه مفسدان
المال عمومي بصاحبانش استرداد نمايد  از بيت راو اولياي امور واجب است كه اين اموال 

اقوال علماء را درباره اين مساله  »يه المجتهدبدا«ابن رشد در كتاب با ارزش خود 
  گويد: كند ومي بدينگونه خالصه مي

ساقط  آنانكردن محاربان پيش از دستگيري چه چيزي را از  اما درباره اينكه توبه و«
  كند علما چهار نظر دارند:  مي

اال كند و تنها حد و مجازات راهزني و محاربت را از آنان ساقط مي كردنشان توبه  -1
گردد. و اين  هاي ديگر درباره حقوق الهي و حقوق بندگان درباره آنان اجرا مي مجازات

  . قول امام مالك است
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كردند مجازات راهزني و محاربت و همه حقوق الهي  كه چون توبه دوم آنست قول  -2
شود  از قبيل مجازات زنا و شرب خمر و قطع دست در سرقت و دزدي ازآنان ساقط مي

 نشود مگر اينكه صاحبا وق مردم درباره اموال و خون ريزيها از آنان ساقط نميولي حق
  .)1(كنند  اموال و خونها گذشت

شود و درباره خونريزي و  كردنشان موجب رفع و سقوط همه حقوق الهي مي توبه -3
  گردد. اجرا مي ياموال بدانچه كه موجود است و درباره آنچه باقيمانده است حكم شرع

كردنشان موجب سقوط همه حقوق مردم درباره آنان  كه توبه چهارم آنست قول -4
كه بعينه باقي مانده   باره اموال مگر درباره اموالي گردد چه درباره خون ريزي و چه در مي

  باشدكه بايستي بصاحبانش برگردانده شود.

  محاربان پيش از دستگيري  كردن توبه  شرايط
، چون بغير  كند نه باطن توبه سالمي به ظاهر توبه نگاه ميظاهر و باطني دارد فقه ا توبه

از خداوندكسي از باطن ديگران خبر ندارد. پس هرگاه بر حسب ظاهر محارب با خدا و 
شود و آثار توبه قابل اجرا  توبه او پذيرفته مي ، كرده رسول خدا پيش ازدستگيري توبه

كنند، و  بان از حاكم طلب امان نامه  راند كه بايستي محا كرده ، بعضي از علما شرط  است
اند طلب امان از حاكم شرط نيست  گفته  حاكم آن را بپذيرد آن وقت مقبول است و برخي

اند تنها انداختن  گفته  كه توبه هركس را بپذيرد و برخي و بر امام و حاكم واجب است
كافي است و   ماسلحه و رها كردن محل جرم و افساد و دور شدن از آنجا و تامين مرد

مسلم  ن: علي و وليد ب . ابن جريرگفت نيازي به مراجعه به امام و حاكم نيست
كه علي اسدي  : كه موسي مدني كه امير ما بود گفت گفته است گفتندكه ليث  برايمان

براهزني و محاربت پرداخت و راهها را ناامن كرده بود و خون ريخت و مال را ربوده 
نتوانستند او را  وكرد  كردند او از خويشتن دفاع م او را تعقيببود، پيشوايان و مرد

                                         
  . مولف  كرديم ترين اقوال و آراء است و لذا قبال آنرا انتخاب راي بهترين و عادالنه اين - 1
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≅ö *+ دستگيركنند تا اينكه علي اسدي از يكنفر اين آيه را شنيد: è% y“ÏŠ$ t7Ïè≈tƒ tÏ% ©!$# (#θèù u� ó�r& 
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از رحمت  ايد ردهكه در ستم بر خويشتن اسراف ك بگو اي بندگان من  «]. 53[الزمر:  _∪⊃∋∩
گناهتان مانع پشيمان شدنتان نشود و از عفو  بزرگي ( - خداوند مايوس و نااميد مشويد 

بخشايد  گر بخواهد) ميبغير از شرك ا گناهان را ( براستي خداوند همه -خدا نااميد مشويد 
. و بدنبال آن تحت تاثير قرار گرفت  » استچون خداوند براستي بسيار آمرزنده و مهربان 

: اي بنده خدا باز هم اين آيه را برايم بخوان آن مرد قرائت  كرد و بدان مرد گفت  و توبه
كرده بود  كه توبه آيه را تكراركرد و علي اسدي شمشير خود را درنيام نهاد و در حالي

كرد سپس بمسجدالنبي رفت و نماز صبح را بجاي آورده   آمد، غسل نهسحرگاهان بمدي
، چون هوا روشن شد مردم او را شناختند و  سپس نزد ابوهريره در ميان ياران او نشست

: شما برمن حقي نداريد و راه شما برمن بسته است چون  بسوي او يورش بردند او گفت
: او راست  گفت  . ابوهريره كردم و خود آمدم گيركنيد من خود توبه پيش ازاينكه مرا دست

گويد و دست او را گرفت و با خود او را پيش مروان بن الحكم برد كه امير مدينه بود  مي
است و بر او  كرده  توبهكه آمده و  : اين علي اسدي است گفت . ابوهريره  در زمان معاويه

گناهان او را بخشيدند و او را بحال خود  ا بكشيد. و تمام توانيد او ر راهي نداريد و نمي
  .گذاشتند

كرده بود براي جهاد در راه خدا بيرون رفت و بجنگ دريائي  توبه  كه  گويد: علي
اسالم كشتي خود را بكنار يكي از كشتيهاي روميان  هدانكه مجا مسلمانان با روميان رفت

كشتي از ترس علي همگي  انداخت سرنشينان  كشتي روميان رساندند، علي خود را بميان 
كشتي پناه بردند و كشتي تعادل خود را ازدست داد و واژگون شد و علي و   بيك طرف

  روميان همگي غرق شدند و بدينگونه علي بشهادت رسيد. 
  كنند حدود از آنان ساقط مي شود  از آنكه جانيان پيش حاكم برده شوند اگر توبه  پيش

كنند حد و مجازات  حاربان پيش از دستگيري و قدرت بر آنها توبه هرگاه م گفتيم
  فرمايد: چون خداوند مي شود بت از آنان ساقط مي راهزني و محار
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  ].34 املائدة:[

كه همه  بت و راهزني نيست بلكه حكمي است تنها مقصور بر حد محاراين حكم  و
شرعي  حدشود، بنابراين هركس مرتكب جرمي شودكه مستوجب  جنايتكاران را شامل مي

كند حد شرعي  باشد سپس پيش از اينكه او را پيش حاكم برند و از او شكايت شود، توبه 
بان تبهكار ساقط شود بطريق اولي از  ارگردد. زيرا هرگاه حد شرعي از مح از او ساقط مي

و سبكتر است و ابن تيميه  كمتر ن با گردد، چون جرمشان از جرم محار غير آنان ساقط مي
هركس پيش ازشكايت به حاكم و بردن او پيش  «:  ي را ترجيح داده وگفته است اين را

قضيه او پيش كند و پشيمان شود چون هنوز   حاكم از زنا و دزدي و مي خوارگي توبه
كه حد شرعي از  ، صحيح آنست نيامده است بعملحاكم شرع مطرح نشده و از او شكايت 

  گردد   او ساقط
كه اگر پيش از دستگيري توبه  كه باجماع درباره محاربان حكم چنين است همانگونه  

  . »باشند كنند، از مجازات محاربت معاف مي
كنند و اصالح  هرگاه توبه زدانناكاران و د: اما شراب خوارگان و ز گفته است قرطبي و

شوند و پيش ازمراجعه به امام و حاكم اين توبه و اصالح آنان معروف و مشخص و 
كه حد شرعي درباره  شناخته باشد و سپس پيش امام و حاكم برده شوند، شايسته نيست

ايم  كرده ما توبه و امام بردند و ادعا كردند كه  مآنان اجراگردد، ولي اگر آنان را پيش حاك
باني هستند كه مغلوب و دستگير  شود چون در اين حالت مانند محار از آنان پذيرفته نمي

  اند كه ادعاي توبه از آنان نيز پذيرفته نمي گردد.  شده
كه حد  اگركسي از محاربان«:  قدامه اين اختالف را تفصيل داده وگفته است ابن

  : شد درباره او دو روايت است كرد و اصالح محاربت بر او است توبه

#Èβ+: كه با توجه به يكي از آن دو روايت آمده است در s%©! $# uρ $ yγÏΨ≈uŠÏ? ù' tƒ öΝà6ΖÏΒ $yϑèδρ èŒ$ t↔ sù 

( χ Î*sù $ t/$s? $ys n=ô¹r& uρ (#θ àÊÌ� ôãr' sù !$ yϑßγ÷Ψ tã...∩⊇∉∪_  :آن دوكس از شما كه جرم زنا   « ].16[النساء
كردند و اصالح  اجراي حد شرعي بيازاريد، سپس اگر توبه شوند آنان را با  را مرتكب مي
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 مايد:فر . و حد شرعي دزد را ذكركرده سپس مي »پيشه كردند از آنان صرف نظركنيد

+yϑsù z>$ s? . ÏΒ Ï‰ ÷èt/  ÏµÏΗø>àß yxn=ô¹ r& uρ �χ Î*sù ©! $# ÛUθ çGtƒ Ïµ ø‹n=tã 3 ¨βÎ) ©! $# Ö‘θ à xî îΛÏm §‘ ∩⊂∪_ 

كرد از ارتكاب دزدي و اصالح شد براستي خداوند بسيار  ركس توبهه پس «]. 39 املائدة:[
 »التائب من الذنب كمن الذنب له«:  است گفته ص. و پيامبر » آمرزنده و مهربان است

گناه ندارد و بمنزله عدم ارتكاب گناه   كند مانند كسي است كه كه از گناه توبه  كسي  «
خبر دادند كه  ص. وقتي به پيامبر دي نيستكه گناه نداشته باشد بر او ح .كسي » است

ماعز به هنگام اجراي حد شرعي زنا فرار كرد و گفت مرا فريب دادند و پشيمان شد از 
چرا او را بحال خود  « »هالتركتموه يتوب فيتوب اهللا عليه؟!« : گفت ص، پيامبر اقرارش

حق خالص خداوندي  اين ن. چو » اش را بپذيرد؟ كند و خداوند توبه نگذاشتيد كه توبه
  .  شود مانند حد محاربت است و حق خالص خداوند با توبه ساقط مي

شود و اين قول مالك و ابوحنيفه و  كه حد شرعي با توبه ساقط نمي  دوم آنست روايت

èπ + : تگويند خداوند فرموده اس يكي از دو قول شافعي است و اينان مي u‹ÏΡ# ¨“9$# ’ÎΤ# ¨“9 $#uρ 

(#ρ à$Î# ô_ $$sù ¨≅ä. 7‰ Ïn≡uρ $yϑåκ÷] ÏiΒ sπ s}($ÏΒ ;ο t$ ù#y_ ...∩⊄∪_  :كه  بر هريك از مرد و زني   « ].2[النور
كنندگان و غير  . و اين حكم عام است توبه »اند يكصد ضربه شالق بزنيد مرتكب زنا شده

−ä +است  تهگف گيرد و درباره دزدان هم بطور مطلق آنان را نيز يكسان دربر مي Í‘$ ¡¡9 $# uρ 

èπs% Í‘$ ¡¡9 $# uρ (#þθ ãèsÜ ø%$$ sù $ yϑßγtƒÏ‰ ÷ƒr&...∩⊂∇∪_ ]:كه مرتكب دزدي شوند  هر مرد و زني « ].38 املائدة
كسي را كه   كرد و دست  را رجم »غامديه«و  »ماعز« ص. زيرا پيامبر »دستشان را ببريد

 آمده بودند و قصد پاك شدن از گناه دبدزدي اقرار كرده بود بريد در حاليكه اينها كه خو
 صرا داشتند و خواهان اجراي حدگرديده بودند اين اقرارشان خود توبه است و پيامبر

  : گفت كار آنان را توبه ناميد و درباره زني اين
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و عمرو بن سمره پيش  )1(»لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لو سعتهم«
، پس مرا از آن  ام يله دزديده: اي رسول خدا من شتري را از فالن قب آمد و گفت صپيامبر
دستور داد حد شرعي را درباره  ص. پيامبر كن يعني حد دزدي را بر بر من اجرا كن پاك

شود مانند كفاره  ، پس با توبه ساقط نمي گناه است او اجراگرديد، زيرا حد كفاره و تاوان 
 ر آنب كه بي است شكستن قسم و قتل و چون شخصي خود بيايد و بگويد مانند محار

كه حد شرعي بعد از دستگيري بر محارب از وي ساقط  دست يافته باشند همانگونه
كند باز  كه توبه حد شرعي را ساقط مي  شود. بنا بقولي شود از اينهم با توبه ساقط نمي نمي

كردن براي اسقاط حدكافي است يا اينكه بايد عملش  كه آيا مجرد توبه   هم اختالف است
  . در اينهم دو وجه هست: گردد نيز اصالح

شود و ظاهر قول ياران ما اينست چون  كه بمجرد توبه حد ساقط مي اينست يكي  -1
  باشد.  كننده حد است و مانند توبه محارب پيش از دستگيري مي  توبه ساقط

 فرمايد: بلكه اصالح عمل نيز معتبر است چون خداوند مي تكافي نيس توبه  تنها  -2

+...χÎ* sù $ t/$ s? $ys n=ô¹r& uρ (#θàÊ Ì� ôãr' sù !$ yϑßγ÷Ψ tã...∩⊇∉∪_  :كردند و اصالح  اگر توبه « ].16[النساء

+. و »كنيد و آنان را ببخشيد شدند از آنان چشم پوشي yϑsù z>$ s? .ÏΒ Ï‰÷è t/  Ïµ ÏΗø>àß yxn=ô¹r& uρ 

                                         
كه از زنا آبستن  : آمد وگفت صآمده است كه زني از جهنيه پيش پيامبر 2/8تيسير الوصول ج  در - 1

كن تا  ريگفت بخوبي از اين زن نگهدا و به وي بيدولي و سرپرست او را طل ص. پيامبر شده است
كرد او را پيش  كرد او را پيش من بياور. چون وضع حمل كند چون وضع حمل اينكه وضع حمل

 كردند  اش را بر وي محكم بستند و او را رجم دستور دادكه جامه صآوردند سپس پيامبر صپيامبر
ي : اي رسول خدا تو بر زني نماز م سپس پيامبر خود بر جنازه او نماز گزارد عمر خطاب گفت

  .؟ كه مرتكب زنا شده است  اري گذ
اي  بخداي قسم آنچنان توبه “ ( لقد.... و هل وجدت افضل من آن جادت بنفسها هللا: « گفت صپيامبر

كنند، توبه او براي عفو  اگر اين توبه او را بر هفتاد نفرگناهكار اهل مدينه تقسيم كه استكرده  
كه در راه خدا و اجراي فرمان او از جان  ست از آنكس كند و آيا كسي باالتر ا كفايت مي گناهانشان 
    . مترجم گذرد) خويش مي
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. بنابراين الزم  » و ستم اصالح شد آنگاه خداوند بسيار آمرزگار و مهربان است ظلم

گردد، و اين  كه پس از توبه مدتي بگذرد تا راستي توبه و نيت درست او معلوم  است
اين  دان . بعضي از ياران امام شافعي گفته مدت هم معلوم و مشخص و محدود نيست

رسد چون تعيين وقت است  ت بايد يكسال باشد. و تعيين اين مدت صحيح بنظر نميمد
  .  بدون اينكه چيزي دال بروقت معين وجود داشته باشد پس جايز نيست

  انسان از خود و از ديگران  دفاع
بكشد يا مالش را ببرد، يا از او  رامتجاوزي بكسي تجاوزكند خواه بخواهد او  هرگاه

و تجاوز ناموسي نمايد، او حق دارد از خويشتن و مالش و ناموسش و كند  هتك ناموس
كند، اگر  آبرويش دفاع نمايد و با متجاوز بجنگد و در دفاع از خود راه آسانتر را انتخاب 

گفتن  تري را برگزيند بنابراين اول سعي كند با سخن سخت راهنشد بتدريج و ترتيب 
، اگر دفع ظالم و  يا با استعانت و طلب ياري از مردم كند، يا با فرياد كشيدن تجاوز را دفع 

  راندن وي با اين شيوه ممكن باشد.
را بزند و از خود براند و اگربراي دفع  زشد، بايد متجاو جز با زدن دفع تجاوز نمي اگر

شد بايد او را بكشد و  كشتن او بود و جز با كشتن او دفع تجاوز نمي متجاوز، نياز به 
كه  و ديه مقتول هم ندارد، چون مقتول ظالم و متجاوز بوده است و كسي قصاص و كفاره

خونش حالل است و خون وي تضمين ندارد. اگر شخصي  ريختنظالم و متجاوز باشد 
مظلوم و متعدي عليه در حال دفاع از خويشتن و دفاع ازمال و ناموسش كشته شد او 

  : شهيد است

Çyϑs9+ فرمايد: مي خداوند  -1 uρ t� |ÁtGΡ $# y‰ ÷è t/  Ïµ Ïϑù=àß y7Í×‾≈s9 'ρ é' sù $ tΒ ΝÍκö� n= tã ÏiΒ @≅‹Î6y™ ∩⊆⊇∪_ 

كس  . يعني نه كه بعد از مظلوم شدن ياري طلبد ايرادي براو نيست و كسي « ].41[الشوري: 
  كند و نه در ياري كار شود و نه او را مالمت و سرزنش و مجازات   حق دارد مانع از اين

د به خود راه دهد، چراكه انتصار و استمداد حق مسلم هر كردن چنين مظلومي تردي
  .» مظلومي است و ياري مظلومان وظيفه هر انسان آزاده و بيداري است
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رسول خدا   : اي آمد وگفت صكه مردي پيش پيامبر  روايت است از ابوهريره  -2
ل خود را : ما گفت ص؟ پيامبر كار كنم خواست مالم را بگيرد من چه  اگرمردي آمد و مي

: اگر مرا  .گفت كن ؟ فرمود: با وي جنگ كاركنم كند چه : اگر با من جنگ گفت  به وي مده
شود؟ فرمود: او  : اگر من او را كشتم چه مي . گفت ؟ فرمود: تو شهيد هستي كشت چه
  .  »رود بجهنم مي

 .من قتل دون ماله فهو شهيد«:  گفت صكه پيامبر كرده است روايت بخاري  -3

هركس در برابردفاع از مال خود كشته شود او شهيد است  « »قتل دون عرضه فهو شهيد ومن
  . » شود او شهيد است ود كشتهو هركس دردفاع ازناموس و آبروي خ

كرد تا او را  آوري هيزم بيرون رفته بود و مردي او را دنبال  گويند: زني براي جمع -4  
كرد و او را كشت و  به سوي آن مرد پرتابفريب دهد و به وي تجاوز كند. آن زن سنگي 
،  شده است كشته : او بحق  بردند. او گفتشكايت آن را پيش حضرت عمر خطاب 

  . اي براي او نيست كسي خونبها ندارد و هرگز ديه بخداي قسم چنين 
كند همچنين  واجب است انسان از جان و مال و ناموس خود دفاع كه همانگونه

مشروط برآنكه بر  كند اع از جان و مال و ناموس ديگران نيز دف كه برانسان واجب است
خويشتن ايمن باشد و خويشتن را هالك نكند. چون دفاع از غير از قبيل تغيير منكر و 

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، « فرمايد: مي صمحافظت بر حقوق ديگران است و پيامبر
از شما كار زشت  هركس « »ه وذلك أضعف االيمانفإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلب

كند، پس با سخن   و ناپسندي را ديد مانع آن شود، اگر نتوانست با قدرت از آن جلوگيري
كند و اگر نتوانست با زبان خود از آن  خويش آن منكر را تغيير دهد و از آن جلوگيري

كند وآن را تشويق ننمايد و اين با آن موافق نباشد و با آن همĤهنگي ن لباًكند، ق  جلوگيري
  . » سومي حداقل مقتضاي ايمان است و ضعيفترين ايمان است

اند از  كه در معرض ظلم و تجاوز قرار گرفته دفاع از جان و مال و ناموس ديگران پس
 كوشيد. است و بايستي بر حسب توان و امكان براي دفع آن  رقبيل تغيير منك

  حد سرقت و دزدي 
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، مال و ملكيت افراد را  جه به اينكه مال عصب وشاهرك زندگي استاسالم با تو
، چون ملكيت هم مقتضاي فطرت انسان است و هم انسان را بكار وا  محترم شمرده است

. و اسالم حق مالي و ملكيت مردم را، حق مقدس و  دارد و هم عدالت درآن است مي
حالل نيست بر اين حق مسلم  كه براي هيچكس بهيچ عنواني ، محترمي قرار داده است

، و خيانت  ، و اختالس ، و غصب اموال مردم مردم تجاوز نمايد، لذا اسالم سرقت و دزدي
گيري و  در اموال و ربا و غش و بازيچه قرار دادن پيمانه و وزن و رشوت و رشوه

آن كرده است و اخذ مال و تصرف   كارهايي از اين قبيل را، حرام بطوركلي اينها و همه 
كرده  ، خوردن مال ديگران و تصرف باطل در آن قلمداد بدون يك سبب شرعي و مشروع

كه   كرده است دستي  باره دزدي و سرقت بسيار سختگيري نموده و حكمر، و د است
  گردد بايد بريده شود.  مرتكب سرقت

، چون دست خيانت پيشه و دستي كه  ، فلسفه آشكار و روشني است و در اين حكم
كه بايستي آن  ، بمنزله عضو و اندام بيمار يك جسم است گرفته است  ن دزدي صورتبا آ

، هميشه جزء  را بريد، تا بقيه جسم سالم بماند و باتفاق همه قوانين و مطابق با عقل سالم
كه هوس   كساني ، براي  شود. بريدن دست دزد، بهترين عبرت و پند است كل مي فداي 

رند، ديگر جرئت نكنندكه دست بمال مردم دراز كنند، در نتيجه دست درازي بمال مردم دا

$‘ä−Í+ فرمايد: ماند. خداوند مي اموال مردم محفوظ و مصون مي ¡¡9 $#uρ èπ s% Í‘$ ¡¡9 $# uρ (# þθãè sÜ ø%$$ sù 
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اند به عنوان مجازات الهي  كه انجام داده كيفر عملي مرد دزد و دست راست زن دزد را به

، نه مجازات  كنيد و ببريد يعني خداوند اين دست بريدن را كيفر دزدي قرار داده است قطع
زند و  داندكه دزدي نظام جامعه را بهم مي تلف مال و خداوند توانا و حكيم است و مي

  . »مر خدا، بزيان همه جامعه استمخالف ا

  سرقت  فلسفه سخت گيري در كيفر و مجازات  
گيري كرده است  ، سخت باره اينكه چرا خداوند در مجازات و كيفر دزدي اموال در

، در شرح نووي  گيري نشده است ولي در تجاوزهاي ديگر به اموال به اندازه دزدي سخت
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كردن بريدن دست دزد، خداوند اموال   با واجب:  گفت كه قاضي عياض برمسلم آمده است
، و براي غير سرقت اين مجازات را تعيين نكرده است  مردم را مصون و محفوظ داشت

كمتر هستند و  ، چون اين موارد به نسبت دزدي و غصب )2( و انتهاب )1(مانند اختالس
امكان دارد،  آيد. و در اختالس و انتهاب و غصب دزدي فراوان است و فراوان پيش مي

، برآن آسان است بخالف  گرفتن بكمك اولياي امور اموال را برگرداند و اقامه بينه و گواه 
شود، پس دزد براي  گرفتن بر آن آسان نيست و كمتر گواه بر آن پيدا مي گواه  كه   سرقت

، لذا مجازات و كيفر دزدي .بسيار شديد است تا مردم از آن  جامعه بسيار خطرناك است
  خودداري كنند.

، بدست سارق افتد و اين جرم شوم در ميان جامعه  رنج بيگمان اگر دسترنج مردم بي (
، براي بقاء آن و رواج عقايد مذهبي و  كه خود عامل بزرگي رواج يابد، اقتصاد جامعه
گردد و فقرعمومي خيردنيا و آخرت را از  ، دستخوش زوال مي تحكيم مباني ديني است

. پس مبارزه با سرقت و سالم نگاهداشتن اقتصاد جامعه و جلوگيري از گيرد مردم مي
كه متناسب با اين جرم شنيع باشد، . الزم و ضروري  ، تعيين مجازاتي سقوط معنوي آن

كساني است  ، بشرط وجود شرايط بهترين عامل بازدارنده براي است و بحق بريدن دست
  .  كه قصد ارتكاب بزه را دارند)

  و دزدي  انواع سرقت
  كه موجب تعزيرند.  سرقتهائي   -1
  كه موجب حدند.   سرقتهائي  -2

كه شرايط اقامه و اجراي حد در   كه موجب تعزير است آنست  سرقت و دزدي
  تحقق نيافته باشد.  آن

كرده بود و شرايط قطع يد در وي موجود نبود حكم  كه دزدي كسي درباره صپيامبر
كسي كه ميوه  ، تاوان و غرامت بدهد، و نسبت به زديده شدهكرد كه دو برابر آن شيئي د 

                                         
   مالي را از محل غير حرز و غير امن بطور مخفي ربودن.  - 1

  . كردن گرفتن و غارت مالي را بقهر و غلبه  - 2
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گوسفند را از چراگاه دزديده بود، اين حكم  كه   سردرختي را دزديده بود، و نسبت بكسي
را كردندكه در مورد اول دست ميوه دزد و دزد خرما را قطع نكرد و فرمود هركس 

و هركس چيزي را ازآن محل  ، چيزي بر وي نيست اي را خورد و بدان نياز داشت ميوه
بيرون برد، بايد دو برابر تاوان و خسارات آن را بدهد وكيفر آن را نيز ببيند و عقوبت شود 

كردن بدزدد چنانچه قيمت آن بمقدار نصاب را دزديد  و هركس ميوه را از محل خشك
را از گوسفند  كه   كسي   برسد، بايستي مجازات قطع يد شود. و درباره صورت دوم يعني

كرد كه دو برابر قيمت آن را بپردازد و براي عبرت و بعنوان مجازات  چراگاه بدزدد حكم 
الهي مورد ضرب قرارگيرد. و اگر كسي گوسفند را از آغل بدزدد چنانچه قيمت آن به حد 

  كرد.  شود و بدان حكم  نصاب برسد دست او بريده مي
.  و حاكم آن را صحيح دانسته استكرده  امام احمد و نسائي و حاكم آن را روايت 

  باشد: كه عقوبت و مجازات آن حد است دو نوع مي سرقت و دزدي
كه مجازات و كيفر آن بريدن دست راست دزد  كوچك  اول سرقت صغري يا دزدي 

  .  است
نامند كه قبال از  كبري و دزديدن اموال بزوركه آن را محاربت يا راهزني مي دوم سرقت

كرديم و اينجا تنها از سرقت  به تفصيل مجازات و كيفر آن را بيان آن سخن رانديم و
  : گفت  كوچك سخن خواهيم صغري و دزدي

  سرقت   تعريف
سترق السمع يعني  . گويند: ا ، مخفيانه و پنهاني سرقت يعني ربودن و دزديدن چيزي

ي  وگوش داد. گويند يسارق النظر اليه يعني از غفلت او فرصت جست تا به  پنهاني

āω+ : كريم آمده است بنگرند. در قرآن  Î) ÇtΒ s−u�tIó™$# yì ôϑ¡¡9$# …çµ yèt7ø? r' sù Ò>$ pκÅ− ×Î7•Β ∩⊇∇∪_  :الجر]

گوش فرا دهد كه شهاب آشكاري و آتش پديدار او  كه پنهاني و دزديده  مگر جني «]. 18
هاده است در قاموس گوش دادن پنهاني را استراق و دزدي نام ن . كه قرآن  »كند را دنبال مي
غير، از حرز و جاي  كه سرقت بمعني آمدن پنهاني و مخفيانه براي نبودن مال آمده است

گويندكه مخفيانه به جاي  گفته است عربها سارق را بكسي مي . ابن عرفه امن مناسب آن
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امن و حرز بيايد و چيزي را كه از آن او نيست با خود ببرد. از اين دو تعريف برمي 
  گيرد:  كه سرقت سه چيز را در بر مي آيد،

  مال دزديده شده از آن خود دزد نباشد بلكه ملك غير باشد.   -1
  آن را مخفيانه و پنهاني ربوده باشد.   -2
  و جاي امني باشد. »حرز« مال دزديده شده در ،  -3

 ، اگر مال دزدي ملك غير نباشد يا آن را بصورت آشكارا برده باشد يا مال بنابراين
  باشد.  كه موجب بريدن دست مي درحرز نبوده باشد، اين نوع سرقت سرقتي نيست

  )1(اختالس و انتهاب و خيانت غير از سرقت است
شود اگر چه تعزير  مختلس ومنتهب و خائن سارق نيستند پس دست آنان بريده نمي

  فرمود: صكه پيامبر  دارند. از جابر روايت شده
كه مرتكب خيانت شود در   كسي« »، وال مختلس قطعليس على خائن ، وال منتهب «

كند و آشكارا  كه مال را غصب مي ظاهر خيرخواه مالك باشد ولي مال او را ببرد، و كسي
بايد و  ر كه آشكارا مالي را مي برد و بر زور و قدرت خويش متكي است و كسي آن را مي
. صاحبان سنن و حاكم  » نيستكند، اينها سارق نيستند و مجازاتشان بريدن دست  فرار مي

  اند.  اند و ترمذي و ابن حبان آن را صحيح دانسته كرده  و بيهقي آن را روايت
كه مردي را پيش مروان بن الحكم  از محمد بن شهاب زهري روايت شده است

نخست خواست كه دست  -اختالس كرده  - كاالئي را ربوده و فرار كرده بود  آوردندكه 
كرد و زيد جواب  بدنبال زيد بن ثابت فرستاد و از او در اين باره سوال او را ببرد، سپس

مالك در موطاء آن را  .»ليس في الخلسة قطع «داد كه در اختالس دست بريدن نيست = 
  . كرده است نقل

                                         
  .  : ربودن مال مخفيانه از محل غير حرز و ربودن مال بصورت آشكار و فرار كردن اختالس - 1
  : مالي را بقهر و غلبه گرفتن و غصب مال بصورت آشكارا و با اعتماد بر قهر و زور. انتهاب   

  كند. گيرد و بر حسب ظاهر مالك را نصيحت مي  كه مال را مي كسي : خائن خيانت 
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: بريدن دست دزد و سارق براي دزديدن سه در هم و نبريدن دست  گفته ابن القيم 
كامل خداوند و شارع مقدس است زيرا پرهيز  از حكمت مختلس و منتهب و غاصب نيز 

كند و جاي امن و حرز  ها را سوراخ مي . زيرا او ديوار خانه  و احتراز از دزد ممكن نيست
تواند بدور مال خويش ديوار  كاال تنها مي شكند و صاحب زند و قفل را مي را بهم مي

رهيزكند و احتياط نمايد. اگر شارع تواند پ بكشد و بر در آن قفل بزند و بيش از آن نمي
كرد همواره مردم بدزدي از يك ديگر  مجازات بريدن دست را براي دزد تعيين نمي

گشت و مردم سخت گرفتار دزدان  پرداختند و آنوقت زيان و ضرر مردم فراوان مي مي
زند آشكارا و  ، زيرا كسي كه به انتهاب دست مي شدند بخالف مختلس و منتهب مي

توانند بردست او بزنند و از حق مظلوم دفاع  ربايد، مردم مي چشم مردم مال را مي درجلو
كند از غفلت مالك و  كه به اختالس اقدام مي گواهي بدهند. و كسي كنند و پيش حاكم 

، كه او اين  يابد تا حدكوتاهي از مالك و مردم است گيرد و فرصت مي ديگران بهره مي
تواند اختالس كند  ، او نمي الك و ديگران بيدار باشند و آگاه، اگر م فرصت را يافته است

كار خيانت  باشد، بلكه بيشتر به خيانت او مانند سارق نيست و باندازه سارق خطرناك نمي
  پيشه شباهت دارد.

كند و از  گيرد زيرا او ترا غافل مي بعالوه اختالس بيشتر در غير محل حرز صورت مي
توان از آن  ربايد و معموال مي كند و مال را مي ستفاده ميغفلت و عدم احتياط شما ا

حال  زند. و  كه به نهب و نبودن آشكارمال دست مي پرهيزكرد و او نيز مانندكسي است
غاصب آشكار است و بطريق اولي نبايد دستش بريده شود. ليكن با ضرب و شكنجه و 

  ان از تجاوز آنان جلوگيري نمود.تو زندان طوالني وكيفر با اخذ اموال و غرامت ازآنان مي

  انكار نمودن مال عاريتي 
فقهاء اختالف دارند كه آيا انكار نمودن مال عاريتي سرقت است يا خير؟ جمهور 

شود چون قرآن و سنت دست بريدن را  گويند دست چنين شخصي بريده نمي فقهاء مي
  .  اركند سارق نيستاند و كسي كه عاريه را انك در كيفر و مجازات سرقت واجب نموده
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گويند دست چنين شخصي نيز  امام احمد و اسحاق و زفر و خوارج و اهل ظاهر مي  
:  گفت اند كه كرده گردد. زيرا احمد و مسلم و نسائي از عايشه روايت بعنوان دزدي قطع مي

گرفت سپس آن را انكار  كاالي مردم را به عاريت مي كه  يك زني از قبيله مخزومي بود، 
دستور داد كه دست او را ببرند. خانواده اين زن پيش اسامه بن زيد  صكرد، پيامبر مي

كند. اسامه بحضور   براي آن زن شفاعت صرفتند و از وي خواستند كه پيش پيامبر
يا أسامة، الأراك تشفع في حد «:  گفت صكرد. پيامبر رفت و براي آن زن شفاعت صپيامبر

كه درباره حدي از حدود خداوند شفاعت كني  ترا نبينم اي اسامه « »من حدود اهللا عزوجل
اي ايراد فرمود  برخاست و خطبه ص. سپس پيامبر » و مانع اجراي مجازات خداوند گردي

إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف «:  وگفت
براستي مردمان پيش از « »لقطعت يدهاقطعوه، والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد 

كرد او را  شما بدينجهت هالك شدند چون هرگاه انسان شريف و بانسبي بدزدي اقدام مي
كردند و هرگاه انسان ضعيفي و ناتواني دزدي  گذاشتند و او را مجازات نمي بحال خود مي

ه جانم در دست ك كسي بريدند. قسم بدان  كردند و دستش را مي كرد او را مجازات مي مي
بود، باز هم دستش را  ، فاطمه دختر محمد مي كرده است  كه دزدي  او است اگر اين زن

. سپس دستور داد دست آن زن   » بريدم يعني در اجراي مجازات شرعي تبعيض نيست مي
  مخزومي را بريدند.

دانسته كرده و منكر عاريه را بمقتضاي شرع دزد و سارق   ابن القيم از اين راي دفاع
منكر عاريه را داخل در اسم سارق و مندرج  ص: پيامبر گفته است »زادالمعاد«. در  است

، تا  دانسته است »خمر«، همانگونه كه همه مسكرات را داخل در اسم  در آن دانسته است
كه منكر عاريه  كسي  : مراد خداوند را بمردم فهمانده باشد. صاحب روضه النديه گفته است

كند، اگر چه بر حسب لغت عرب سارق نيست ولي برحسب  آن را انكار ميشود و  مي
گويد:  مي »اعالم الموقعين«. ابن القيم در  شرع سارق است و شرع برلغت مقدم است

  كار بسيار آشكار  فلسفه و مصلحت اين
گرفتن و عاريت دادن از مصالح عمومي مردم و ضروري است و  است چون عاريت  

آيد  از نيستند. وقتي كه كسي بدان نياز دارد و ضرورت برايش پيش ميني مردم از آن بي
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كه به وفا عاريه داد، خواه در برابر مزد يا مجاني و هميشه هم امكان ندارد كه  واجب است
كه  توان از عاريه دادن پرهيز كرد. كسي گرفت و شرعاً و عاده و عرفا نمي گواه   بر عاريه

گيرد، سپس آن را  كه مال مردم را عاريه مي گيرد باكسي را مي دزدد و مال مردم مالي را مي
كه وديعه و امانت را انكار  است كسي كند، با هم فرقي ندارند و اين بخالف  انكار مي

كند،  كسي است كه وديعه و امانت را انكار مي  كند، با هم فرقي ندارند و اين بخالف مي
يش چنين شخصي به امانت و وديعت نهاده كه مال را پ كرده   چون مالك خود كوتاهي

  .  است و او را امين دانسته است

 كفن دزد  دزدد،  گور را نبش مي كند و كفن مي كسي كه   نباش =

دزدد و كفن دزد  كه قبرها را نبش مي كند و كفن مردگان را مي كسي  فقهاء درباره
  است نيز اختالف دارند. 
گويند مجازات او بريدن دست  كرده و مي  كسي را دزد تلقي جمهور علما چنين 

. ابوحنيفه و محمد بن  باشد، چون او دزد است در حقيقت قبر حرز و جاي امن است مي
يد، چون عنوان   كفن دزد تعزير است نه قطع گويند مجازات  الحسن و اوزاعي و ثوري مي

مالي را برده شود و چون او  است نه سارق پس حكم سارق او را شامل نمي »نباش «او 
من بحساب  كسي نيست چون مرده مالك نيست و قبر هم حرز و جاي ا كه ملك  است
  آيد. نمي

  كه اعتبار آنها در سرقت واجب است   صفات و شرايطي 
كه  آيد كه اعتبار صفات معين و مشخصاتي الزم است هاي سابق برمي از تعريف

اشد تا سرقت از نظرشرع تحقق كه دزديده شده و محل دزدي موجود ب درسارق و چيزي
  : كنيم ين صفات را بيان مي گردد. اينك ا  يابد و مستوجب حد شرعي

  ، در سارق در نظر گرفته شود  كه واجب است صفات و شرايطي 
) صفاتي كه واجب است در سارق اعتبار گردد و وجود داشته باشد، تا مستوجب 1

  : گردد بشرح زير است حد سرقت
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. بنابراين  تكب دزدي شده باشد بايد مكلف باشد يعني بالغ و عاقلكه مر  شخصي -1
گردد.  اگر كودك نابالغ يا ديوانه مرتكب دزدي شدند، حد سرقت درباره آنها اجراء نمي

  نمايند. كودك را تاديب و تعزير مي البته
كافر ذمي يا مرتد مرتكب دزدي گرديد  كه دزد مسلمان باشد. پس هرگاه  الزم نيست 

كه اگر مسلمان مال ذمي را بدزدد  همانگونه  )1(گردد  ايد مجازات شود ودستش قطعب
  گردد. مجازات دزدي درباره او اجراء مي

دزد باختيار و اراده خويش سرقت كند. پس اگر كسي او را باجبار و اكراه بسرقت  -2
كند و  مي آيد، چون اكراه و اجبار اختيار را سلب وا دارد او دزد و سارق بحساب نمي

  .  سلب اختيار موجب سقوط تكليف است پس چنين شخصي مكلف نيست
اي براي او  نبايد براي سارق در مال مسروقه شبهه ملكيت باشد، چون اگر شبهه  -3

گردد. لذا اگر پدر يا مادر، مال فرزندشان را  تصور باشد، مجازات قطع يد اعمال نمي
خطاب به  صگردد، چون پيامبر ل نميبدزدند، مجازات دزدي درباره آنان اعما

. و اگر پسر هم مال   » باشي تو و مالت از آن پدرت مي« »أنت ومالك البيك« : گفت كسي
شود. چون عادتا و  پدر يا مادر يا مال هر دو را بدزدد، اين مجازات درباره او اعمال نمي

مادري هم حكم ، جد پدري يا جد  معموال فرزند در مال پدر و مادرش دستش باز است
پدر دارد، عمود و ستون نسبي اعلي يعني نياكان و اجداد و ستون نسبي اسفل يعني 
فرزندان و فرزندان آنها، نيز همين حكم را دارند و بقول ابوحنيفه و ثوري مجازات قطع 

، و خاله و خواهر و عمو  شود، مانند عمه االرحام نيز اعمال نمي باره هيچيك از ذوي يد در
شود و خداوند دستور داده است  ي و برادر. چون قطع يد موجب قطع صله رحم ميو دائ

كه صله رحم بجاي آورده شود. و بعالوه اين گروه حق ورود بمنزل شخصي خويشاوند  
باشند و خانه نسبت به آنان حرز نيست  خويش را دارند، بنابر اين بمنزله صاحب خانه مي

كردند مجازات  ، پس اگر دزدي  رود بخانه را يافته استكه اجازه و و او مانند مهماني است

                                         
، مرتكب دزدي شوند بنا بيكي از دو قول شافعي و قول ابوحنيفه  اگركافر همپيمان و كافر پناهنده - 1

  شود. شود و بقول احمد و مالك اعمال مي ات قطع اعمال نميمجاز
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گويند اگر  شود. امام مالك و شافعي و احمد و اسحق مي قطع يد درباره آنها اعمال نمي
ذوي االرحام مرتكب دزدي شوند، چون شبهه مالي درباره آنان وجود ندارد، مجازات 

كرد، چون  ن ازديگري دزديشود. ليكن اگريكي از زوجي قطع يد درباره آنان اعمال مي
شبهه اختالط و آميزش و شبهه مالي با هم دارند، پس حرز درباره آنان اعمال نمي شود ، 
چون هم شبهه مالي وجود دارد و هم حرزكامل نيست و اين مذهب ابوحنيفه و مقتضاي 

. مذهب امام مالك و ثوري و روايتي ازاحمد و يكي  يكي از دو قول شافعي و احمد است
كنند و كاالهايشان از هم  كه اگر زن و شوهر جدا از هم زندگي ز دو قول شافعي آنستا

قطع يد درباره او اعمال  جدا باشد، هركدام مرتكب دزدي از ديگري شود، مجازات 
  باشند. گردد، چون حرز كامل است و هر يك مستقل مي مي

اره او اعمال از اربابش چيزي بدزدد مجازات قطع يد درب )1(اگر غالمي شخصا
: مردي غالم خود را به حضور عمر  گفت كه   گردد. از عبداهللا ابن عمر روايت است نمي

اي را از همسرم دزديده است بفرمائيدكه دستش را  : اين غالم من آينه آورد و گفت
، چون او خادم شما است و كاالي  مجازات قطع يد بر وي نيست«:  كنند. عمرگفت قطع

. اينست مذهب عمر و عبداهللا بن مسعود و هيچيك از اصحاب با » است شما را برداشته
المال مسلمين چيزي بدزدد،  . هرگاه كسي از مسلمين از بيت آنان مخالفت نكرده است

. زيرا روايت شده كه يكي از عامالن عمر خطاب به وي  مجازات قطع يد بر وي نيست
  .؟ كارش كنمالمال چيزي دزديد، چه  كه اگر يكي از بيت نوشت

المال سهمي و  دست او را قطع مكن زيرا هركسي از مسلمانان در بيت«:  گفت عمر
المال مرتكب دزدي شد و خبرآن  كه مردي از بيت كرده است   . شعبي روايت »حقي دارد

.  »المال سهمي دارد و دست او را قطع نكرد او در بيت«:  به علي بن ابيطالب رسيد و گفت
آيد كه آنان بدينجهت دست چنين شخصي را قطع  ل علي و عمر برميو از عمل و قو

                                         
داند و اما شافعي يك بار آن را  اين شرط را كه شخصاً مرتكب دزدي از اربابش شود مالك شرط مي - 1

    . شرط دانسته و بار ديگر آن را شرط ندانسته است
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كه براي چنين شخصي شبهه ملكيت وجود دارد و شبهه مانع اعمال مجازات  اند، نكرده
  . حد شرعي است

كه خود در آن شريك  : هرگاه كسي از مالي مرتكب دزدي شود، ابن قدامه گفته است
، يا پدرش يا )1(درآن حق داشته باشند باشد وكسي از غنيمت مرتكب دزدي شود كه

شود. و  اربابش درآن غنيمت حق داشته باشد، مجازات قطع يد درباره او اعمال نمي
كه عام است و  گويد با توجه به ظاهر آيه  لي امام مالك مي اينست مذهب جمهور علما. و

  كساني قطع شود. ، بايد دست چنين تخصيص نيافته است
كه خود در غنايم جنگي  ، اي از بندگان كه بنده كرده اسث اس روايت ابن ماجه از ابن عب

بود مرتكب دزدي شد و او را پيش  »خمس«كه سهم   بود از اموال غنايم »خمس«جزو 
خمس « »مال اهللا سرق بعضه بعضا«بردند كه دست او را قطع نكرد و فرمود:  صپيامبر

، چون بنده  ل خدا را دزديده استمال خدا است و اينك بعضي از مال خدا بعضي از ما
  .»خود مال خدا و سهم خمس است و هر چه داشته باشد آن نيز جزو خمس است

كند، يا بكلي منكر  هرگاه كسي از بدهكار خود كه از باز پرداخت وام خودداري مي
شود، چون اين دزدي او  ، مالي را بدزدد مجازات قطع يد درباره او اجرا نمي وام است

شود، مگر اينكه بدهكار به بدهي خود اعتراف داشته و قادر  وام خودش تلقي مي استرداد
شود  بپرداخت آن باشد، در اين صورت اگر طلبكار مرتكب دزدي شود دست او قطع مي

  اي ندارد. چون شبهه
دزديد مجازات قطع يد درباره  -گيرنده  عاريه - اگركسي مال عاريه را از دست مستعير 

شود چون دست مستعير دست امانت است نه دست مالك و دزدي از  نمياين دزد اعمال 
  مالك مجازات قطع يد دارد.

كرد و يا دزديد و آن را احراز نمود و در حرز نهاد سپس  كسي مالي را غصب  هرگاه
گويند دست  دزدي آمد و اين مال مسروقه و مغصوبه را از او دزديد، شافعي و احمد مي

                                         
باتفاق علما مجازات قطع  المال سهمي نداشته باشد و مرتكب دزدي از آن شود هرگاه كسي در بيت - 1

  گردد. يد درباره او اجرا مي
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كه مالك بدان راضي باشد، امام   ود، چون حرز او حرزي نيستش نمي  چنين دزدي قطع
اي  شود چون بهرحال مرتكب دزدي از حرز شده و شبهه كه دست او قطع مي گويد: مالك 

  در آن ندارد.
هرگاه مردم در تنگنا و سختي قرارگيرند و يكي مرتكب دزدي خوراك و مواد 

در دسترس باشد و بتواند آن را خوراكي شد، اگراين طعام و مواد خوراكي موجود و 
شود، چون نيازي بدزدي آن ندارد. و اگر آن مواد  كند، دست چنين دزدي قطع مي تهيه

شود،  خوراكي موجود نباشد و از تهيه آن عاجز باشد، مجازات قطع درباره او اعمال نمي
در :  چون او براي حفظ خود بدان نياز دارد و در آن داراي حق است و حضرت عمرگفت

  . گرسنگي عمومي وجود داشته باشد، مجازات قطع يد نيست كه   وقت قحط و خشكسالي
شتري را از يكي  »حاطب«كه چند نفر از بندگان  كرده روايت  »موطاء«مالك در 

بنه دزديدند و آن را نحركردند. و شكايت آن را پيش عمر خطاب بردند  ازمردان قبيله مز
:  كند سپس عمر به حاطب گفت دكه دست آنان را قطعكثير بن الصلت دستور دا او به

كه  گيرم  دهيد، بخداي سوگند چنان غرامتي از شما مي بگمانم اين بندگان را گرسنگي مي
: بهاي شترت چقدر بود؟ مزني  برايت سخت باشد، سپس خطاب به صاحب شترگفت

حاطب هشتصد : اي  . عمرگفت دادم : بخداي سوگند آن را به چهارصد درهم نمي گفت 
كثير بن الصلت  كه بعد از آنكه عمر به كرده است درهم به وي بده و ابن وهب روايت 

كند، بدنبال او كسي را فرستادكه آن بندگان  دستور داده بود كه دست بندگان سارق را قطع
را پيش او آورد و او رفت و آن بندگان را آورد، آنگاه خطاب به عبدالرحمن بن حاطب 

داريد و  مي كشيد و گرسنه نگاهشان بردم كه از آنان كار مي اگرگمان نمي : هان گفت
خورند، دستور  كه اگر دستشان بحرام هم برسد، آن را مي  اي دهيد، بگونه گرسنگيشان مي

كنم از تو  كه دستانشان را ببرند ولي بخداي سوگند حاال كه دستانشان را قطع نمي دادم  مي
  ه ترا بدرد آورد و برايت دردناك باشد.ك  گيرم مي  آنچنان غرامتي

  صفاتي كه بايد در مال مسروقه باشد تا موجب حد شرعي گردد 
  كه معتبر است در مال مسروقه باشد تا موجب حدگردد عبارتند از:  اما صفاتي



   

  هفقه السن      1690 

 

 

، ماليت داشته و قابل ملكيت شرعي بوده و فروش آن شرعا  بايستي مال بوده شده -1
. پس اگر كسي مشروبات الكلي يا  گرفت وان در عوض آن چيزيحالل باشد. وشرعا بت

شود، حتي اگر مالك آنها  خوك وگراز را دزديد، مجازات قطع يد درباره او اعمال نمي
كافر ذمي هم باشد، چون خداوند ملكيت آنها و استفاده از آنها را براي مسلمان و كافر 

  .)1( كرده است ذمي يكسان حرام
ت و ابزار لهو و لعب را دزديد مانند: عود، و كمانچه و سرنا و امثال و همچنين اگر آال

آنها چون اينها وسايل و ابزارهائي هستندكه بيشتر اهل علم استعمال آنها را جايز 
دانند، پس از جمله چيزهائي نيستند كه ماليت و ملكيت و فروش آنها شرعا صحيح  نمي

دانند آنان نيز با  و لعب را جايز و مباح ميكه استعمال اين ادوات لهو  باشد و كساني
، چون شبهه ماليت وجود دارد و  ديگران متفقند دراينكه مجازات آنها قطع يد نيست

  شود. بهنگام وجود شبهه حد ساقط مي
اند كه ابوحنيفه و  علما درباره دزديدن كودك آزاده غير مميز اختالف كرده  

يد ندارد   ودك صغير غيرمميز شود، مجازات قطعك  اند اگر كسي مرتكب دزدي گفته شافعي
كودك آزاده غير مميز مال نيست اگر چه وسايل زينت و جامه   بلكه بايد تعزيرشود، چون

اش مال است ولي دزد آنها را  نيز داشته باشد با وجود اينكه اين وسايل زينت و جامه
يوسف گفته است اگر وسايل ابو اند. ( كودك دزديده است و مقصود اصلي او نبوده بتبعيت 

كردك به قدر نصاب دزدي برسد مجازات دزد قطع يد است چون اگر آنها  زينت يا جامه
  . دزديد مجازاتش قطع يد بود) را تنها مي

گويد: اگركسي كودك آزاده صغير غير مميز را بدزدد مجازات او قطع يد  امام مالك مي
ست و قطع يد سارق بخاطر خود مال كودك از بزرگترين اموال ا ، چون براستي است

                                         
كافر ذمي مباح است و اگركسي آنها را از او تلف  ابوحنيفه معتقد است مشروبات الكلي و خوك براي  - 1

كند بايستي قيمت آنها را بمالي ذمي بپردازد. و او نيز با ديگر فقهاء موافق است در اينكه اكركسي 
.  جراي مجازات است كمال ماليت ندارندكه شرايط ا  قطع يد ندارد چون آنها را دزديد مجازات

    مولف
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كه مال مورد تعلق نفوس است و تعلق و عالقه نفوس  نيست بلكه بدانجهت است
، در حاليكه مجازات  ، تا تعلق و عالقه نفوس بكودك بنده كودك آزاده بيشتر است به

كودك آزاده بطريق اولي قطع يد   كودك بنده قطع يد است پس مجازات سارق سارق
  . است

جازات دزد كودك صغير غير مميز بنده قطع يد است چون او مال و داراي ارزش و م
. ولي مجازات دزدكودك بنده مميز و داراي تمييز قطع يد نيست چون او  و قيمت است

باشد ولي چون برنفس خويش تسلط دارد  اگر چه مال است و قابل خريد و فروش مي
  . آيد و حرز او كامل نيست مال محرز بحساب نمي

كه براي  كه تملك آن جايز است و فروش آن جايزنيست مانند سگي اما درباره چيزي
كرد و مانند  كشت و زرع و شكار جايز است آن را نگهداري حراست و نگهباني و حفظ 

. اشهب از علماي  كه تملك آن جايز است و فروش آن جايز نيست گوشت قرباني 
كه نگهداريش و تملك آن جايز است قطع يد  گفته است مجازات دزد چنين سگي مالكيه

است و اگر وجود سگ ضروري نباشد ونگهداريش جايز نباشد دزد آن مجازات قطع يد 
  ندارد.

: اگركسي حيواني قرباني را  از علماي مالكيه درباره گوشت قرباني گفته است  و اصبغ
جازاتش قطع يد پيش از ذبح دزديد، مجازاتش قطع يد است و اگر بعد از ذبح دزديد م

  .  نيست
: اگر كسي  گفته است باره دزدي آب و برف و گياه و نمك و خاك صاحب مغني  و در

اند چون عادتا آب  . ابوبكر و ابواسحاق آن را گفته آب را دزديد مجازاتش قطع يد نيست
  . ماليت ندارد و در اين باره خالفي را سراغ ندارم

ل ابوبكر مجازات قطع يد ندارد چون درشرع آمده گياه يا نمك را دزديد بقو  اگر كسي
كه همه مردم در آنها مشترك و سهيم هستند و حكم آب را دارند. و ابواسحاق بن  است

گياه و نمك عاده ماليت دارند و   شامال گفته است مجازات دزدي آنها قع يد است چون
  كاه و جو هستند. شبيه به 
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ب را دارند چون آب منجمد است ولي بنظر ، حكم آ كه يخ و برف گفته است قاضي 
اند مانند  اند و از آب موجود آمده كه تغيير صورت داده رسدكه حكم نمك داشته باشد، مي

گلكاري يا   كه براي كه چندان مورد رغبت نيست مانند خاكي . و اما دزدي خاكي نمك
كه داراي  كي ساختمان آماده شده است مجازات قطع يد ندارد، چون مال نيست ولي خا

كه براي درمان و شستشو يا رنگ   گزاف دارد مانند خاك ارمني  قيمت است و عادتا بهاي
  رود دو احتمال دارد: سازي بكار مي

  كه ماليت ندارد مانند آب است .  مجازاتش قطع يد نيست چون از جنسي است  -1
ها حمل مجازاتش قطع يد است چون عادتا مال است و براي تجارت به شهر  -2

  .)1( شود پس شبيه به عود هندي است مي
، مانند انواع ماهيهاي دودي و نمك  كه اصل آن مباح و مشترك است اما سرقت مالي

كه  زده و غيرآن و مانند انواع پرندگان از قبيل مرغ و كبوتر و مرغابي و غير آن مادام 
در حرز و محرز باشند  . و اگر محرز و در حرز نباشند مجازات دزدي آنها قطع يد نيست

كه در اين  علما درباره مجازات دزدي آنها اختالف دارند. مذهب مالكيه و شافعيه آنست
كه داراي قيمت  صورت مجازات دزد قطع يد است چون سارق به سرقت مالي پرداخت

  باشند.  است و در حرز مي
وايت شده كه ر صگويند مجازات قطع يد ندارد. زيرا از پيامبر حنفيه و حنابله مي

. پس اين حديث  »گيرد كه آن را مي كسي است شكار از آن« »الصيد لمن أخذه« : گفت
  . كند و شبهه موجب سقوط حد است ايجاد شبهه مي

مردي را پيش عمر بن عبدالعزيز آوردند كه مرغي دزديده «:  عبداهللا بن يسارگفته است
: عثمان بن  گفت  الرحمن به ويكند كه سالم بن عبد بود. عمرخواست دست او را قطع 

  . » مجازات قطع يد براي پرنده دزد نيست :  گفت  عفان
:  كه عمر بن عبدالعزيز از سائب بن يزيد استفتاء كرد، او گفت در روايتي آمده است

كرده باشد پس   ، مجازات قطع يد اعمال كه درباره پرنده دزدي ام  كسي را نديده من
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كه عمر او را رهاكرد. بعضي از  دزديده است قطع يد نيست كه مرغ  مجازات اين شخص
، نه مرغ خانگي و مرغابي  كه مباح است پرنده شكاري است اي  اند: طير و پرنده فقهاء گفته

  . اهلي چون اينها وحشي نيستند پس مجازات دزدي آنها نيز قطع يد است
تر بدزدد مانند: شير و كه طعام و خوراكي   كسي : مجازات  گفته است امام ابوحنيفه
كه بزودي  جات و همچنين مجازات دزدي حشيش و هيزم و چيزهائي گوشت و ميوه

يابد، قطع يد نيست اگر چه قيمت آنها از حد نصاب دزدي هم تجاوز  فساد بدانها راه مي
كند. چون اين اشياء چندان مورد رغبت و تمايل نيستند و معموال مالك آنها بدانها بخل 

كه درباره جلوگيري از آنها مجازات قطع يد برقرار گردد و   د پس نيازي نيستورز نمي
ال قطع في تمر « كه فرمود: روايت شده است صمعموال حرز آنها ناقص است و از پيامبر

. و شبهه مالكيه نيز موجود » مجازات دزدي خرما و پيه خرما قطع يد نيست« »وال كثر
الناس شركاء « : گفته اسث صدانند، چون پيامبر مياست چون آنها را عمومي و همگاني 

مردم در سه چيز با هم شريك و سهيم هستند: آب و « »في ثالثة: الماء، والكال، والنار
كه فقها درباره مجازات دزدي آن اختالف  . و از جمله چيزهائي  » چراگاه و گياه و آتش

همه مسلمين در مصحف  گويند چون كريم است ابوحنيفه مي دارند مصحف شريف قرآن
داراي حق هستند پس درآن ملكيت خصوصي نيست بنابر اين مجازات دزدي آن قطع يد 

  . نيست
گويند اگر قيمت مصحف به  مالك و شافعي و ابوثور و ابويوسف از ياران ابوحنيفه 

  . حد نصاب برسد مجازات دزدي آن قطع يد است
به حد نصاب مقرر شرعي برسد،  كه مال مسروقه  شرط دوم مال مسروقه آنست  -2

كه دزديده شده  اي براي اجراي حد وجود داشته باشد و بايد چيزي  زيرا بايستي ضابطه
است داراي قيمت و ارزشي باشد كه فقدان آن موجب ضرر و زيان گردد زيرا مردم 

كنند. و سلف امت درباره  ، مسامحه و چشم پوشي مي معموال درباره چيزهاي اندك
كردند. فقهاء درباره حد نصاب  ، دست دزد را قطع نمي ارزش كم ارزش و بي چيزهاي 

  ، با هم اختالف دارند. شرعي و مقدار آن
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، كه ارزش آن  جمهور علماء گويند: مقدار مال دزديده شده وقتي موجب قطع يد است
دار يا سه درهم نقره  يك چهارم مثقال شرعي طالي خالص سكه -يك چهارم دينار طال 

اشد يا قيمت آن برابر آنها باشد. فلسفه تعيين اين مقدار آشكار است زيرا هزينه روزانه ب
اش اين مقدار است و اين مقدار براي چنين شخصي دريك  يك شخص مقتصد و خانواده

كند وكفايت هزينه يك روز شخصي و خانواده تحت تكفلش براي اغلب  روزكفايت مي
براي يك چهارم  صكه پيامبر عايشه روايت شده است. زيرا از  مردم داراي اهميت است

كه  كرد. و در روايت مرفوعي آمده است مي  دينار و بيشتر از آن دست سارق را قطع
، يك چهارم دينار طال يا بيشتر از  شود مگر اينكه مال دزديده شده دست سارق قطع نمي«

اند. و در  كرده آن را روايت  . احمد و مسلم و ابن ماجه »آن يا مقدار برابر ارزش آن باشد
كمتر  براي« »ال تقطع اليد فيما دون ثمن المجن«روايت مرفوع ديگري از نسائي آمده است 

. از عايشه سوال شدكه بهاي يك سپر »شود از قيمت يك سپر جنگي دست دزد قطع نمي
: يك چهارم دينار طال. و حديث مروي از ابن عمر در  ؟ او گفت جنگي چقدر است

براي دزدي  صكه بموجب آن پيامبر كند، يح بخاري و مسلم نيز آن را تاييد ميصح
كرد. و بمذهب علماي حنفي مقدار  كه قيمت سه درهم بود، دست دزد را قطع  سپري

كمتر از آن قطع يد نيست  ، ده درهم است و براي  كه موجب قطع يد است  نصاب دزدي
باس و روايت عمرو بن شعيب از پدرش و و بروايت بيهقي و طحاوي و نسائي از ابن ع

اند. حسن بصري و  اند كه قيمت سپر جنگي را ده درهم تعيين كرده كرده  جدش استدالل
گويند با توجه به ظاهرآيه بايستي براي دزدي اندك و بسيار مجازات قطع  داود ظاهري مي

لعن اهللا « : گفت صاندكه پيامبر يد اعمال گردد و بخاري و مسلم از ابوهريره روايت كرده
كند سارق را كه  خداوند لعنت « »السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الجمل فتقطع يده

شود  دزدد و دستش قطع مي شود و يك شتر مي دزدد و دستش قطع مي مرغ مي يك تخم
. جمهور علما   »شود مرغ و هم براي يك شتر دستش قطع مي يعني هم براي يك تخم

خود كه براي جنگ  كاله  ، بيضه رابه بيضه حديدي = ه اعمش راوي اين حديثك اند: گفته
كه عبارت است از سپر و مانند سپر است و  ، شود، تفسيركرده است پوشيده مي
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شود از قيمت سپر بيشتر  كه براي جنگ پوشيده مي  اند قيمت بيضه حديدي گفته بعضي
  چند درهم باشد. كه قيمت آن برابر است و مقصود از شتر چيزي است

مرغ دزد سرانجام شتر دزد هم  كه بحقيقت تخم اند: مقصود از حديث آنست گفته برخي 
  شود.  مي

 : شافعي كه يك چهارم دينار سابق برابر بود با سه درهم و در الروضه النديه آمده است
طال يك دينار  ص. چون در زمان پيامبر : ربع دينار موافق است با روايت سه درهم گفت 

كه ديه يك هزار دينار طال يا  . و درباره ديه قاتل نيز آمده است درهم نقره 12برابر بود با 
  . دو ازده هزار درهم است

كه موجب قطع يد است ده درهم يا يك ديناراست  گويند نصابي ابوحنيفه و يارانش مي
متر از آن مجازات ك كه ارزش و قيمت آنها همين اندازه يا بيشتر باشد و براي يا كاالهائي

بنا بروايت عمرو بن شعيب از  ص. زيرا قيمت يك سپر در زمان پيامبر قطع يد نيست
. و اين مقدار قيمت و بهاي يك سپر جنگي از ابن  پدرش و جدش ده درهم بوده است

.بنابراين براي مقداركمتر از ده  عباس نيز روايت شده و بيشتر به احتياط نزديك است
  .  كند و شبهه موجب سقوط حد است ايجاد شبهه مي درهم اين روايت

كه قيمت  در حقيقت تعيين قيمت سپر به ده درهم با احاديث صحيحتري روبرو است
  . گذشت اند همانگونه كه قبال كرده آن راكمتر تعيين

اند: حد نصاب سرقت يك چهارم  مالك و احمد نيز بنا بظاهرترين روايات از او گفته
، تعيين قيمت به دراهم خاص  م يا قيمت برابر آنها ازكاالهاي ديگر استدينار يا سه دره
گويا  - كرد. يكي از شاعران  گذاري ، بعضي را با بعضي ديگر نبايد قيمت است و در نرخ

كرده وگفته چرا فقها خون بهاي يك دست را پنجصد دينار  اعتراض -ابوالعالء المعري 
  :  كنند كه گفت دينار آن را قطع مياند، ولي براي يك چهارم  كرده تعيين

  يد بخمس مئين عسجد وديت
  تناقض مالنا إال السكوت له

  ما بالها قطعت في ربع دينار؟
  ونستجير بموالنا من العار
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، چرا براي يك چهارم دينار  اش پنجصد دينار طال است كه خونبهاي آن و ديه دستي«
اي نداريم و از اين ننگ بخداي  شود. اين تناقض است و ما جز سكوت چاره قطع مي

  . »بريم خويش پناه مي
  كه فلسفه احكام اسالمي را بفهمد.  براستي اين معترض توفيق نداشته است

كند.  اسالم براي حفظ مال و حفظ نظم جامعه براي ربع دينار دست دزد را قطع يد مي
و  ار داده است (كه باارزش است ديه و خونبهاي آن را پانصد دينار قر و براي حفظ دست

چون « »، و لما خانت هانت لما کانت امينه کانت ثمينه«)  بقول قاضي عبدالوهاب مالكي
ارزش  كند خوار و پست و بي  ، و چون خيانت دست امين است ارزشمند وگرانبها است

  .   » است
  : گفته است و شاعر ديگري در پاسخ آن  

  يد بخمس مئين عسجد وديت
  وأرخصها حماية الدم أغالها،

  لكنها قطعت في ربع دينار
  خيانة المال فانظر حكمة الباري

، ولي براي دزدي يك چهارم دينار طالئي  كه ديه آن پانصد دينار طالئي است دستي«
كه آن را ارزشمند و  شود، اين حمايت از آن و حمايت از حفظ خون است  قطع مي

ارزش كرده است  را ارزان و بيكه آن   گرانبها ساخته است و اين خيانت مالي است
  .  »حكمت و فلسفه احكام خدا را ببينيد

 چه موقع بايد مال مسروقه را تعيين قيمت كرد؟  

گويند: قيمت مال مسروقه بهنگام سرقت  امام مالك و علماي شافعيه و حنابله مي
روز گويد قيمت  . و ابوحنيفه مي معتبر است و نرخ آن روزكاالي مسروقه مورد نظر است

  . بر استتاجراي حكم قطع يد مع

   سرقت همگاني
كه سهم هريك ازآنان بحد  اي كردند بگونه گروهي به سرقت مقداري مال اقدام هرگاه 

گردد.  رسيد باتفاق نظر فقها مجازات قطع يد درباره همه آنان اجرا مي نصاب دزدي مي
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آنان تقسيم شود سهم ولي اگر مال مسروقه بحد نصاب دزدي رسيده باشد ولي اگر بين 
  : هريك بحد نصاب نرسد، در بين فقهاء اختالف است

گويند: در اين صورت هم بايستي دست همه آنان قطع گردد ابوحنيفه  جمهور فقها مي
شودكه سهم هريك بحد نصاب برسد. ابن رشدگفته  گويند: وقتي دست همه قطع مي مي

كرد، بنظر آنان عقوبت و مجازات   كه مي گويند بايستي دست همه را قطع كساني : است
كه به حد نصاب رسيده است و اشخاص مورد  ، قطع يد با توجه به مال مسروقه است

  توجه نيستند و براي حفظ مال تنها مال مورد نظر است . 
، باينكه مقدار نصاب را دزديده باشد و  گويند قطع هر يد منوط است كه مي وكساني  

كه  اي  گويند دستهاي متعدد را براي اندازه نظر دارند، ميحرمت و احترام دست را در 
  كرد.  ، نبايست قطع خداوند براي قطع يك دست معين فرموده است

  شرايطي كه درمحل سرقت معتبر است 
كه  شرط اساسي در محل سرقت اينستكه آن محل داراي حرز باشد و حرز جائي است

: خانه و منزل و دكان و طويله حيوانات و كنند. مانند  مال را بجهت نگهداري درآن حفظ
. و  ، بر حسب عرف و عادت خوابگاه حيوانات و جاي نگهداري ميوه خشك و امثال آن

، بلكه حرز بودن و حرز نبودن را عرف و عادت مردم  ضابطه شرعي براي حرز نداريم
كه حرز  ، كند، و شريعت اسالمي بدينجهت حرز را معتبر دانسته است هرمحل تعيين مي

خواهد آن را از تباهي و ضايع شدن  دليل بر عنايت و توجه صاحب مال بدان است و مي
كه عمرو بن شعيب از  كند. و دليل شرط بودن حرز روايتي است كند و ازآن نگهداري حفظ

كه مردي از او  شنيده است صكرده است كه از پيامبر پدرش و از جدش روايت
؟ اگركسي  چرد و نگهبان دارد، نظرت چيست در مزرعه ميكه  كردكه درباره حيواني سوال

  آن را بدزدد.
كه انجام  گفت بايستي دزد دو برابر بهاي آن را بپردازد و بكيفر عمل زشتي صپيامبر

كه از اصطبل و آغل دزديده  ، مورد ضرب قرار گيرد تا رسوا شود، و حيواني  اده است د
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آن مرد  )1(كيفرآن قطع يد است سپربرسد، شود اگرقيمت آن به حدنصاب يعني بهاي يك
كردن وگندم را  كرد: اي رسول خدا اگر كسي ميوه را قبل از چيدن از درخت و پاك سوال

  ؟ قبل از خرمن دزديد چطور است
من أخذ بفيه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شئ، ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين « فرمود: صپيامبر

كه  كسي« .)2(»ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن وضرب نكال، وما أخذ من أجرانه
بدزدد و بخورد و دامن خويش را از آن پر نسازد و فقط باندازه  -ظاهرا از ميوه  - چيزي 

با  - ظاهرا ازباغ  - نيازش از آن خورده باشد مجازاتي بر وي نيست و هركس چيزي ازآن 
كيفر آن عمل زشت او را تعزير نمود و  و بعنوان  خود برد بايد دو برابربهاي آن را بپردازد

كردن ميوه دزديده شود چنانچه  كه ازخرمن يا جاي خشك  مورد ضرب قرار داد. چيزي
  .  » باندازه بهاي يك سپر باشد يعني يك چهارم مثقال طال، مجازات آن قطع يد است

و حسن دانسته اين روايت را احمد و نسائي و حاكم ذكركرده و ترمذي آن را صحيح 
  .  است

                                         
دزدد مجازات قطع يد را از او  براي كسيكه گوسفند را از چراگاه مي صشود كه پيامبر مشاهده مي - 1

.  يد استكرده است ولي اگر آن را از خوابگاه و اغل بدزدد كه حرز آن است مجازاتش قطع  ساقط 
  . مولف پس حرز معتبر است

آمده  15- 2/14دانم حديثي را در تيسير الوصول ج  براي روشن شدن معني اين حديث مناسب مي - 2
كه درباره ميوه سر درختي پيش از چيدن آن از   از عبداهللا بن عمروعاص روايت است «.  كنم است نقل

نياز خود از آن بخورد و چيزي با خود نبرد  : هركس باندازه سوال شد، اوگفت ص، از پيامبر درخت
. و هركس چيزي را از باغ با خود بيرون برد بايد يك  و دامني از آن پر نكرد، چيزي بر او نيست
كردن  گردد. و هركس بعد از آنكه ميوه در ميدان خشك برابر يا دو برابر آن تاوان بدهد و عقوبت

رسيد مجازاتش قطع يد است و اگركمتر از حد  ب ميجمع شده بود از آن چيزي دزديد، و بحد نصا
گوسفندي را دركوه بدزدد پيش از آنكه  نصاب باشد بايد غرامت آن را بپردازد و تنبيه گردد و هركس

به خوابگاه و آغل برسد، مجازاتش قطع يد نيست ولي اگر به محل خوابگاه و حرز برسد، چنانچه 
    . مترجم قل چند روايت به معنين » بحد نصاب برسد مجازاتش قطع يد است
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 صكه پيامبر كرده است روايت صعمرو بن شعيب از پدرش و از جدش از پيامبر
معلق وال في حريسة الجبل، فإذا أواه المراح أو الجرين فالقطع فيما بلغ  )1(ال قطع في تمر« : گفت

رسد و هنوز  كه شب فرا مي گوسفندي  دزدي خرماي روي درخت و دزدي « »ثمن المجن
، مجازاتش قطع يد نيست ولي هرگاه گوسفند به خوابگاه و  وابگاه خود نرسيده استبه خ

كردن و نگهداري رسيد، مجازات  محل نگهداري رسيد و ميوه درخت به محل خشك
آيدكه  . از اين دو حديث برمي  »دزدي آنها قطع يد است اگر بهاي آنها به حد نصاب برسد

  جازات قطع يد اعمال گردد. كاال معتبر است تا م حرز و محل امن
كه ميوه را از روي درخت  مجازات قطع يد را از كسي صپيامبر«گفته است  ابن القيم

كه ميوه را از انبار يا ميدان خشك كردن آن  كسي دزدد، ساقط كرده است و براي مي
كه  . ابوحنيفه گفته است اين بدينجهت است» دزدد مجازات قطع يد را ثابت كرده است مي
، چون فساد و تباهي  رز معتبر است چون مال در غير محل حرز ماليت آن ناقص استح

كه فساد بدان راه داشته باشد و  كند. و اين اصل را براي هر مالي زود بدان سرايت مي
. و قول جمهور فقها صحيحتر است زيرا  ماليت آن ناقص باشد اصل قرار داده است

  .  رده استك  براي مال سه حالت بيان صپيامبر
  .  خورد كه چيزي بر وي نيست كه دزد بقدر نياز خود از آن مي حالتي  -1
كيفر مورد ضرب قرار   دهد و بعنوان كه دو برابر مال برده شده تاوان مي حالتي  -2

كه ميوه را از  گردد و آن وقتي است يد درباره او اعمال  گيرد بدون اينكه مجازات قطع مي
و ياگوسفند و امثال آن را پيش از رسيدن به محل  غ بيرون ببرد (درخت بچيند و از با

  . نگهداري ازكوه بربايد)
كه ميوه را از انبار يا  يد است و آن وقتي است  كه مجازات دزدي آن قطع حالتي  -3

كردن آن بدزدد، خواه ميوه بكلي خشك شده يا بتمامي خشك نشده باشد  ميدان خشك
 صكه پيامبر ، نه خشكي و تر بودن آن و دليل آن اينست استكه محل دزدي ميوه معتبر 

                                         
  . مترجم در بعضي ازكتب حديث بجاي تمر معلق ثمر معلق آمده است  - 1
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كرد و اين مجازات را  دزدد ساقط  گوسفند را از چراگاه مي كه  مجازات قطع يد را ازكسي
  .  پايان سخن ابن القيم  دزدد واجب نموده است كه آن را از آغل يا خوابگاه مي كسي براي

و گروهي از فقهاء حرز محل را براي  دانند. جمهور فقهاء حرز محل را معتبر مي
دانند، از جمله امام احمد و اسحاق و زفر و ظاهريه زيرا كه  مجازات قطع يد معتبر نمي

$‘Í−+: آيه ¡¡9 $# uρ èπs% Í‘$ ¡¡9 $# uρ..._  عام است و احاديث منقول از عمرو بن شعيب چون مورد
  ام را خاص كنند. توانند آيه را تخصيص دهند و مراد از اين ع اختالف هستند نمي

: هرگاه راويان موثوق به احاديث عمرو  ابن عبدالبر اين سخن را رد كرده است وگفته
  .  كنند، عمل بدانها واجب است  بن شعيب را روايت

  حرز و محل امن با توجه به اموال مختلف متفاوت است 
و  محل حرز با توجه به اموال مختلف متفاوت است و حرز هر چيزي بستگي بعرف

. براي  گاهي چيزي در وقتي حرز است و در وقتي ديگر حرز نيست عادت مردم دارد،
كاالي منزل و اسباب و اثاثيه خانه حرز است و خرمن و محل  مثال خانه و منزل براي

گندم و ميوه حرز است و اصطبل و آغل و طويله و خوابگاه شبانه  ، براي كردن  خشك
  ... براي حيوانها و دامها حرز است

  انسان براي خويش حرز است 
، خواه در مسجد يا خارج آن  هركسي براي خود و جامه و رختخوابش حرز است

كه در راه عمومي نشسته وكاالي خود را همراه داردكاالي او حرز تلقي  باشد پس هركس
. پس هركس ازانساني پول نقد يا كااليش را بدزدد،  شود، خواه بيدار باشد يا خوابيده مي
تصرف مالك   ، چون موجب قطع كاال و پول را برد، مستحق مجازات قطع يد است مينكهه

  . برملك او شده است
كه مال مسروق را در زير پهلو يا زير  گويند اگر مالك خوابيده باشد، شرط است فقهاء 

اند كه احمد و ابوداود و ابن ماجه و نسائي و  سر نهاده باشد. و بروايتي استدالل كرده
  : گفت اند كه  كرده   كم از صفوان بن اميه نقلحا
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درمسجد خوابيده بودم و عبائي داشتم آن را در زير سر نهاده بودم و آن را از من 
، كه دستور داد دست  برديم صدزديدند. ما سارق را دستگير كرديم و او را پيش پيامبر

، دست او  ن سي درهم استكه قيمت آ : اي رسول خدا آيا براي عبائي كنند.گفتم او را قطع
چرا « »؟ تيني به تا   قبل ان فهال  « : گفت ص. پيامبر ؟ من آن را به وي بخشيدم كني مي  را قطع

  .»پيش از آنكه او را پيش من بياوري او را عفو نكردي و عبا را به وي نبخشيدي ؟
الك كه م شود كه شرط اجراي مجازات قطع يد آنست  و از اين حديث استدالل مي  

كند. پس اگر  كند و شكايت پيش حاكم ببرد و مال خود را مطالبه  مال مسروقه را مطالبه
پيش از شكايت به حاكم مالك مال مسروقه را به سارق بخشيد يا به وي فروخت 

كه درباره صفوان بصراحت فرمود:  گردد، همانگونه  مجازات قطع يد از سارق ساقط مي
  !!. ؟ من بياوي او را نبخشيديچرا پيش از اينكه او را پيش 

  شد.  بخشيد مجازات اعمال نمي يعني اگر پيش از آن او را مي

 بر  طرار = جيب

،  اند مجازات او قطع يد است بر اختالف دارند: گروهي گفته فقهاء درباره طرار و جيب
كند و مال و محتويات آن را بيرون آورد يا اينكه جيب را   خواه دست درجيب شخص

كند. و اين قول مالك  ، از او بيفتد، سپس آن را بردارد. فرق نمي و مال و محتويات آن ببرد
  .  و اوزاعي و ابوثور و يعقوب و حسن بصري و ابن المنذر است

اي باشد و بيرون  اند: محتواي جيب دركيسه گفته ابوحنيفه و محمد بن الحسن و اسحق
، آن را زد و دزديد مجازات او در اين بر از جيب باشد يا جيب روئي لباس باشد و جيب

-اي باشد كه داخل جيب باشد يا جيب لباس  . و اگر در كيسه صورت قطع يد نيست
  .  بر، دست در جيب او برد و آن را دزديد مجازات او قطع يد است زيرين باشد و جيب 

  مسجد حرز است
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و سجاده و چراغ و شوند از قبيل فرش  براي چيزهائي كه معموال در مسجد نهاده مي
لوستر و حصير و ديگر ابزار و وسايل معمولي مسجد، مسجد حرز است پس هركس 

  .  زات او قطع يد است چون مال را از حرز ربوده است چيزي را ازمسجد دزديد مجا
دزدي را كه از مسجد سپري را كه درصفه و ايوان زنان نهاده شده بود،  صپيامبر

كرد و قيمت آن سپر سه درهم بود. احمد و ابوداود و  زات دزديد او را با قطع يد مجا
  اند. كرده  نسائي آن را نقل

و همچنين اگر كسي در مسجد يا تزئينات در مسجد را كه داراي قيمت و ارزش بود، 
. علماي  ، چون مال محرز و بدون شبهه را دزديده است دزديد مجازاتش قطع يد است

و لوستر و حصيرهاي مسجد را دزديد مجازات او قطع يد گويند اگركسي قنديلها   شافعيه
، چون وسايل مسجد وقف منافع مسلمين است و سارق نيز در آن ذي نفع و ذي  نيست

مگر اينكه دزد كافر ذمي باشد چون حقي در مسجد  - كند  پس ايجاد شبهه مي -حق است 
  . ندارد مجازات او قطع يد است

  سرقت از خانه و منزل 
كه  شود، ، وقتي خانه و منزل حرز و محل حرز تلقي مي اق نظر دارند بر اينكهفقهاء اتف

درآن قفل شده باشد. و همچنين اتفاق نظر دارند كه اگر كسي از خانه اختصاصي و خانه 
، چيزي دزديد تا از خانه و منزل بيرون نرود مجازات قطع يد درباره او  كه مشترك نيست 

  شود.  اجرا نمي
االفصاح عن معاني  «اره مسايلي با هم اختالف دارند كه صاحب كتاب و فقهاء درب

  : ها را ذكركرده و گفته است آن »الصحاح
اي را بريدند و ديوارخانه را شكافتند و شكافي ايجادكردند يكي  اگر دو نفر با هم خانه

 از آنان از نقب داخل خانه شد و كاالي مسروقه را برداشت و به ديگري كه در بيرون
، علما  خانه محرز بود، داد يا آن مال مسروقه را براي او بيرون انداخته و او آن را برداشت

  با هم در مجازات آنها اختالف دارند:
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شود كه  كس اعمال مي اند: مجازات قطع يد درباره آن گفته مالك و شافعي و احمد
:  گفته است و ابوحنبفه كه بيرون خانه قرار دارد.   بداخل خانه رفته است نه درباره آنكس

كه با هم در سوراخ  گروهي شود. و درباره  مجازات قطع يد درباره هيچكدام اجرا نمي
بعضي از آنها كردن و نقب خانه با هم شركت داشته و همگي بداخل خانه محرز رفته و  

آورند و برخي از آنان در بيرون  با هم مالي را كه بحد نصاب رسيده است بيرون مي
گويند:  كنند. علما با هم اختالف دارند: ابوحنيفه و احمد مي كمكي نمي ن آن مالآورد

اند مجازات  گفته شود. و مالك و شافعي مجازات قطع يد درباره همه جماعت اجرا مي
  آورند. كاال را بيرون مي  كه قطع تنها براي آنها است 

اند داخل شده و كاال را از  دهو درباره اينكه يكي از دزدان از شكافي و نقبي كه ايجادكر
داخل بنزد يك سوراخ و شكاف آورده و آن را آنجا رها كند و ديگري از بيرون دست را 

اند: ابوحنيفه گويد  كرده  كند، اختالف كاال را از حرز خارج  كرده و آن داخل سوراخ 
  كي است. امام مالك گويد مجازات قطع يد براي آن ي براي هيچكدام نيست  مجازات قطع

شود  مي  گويند دست او نيز قطع كاال را بيرون آورده است دو قول دارند كه بعضي مي كه 
  اند. و بعضي برخالف آن راي داده

كرده است مجازات قطع يد  كاال را از حرز خارج كه   گويد: تنها آن يكي  امام شافعي
حاق شيرازي درمهذب شود. شيخ ابواس گويد: دست هر دو قطع مي شود. امام احمد مي مي
كردند و يكي از آنها مال را   گويد: هرگاه دو مرد دزد ديوار خانه محرزي را سوراخ مي

اي از سوراخ نهاد و ديگري آن را بيرون برد. در آن دو قول  برداشت و آن را درگوشه
كرد چون اگر مجازات قطع يد   گويد واجب است دست هر دو را قطع : قول اول مي است
  يد.  ي هر دو واجب ندانيم اين طريقي و راهي خواهد بود براي اسقاط مجازات قطعرا برا

  كه ابوحنيفه نيز چنين شود همانگونه  نمي  گويد: دست هيچكدام قطع و قول دوم مي
اند. اگر يكي از  . زيرا هيچكدام مال را از حرز خارج نكرده گفته است و صحيح آنست
. و دومي مال را از محل غير  ه و مال را خارج نكرده استكرد آنها ديوار خانه را سوراخ 

  . . پايان سخن مهذب حرز بيرون آورده است و حرز شرط است
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شود؟ آيا متوقف است بر طلب صاحب مال  حد سرقت چگونه ثابت مي

 ؟ مسروقه
، اجراي  شود كه صاحب مال مسروقه از حاكم وقتي حد سرقت بر سارق جاري مي

كند و اثبات نمايد. زيرا درخواست داوري صاحب مال  و اقامه دعوي  )1(حد را مطالبه كند
. هرگاه دو نفر عادل گواهي بدهند يا خود سارق اعتراف  و مطالبه مال مسروقه شرط است

  شود.  كند حد ثابت مي 
 صبقول امام مالك و علماي شافعيه و حنفيه يك بار اقرار كافي است چون پيامبر

.كه دزد را بتكرار اقرار  كرد و نقل نشده است عباي صفوان را قطع دست دزد سپر و دزد 
  امر كرده باشد.

كه در بعضي حاالت نقل شده است براي يقين حاصل كردن و اثبات  و تكرار اقراري 
  .  آن بوده است

اند: بايستي حتما دو بار اقرار و اعتراف تكرار  گفته امام احمد و اسحاق و ابن ابي ليلي
  شود. 

 وي ملكيت مال مسروقه از جانب سارق دع

هرگاه سارق مالي را از حرز دزديد و بحد نصاب رسيده بود و با اقامه بينه بر وي 
، امام مالكي گفته است بهيچ  ثابت شد و او ادعا نمود كه مال مسروقه ملك خود او است

و شافعي حنيفه  گردد. و ابو  كه دست او قطع وجه ادعاي او قبول نيست و واجب است 
» السارق الظريف«را  شود و امام شافعي او اند مجازات قطع يد درباره او اعمال نمي گفته

  . نام نهاده است = سارق شوخ طبع

   به سارق چيزي موجب اسقاط حد از وي است تلقين كردن

                                         
  . گويد: نيازي بمطالبه نيست امام مالك - 1
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كندكه موجب اسقاط حد  كه قاضي چيزي را به سارق تلقين و پسنديده است مندوب
آوردند و او  صدزدي را پيش پيامبر كه كرده است ميه مخزومي روايت باشد. زيرا ابو ا

گمان  : من گفت به وي صكاالئي با وي نبود. پيامبر  بدزدي اعتراف نمود ولي هيچ
سه بار  ا. دو بار ي ام : بلي من مرتكب دزدي شده ؟ او گفت كرده باشي كه تو دزدي كنم  نمي

  كرد.  آن شخص هربار اقرار مي اين حرف خويش را تكرار كرد و صپيامبر
: دزد  اند، عطاء گفته است و ابوداود و نسائي آن را با اسناد موثوق به روايت كرده احمد

  . ؟ بگو: نه اي كرده  : آيا تو دزدي گفت آوردند و قاضي بدزد مي را پيش قاضي مي
رداء روايت كردند. از ابوالد گويد: ابوبكر و عمر بهنگام قضاء و داوري چنين مي عطاء

؟  اي كرد: تو دزدي كرده  كرده بود. از او سوال  كنيزي را پيش او آوردند كه دزدي  كه  شده
  او را رها كرد.  عمر: نه.  . او گفت بگو: نه

  و مجازات سرقت  حد
جرم سرقت ثابت شد و شرايط محرزگرديد اجراي حد بر سارق واجب است و  هرگاه

  شود. قطع مي )1(مچكف و بند  دست راست او از مفصل

$‘ä−Í+فرمايد:  مي خداوند چون ¡¡9 $# uρ èπs% Í‘$ ¡¡9 $# uρ (#þθ ãè sÜ ø%$$ sù $yϑ ßγtƒÏ‰ ÷ƒr&...∩⊂∇∪_ ]:2(]38 املائدة(. 
  .  » دست مرد و زن دزد را ببريد...«

                                         
  . . فرهنگ معين كه عبارت است از: ساق دست از سوي انگشت ابهام آمده است كوع فقهي دركتب  - 1

و  اشتجاهلي نيز معمول بود و اسالم نيز بر آن صحه گذ قطع يد پيش ازاسالم در دوره مجازات - 2
  كرد. شرايطي را براي آن تعيين

در ميان اعراب جاهلي پيش از همه قبيله قريش مجازات قطع يد را درباره سارق اعمال كرد.  گويند
ي كعبه را دزديده بود و گويند قوم مولي بن مليح بن عمر و بن خزاعه گنج خانه » دويك«مردي بنام 

:  گفته است كردند. قرطبي  دزديده و پيش او نهاده بودند، قريش دست اين مرد را قطع راآن 
كرد، وليد بن مغيره بود و خداوند در اسالم نيز  كس كه در دوره جاهلي بدين مجازات اقدام  اولين

بن نوفل  ، خيار بن عدي كرد از مردان او را قطع تدس صكه پيامبر بدان دستور داد. نخستين سارقي
بوبكر هم دست چپ يك  مخزوم بود. ا بن عبدمناف و از زنان مره بنت سمعان بن عبداالسد از بني
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كه سارق را عفو كند و   نه صاحب مال مسروقه و نه حاكم حق ندارد، هيچكس
كه جايز نيست مجازات قطع يد را بمجازات  همانگونه  او اجرا نكند. همجازات را دربار
كه   كند بخالف شيعه  كنند، يا اجراي آن را بتاخير اندازند، يا آن را تعطيل خفيفتري تبديل

و  گردد ، سارق را عفوكند، مجازات قطع يد ساقط مي گويند اگر صاحب مال مسروقه مي
واجب قطع يد را از بعضي از مردم ، مجازات،  تواند براي مصلحت گويند: حاكم مي مي

كه از  كند، يا براي مصلحت آن را بتاخير اندازد و اين راي مخالف اهل سنت است  ساقط
تجافوا العقوبة بينكم، فإذا انتهي بها إلى االمام فال عفا اهللا «:  گفت كنند كه روايت مي صپيامبر

كنيد و چون مجازات   يريگ درباره عقوبت و حدود در ميان خودتان سخت« »عنه إن عفا
  .»و عقوبت به حاكم و امام رسيد. اگرآن را عفوكند خداوند او را عفو نكناد

گردد. چنانچه براي  مرتكب دزدي شد پاي چپ او قطع مي ومدزد براي بار د هرگاه
:  گفته است گردد علما درباره مجازات او اختالف دارند: ابوحنيفه بار سوم مرتكب دزدي

  شود. دد و زنداني ميگر تعزير مي
شود  كرد دست چپ او قطع مي گويند چنانچه مرتبه سوم دزدي و غير او مي شافعي

د سپس اگر بعد ازآن  گرد كند پاي راست او نيزقطع مي سپس اگر مرتبه چهارم نيز دزدي
گردد سپس اگربعد ازآن نيز مرتكب دزدي شود تعزير  نيزمرتكب دزدي شود تعزير مي

  شود.  ني ميگردد و زندا مي

  دست سارق بعد از بريدن آن  داغ كردن
، الزم است تا خون آن  ، بعد از بريدن كردن دست سارق بريدن و داغ بطوركامل

كه مانع خونريزي و جلوگيري از  اي گردد و سارق تلف و هالك نشود. البته هر وسيله قطع
  كند. تلف شدن او گردد كفايت مي

                                                                                                         
 رادربند همسرش را دزديده بود و عمر خطاب نيز دست ابن سمره ب مرد يمني را بريد كه گردن

  عبدالرحمن بن سمره را قطع كرد. مولف
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آوردند كه عبائي را دزديده  صدزدي را پيش پيامبر كه روايت شده است ابوهريره از
  .  كرده است بودگفتند: اي رسول خدا اين دزد است و دزدي 

.  ام : چرا دزدي كرده گمان نكنم دزدي كرده باشد. سارق گفت : گفت صپيامبر  
او را ببريد و دستش را « »اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ، ثم ائتوني به«:  گفت صپيامبر

. دست او را   »كنيد سپس اورا پيش من بياوريد ريد سپس ازخونريزي وي جلوگيريبب
: در پيشگاه خداوند توبه  گفت به وي صآوردند پيامبر صبريدند و او را پيش پيامبر

: خداوند  گفت ص. پيامبر كردم و پشيمان شدم : تبت الي اهللا = توبه . او نيزگفت كن
اند و ابن القطان آن را صحيح  كرده اكم بيهقي آن را روايت ات را بپذيرد. دارقطني و ح توبه

  . دانسته است

  بريده، سارق را بگردن او آويختن  دست
كه دست  ، شارع دستور داده است خوار شمردن و عقوبت دزد و عبرت ديگران براي

  بريده سارق را بگردن وي بياويزند.
عيف از عبداهللا بن محيريز در روايت حسن و غريب و ض ذيو نسائي و ترم ابوداود

  :  اند كه گفت روايت كرده
؟ آيا  كردم درباره آويختن دست بريده سارق بگردن او، نظرت چيست فضاله سوال  از

دستش بريده شده بود و  هك  آوردند، ص: دزدي را پيش پيامبر ؟ او گفت سنت است
  كه آن را بگردنش بياويزند. دستور داد،

   حد شرعي با هم مال دزدي و اجراي تضمين

على اليد «:  گفت صشود. چون پيامبر مال مسروقه باقي باشد بصاحبش داده مي هرگاه
است بعهده دارد تا آن را  گرفته هر دست ضمانت چيزي را كه « »ما أخذت حتى تؤديه

. و اين مذهب شافعي و   » گرفته است كه گرداند يعني مسوول چيزي است بصاحبش برمي
. چنانچه مال مسروقه در دست سارق تلف شود، بايد عوض و بدل  ستاحمد و اسحاق ا

شود، ضمانت مال و قطع يد هر دو واجب هستند،  كند. و دستش نيزقطع مي آن را تضمين
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. مانند: ديه و  الناس و قطع يد حق اهللا است و هيچيك مانع ديگري نيست  زيرا ضمان حق
  شوند. كه با هم جمع مي كفاره 

 پردازد.اگر مال مسروقه تلف شده باشد، سارق نبايد غرامت آن را ب يد:گو  ابوحنيفه
گفته  شود چون خداوند تنها از قطع يد سخن زيرا غرامت با مجازات قطع يد جمع نمي

  .  است نه از غرامت
اند: اگرمال مسروقه تلف شده باشد، اگرسارق فراخ دست باشد و  و ياران اوگفته مالك

  .  د غرامت آن را بدهد و اگرتنگ دست باشد .چيزي بر وي نيستمالي داشته باشد، باي

 ت جنايا

    
اخذ گرفته ومشتق شده است جني الثمر   جمع جنايه و از جني يجني بمعني جنايات

يعني ميوه را ازدرخت چيد. و جني علي قومه جنايه يعني درحق ،قوم خود گناهي را 
  شد.  خواهدمرتكب شدكه بدان مواخذه 

  ، وكار و فعل حرام آنست نايت در عرف شرع ارتكاب هركار حرامي استاز ج مراد
كه براي دين يا  كرده و ازآن نهي نموده باشد، بدان جهت كه شرع اسالم آن را حرام و منع

  زيان داشته باشد.  ر و، يا مال ضر ، يا عقل و خرد، يا آبرو و ناموس جان
يا ناموس يا مال شخصي ضرر و زيان  كه براي دين يا جان يا عقل هرچيزي  بنابراين

باشد، در اصطالح فقهاء اين جرائم و جنايات بدو  داشته باشد، حرام است و جنايت مي
  شوند: قسم تقسيم مي

كرده است .  شرع براي آنها مجازات و حد تعيين كه جرائمي» جرائم الحدود : « اول قسم
.  براي آنا قصاص قرار داده استجرائمي كه شرع اسالم  )1(»جرائم القصاص: « دوم قسم

كه برنفس و جان شخصي واقع مي شود يا بركمتر از جان   جرائم قصاص جناياتي است
شود مانند جراحات و زخمي شدن اندامها يا  شود و موجب مرگ نمي شخص واقع مي

  . قطع و بريدن عضوي ازاعضاء بدن

                                         
  .  ، تصفيه حساب كوشمالي ، ، تنبيه ، جزاء به مثل ه، مقابل در لغت بمعني تالفي قصاص - 1
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ت و حفظ و نگهداشت كه محافظ اي  اصول مصالح ضروري و اساسي و بايسته اينست
است تا مردم و زندگي اجتماعي آنها محفوظ و مصون بماند قبال در بحث  واجبآنها 

حدودات از جرائم حدود و مجازات و عقوبات آنها به تفصيل سخن رانديم و اينك در 
 يدگاهگوئيم و درآغاز بعنوان پيش درآمد بحث از د اين فصل از جرائم قصاص سخن مي

فظت براسالم و حفظ آن و قصاص دردوره جاهلي و قصاص در دوره اسالم راجع بمحا
كمتر از  گردند و قصاص كه بمرگ منجر مي اسالمي و قصاص نفس يعني قصاص جناياتي

  .  گفت شوند، سخن خواهيم كه بمرگ منتهي نمي قصاص نفس يعني جناياتي
ن عقوبات باشندكه ماده دهم قانو ، خطرناكترين جرايم مي از نظر قانون جنايات

كه مجازات آنها اعدام يا اعمال شاقه  كند: جرائمي ) جنايات را چنين تعريف مي مصري (
  . هميشگي يا اعمال شاقه موقتي يا زندان است

  نفس و حفظ جان از نظر اسالم  محافظت

  انسان  كرامت
كرامت بخشيده و او را خود آفريده و به وي جان داده و  سبحان به انسان خداوند

كه درميان آسمانها و طبقات  را به سجده و تعظيم وي دستور داده است و آنچه  گانفرشت
زمين است مسخر و رام اوكرده است و او را در روي زمين جانشين خويش ساخته تا راز 

دركره زمين  تاطبيعت را بفهمد و نيروها و استعدادات خاصي را به وي داده است 
كه اين  ارتقاء روحي خويش برسد و ممكن نيستكمال مادي و  كند تا بĤخرين سيادت

هاي خود برسد، مگراينكه همه  اهداف خويش را تحقق بخشد و به نهايت درجه خواسته
  عناصر و مواد پيشرفت و ترقي و رشد و نمو را داشته 

كه اسالم براي انسان تضمين كرده  كامله خود برسد و نخستين حقوقي و به حقوق باشد
  :، عبارتند از است

، و حق  ، حق حريت و آزادي ، و حق حفظ ناموس ، و حق تملك حيات وزندگي حق
، و حق آموزش اين حقوق براي هرانساني قطع نظر از رنگ و يا دين و  و برابري مساوات
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، واجب و ضروري است و الزمه  نژاد و يا ميهن و يا موقعيت و مركزيت اجتماعي

‰ô+: فرمايد . خداوند مي انسانيت انسان است s) s9 uρ $ oΨ øΒ§� x. û Í_t/ tΠyŠ# u öΝßγ≈oΨ ù=uΗxq uρ ’Îû Îh�y9 ø9 $# Ì�ós t7ø9 $# uρ 

Νßγ≈oΨ ø% y—u‘uρ š∅ÏiΒ ÏM≈t7ÍhŠ©Ü9 $# óΟ ßγ≈uΖù=āÒ sù uρ 4’ n?tã 9�� ÏVŸ2 ô£ϑÏiΒ $ oΨ ø)n=yz WξŠ ÅÒø s? ∩∠⊃∪_  :70[اإلسراء.[  

و دانش و قامت نيكو به وي نطق و بيان و تمييز و خرد  آدم را گرامي داشتيم ( ما بني«
رهوار گيري از آن را داديم و آنان را در خشكي و دريا بر مركبهاي  و تسلط برزمين و بهره

و اسباب معاش و معاد با سير در طلب آنها برايشان آسان ساختيم و از انواع  كرديم حمل 
  . » شيديمروزيهاي پاكيزه آنان را روزي داديم و آنان را بر بسياري از خلق خود برتري بخ

أيها الناس، ان دماءكم «حج خويش فرمود:  خريندر خطبه حجه الوداع درآ صپيامبر
أال هل بلغت، اللهم . وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا

اي مردم بيگمان تعرض به « ...».فاشهد، كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله، وعرضه
حرام است همانگونه كه هرگونه تعرض به هر  ماجان شما و اموال شما بر ش خون شما و

الحجه در اين شهرستان شهر مكه بر  ، ماه ذي تان چيزي در اينروزتان روز عرفه در اين ماه
؟  كردم و تبليغ نمودم ... هان اي مردم آيا من پيام خدا را رساندم و ابالغ شما حرام است

، تعرض به جان و مال و ناموس مسلمان  من پيام ترا رسانيدم كه تو گواه باش اخداوند
  . »... برمسلمان حرام است

  زندگي  حيات و حق  حق
كه بايد مورد عنايت و توجه قرار گيرد، حق  ، ترين حق از حقوق انسان و عالينخستين 

و محترم است و بهيچ وجه انتهاي حرمت آن و  يارمقدسكه بس حيات و زندگي است

Ÿωuρ (#θ+فرمايد:  . خداوند مي ، حالل و روا نيست به حريم آنتجاوز  è=çFø) s? }§ø ¨Ζ9 $# ÉL ©9 $# tΠ§� ym 

ª! $# āωÎ) Èd, ys ø9 $$Î/...∩⊂⊂∪_  :و كسي را كه خداوند كشتن او را حرام شمرده به « ].33[اإلسراء
ب كه مرتد شود يا مرتك قتل انسان حرام است مگر وقتي  نيقتل نرسانيد جز به حق يع

حقي را كه موجب روا بودن  ص. پيامبر »گردد يا مرتكب قتل عمد شود  زناي محصن
ال يحل « اند: كه از ابن مسعود روايت شده است تفسير فرموده ، در حديثي  قتل نفس است
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الزاني، والنفس دم امرئ مسلم يشهد أن الإله إال اهللا، وأني رسول اهللا إال بإحدى ثالث، الثيب 
گواهي  كه  ريختن خون و كشتن انسان مسلماني« »ارك لدينه المفارق للجماعةبالنفس ، والت

ندارد و محمد ابن  رادهد باينكه جز ذات اهللا هيچكس و هيچ چيز استحقاق پرستش  مي
كه بعد از ازدواج  كسي ، مگر درسه مورد:  ، حالل نيست عبداهللا پيامبر و رسول خدا است

كه دين خود را يعني دين  ل بناحق شده است و كسيكه مرتكب قت مرتكب زنا شود.كسي 
  .  » است شدهاسالم را رهاكرده و ازجامعه مسلمانان جدا 

#) Ÿωuρ+فرمايد:  اند. و خداوند مي و مسلم آن را روايت كرده بخاري þθ è=çG ø) s? öΝä. y‰≈s9 ÷ρ r& 

sπ u‹ô± yz 9,≈ n=øΒ Î) ( ßøt ªΥ öΝßγè% ã—ö� tΡ ö/ä.$−ƒÎ) uρ 4 ¨β Î) öΝßγn=÷Fs% tβ%Ÿ2 $ \↔ôÜ Åz # Z��Î6x. ∩⊂⊇∪_  :و « ].31[اإلسراء
 ، دهيم يفرزندانتان را از ترس فقر وگرسنگي به قتل نرسانيد، ما آنها را و شما را روزي م

  .  » مسلما قتل آنها گناهي بزرگ است

(sŒÎ#+فرمايد:  خداوند مي و uρ äοyŠ…â öθ yϑø9 $# ôMn=Í×ß™ ∩∇∪ Äd“r' Î/ 5=/Ρ sŒ ôMn=ÏG è% ∩∪_ 9-8لتكوير: [ا .[

كه قتل دختران زنده بگور شده مورد بازخواست قرار  و بياد آور آن روزي«
  .   » استاند و گناهشان چه بوده  كه بچه گناهي كشته شده خواهدگرفت

دهند و سنت و راه و روش خود  كه قتل و كشتار را رواج مي كساني براي خداوند
كه آن را براي هيچ جنايت كاري  اده استاي قرار د سازند، آن چنان عذاب و شكنجه مي

ليس من نفس تقتل ظلما إال كان على ابن آدم كفل من «فرمايد:  مي ص. پيامبر قرار نداده است
اي از گناه خون و قتل او  كشته شود بهره  هركس بظلم« »دمها، النه كان أول من سن القتل

سنت و روش ساخت و اولين  كه بظلم هابيل راكشت و قتل ظالمانه را بگردن قابيل است
. اسالم آنقدر بر حمايت از  بروايت بخاري و مسلم .)1(  »دكار را رواج دا كس بودكه اين 

كسي راكه خون ريزي و كشتن را حالل بداند به اشد مجازات  كه حفظ جان حريص است
                                         

جب آن هركس شر و بدي را پديد آورد و  كه بمو اين حديث از قواعد اسالم است  گويد نووي   - 1
اي از گناه و جنايت  گناه را مرتكب شود بهره ديگران به وي اقتدا نمايند تا روز قيامت هركس اين

. براي سنت صالحه نيز برعكس  . مولف جرم استبود و هميشه شريك  دكار، بگردن او خواه 
  . . مترجم اينست كه هركس سنت نيكوئي نهاد تا روز قيامت در ثواب عامالن بدان شريك است
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≅tΒuρ ö+تهديدكرده است و مي فرمايد:  çFø)tƒ $YΨ ÏΒ ÷σ ãΒ # Y‰ ÏdϑyètG •Β …çνäτ!# t“ yf sù ÞΟ ¨Ψ yγy_ # V$ Î#≈yz $ pκ� Ïù 

|=ÅÒ xîuρ ª!$# Ïµ ø‹n=tã …çµ uΖyè s9 uρ £‰tã r&uρ …çµ s9 $¹/# x‹ tã $VϑŠÏà tã ∩⊂∪_  :هركس به عمد و « ].93[النساء
ماند و خداوند بر  كه جاويدان در آن مي دوزخ است   بنا حق مومني را بكشد سزايش آتش

بزرگ و دردناكي برايش  عذابو  گيرد و او را از رحمت خويش طرد نموده وي خشم مي
.كه دراين آيه مجازات قاتل را در قيامت عذاب دردناك و جاويدان  » آماده ساخته است

. براي  بودن در آتش دوزخ و غضب و لعنت خداوند و عذاب عظيم قرار داده است
حق  كه مومني را به عمد و بنا كسي« »ال توبة لقاتل مؤمن عمدا«:  كه ابن عباس گفت اينست

كه درباره قاتل  . چون اين آيه آخرين حكم آسماني است »شود اش پذيرفته نمي بكشد توبه
نازل شده و چيزي آن را نسخ نكرده است اگر چه جمهور فقهاء برخالف آن هستند و 

لزوال الدنيا أهون على اهللا من «فرمايد:  مي صو پيامبر دانند.  يتوبه را شامل حال او نيز م
، ازكشتن بنا حق  بيگمان فناء و نيستي دنيا نزد خداوند آسانتر است« »ر حققتل مؤمن بغي

  .  » كشتن مومن آنقدر عظيم وگناه است يك مومن يعني
  . كرده است روايت » براء«آن را از  سنماجه با سند ح ابن

لو أن أهل « : گفت صكه پيامبر كرده است با سند حسن از ابوسعيد روايت  ترمذي
اگرتمام ساكنان آسمان و « »االرض اشتركوا في دم مؤمن، الكبهم اهللا في النار السماء وأهل

شان را بمجازات آن در  كنند خداوند همه يك مومن شركت خونزمين دركشتن و ريختن 
  .   »آتش دوزخ اندازد

من أعان على دم امرئ مسلم «:  گفت صكه پيامبر كرده است بيهقي از ابن عمر روايت   
كلمه در قتل  هركس با نيم « »كتب بين عينيه يوم القيامة: آيس من رحمة اهللابشطر كلمة،  

كرده باشد در روز قيامت برپيشاني او نوشته  مسلماني شركت داشته و بكشتن او كمك
  .  » شود: او از رحمت خدا مايوس است مي

ت و كند كه خداوند آن را ساخته اس كه قاتل بنائي را خراب مي اين بدان جهت است و
گيرد و تجاوز است بحقوق خويشاوندان و افراد خانواده  و زندگي را از مقتول مي ياتح

مند بودند و با  كردند و از وجودش بهره او كه بوجود او احساس عزت و سربلندي مي
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يا كافر  مسلمانگردند. قتل حرام است خواه قتل  فقدان او از وجود ارزشمند او محروم مي
  . ذمي يا خودكشي باشد

، در آتش دوزخ است بخاري  كافر ذمي بنا حق كه قاتل   احاديث بتصريح آمده است در
 من قتل معاهدا«:  گفته است صكه پيامبر از عبداهللا بن عمرو بن العاص روايت كرده است

هركس كافري را بكشد كه با « »حة الجنة، وإن ريحها بوجد من مسيرة أربعين عامالم يرح رائ
پيمان دارد يا مسلماني به وي امانت داده باشد يا حاكم به وي امان داده مسلمين عهد و 

با وجود  برد باشد يا با وي عقد جزيه بسته شده باشد چنين شخصي بوئي از بهشت نمي
شود يعني داخل بهشت  اينكه بوي بهشت از مسافت چهل سال راه احساس مي

‰Ÿωuρ (#θà)ù=è? ö/ä3ƒÏ...+فرمايد:  . و درباره خودكشي خداوند مي »شود نمي ÷ƒr' Î/ ’ n<Î) Ïπ s3è=öκ−J9 $#...∩⊇∈∪_ 

 Ÿωuρ...+ د:فرماي و باز هم مي  »با دست خود، خود را به هالكت مياندازد«]. 195 البقرة:[

(# þθè=çFø) s? öΝä3 |¡àΡ r& 4 ¨β Î) ©! $# tβ%x. öΝä3 Î/ $ VϑŠÏm u‘ ∩⊄∪_ :با دست خود، خود را مكشيد « ].29[النساء
  .  » اوند با شما مهربان استبراستي خد
من جبل من تردى «:  گفت صاند كه پيامبر كرده و مسلم از ابوهريره روايت  بخاري

ى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه فقتل نفسه فهو في نار جهنم يترد
دة فحديدته في يده يتوجأ في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحدي

هركس خود را از كوهي بيندازد و خويشتن را « »بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا
شود و هركس  ماند و هالك مي دوزخ جاي دارد و جاويدان در آن مي آتشبكشد او در 

ي نوشد، خود را به آتش ابد سمي بنوشد و خود را بكشد او با اين سم كه خود آن را مي 
كه در دست دارد برخود بزند و  نمايد و هركس خود را با ابزار آهنين، گرفتار مي دوزخ 

  .»سازد ويدان جهنم گرفتار مي خود را بكشد بدست خود نفس خود را بĤتش جا
الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، «:  گفت صاز ابوهريره روايت كرده كه پيامبر بخاري

كند او خود را با آتش  را خفه مي ودكه خ  هركس« »ي الناروالذي يطعن نفسه يطعن نفسه ف
كه خود را مورد طعنه و ضربت قرار دهد او نفس خود   كرده است و هر كس دوزخ خفه 

كند،   كند و هر كس خود را از جاي بلندي پرت كشد و گرفتار مي را با آتش دوزخ مي
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كرده  روايت  ص از پيامبر. جندب بن عبداهللا  »ندك خود را بميان آتش دوزخ پرت مي
كان فيمن قبلكم رجل به جرح، فجزع، فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقأ الدم «:  گفت كه   است

پيش از شما مردي بود « »حتى مات قال اهللا تعالى: " بادرني عبدي بنفسه: حرمت عليه الجنة
آن بريد همينكه  كرد و كاردي برداشت و دست خود را با تابي و جزع بود و بي مجروحكه 

فرمايد: بنده من بر شتافتن بحضور  خون از وي جاري شد و بند نيامد، او مرد، خداوند مي
. بروايت   » كردم رام من شتاب نمود و من در برابر اين عمل بد او بهشت را بر او ح

 »من قتل نفسه بشئ عذب به يوم القيامة«كه  . و درحديث به اثبات رسيده است بخاري
خود را با هر چيزي بكشد در روز قيامت به وسيله همان چيز شكنجه و عذاب  هركس«

گفتيم  كه   عالوه برآنچه داند كه ي. تا آنجا كه اسالم قتل را شنيع و زشت م  »خواهد شد
داند كه او همه مردم را بقتل  كند او را بمنزله آن مي كه به قتل فردي از افراد مبادرت كسي

كه اين مطلب نهايت شناعت و قبح قتل را از نظر اسالم  ترسانده است بديهي اس

çµ…...+فرمايد:  داند خداوند مي مي ناپسندرساند و آن را جرم بسيار  مي ‾Ρ r& tΒ Ÿ≅tF s% $G¡ ø tΡ Î�ö� tóÎ/ 

C§ ø tΡ ÷ρr& 7Š$ |¡sù ’ Îû ÇÚ ö‘F{ $# $ yϑ‾Ρ r'x6 sù Ÿ≅tFs% }̈ $ ¨Ζ9 $# $Yè‹Ïϑy_ ôtΒ uρ $yδ$ uŠômr& !$ uΚ‾Ρ r' x6 sù $ uŠôm r& 

}̈ $ ¨Ψ9$# $Yè‹Ïϑy_...∩⊂⊄∪_ ]:براستي بيگمان هركس نفسي را بكشد، بدون اينكه « ].32 املائدة ...
زمين فساد و تباهي بپاكرده باشد، آنقدر  راو مرتكب قتل شده باشد، يا بدون اينكه د

كند و زندگي  گوئي همه مردم راكشته است وهركس نفسي را زنده كه جرمش بزرگ است
كرده  گوئي همه مردم را زنده كه دهد، آنقدر پاداش اين عمل او بزرگ است او را نجات

  حفظ جان از نظر اسالم بسيار با اهميت است. و. چون مسئله خون ريزي  » است
كه در روز قيامت مورد بازخواست و بررسي و محاسبه  مسلم نخستين چيزي بروايت

يان حقوق عباد اين نخستين حق است گيرد، مسئله خونها و جانها است يعني در م قرار مي
گردد،  كه بررسي ومحاسبه مي و مردم نمازنخستين چيز است  او در ميان حقوق بين خد

پس هردو حديث صحيح هستند. خداوند بدان جهت قصاص قتل را، اعدام قاتل قرار 
و  گرفته شود و ديگران عبرت و پند گيرند و جامعه از آلودگي داده است تا از او انتقام

كه نظم عمومي و امنيت عمومي را مضطرب و پريشان و مختل  پاك شود، يپليدي جرمهائ
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öΝä3s9+فرمايد:  سازند. لذا خداوند مي مي uρ ’ Îû ÄÉ$ |Á É) ø9 $# ×ο 4θ uŠym ’Í< 'ρé' ‾≈tƒ É=≈t6ø9 F{ $# öΝà6 ‾=yè s9 

tβθ à)−G s? ∩⊇∠∪_ ]:جان و  گرفتن ازقاتل موجب حفظ بدون شك قصاص و انتقام«]. 179 البقرة
دهدكه بكشتن  اي خردمندان و آن گاه هركس بخود جرئت نمي تادامه زندگي شماس

شود و اين فلسفه بر خردمندان و  داند خود نيزكشته مي ديگران مبادرت ورزد چون مي
.   »گردد شما ازكشتار همديگر پرهيز نمائيد دانايان پوشيده نيست شايد اين قصاص سبب

در همه شريعتهاي اديان الهي پيشين مقرر و ثابت بوده اين مجازات و عقوبت قصاص 
:  است در شريعت حضرت موسي در فصل بيست و يكم از سفرخروج آمده است

كشته شود و ليكن اگرشخصي عمداً برهمسايه  هركس انساني را بزند و او بميرد هر آينه «
و هركه پدر يا  و   رسانكشيده بقتل ب خود آيد تا او را بمكر بكشد، آنگاه او را از مذبح من

و اگر اذيتي ديگر حاصل شود آنگاه جان بعوض  كشته شود. و  مادر خود را زند هرآينه
دست و پا بعوض  وضجان بده و چشم بعوض چشم و دندان بعوض دندان و دست بع

  . » پا و داغ بعوض داغ و زخم بعوض زخم و لطمه بعوض لطمه
كشته شود و  مبادي دين مسيح نبايد قاتل گويند برابر در شريعت مسيح بعضي مي و

گويد:  مي كهكنند  استدالل مي÷ اصحاح پنجم انجيل متي بنقل از حضرت عيسي بگفته 
، هركه برخساره راست تو طپانچه  گويم با شرير مقاومت مكنيد بلك ليكن من بشما مي «

قباي ترا بگيرد كند و  . و اگركسي خواهد با تو دعوي زند ديگري را نيزبسوي او بگردان
ميل مجبور سازد دو ميل همراه  يك كسي ترا براي عباي خود را نيز بدو واگذار. و هرگاه

  .»او برو
گويند شريعت مسيح نيز براي قاتل عقوبت اعدام قرار داده است و  ديگر مي وگروهي

اموس كه ن  ام من نيامده«كنندكه فرمود:  عليه السالم استدالل مي   گفته حضرت مسيح بدين
ام تا آن را بكمال و باتمام  برهم زنم بلكه براي آن آمده -تورات  ماحكا - و قانون خدائي را 

كند:  كندكه از قول حضرت عيسي نقل مي . و قرآن نيز اين مطلب را تاييد مي » برسانم

+$ ]% Ïd‰|Á ãΒuρ $ yϑÏj9 š÷t/ £“y‰ tƒ š∅ ÏΒ Ïπ1u‘öθ −G9 پيش از  من احكام« ].50[آل عمران:  _∪⊂∋∩...#$
. و قرآن نيز به حكم تورات   » كنم تاييد و تصديق مي تخود راكه در تورات آمده اس



   

  هفقه السن      1716 

 

 

oΨ$+كند:  درباره قصاص اشاره مي ö; tFx. uρ öΝÍκö� n=tã !$pκ� Ïù ¨βr& }§ø ¨Ζ9 $# Ä§ø̈Ζ9 $$ Î/ š ÷yè ø9 $#uρ È ÷yè ø9 $$Î/ 

y#Ρ F{ $# uρ É#Ρ F{$$ Î/ šχèŒW{ $# uρ ÈβèŒW{ $$ Î/ £Åb¡9 $#uρ ÇdÅb¡9 $$Î/ yyρ ã� àfø9 $# uρ ÒÉ$ |Á Ï%...∩⊆∈∪_ ]:45 املائدة.[ 
بعوض جان وچشم بعوض چشم و بيني  جانكه  و ما در تورات بر آنان فرض كرديم«

  .»بعوض بيني وگوش بعوض گوش و دندان بعوض دندان و زخمها قصاص دارند
 بين جان انسانها با يك ديگر تفاوت ننهاده است و جان را بعوض جان گفته شريعت

، فرق  ، مرد باشد يا زن ياكوچك شداست پس قصاص حق است خواه مقتول بزرگ با
كند همگي حق حيات و زندگي دارند و حالل و روا نيست تحت هيچ عنوان اين  نمي

حق حيات و زندگي مورد تعرض قرارگيرد و تباه شود، حتي در قتل خطاء و غير عمدي 
،  است و رباي قتل خطاء و اشتباهي ستهنيزخداوند قاتل را معاف ازمسئوليت ندان

$+فرمايد:  اي را ديه و خونبها قرار داده است و مي آزادكردن بنده tΒuρ šχ%x. ?ÏΒ÷σ ßϑ Ï9 βr& 

Ÿ≅ çFø)tƒ $�ΖÏΒ÷σ ãΒ āω Î) $\↔sÜ yz 4 tΒ uρ Ÿ≅ tFs% $�Ψ ÏΒ÷σãΒ $ \↔sÜ yz ã�ƒÌ� ós tG sù 7π t7s%u‘ 7π oΨ ÏΒ÷σ •Β ×π tƒÏŠ uρ îπ yϑ‾=|¡ •Β #’ n<Î) ÿ Ï&Î# ÷δr& 

HωÎ) β r& (#θè% £‰¢Á tƒ...∩⊄∪_  :كه فرد باايماني  مجاز نيست  با ايمانيبراي هيچ فرد « ].92[النساء
كار از روي خطا و اشتباه از او سر زند و درعين   را به قتل برساند، مگر اينكه اين

و ه مومن آزاد كند  كه فرد با ايماني را از روي خطا به قتل برساند بايد يا يك برد كسي حال
. و بدين جهت   »بپردازد مگراينكه آنها خونبها را ببخشند...تول خونبهائي به كسان مق

كرده و واجب نموده است تا  اسالم براي قتل از روي خطاء عقوبت و مجازات مالي تعيين
ديگران اهميت قايل  جانكسي خطور نكند كه براي   احترام جان محفوظ بماند و بذهن

كنند و از فساد و   مردم در ارتباط با جان و خون مردم احتياط و بدينجهت است تا ودنش
كسي ديگر اقدام نكند و اسالم  گردد و كسي ببهانه خطاء و اشتباه به قتل تباهي جلوگيري

در جنين جان  از اينكهكند، كه سقط جنين را بعد  آنقدر از حفظ جان مردم حمايت مي
كار  ب و عامل جدي و حقيقي براي اينكرده است مگر اينكه يك سب دميده شد، حرام 

. و هركس بدون  موجود باشد مانند اينكه جان مادر در خطرباشد و يا عذرهاي مانند آن
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اي يا كنيزي را آزاد  كه بنده ، است واجبحق و بناحق به اسقاط جنين اقدام كند بر وي 
  كند.

  بين قصاص در دوره جاهلي و قصاص در دوره اسالمي  اي مقايسه
در ميان اعراب بر اين اساس استوار بود، كه هرگاه فردي از افراد قبيله  قصاصم نظا

شد تمام قبيله مسوول اين جنايت بود مگر اينكه آن قبيله فرد  مرتكب جنايت قتل مي
آن را  ميجنايتكار را از خويش طردكند و دست از حمايت او بردارد و در مجامع عمو

مقتول قصاص ازجاني و غير او را از قبيله او مطالبه كند. لذا صاحب خون و ولي  اعالم 
گرديد، كه آتش جنگ را درميان دو  ، آنقدرگسترده مي نمودند و گاهي دامنه اين مطالبه مي

شرافت و سيادت بيشتري  از مقتول. هرگاه قبيله  ساخت قبيله قاتل و مقتول مشتعل مي
كرد. بعالوه بسيار  شتري پيدا ميبود، دامنه مطالبه خون مقتول گسترش بي برخوردار مي

گذاشت و از قاتل  كه بعضي از قبايل مطالبه خون مقتول را در بوته اهمال مي آمد، پيش مي
هاي  كردند درنتيجه آتش جنگ مقتول اصال توجهي نمي اينمود و باولي حمايت وسيع مي

اك ريخته شد و خونهاي پ گناه فراوان تباه مي گرديد و جانهاي بي طوالني مشتعل مي
  گرديد. مي

اسالم آمد، اين نظام و روش ظالمانه را برهم زد و براي آن حد و مرزي نهاد  چون
، مسوول جنايت و قتل است و گناه و مسووليت  تنها جاني و قاتل كه شتواعالم دا

. لذا قرآن  كه مرتكب جنايت و قتل شده است ، كسي است ، تنها بعهده  ارتكاب جنايت

‰pκš$+فرمايد:  مي r' ‾≈tƒ t Ï% ©!$# (#θãΖtΒ# u |=ÏG ä. ãΝä3 ø‹n=tæ ÞÉ$ |Á É) ø9$# ’ Îû ‘ n=÷Fs) ø9 $# ( ”� çtø:$# Ìh�çt ø:$$Î/ 

ß‰ ö6yè ø9 $# uρ Ï‰ ö7yè ø9$$ Î/ 4 s\Ρ W{ $# uρ 4 s\Ρ W{ $$Î/ 4 ôyϑ sù u’Å∀ãã …ã&s! ôÏΒ ÏµŠÅz r& Ö ó x« 7í$t6Ïo? $$ sù 

Å∃ρ ã� ÷è yϑø9$$ Î/ í !# yŠr& uρ Ïµ ø‹s9 Î) 9≈|¡ ômÎ*Î/ 3 y7Ï9≡sŒ ×#‹Ï øƒrB  ÏiΒ öΝä3În/ §‘ ×π yϑôm u‘uρ 3 Ç yϑsù 3“y‰ tG ôã $# 

y‰ ÷èt/ y7Ï9≡sŒ …ã&s# sù ë># x‹ tã ÒΟŠÏ9 r& ∩⊇∠∇∪ öΝä3s9 uρ ’ Îû ÄÉ$ |ÁÉ) ø9 $# ×ο 4θ uŠym ’Í<'ρ é' ‾≈tƒ É=≈t6ø9F{ $# 

öΝà6 ‾=yè s9 tβθà) −G s? ∩⊇∠∪_ ]:كشتگان حكم قصاص،   مومنان درباره اي«]. 179-178 البقرة
در برابركشتن آزاد و برده در برابر كشتن برده و زن در  ادكه آز واجب شده استبرشما 
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شود پس اگركسي از قاتلين از خون برادر ديني مقتول خود مورد  كشته مي  برابر كشتن زن
نظركرد و به خونبها راضي گشت و حكم  ، صرف عفو واقع شد و ولي مقتول از قتل قاتل

،  بايد از راه پسنديده پيروي شود و در طرز پرداخت ديه گرديد، تبديل خونبهاقصاص به 
كننده را درنظر بگيرد و قاتل نيز با نيكي ديه را به ولي مقتول بپردازد و در  حال پرداخت

،  آن به ديه بديلآن مسامحه نكند. اين حكم يعني جايز بودن قصاص و جايز بودن ت
كه دست شما را بازگذاشته و  ، تخفيف و رحمتي است از ناحيه پروردگارشما بر شما

كنيد.  توانيد هركدام را انتخاب ، بلكه بميل خود مي يكي را بطورحتم واجب نكرده است
را بكشد يا بعد از عفو و  قاتلكه غير از  پس هركس بعد از آن تجاوزكند، بدينمعني

 گذشت و اخذ ديه و خونبها، باز هم قاتل را بكشد، بسبب اين تجاوز و تعدي عذاب
شود و هم درآخرت بĤتش دوزخ  ، كه هم در دنيا قصاص مي دردناكي خواهد داشت

زندگي است اي صاحبان خرد، باشد  وشما در قصاص حيات  عذاب خواهد شد و براي 
شود كه جانهاي فراواني مورد حمايت  كنيد يعني قصاص سبب مي  كه تقوي پيشه

ام نكند يا كمتر اتفاق افتد درنتيجه جان كشته نشوند وكسي به قتل اقد قرارگيرند و بيهوده 
  .»خواهد ماند مانهاي ديگر و ديگران در ا قاتل و مقتول

  كردند نه عفو و گذشت را  هرگاه اولياي مقتول قصاص را انتخاب    
: در زمان جاهليت ميان دو قبيله  گفته است تفسير بيضاوي در تفسير اين آيه صاحب

بود، لذا  قدرتمندترد كه يكي از آن دو قبيله از ديگري بزرگ خون ريزيهائي روي داده بو
قسم خوردندكه ما مردان آزاده شما را در برابر قتل بندگان و مردان را در برابر قتل زنان 

بردند كه اين آيه براي رفع  ص. چون اسالم آمد داوري را پيش پيامبر كشيم از شما مي
از هم جدا شوند و نزاع برطرف شد. پايان دستور دادكه  صو پيامبر رديدگ اين نزاع نازل

  . سخن بيضاوي
  كند  آيه بچيزهاي زير اشاره مي اين

كرد. و مساوات و  نظام جاهلي را در اين باره بهم زد و آن را باطل اعالم خداوند  -1
. كه هرگاه قصاص را برگزيدند نه  كشتگان فرض و واجب ساخت را در ميان نبرابر بود
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خواستند آن را اجرا كنند، مرد آزاده هرگاه مرد آزاده را كشته باشد عفو و گذشت را و 
و زن  ودش شود و بنده هرگاه بنده را كشته باشد بقصاص او كشته مي بجاي او كشته مي

  شود.  هرگاه زن را كشته باشد بقصاص او كشته مي
  :  گفته قرطبي

را بكشد بجاي او كشته گفته هرنوعي نوع خود  كه كرده است آيه حكم نوع را بيان اين
شود و بيان  شود يعني اگر حرحررا و عبد عبد را و زن زن را بكشد بجاي او كشته مي مي

كه اگر نوعي نوعي ديگر را كشت حكم آن چيست مثال حر عبد را يا عبد حر  نكرده است
  . . پس اين آيه محكم و روشن و صريح است را يا زن حر را يا زن عبد را يا بر عكس

$+كه به وسيله آيه:  آن اجمالي است در و oΨ ö; tFx. uρ öΝÍκö� n=tã !$ pκ� Ïù ¨β r& }§ø̈Ζ9 $# 

Ä§ ø ¨Ζ9 $$ Î/...∩⊆∈∪_ ]:كه يك مرد يهودي را كه  نيز وقتي ص، و پيامبر تا آخر آيه]. 45 املائدة
زني را بقتل رسانده بود، دستور قصاص و قتل وي را داد، اجمال اين آيه را بيان فرموده 

  . است
  .  گفته است چنين جاهدم
گذشت نمود، او  ، قاتل را عفو كرد و از وي هرگاه ولي مقتول و صاحب خون  -2 

كننده را در نظر بگيرد و زور و  كند، ولي حال پرداخت  حق دارد از قاتل خونبها مطالبه
سختي بخرج ندهد و قاتل نيزبايد بدون طفره دادن و بدو ن كم و كاست خونبها را 

  ند. پرداخت ك
كار آساني و  كرد، توان قصاص را به ديه تبديل اين حكم شرعي خداوندكه مي و  -3

گرفته و يكي را بصورت، حتمي معين  كار را آسان و گسترده  رحمتي است از خداوند كه 
  دارد.  . بيان مي نكرده است

  كه بعد ازگذشت و عفو او را بكشد  به قاتل تجاوزكند بدينمعني هركس  -4
شود يا اينكه  شود وكشته مي عذاب دردناكي خواهد بودكه يا دردنيا قصاص مي برايش

  . در آخرت عذاب دوزخ در انتظار او است
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اسرائيل تنها قصاص بود نه  در ميان بني«كه:   كرده است از ابن عباس روايت  بخاري

ÏG=|+ديه و خونبها، و خداوند باين امت اسالمي فرمود:  ä. ãΝä3ø‹n=tæ ÞÉ$ |ÁÉ) ø9$#_ ... تا آخر
كه در قتل عمد ديه را بپذيرد و اتباع بمعروف  . و مراد از عفو در قرآن آنست» آيه

مراعات كنند و  اديگر ر گيرند و حال هم كه طرفين قاتل و ولي مقتول راه نيكو پيش آنست
خداوند حكم واجب برگذشتگان را بر شما نيز فرض نكرده است بلكه به شما اجازه 

  به ديه را داده است تا تخفيف و رحمتي از جانب او نسبت بشما باشد. تبديل قصاص
قصاص موجب  گمان، چون بي و خداوند بدانجهت به قصاص دستور داده است -5

كشند از تصميم به قتل  ، زيرا قاتل وقتي بداندكه اورا مي زندگي و بقاي زندگي مردم است
قتول را حفظ كرده است زيرا بقتل كه هم حيات خود را و هم حيات م شود، پشيمان مي
  مانند. كند و هر دو جان باقي مي اقدام نمي

كه در نزد  گونه  ، همان واليت بر قصاص را بولي مقتول واگذاركرده است خداوند  -6

$ %tΒuρ Ÿ≅ÏFè...+فرمايد:  عربها نيز چنين بودكه مي YΒθè=ôà tΒ ô‰s) sù $ uΖù= yè y_  ÏµÍh‹Ï9 uθ Ï9 $ YΖ≈sÜ ù=ß™ 

Ÿξsù ’Ì� ó¡ç„ ’Îpû È≅ ÷Fs)ø9 $# ( …çµ ‾Ρ Î) tβ%x. # Y‘θ ÝÁΖtΒ ∩⊂⊂∪_  :كشته  هركس بناحق«]. 33[اإلسراء
قصاص وي را بخواهد و او نيز در قتل و  كه ايم دادها به ولي او  شود، بدرستي اين حق ر

  .  »قصاص اسراف نكند و او منصور و پيروز است
ه خون مقتول را داردكه براي كه حق مطالب كسي است در اين آيه» ولي«از  مقصود

زيرا وارث حق مطالبه  استجمهورعلما وارث مقتول است و براي مالك عصبه مقتول 
خون مقتول را دارد نه سلطه حاكمه پس هرگاه وارث و ولي مقتول مطالبه حكم قصاص 

گيرد. و مراد از سلطان در آيه تسلط بر قاتل است و  نكند، جاني مورد قصاص قرار نمي
كه مبادا بدون رضايت او قاتل مورد عفو واقع شود زيرا درآن صورت  دينجهت استاين ب

كند و قتل تكرار  شورد و به كشتن قاتل اقدام مي شود و مي ولي مقتول خشمگين مي
  گردد كه بايد اين قاتل نيزكشته شود. مي

  است تهداشگويد: اين آيه بزرگ مقرر  تفسير المنار در تعليق بر اين آيه مي صاحب  -7
، و قصاص و اجراي آن خود يكي از  كه آنچه ذاتا مورد توجه است حيات است و زندگي
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كند او را  كه بداند اگربه قتل اقدام ، زيراكسي وسايل توجه واهميت دادن به زندگي است
-قاتل و مقتول  -دو جان  نوسيلهگردد و بدي شود و برمي ، از قتل پشيمان مي خواهندكشت

گرددكه  ، موجب نمي م خواهند ماند ولي اكتفاء به ديه و خونبها گرفتنمحفوظ و سال 
گردد و در صورتيكه قادر بدان باشد از آن  هركس ازخون ريزي و اقدام به قتل پشيمان

در برابر دست يافتن بر دشمن خود، از مال  حاضرندخودداري كند، زيرا هستندكساني كه 
كه  ، كرده است نيكو و زيبا حكم قصاص را مطرح فراوان بگذرند. بدون شك اين آيه آنقدر

برد و انسان به آساني حكم مساوات  ازميان مي  -از قاتل را -گرفتن  بشاعت و زشتي جان
، بلكه آن را مساوات  زيرا آيه قتل جاني و قاتل را قتل و اعدام نناميده است د،پذير را مي

  آرام جامعه خواهد شد.كه موجب زندگي خوشبخت و ، بين مردم نام نهاده است

 نفس قصاص

تجاوز بنفس موجب حكم قصاص نيست، زيرا گاهي تجاوز بنفس صورت  نوع هر
تجاوز عمدي و ارادي دارد وگاهي شبيه به عمدي و ارادي است وگاهي اين تجاوز بدون 

. بنابراين  دهد وگاهي غير از همه اينها است قصد و بصورت خطاء و اشتباه روي مي
  .  نواع قتل را و نوعي راكه موجب حكم قصاص است بيان كنيمواجب شدكه ا

 قتل  انواع

  .  قتل خطاء  -3قتل شبيه به عمد   -2قتل عمد   -1سه نوع دارد:  قتل

  عمدي  قتل
بناحق  را، از روي قصد و اراده و به عمد، انساني  كه شخص مكلفي عمد آنست قتل

. بنابراين وقتي قتل عمد  و خواهند كشتبكشد و ظن او غالب باشد باينكه او را بجاي ا
  پذيردكه اركان زير درآن موجود باشد:  صورت تحقق مي

  كننده قتل باشد. بايد قاتل عاقل و بالغ و اراده -1
كرده است كه  حضرت علي بن ابيطالب روايت  هك عقل و بلوغ بدان جهت است شرط

يق، وعن النائم حتى يستيقظ وعن رفع القلم عن ثالث: عن المجنون حتى يف«:  گفت صپيامبر
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: ازديوانه تا اينكه ديوانگيش  كس قلم تكليف برداشته شده است از سه« »الصبي حتى يحتلم
. »از خوابيده تا اينكه بيدار شود و ازكودك تا اينكه بالغ گردد و محتلم شود يابدزوال 

  اند. كرده احمد و ابوداود و ترمذي آن را روايت 
 ص: مردي در زمان پيامبر كه ابوهريره گفت دن بدان سبب استاما شرط عمد بو و

قاتل را به ولي مقتول و  صبردند پيامبر صقتل شده بود واورا پيش پيامبر رتكبم
 ص. پيامبر خواستم او را بكشم : اي رسول خدا من نمي گفت صاحب خون سپرد و قاتل

اما اگر او راست بگويدكه « »ت النارأما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخل« : گفت به ولي مقتول 
او را به عمد و از روي قصد نكشته باشد و تو او را بجاي مقتول بكشي بĤتش 

  .  »گرفتار خواهي شد دوزخ
  اي چرمي شانه آن مرد را بسته بودند پس از  ولي مقتول او را آزادكرد، با تسمه 

كشيد  ، خود مي ي را بدنبالولي مقتول او را رهاكرد، بيرون رفت و آن تسمه چرم اينكه
  ناميدند. و از آن پس او را ذالنسعه مي

، آن را روايت  كه آن را صحيح دانسته است ونسائي و ابن ماجه و ترمذي ابوداود
قتل « »العمد قود، إال أن يعفو ولي المقتول«فرمود:  صابوداود گفته است كه پيامبر ند.ا كرده

  . »قاتل را عفو كند عمد قصاص دارد مگر اينكه ولي مقتول
من قتل عامدا فهو قود، ومن حال بينه «:  گفت صكه پيامبر كرده است ماجه روايت ابن 

هركس به عمد « »وبينه فعليه لعنة اهللا والمالئكة والنا س أجمعين، ال يقبل اهللا منه صرفا والعدال
شود، كسي را بكشد، اين قتل او سبب قصاص است و هركس مانع قصاص ازاو  و قصد،

  . »پذيرد از او توبه و فديه را نمي دلعنت خدا و فرشتگان و مردم بر او باد. خداون
  كشته شود و خون او مباح نباشد.  مقتول آدمي باشد و بنا حق بايد  -2
، بايد از نوع ابزار و آالتي باشدكه غالباً  گرفته است كه بدان قتل صورت  و ابزاري -3

  سبب قتل شود.
تحقق نپذيرد، اين قتل قتل عمدي نيست و قتل عمدي تلقي  نهگا كان سهاين ار چنانچه

  شود.  نمي
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  و ابزار قتل  ادات
كه غالباً و بيشتر به قتل انجامد، خواه تيز و برنده باشد يا  ابزار قتل آنست شرط

كه موجب  و هر چيزي ستندكننده باشد، چون بهرحال درگرفتن جان با هم يكسان ه تلف
 ص. بخاري و مسلم از پيامبر زميان رفتن آن باشد، وسيله و ابزار قتل استازهاق روح و ا

كنيزي را در  اندكه او دستور داد كه سر يك نفر يهودي را و همچنين سر يك  كرده روايت 
و اين حديث خالف نظريه ابوحنيفه و شعبي و نخعي را ثابت  ند،ميان دو سنگ بشكن

  كشته شود قصاص ندارد.  وسيله سنگيكسي با  اند چنانچه گفته  كند كه مي
كردن با آب و يا انداختن از محل  كشتن بوسيله سوزاندن با آتش و يا خفه بنابر اين 

كردن و بند آوردن نفسهاي وي و يا  كردن و يا خفه مرتفع و ديوار برسر وي خراب
يا او  كردن تا اينكه از تشنگي و گرسنگي بميرد و كردن و از وي طعام و شراب منع حبس

شود، و قصاص دارد  را جلو حيوان درنده انداختن همه آنها كشتن و قتل عمدي تلقي مي
شوند، پس هرگاه  كه معموال موجب قتل مي و همه اين ابزارها از جمله ابزارهائي هستند

، سپس  گواهي دهند كه وي مرتكب قتل شده است  گناه باشد، كه بي  كسي  گواهان بر عليه 
گواهان از گواهي  گرديد و آنگاه  گواهي آنان قصاص شد، و كشته ب اين شخص بموج

گواهان  ،  او را بكشتن بدهيم خواستيمخويش پشيمان شدند و گفتند به قصد و اراده 
  شوند. قاتالن عمدي تلقي مي

غذاي مسمومي را جلو كسي ديگري بگذارد و بداندكه مسموم است و غذا  هركس
كه  چنانچه بدان غذا بميرد از آن شخص ،الع نداشته باشدخورنده از مسموم بودن آن اط
  شود.  آيد و قتل عمدي تلقي مي ، قصاص بعمل مي غذاي مسموم به وي داده است

گوشت   را به وسيله  صيك زن يهودي پيامبر«اند كه  كرده و مسلم روايت  بخاري
ن را دور اي خورد، سپس آ از آن لقمه صپيامبر وكرد   ، مسموم گوسفندي  مسموم

گوشت خورد. نخست پيش از آنكه  از آن  صانداخت و بشر بن براء نيز همراه پيامبر
و بعد از آنكه بشر بن براء  و كردآن زن را عف صگوشت مسموم بميرد پيامبر كسي از آن 

در اثر آن سم جان داد و وفات نمود، دستور داد از آن زن قصاص بگير واو را به تالفي 
  . »بكشتن آن زن يهودي امركرد صكه پيامبر كرده است ابوداود روايت بشر بكشند. چون 
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  شبه عمد قتل
گناه را بناحق به وسيله چيزي  ، يك انسان بي كه يك انسان مكلف شبه عمد آنست قتل

گردد، مانند اينكه او را با عصاي كوچك وسبكي  بكشدكه عادتا اين وسيله بقتل منجر نمي
  را سيلي بزند يا با شالق و امثال آن بزند.  كوچك بزند يا او و يا سنگي
كوچك يك ضربه يا دوضربه زد و مضروب بدان ضربه  عصاي سبك يا سنگ  اگر با

  . )1(مرد، اين قتل عمدي نيست بلكه قتل شبه عمد است 
شود يا مضروب  موجب مرگ مي كندكه در اينصورت ضربت بجائي اصابت هرگاه

ميرد يا اينكه مضروب قوي  موال چنين مضروبي غالباً ميخردسال باشد يا بيمار باشد و مع
نواخت تا اينكه مضروب مرد، درهمه اين احوال  بود ولي ضارب ضربات را پي در پي مي

  .  قتل عمدي است
اند؟ زيراكه قتل در اين صورت متردد بين خطاء و  قتل شبه عمد را بدين نام ناميده چرا

كه اورا  كه او را بكشد، بلكه مقصودش آنست ، چون مقصود ضارب آن نيست عمد است
  .  بزند ومضروب سازد، پس شبه عمد است زيرا نه عمد محض است ونه خطا محض

كه خونها  شود چون اصل آنست توجه باينكه عمد محض نيست قصاص ساقط مي با
. وبا  كسي مباح نيست مگربا دليل آشكارو روشن گردند و ريختن خون محفوظ ومصون 

، بر وي واجب  ، چون بهرحال بعمد او را زده است اينكه خطاي محض نيست توجه به
 صكه پيامبر خون بهاي سنگين بپردازد. دارقطني از ابن عباس روايت كرده است كه است
العمد قود اليد، والخطأ عقل ال قود فيه، ومن قتل في عمية بحجر أو عصا أو سوط، فهو «:  گفت

كشته  بعوض مقتول اتلكه ق سزاي قتل عمد قصاص است« »دية مغلظة في أسنان االبل
شود و قتل خطاء قصاص ندارد بايستي براي آن خونبها داد و هركس در فتنه و آشوب  مي

                                         
كرده و  . مالك و ليث و هادويه با آن مخالفت و شافعي و جمهور فقهاء چنين است ابوحنيفه مذهب  - 1

كه عادتاً  فتن معتبر است بنابراين قتل به وسيله ابزاريگر اند وسيله قتل معتبر نيست بلكه جان گفته
شود مانند عصا و شالق و سيلي وامثال آن قتل عمد است و موجب قصاص است و  منجربقتل نمي

  كه به قتل منجر شود موجب قصاص است خواه معموال ابزار قتل باشد يا نباشد. مولف هر چيزي



  1725     حدود
  

  

كشته شود بايد خونبهاي   و بال كشته شود و قاتل معلوم نباشد با سنگ يا عصا يا شالق
  .  »سنگين وي شتران نيرومند و جوان داده شود

اندكه  كرده اود از عمرو بن شعيب و او از پدرش و از جدش روايت و ابود احمد
عقل شبه العمد مغلظ، كعقل العمد، وال يقتل صاحبه، وذلك أن ينزو الشيطان «:  گفت صپيامبر

شبه عمد سنگين  قتلخونبهاي « »بين الناس، فتكون الدماء في غير ضغينة والحمل سالح
گردد سنگين است و صاحب قتل شبه  بها تبديلاست مانند خون بهاي قتل عمدكه به خون

شود بدون اينكه  جهد و خونهائي ريخته مي شود زيرا شيطان بميان مردم مي عمدكشته نمي
اندكه  و ابوداود و نسائي آورده حمد. ا »اي در بين باشد يا سالحي درميان باشد كينه 

 »بالسوط والعصا والحجرأال وإن قتيل خطأ العمد «:  گفت در خطبه روزفتح مكه صپيامبر
كشتن با شالق و عصا و سگ قتل خطاء عمدي و شبه عمدي تلقي مي  هان اي مردم«

  . »شود

 خطاء قتل 

كاري را انجام دهدكه برايش مباح است  كه شخص مكلف  خطاء و اشتباهي آنست قتل
كند و تير او بر حسب  اينكه به سوي حيوان شكاري يا به سوي هدف تيراندازي مانند

كند و او را بكشد يا اينكه چاهي بكند و انساني درآن  گناهي اصابت تصادف به شخص بي
درآن بيفتد و  شخصيكه جايز نيست و   اي بنهد در جائي بيفتد يا دامي بگسترد يا تله

  باشد. اش قتل خطاء مي بميرد اينها همه
گيرد ملحق  به وسيله شخص غيرمكلف مانند كودك و ديوانه به عمد صورت  كه قتلي 

  باشد.  به قتل خطاء مي

  و نتايج مترتب برقتل آثار
دارد، هر يك از آنها آثار و نتايج  ءقتل سه قسم عمد، شبه عمد و خطا كه  ما گفتيم

  : كنيم مترتبه خاص خود را دارد. اينك اثر هريك را بيان مي

  موجبات قتل خطاء   
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كه بايستي در خالل سه  استخطاء موجب دو چيز است يكي ديه بر عاقله خفيف  قتل
كه  كفاره است   . دوم گفت كه بهنگام سخن از ديه از آن سخن خواهيم گردد، سال پرداخت 

عبارت است از يك آزاد كردن بنده مومن سالم از عيوب مخل بكار و كسب و اگر 
فاره ك و دليل اين .)1(كه آزادكند، بايستي دو ماه پشت سر هم روزه باشد اي را نيافت  بنده

  : اين آيه است

+$ tΒuρ šχ%x. ?ÏΒ ÷σßϑÏ9 β r& Ÿ≅ çFø) tƒ $�ΖÏΒ÷σ ãΒ āωÎ) $ \↔sÜyz 4 tΒuρ Ÿ≅tFs% $�Ψ ÏΒ÷σ ãΒ $\↔sÜ yz ã�ƒÌ� ós tG sù 7π t7s% u‘ 
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$VϑŠÅ6ym ∩⊄∪_  :كه  براي هيچ فرد با ايماني جايز و صحيح و شايسته نيست «]. 92[النساء
كار از روي  اين اينكه، مگر  فرد باايماني را به قتل برساند، چون ايمان مانع اينكار است

خطا و اشتباه از او سر زند و در عين حال هركس فرد با ايماني را از روي خطاء و اشتباه 
كسان او بپردازد، مگر اينكه آنان  به قتل برساند، بايد يك برده آزادكند و خونبهائي به

باشند و كافر حربي  كه با شما دشمن مي از جمعيتي بود، ولو اگر مقت -خونبها را ببخشند 
كافران مانده بود، بايد تنها يك برده   هستند، ولي مقتول مومن بود كه بنا بعللي در ميان آن

كند و پرداختن خونبها الزم نيست و اگر از جمعيتي باشدكه ميان شما و آنها پيماني آزاد 
برقرار است يعني مقتول از كافراني بودكه با شما عهد و پيمان دارند وكافر نيز بود، بايد 

كه دسترسي  كس كسان او بپردازد و يك برده مومن نيز آزاد كند و آن خونبهاي مقتول را به
برده مومن ندارد دو ماه پي در پي روزه بگيرد. اين يكنوع تخفيف و توبه به آزاد كردن 

  .» الهي است و خداوند دانا و حكيم است

                                         
پيري يا بيماري يا مشقت سخـت روزه را بگيرد برايش  گويند: اگر شخصي نتوانست بعلت شافعيه  - 1

كندكه بهريك يك مد طعام بدهد و فقهاء با شافعيه مخالفت   كه شصت مسكين را اطعام جايز است
    اند چون دليل در اين باره وجود ندارد. كرده
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اند كه بايد  كشتند جمهور علما گفته هرگاه جماعتي مردي را از روي اشتباه و خطاء   
ادكند كفاره را بدهد يعني هر يك بايد يك برده مسلمان آز هريك از اين جماعت جداگانه 

  . اند برهمه آنها يك كفاره واجب است گفته يا دو ماه پي در پي روزه بگيرد. و گروهي

   كفاره  فلسفه
: درباره علت وجود كفاره اختالف دارند: برخي گويند اين كفاره  است گفته قرطبي

گردد و چون او احتياط   داري پاك  قاتل ازگناه ترك احتياط و خويشتن كه آنستبراي 
، پس مرتكب گناه شده  گناهي بر دست وي هالك شده است است و انسان بينكرده 

  گردد.  است و باكفاره پاك مي
را از حق حيات و  نفسيكه قاتل  كفاره واجب شده است بدان جهت اند گفته  برخي

، پس موجب تعطيل حقي ازحقوق خداوند درباره مقتول  كرده است  نعمت زندگي محروم
كه نام بنده خدا بر او بوده و يكي از بندگان خدا را كه  ، ه استشده است وكسي راكشت

از حق حيات و نعمت تصرف در امور  د،، بندگان ديگري بوجود بياين ممكن بود از وي
كرده است و ممكن بود از نسل اين عبد خواه كوچك باشد يا بزرگ، آزاده  حالل محروم 
وجود آيند كه عبادت و طاعت خداوند را كساني ب ، مسلمان باشد يا كافر، باشد يا برده

كفاره بدهد اگر اين معاني و اوصاف درقاتل  اين عمل بتاوانگيرند، پس قاتل بايد   پيش
كند پس برهردوي آنهاكفاره واجب  ، براي قاتل عمدي بيشتر صدق مي خطاء موجود است

  . .كه بعداً به تفصيل ازآن سخن خواهيم گفت است

  عمد  قتل شبه موجبات 
   : چيزاستشبه عمد موجب دو  قتل

چون بهرحال مرتكب قتل بناحق شده وخوني را ريخته است كه  . گناهكار شدن -1
  . كرده و بدان ارزش و بها داده است خداوند آن را حرام 

، بايد ديه سنگين و خونبهاي مقتول را  ديه بر عاقله يعني خويشاوندان پدري قاتل -2
  .  كنيم دكه اندازه و مقدار آن را بعداً بيان ميكنن پرداخت -در سه سال  -
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  عمد  قتل موجبات  
  :  قتل عمد چهار چيز است موجبات

قصاص يا گذشت  - 4كفاره  -3محروم شدن از ارث و وصيت   -2شدن  گناهكار -1
  .  اولياي مقتول

 هرگاه قاتل از ورثه مقتول باشد، از ماترك مقتول و خونبهاي او چيزي به ارث : الف
  اند: گفته  برد، خواه قتل عمدي يا قتل خطاء باشد. فقهل در اين باره نمي
هركس پيش از فرا رسيدن چيزي براي « »من استعجل الشئ قبل أو انه عوقب بحرمانه«

: بيهقي از خالس  . ب »كه از آن محروم شود آنست زاتشكند، مجا رسيدن بدان شتاب
به مادرش اصابت كرد و در اثر آن مادرش  كه كه مردي سنگي انداخت كرده است روايت 

، برادرانش به وي گفتند: تو در ماترك  جان داد. آن مرد نصيب خود را از ارث او خواست
حقك من ميراثها «مادر نصيبي نداري و داوري را پيش حضرت علي بردند و او گفت: 

محروميت است و او  حق تو از ميراث و ي« »ولم يعطه من ميراثها شيئا.الحجر، فأغرمه الدية
  . »كرد و از ميراث وي چيزي به او نداد را بپرداخت ديه و خونبهاي مادرش محكوم

ليس « : گفت صكرده است كه پيامبر بن شعيب از پدرش و از جدش روايت  عمرو
. اين »برد كه از جمله ورثه مقتول باشد از او ارث نمي قاتل « »للقاتل من الميراث شئ
بودن آن اختالف است » وقف «بودن و » مرفوع«وش است درباره حديث معلول و مخد

  بخشد. كند و نيرو مي ولي شواهدي داردكه آن را تقويت مي
ليس للقاتل شئ، وإن «:  گفت صاند كه پيامبر و نسائي و ابن ماجه روايت كرده ابوداود

تلي كه از جمله ورثه براي قا« »لم يكن له وارث، فوارثه أقرب الناس إليه، وال يرث القاتل شيئا
برندكه مرتكب اين جرم نشده باشند اگر  .كساني ازاو ارث مي مقتول باشد هيچ ارثي نيست
كسان به  ، او از ارث محروم است و ماترك او بر نزديكترين هيچ وارثي نداشث جز قاتل
براي مثال اگر فرزندي پدرش را كشت و او تنها همين  ود،ش وي بغير از قاتل تقسيم مي

اي داشته باشدكه  گردد و چنانچه نوه فررند را وارث داشت فرزندش از ارث محروم مي
برد درصورتيكه قبال با  شد حاال اين نوه از مقتول ارث مي بوسيله فرزندش محروم مي
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. و حنفيه و شافعيه  مذهب اكثراهل علم چنين است )1(»نبود جزو ورثهوجود پسرمقتول 
و هادويه و امام مالك بر آن هستندكه اگر قتل خطاء و  باشند. نيز بر همين مذهب مي

  برد. شود ولي از مال او ارث مي از ديه مقتول محروم مي طاشتباهي باشد، قاتل فق
شود.  اند در اينصورت قاتل از ارث محروم نمي گفته و سعيد بن جبير و ديگران زهري

را  -كننده  وصيت -ي موص -كه بنفع وي وصيت شده  كسي -و همچنين هرگاه موصي له 
  گردد. مي اطلبكشد وصيت ب

: قتل بناحق جنايت بزرگي است و مستلزم شديدترين زجر  گفته است البدايع  صاحب
شود، بايد بعنوان مجازات  ، پس همانگونه كه قاتل از ميراث محروم مي و منع است

ه قتل عمدي خوا .گردانده شود گردد و از وصيت نيز محروم وصيت نيز درباره او باطل
گرفته  ، چون برحال قتل خطاء نيزقتل است و بابت آن ديه باشد يا قتل خطاء و اشتباهي

كرده  كننده پيش از جنايت يا بعد از جنايت براي او وصيت كند وصيت شود و فرق نمي مي
  شود. باشد، در هر حال از وصيت محروم مي

به خونبها راضي گردد:  كند يا صاحب خون گذشت كه صاحب خون درحالي كفاره  - ج
. امام احمد از وائله بن  كفاره واجب نيست هرگاه در مورد قاتل قصاص بعمل آيد بر وي

آمدند وگفتند:  صبخدمت پيامبر» سليم بني«گروهي از  : كرده است كه االصقع روايت 
فليعتق رقبة يفد «فرمود:  ص. پيامبر يكي از ما بوسيله قتل مستحق آتش دوزخ شده است

اي را آزاد كند كه خداوند در برابر هر اندامي  او بنده« »هللا بكل عضو منها عضوا منه من النارا
. و در روايت ديگري با »كند اندامي را از او از آتش دوزخ آزاد مي ، شدهاز آن برده آزاده 

ما درباره دوستي از دوستان خود پيش «:  گفت سندي ديگر از او روايت شده كه 
. او فرمود:  شده است قيم وگفتيم او با ارتكاب قتل آتش دوزخ را مستحرفت صپيامبر

اين روايت را ابوداود و نسائي  ».أعتقوا عنه يعتق اهللا بكل عضو منه عضوا من النار«
  اند. ذكركرده

                                         
  استفاده از معالم السنن خطابي اين حديث تفسير شد. مترجم  با - 1
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 نيزكفارهكه در قتل عمد  : حديث وائله دليل برآنست در نيل االوطارگفته است شوكاني
كه قصاص نشود و قاتل مورد عفو واقع شده باشد  ن وقتي استبايد پرداخت شود. و اي

كه در مورد قاتل قصاص بعمل  يا وارث مقتول به ديه و خونبها راضي شده باشد. اما وقتي
شود اين خودكفاره است  مي شته، بلكه همينكه بعوض مقتول ك اي نيست كفاره  آيد بر وي

آمده است كه » المعرفه«ث ابونعيم در كه قبال ذكر شد و در حدي  زيرا در حديث عباده
كرده و در اسناد آن   و اين حديث را خزيمه بن ثابت نقل »القتل كفارة«:  گفت صپيامبر

است و طبراني در » حسن«گفته است روايت ابن وهب از او   حافظ . تابن لهيعه اس
  .  كرده است آن را از حسن بن علي بصورت موقوف نقل» الكبير «

  و قصاص يا عفو ودَق  -د  
 چهگردد، يا مورد عفو قرار گيرد، چنان كشته بايد قصاص شود و در عوض مقتول قاتل

مورد عفو قرارگرفت يا بايد ديه و خونبها بپردازد يا بر غير ديه شرعي صلح كنند، اگر چه 
كند  تواند مجاناً نيز صلح ، مي بيش ازديه شرعي باشد و ولي خون و وارث شرعي مقتول

&βr...+فرمايد:  .كه خداوند مي ن بسيار بهتر استكه اي uρ (# þθà ÷ès? ÛU t�ø% r& 3” uθø) −G=Ï9 4 Ÿω uρ (#âθ |¡Ψ s? 

Ÿ≅ ôÒx ø9$# öΝä3 uΖ÷� t/...∩⊄⊂∠∪_ ]:كنيد از قصاص بتقواي شما نزديكتر و  اگر گذشت«]. 237 البقرة
  . )1(» بهتراست و فضيلت و بزرگواري بين خويش را فراموش مكنيد

را بخشيد و مورد عفو قرار داد، ديگر حقي  قاتل،  ب خون و وارث مقتولصاح هرگاه
اند بعد ازگذشت و عفو وارث شرعي  گفته نداردكه قاتل را تعزير كند. ولي مالك و ليث

  .)2(، حاكم بايد قاتل را با يك سال زندان و يكصد ضربه شالق تعزير كند مقتول

                                         
ندارد و درباره طالق وگذشت از مهريه است مگر  قصاصته اين آيه ربطي به مسئله الب .237بقره   - 1

  اينكه مطلق عفو مراد باشد. مترجم

هرگاه جاني قاتل معروف به شر و تباهكاري باشد يا حاكم مجازات او را مصلحت  اند: گفته  فقهاء - 2
اه با حبس يا زندان يا قتل باشد. كه مصلحت داند او را تعزيركند خو بداند، حاكم حق دارد بهر نحوي

    مولف
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$+:  ستيا عفو از قاتل بدليل آيه زير واجب ا قصاص pκš‰r' ‾≈tƒ t Ï% ©!$# (#θãΖtΒ# u |=ÏG ä. ãΝä3 ø‹n=tæ 

ÞÉ$ |ÁÉ) ø9$# ’ Îû ‘ n=÷Fs) ø9 $# ( ”�çtø:$# Ìh�çtø:$$Î/ ß‰ö6yè ø9 $#uρ Ï‰ ö7yè ø9 $$Î/ 4 s\ΡW{$# uρ 4 s\Ρ W{$$Î/ 4 ôyϑ sù u’ Å∀ãã …ã&s! ô ÏΒ ÏµŠÅz r& 

Ö ó x« 7í$t6Ïo? $$ sù Å∃ρã� ÷è yϑ ø9 $$Î/ í !#yŠr& uρ Ïµø‹s9 Î) 9≈|¡ôm Î*Î/ 3 y7Ï9≡sŒ ×#‹Ï øƒrB  ÏiΒ öΝä3În/ §‘ ×π yϑômu‘uρ 3 Ç yϑsù 3“y‰ tG ôã $# 

y‰ ÷èt/ y7Ï9≡sŒ …ã&s# sù ë># x‹ tã ÒΟŠÏ9 r& ∩⊇∠∇∪_ ]:كشتگان حكم قصاص  باره  اي مومنان در«]. 178 البقرة
كه آزاد در برابر كشتن آزاد و برده در برابركشتن برده و زن در  :  برشما واجب شده است

ديني مقتول خود مورد  ادرشود. پس اگركسي از قاتلين از خون بر شتن زن كشته ميبرابرك
عفو و گذشت واقع شد و ولي مقتول ازكشتن قاتل صرف نظركرد و به خونبها 

گرديد بايد از راه پسنديده پيروي شود و در  گشت و حكم قصاص به خونبها تبديل راضي
و قاتل نيز با نيكي ديه را  نظربگيرده را در كنند شيوه پرداخت ديه و خونبها حال پرداخت

به ولي مقتول بپردازد و در آن مسامحه نكند. اين حكم يعني جايزبودن قصاص و جايز 
بودن تبديل آن به خونبها، تخفيف و رحمتي است از ناحيه خداوند شما بر شما كه دست 

توانيد هركدام  د ميخو  واجب نكرده است بلكه بميل بطورحتمشما را بازگذاشته ويكي را 
، تجاوزكند بدينمعني كه غير از قاتل را بكشد يا  كنيد. پس هركس بعد از اين را انتخاب

بعد ازگذشت و اخذ خونبها بازهم قاتل را بكشد بسبب اين تجاوز و تعدي عذاب 
شود و هم درآخرت با آتش دوزخ عذاب  هم در دنيا قصاص مي كه اشتدردناك خواهد د

  .»خواهد شد
من قتل له قتيل فهو «:  گفت صاند كه پيامبر كرده و مسلم از ابوهريره روايت  اريبخ

تواند يكي از  شد او مي شتهكسي از او ك هركس« »يخير النظرين: إما أن يفتدي، وإما أن يقتل
كند يا درعوض مقتول فديه و خونبها بگيرد و يا قاتل او را  اين دو راه را انتخاب

  .)1(»بكشد

                                         
كند: اگر دلش خواست  كدام يك را انتخاب كه است دشودكه ولي مقتول آزا اين حديث فهميده مي از - 1

اند  گفته تواند خونبها بگيرد اگرچه قاتل هم راضي نباشد. بعضي كند و اگر دلش خواست مي  قصاص
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كه عبارت است از ورثه شرعي  ، يا عفو در دست ولي مقتول استقصاص  كار
توانند قاتل را  كنند و اگربخواهند مي كه اگردلشان خواست قصاص را طلب مي مقتول

گردد،  عفوكنند حتي اگر يكي از ورثه مقتول قاتل را عفوكند، ديگر قصاص ساقط مي
، يار ابوحنيفه روايت  حسن. محمد  چون قصاص قابل تجزيه نيست و تجزيه ناپذير است

عمد شده بود، عمر   كه مردي را پيش عمر خطاب آوردندكه مرتكب قتل كرده است 
كردند، باز هم عمر  دستور دادكه او را بكشند ولي بعضي از اولياي مقتول از او گذشت

اميرمومنان اين نفس قاتل  د گفت ايخطاب دستور داد او را بكشند. عبداهللا بن مسعو
كه يكي از آنان او را عفوكرد، اين نفس را زنده  ، وقتي ه همه اولياي مقتول استمربوط ب

، حق خود را  توانند با اضاعه حق ديگري اند، نمي كه عفو نكرده  ساخته است و آنان
  :بنظر من بايد از مال قاتل خونبها بĤنانكه گفت  عبداهللا ؟ : نظرت چيست بگيرند. عمر گفت

:  ، عمرگفت كسرنمائي كس را كه او را عفوكرده است ي و سهم آناند، بده گذشت نكرده
بينم و قول  : من نيز چنين مي . محمد بن الحسن نيزگفت پس نظرمن نيز همين است

كودك نابالغي باشد بايستي تا هنگام  . هرگاه درميان ورثه مقتول  چنين است زابوحنيفه ني
كند، چون قصاص حق  شرعي خويش استفاده بلوغ او صبركنند تا او نيز بتواند از اختيار

  . همه ورثه است و كودك تا بالغ نگردد اختيارش معتبر نيست
بشرط پرداخت خونبها قاتل را عفوكنند يا يكي از ورثه او را عفو كند  ههمه ورث هرگاه

كه فوراً از مال خويش ديه مغلظه و خونبهاي سنگين بپردازد و در  بر قاتل واجب است
  . گفت  به تفصيل از آن سخن خواهيم» تديا«مبحث 

  وجوب قصاص  شرايط
  شودكه شرايط زير تحقق يابد: كردن واجب مي قصاص وقتي  
بايد معصوم الدم يعني بيگناه باشد و شرعاً خون ريختن وي حالل نباشد.  مقتول  -1
كافر جنگي يا مرتكب زنا شده يا مرتد شده باشد، قاتل ضامن خون او  اگرمقتول  پس

                                                                                                         
 .اند به خونبها راضي شودكه قاتل نيز رضايت بدهدتو ولي مقتول تنها حق قصاص دارد و وقتي مي

  . مولف اما قول اول اصح است



  1733     حدود
  

  

گونه جانيان مهدور الدم و خونشان ضايع  يست نه بقصاص و نه بديه و خونبها. چون اينن
  است و محترم نيستند.

ال يحل دم امرئ «:  گفت صپيامبر هاند ك و مسلم از ابن مسعود روايت كرده بخاري
النفس، مسلم: يشهد أن الإله إال اهللا، وأني رسول اهللا إال بإحدى ثالثة: الثيب الزاني، والنفس ب

كسي كه گواهي دهدكه هيچ  خون مسلمان يعني ريختن« »والتارك لدينه المفارق للجماعة
،  اهللا و گواهي دهدكه محمد بن عبداهللا رسول خدا است ز ذاتمعبود بحق وجود ندارد ج

كه داراي همسر باشند و مرتكب زنا  جايز و حالل نيست مگر در سه مورد: زن و مردي
كرده و  قتل بنا حق شده وكسي كه دين خويش را ترك كه مرتكب شوند، وكسي

  . » ازجماعت مسلمين جدا شده و مرتد گرديده است
قاتل عاقل و بالغ باشد تا درباره او قصاص اجراگردد. بنابراين بركودك  بايد  - 3 -2

نابالغ وديوانه و سفيه قصاص نيست چون آنان مكلف نيستند و قصد صحيحي يا اراده 
  د.آزادي ندارن

گاهي افاقه يابد و بسر عقل برگردد و در حين افاقه  گاه كه باشداي  ديوانه بگونه هرگاه
آيد. و همچنين اگركسي عقل خود را  و آگاهي مرتكب قتل شود، از او قصاص بعمل مي

  دراثرمستي ازدست بدهد و مرتكب قتل بشود، بايد قصاص شود. 
كه  مروان بن الحكم به معاويه نوشتكه  كه بوي خبر رسيده است مالك روايت شده از

، معاويه به  ل مستي مرتكب قتل مردي شده است اند و او در حا مردي را پيش او آورده
  كنيد.  كه او را بعوض مقتول بكشيد و قصاص وي نوشت
كننده نيست و در اثر شرب  و مست ركند كه مسك چيزي بنوشد و گمان  كسي هرگاه

. و در حديث از  گرديد بروي قصاص نيست مرتكب قتل آن عقلش زايل شد ودر آن حال
عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، رفع القلم «كه فرمود:  آمده است صپيامبر

: ازكودك تا اينكه  كس برداشته شده است قلم تكليف از سه« »وعن النائم حتى يستيقظ
  . »گردد  از خوابيده تا اينكه بيدار ميگردد و  گردد، و از ديوانه تا اينكه بسر عقل برمي بالغ
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آنان  لكودكان نيست و قت قصاص در بين «:  كه : اجماع پيش ما برآنست گفت  مالك امام
اند قتل  كه حدودات شرعي بر آنان واجب نگردد و تا زماني كه احتالم نشده تا زماني

  .  »كودك خطاء است گردد و بدرستي قتل خطاء و اشتباهي تلقي مي
را از او  رادهبايد درقتل اختيار و اراده از خود داشته باشد زيرا اكراه و اجبار ا قاتل  -4

كه اراده نداشته باشد بر وي مسئوليت نيست هرگاه صاحب اقتدار  كند و هركس سلب مي
،  كشت ، كسي را بر قتل ديگري اجبار و اكراه كند، و او كسي را بنا حق و سلطاني

نه درباره مامور و بايد  شودامركننده قصاص بعمل آيد وكشته  دراينصورت بايد درمورد
  مامور نيزمجازات شود ولي بقتل نرسد.

  ابوحنيفه و داود و يكي از دو قول شافعي بر اين راي هستند. و
اند: اگر شخصي را بر اتالف مال مسلماني مجبوركردند و او مي ترسيدكه  گفته حنفيه

ران جان خود باشد يا نگران از دست دادن اندامي از ندهد، نگ ماگراين اتالف را انجا
تواند اكراه كننده و  گردد و صاحب مال مي تواند مرتكب اين اتالف اندامهايش باشد، او مي

  اجباركنده را، ضامن مال خود بداند و از وي خسارت بخواهد . 
ن قتل گردد، او نبايد بر اي تا مرتكب قتل ديگري كردند، قتل را تهديد ب اگركسي

كرد او  شود، اگر در برابر تهديد به قتل اقدام كشته مي كند، بايد صبركند تا اينكه اقدام
گناهكار است و قصاص بر اكراه كننده و دستور دهنده و تهديدكننده است اگر قتل عمد 

  در هر صورت مامور بايدكشته شود نه آمر چون مامور مباشرت قتل اند گفته اشدگروهيب
  . اين برابر قول دوم شافعي استكرده است و 

اند آمر و مامور هر دو بايدكشته شوند، مگر اينكه  گفته از جمله مالك و حنابله گروهي
كردند ديه و خونبها واجب  گذشت اگر ورثه مقتول كند، تگذش ولي دم و صاحب خون 

اكراه ، و مكره و  گردد. چون قاتل با ارتكاب قتل باقي ماندن خويش را خواسته است مي
. هرگاه مكلفي غير  كارساز است كنند با تهديد سبب قتل شده است و اين وسيله غالبا ً 

كسي ديوانه و كودك را دستور دهد تا  مكلفي را امر نمودكه ديگري را بكشد مانند اينكه 
كسي را بكشند، قصاص بر امر كننده است چون مباشر قتل و انجام دهنده آن آلت دست 
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 مسبب. پس بر مباشر قتل قصاص واجب نيست بلكه قصاص بر نده استو ابزار امر كن
  .)1( قتل است
داندكه اين قتل  حاكم بكسي دستور قتل دهد و قتل بناحق باشد، مامور يا مي هرگاه

  داند.  بناحق و ظلم است يا نمي
عالم باشد باينكه اين قتل ظلم و ناحق است و با علم بدان امر او را انجام  مامور اگر

كه درآن صورت بر او  كند، گذشت ، مگر اينكه صاحب خون داد بر او قصاص واجب است
پس  ، استگردد، چون با علم بناحق بودن آن مرتكب قتل گرديده  خونبها واجب مي

شودكه او از طرف حاكم مامور است و معذور، چون يكي از  معذور نيست وگفته نمي
ت خالق جايز نيست يعني اگر مخلوق كه طاعت مخلوق درمعصي قواعد اسالم اينست

 كه . همانگونه عصيان و عدم اطاعت خداوند را دستور دهد، اطاعت از او جايز نيست
  . آن را فرموده است صپيامبر

شخص عالم نباشد باينكه آن شخص مستحق قتل نيست و نداندكه قتل او  واگرآن
ر صورت عفو بر كرد، قصاص يا ديه و خونبها د بناحق است پس بقتل او اقدام
بقتل زيرا در اين صورت معذور است چون طاعت  ردستوردهنده بقتل است نه بر مباش

  .  حاكم در غير معصيت خدا واجب است
آلت قتل را در اختيار غير مكلف قراردهد و بوي دستور قتل ندهد و  كسي  هرگاه

 قراريار او كه وسيله را در اخت كرد، چيزي برآن شخص  شخص غيرمكلف به قتل اقدام
  .  داده است واجب نيست

نبايد قاتل اصل مقتول باشد يعني نبايد پدر يا مادر او باشد پس اگر پدري پسرش  -5
اي از وسايل قتل  اش را بكشد براو قصاص نيست بهر وسيله اش را يا فرزند نوه را يا نوه

را بكشد ولي هرگاه فرزندي يكي از والدينش  ود.ش عمد مرتكب قتل شود قصاص نمي
شود چون والدين سبب حيات و زندگي فرزند خود هستند،  باتفاق نظر علماكشته مي

نبايد فرزند سبب مرگ آنها شود وحيات را ازآنها سلب كند. بنابراين اگر ولد يكي از 

                                         
  كشم اين عمل اكراه است. : بكش واال ترا مي اكركسي قدرت داشت و بكسي ديگرگفت گويند: حنابله - 1
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 صكه پيامبر شود. ترمذي از ابن عمر آورده است قصاص مي اووالدين خود را بكشد از 
. ابن عبدالبرگفته  »كشند پدر را بجاي پسر و بعوض آن نمي« »بالولدال يقتل الوالد «:  گفت
عمل اهل  . »تفيضمس «است و » مشهور«: اين حديث در حجاز و عراق نزد اهل علم  است

  .  مدينه نيز برآن است و از عمر خطاب نيز روايت شده است
بنام قتاده  كه مردي ازبني مدلج كرده است بن سعيد از عمرو بن شعيب روايت  يحيي

 وكرد  شمشيري را بسوي پسرش انداخت و شمشير به ساق پاي وي خورد وآن را زخمي
سرانجام پسرش مرد، سراقه بن جعشم پيش عمرخطاب رفت وآن داستان و ماجري را 

حاضر شو و يكصد و بيست » ماء قديد«: برو در  گفت كرد و عمر به وي براي او نقل
، چون عمردر آنجا حاضرشد از اين  در آنجا حاضر شومكن تا اينكه من نيز  شترآماده

سال  4كرده و سي عدد جذعه شتر شتران سي عدد حقه = شترماده سه سال را تمام
كيست و  : برادر مقتول گفت كرد سپس كرده و چهل عدد خلفه و شترآبستن را انتخاب تمام

ليس لقاتل « : گفت صپيامبرا !! عمرگفت اينها را بگير زير : اينك منم ... او گفت ؟ كجا است
  . » هرگاه پدر قاتل فرزند خود باشد چيزي بر وي نيست« »شئ

: هرگاه پدري پسرش را خوابانيد و او  كرده است وگفته امام مالك با اين راي مخالفت  
شود چون هيچ  را سربريد چون قتل عمد است پدر بعوض پسر مقتولش قصاص مي

كه موجب قتل است عمد داشتن است و عمد بودن يك  . چون آنچه اي درآن نيست شبهه
كند و در اين  شود مگر اينكه قرائن احوال آن را اثبات امر خفي است بدان حكم نمي

كه گفتيم بقتل فرزندش اقدام  شود. اما اگر پدر بدان شكلي  صورت عمد بودن ثابت مي
، بلكه مقصودش تاديب  گرفتن او را نداشته است نكند و احتمال داشته باشد كه قصد جان

، اگرچه اين شيوه براي غير او حكم قتل عمد را داشته باشد، قصاص  او بوده است
شود. پدر بدين جهت با غير پدر فرق دارد چون پدر بر فرزند خود شفقت دارد و او  نمي

شودكه  كند، اگر او را خشمگين نمايد پس برآن حمل مي حق دارد كه پسرش را تاديب
  .  ، چون مهر بين پدر و فرزند بسيار نيرومند است ا نداشته استقصد قتل اور

كه در دين و  ء و برابر با قاتل باشد بدينمعني قتل مكافي وقوعبايد مقتول در حال  -6
، برآن  اي را كشت كافري راكشت يا آزادي برده آزادي با هم برابر باشند پس اگر مسلماني
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اوات بين قاتل و مقتول نيست ولي اگر كافري قصاص نيست چون تكافوء و برابري و مس
  اي را بكشد قاتل آنها قصاص خواهد شد.  اي آزاده مسلماني را بكشد يا برده

اگرچه فرق و امتيازات را ازميان مسلمانان برداشته و بين شريف و وضيع وبين  اسالم
و  سالمن زشت وزيبا وبين فقير و ثروتمند و بين بلند و كوتاه و بين قوي وضعيف وبي

فرق  )1( كوچك و بزرگ و بين مذكرو مونث كامل الجسم وناقص الجسم و بين بيمار و بين
را  نانقايل نشده است ولي باز هم بين مسلمان و كافر و آزاد و برده فرق قايل شده و آ

كافري را يا  داند پس اگر مسلماني ازنظر ارزش خون بها و احترام خون آنها برابر نمي
كه  اي را بكشد بر هيچكدام آنها قصاص نيست و دليل آن حديثي است ردهاي ب آزاده

هان بدانيد كه « »أال ال يقتل مؤمن بكافر« : گفت كه كرده است نقل صحضرت علي از پيامبر
كه  . احمد و ابوداود و نسائي و حاكم »شود كافر و در برابر قتل او كشته نمي مومن بعوض

  اند.  كردهصحت آن را تاييدكرده است نقل 
هل عندكم شئ من الوحي ما «:  گفت كه ابوجحيفه به وي كرده هم بخاري از علي نقل باز

ليس في القرآن؟...قال: ال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إال فهما يعطيه اهللا رجال في القرآن، وما 
وفكاك االسير،  قلت: وما في هذه الصحيفة؟... قال: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ،. في هذه الصحيفة

وحي داريدكه در اين قرآن موجود نباشد؟  مآيا شما چيزي از پيا« .»وأال يقتل مسلم بكافر
آفريند، هيچ چيزي از وحي  كه دانه را سبز ميكند و روح را مي كس : سوگند بدان اوگفت

ا كه خداوند درباره فهم قرآن بمردم عط كه در قرآن نباشد، مگرفهم و دانشي  پيش ما نيست
اي كه در دست  : صحيفه . گفتم اين صحيفه كه در دست دارم يكند و مگر محتوا مي

يعني هرمومني مومن  -) خون مومنان با هم برابراست  پيامبرگفته است : ( ؟ گفت داري
و اسير بايد  - شود و ديه و قصاص آن برابر است  ديگررا بكشد دربرابركشتن اوكشته مي

                                         
ر و ابن المنذ گردد.  شود وكشته مي آنند كه هرگاه مردي زني راكشت بجاي او قصاص مي برفقها  اكثر  - 1

گفته است مرد  اندكه كرده . ابوالوليد باجي و خطابي از حسن بصري نقل كرده است اجماع بر آن را نقل
كه مورد قبول مرد  است دركتاب عمرو بن الحزم ودشود و اين سخـن شاذ و مرد كشته نمي  بجاي زن

  . شود. مولف كه اگر مردي زني راكشت بجاي اوكشته مي است آمده است
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شود و قصاص درباره مومن  افر و بعوض قتل او كشته نميو مومن در برابرك شودآزاد 
  .  »آيد  كافر، بعمل نمي قاتل

كه در حال جنگ با مسلمانان است مجمع  كافر حربي وكافري اين مطلب به نسبتو 
يكنفركافر درحال جنگ را كشت  ي.كه باجماع علما اتفاق نظردارندكه اگرمومن عليه است

كافر ذمي وكافر همپيمان ومعاهد  شود. اما درباره درباره او حكم قصاص اجرا نمي
. جمهورعلماي فقه برآنندكه مسلمان در برابر قتل اين دو تا كشته  نظرفقهاء مختلف است

  . است و مخالف آنها نيامده است فراوانشود چون احاديث صحيح در اين باره  نمي
افر جنگي را كشت قصاص ك : هرگاه مسلماني  اند كه گفته حنفيه و ابن ابي ليلي علماي

كافر ذمي و معاهد مخالفت كرده و  اند و درباره  كه جمهور گفته  شود همانگونه نمي
  اند:  گفته

يا معاهد را بناحق بكشد بايد در برابر آنها او نيز  كافر ذمي مسلماني يك نفر هرگاه

oΨ$+گويد:  كشته شود چون خداوند مي ö; tFx.uρ öΝÍκö� n=tã !$ pκ� Ïù ¨βr& }§ø ¨Ζ9 $# Ä§ø ¨Ζ9 $$ Î/...∩⊆∈∪_ ]:املائدة 

كه هر نفسي مرتكب قتل نفسي ديگر شود  ايم كرده ما در تورات برآنان فرض«]. 45
. بيهقي آن را از عبدالرحمن بيلماني » است سبايدكشته شود و نفس در برابر نف

أنا «:  كرد. وگفت كافر معاهدي راكشته بود، قصاص يك مومني را كه صكه پيامبر كرده نقل
اند  وگفته .)1(»كه بذمه خويش وفاكرد كسي هستم من كريمترين « »أكرم من وفى بذمته

گردد  باجماع مسلمين هرگاه مسلماني مرتكب دزدي از كافر ذمي بشود دستش قطع مي
پس هرگاه حرمت و احترام مال او مانند مال مسلمان است بايد خونش نيز بمانند خون 

قاضي ابويوسف شكايت شدكه مسلماني يكنفركافر ذمي  مسلمان محترم باشد. پيش
اي پيش او آورد و آن  اي و نبشته كرد، مردي رقعه  ، بر وي حكم به قصاص راكشته است

كسيكه مسلماني را بجاي كافري كشتي تو  كرد و درآن نوشته بود: اي را بسوي او پرتاب
دمان و شاعران بغداد و نواحي كار و عادل با هم مساوي نيستند، اي مر ستم و،  كردي ستم

                                         
گفته اين حديث مسند نيست براي  ماني ضعيف است و حديث او حجت نيست و ابن سالمالبيل ابن - 1

  تواند دليل و راهنمائي باشد. مولف مطلب مهم چون خون ريزي نمي
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كه صبركننده  كنيد، بر اين مصيبت گريه نمائيد و صبر پيشه كنيد و براي دينتان» استرجاع«
مرتكب  كافري قتليابد، قاضي ابويوسف باكشتن مسلماني در برابر  مزد و پاداش نيكو مي

داد و نامه ستم بردين شد. قاضي ابويوسف پيش هارون الرشيد رفت و اين خبررا به وي 
كن تا فتنه و آشوب  كار را درياب و جبران اين«:  را برايش خواند، هارون الرشيد گفت

  .  »برپا نشود...
كرد و از آنان  خون و اولياي مقتول را طلب نابويوسف بيرون آمد و صاحبا قاضي

ند كنند و صاحبان خون نتوانستند گواهان بياور كه جرم قاتل را ثابت شاهد وگواه خواست
  و نسبت قتل رابه قاتل باگواهان ثابت كنند لذا قصاص را از قاتل ساقط كرد. 

شود  اند: اگر مسلماني يكنفركافر ذمي را بكشد بجاي اوكشته نمي و ليث گفته مالك
كه او را بر پهلو بخواباند و سرش را  غيله او را بكشد بدينمعني  مگر او را ترور كند و

  شود.  كه در اين صورت قصاص مي ش باشد،ببرد، بويژه اگر بخاطر مال
،  اي كافر را بكشد اما درباره اينكه اگر مسلمان آزاده مسلمان كهاينجا درباره اين بود تا
شود، ولي اگر بنده و  اي را بكشد در اينصورت آزاده در برابر برده و بنده كشته نمي بنده
گردد. چون  صاص اجرا ميشود، و ق اي راكشت او كشته مي ، آزاده اي مسلمان برده

: مردي بنده  كه كرده است از عمرو بن شعيب و او از پدرش و از جدش روايت  رقطنيدا
خود را در حبس و از روي عمد كشته بود، يعني او را زنداني كرده و چيزي به وي نداده 

  بود تا اينكه مرده بود. 
كرد و سهم او را از  به وي زد و يكسال او را تبعيد تازيانهيكصد ضربه  صپيامبر

اي را آزاد  غنايم مسلمين باطل ساخت و او را قصاص نكرد و به وي دستور دادكه بنده

�”+:  كند. و خداوند فرموده است çtø:$# Ìh� çtø:$$ Î/ _ »و اين تعبير براي حصر  »آزاد در برابر آزاد .
رگاه شخص آزاد شود بنابراين ه است يعني حر و آزاد تنها در برابر حر و آزادكشته مي

كه باشد اگرچه بهاي او از مبلغ و ميزان  ، بايد بهاي او را بپردازد هر اندازه اي راكشت بنده
كه بنده غيرخود را  اين وقتي است البتهديه و خونبهاي آزاد نيز بگذرد، و افزونتر باشد. 

ه كه درحديث آمد بكشد، اما اگر شخص آزاد بنده خود را بكشد، مجازات او همانست
كردن يك برده و مذهب جمهور   يعني يكصد ضربه شالق و يكسال تبعيد و آزاد -است 
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: هرگاه  گفته است  و احمد چنين است و ابوحنيفه يهفقهاء از جمله مالك و شافعي و هادو
كشته مي شود، مگر اينكه مالك و سيد او باشد، چون در آيه عام   آزاده بنده را بكشد،

ø§{+است:  ¨Ζ9 $# Ä§ø ¨Ζ9 $$Î/_. گيرد مگراينكه تخصيص  بر مي و اين عام همه حاالت را در
وال .ال يقاد مملوك من مالكه« كه فرمود: آن را تخصيص داده است صريابدكه سنت پيامب

. اگر اين حديث  »شود مالك بجاي مملوك و پدر بجاي فرزندكشته نمي« »ولد من والده
  . صحيح باشد قوي است

.  منكر الحديث است او  كه ايت از طريق عمر بن عيسي استگفته اين رو بخاري ولي
اي را بكشد  اي بنده گفته است مطلقاً هر آزاده» لنفس النفس با«نخعي با عمل به معني عام 

  شود.  كشته مي
.  كه قصاص برآنها واجب نيست نبايد قاتل در ارتكاب قتل باكساني شريك باشد، -7

ته باشدكه براو قصاص واجب نيست در اين صورت داش شركتكسي با او درقتل  هرگاه 
  باشد، بلكه بايد خونبها پرداخت گردد  قصاص بر هيچكدام واجب نمي

اي يا  اينكه شخصي از روي عمد با كسي از روي خطاء يا مكلفي با حيوان درنده مانند
  در قتل با هم شركت داشته باشند.  ، وانهمكلفي يا غيرمكلفي مانندكودك و دي

شوند. و قتل  راين صورت شبهه وجود دارد وبا وجود شبهه حدود ساقط ميد چون
كسي حادث شده  هم قابل تجزيه نيست و تقسيم پذيرنيست واحتمال داردكه قتل بوسيله

باشدكه بروي قصاص است بهرحال اين  سيك باشدكه بروي قصاص نيست يا بوسيله
كه  قط شود، بدل و عوض آن كند و چون قصاص سا ، قصاص را ساقط مي شبهه و احتمال

اند و  كرده شود. امام مالك و امام شافعي با اين نظر مخالفت ، واجب مي ديه و خونبها است
كه نصف ديه و خونبها را  شود و بر غيرمكلف است اصگويند: مكلف بايد قص مي

از مال گويند بايد  بپردازد. با اين تفاوت مالك آن را ديه برعاقله قرار داده و شافعيه مي
  گردد.  غيرمكلف نصف ديه پرداخت 

  غيله يا ترور يا قتل ناگهاني قتل 
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، ديگري را فريب دهد و داخل خانه يا منزل يا  كسي كه قتل غيله آنست گويد مالك امام
: بنظرما چنين شخصي  گفته است محل اوشود و اورا بكشد يا مالش را ببرد. مالك

 بلكه، حق ندارد كه او را عفوكند  ي مقتولبايدكشته شود و صاحب خون و وارث شرع
اند ترور با غير آن فرق ندارد،  . غير مالك فقهاي ديگرگفته عفو بدست سلطان است

قصاص وعفو آن هم مانند ديگر قتلها است و عفو يا قصاص هر دو بدست صاحب خون 
  . و ورثه مقتول است نه سلطان

توانند هركس را بخواهند  ، مي ورثه وجماعتي شخصي را بكشند صاحب خون  هرگاه
  از قاتلين بكشند و هركس را بخواهند عفوكنند و از او خونبها بگيرند. 

. سعيد بن المسيب و شعبي و ابن سيرين  اين مطلب از ابن عباس روايت شده است و
.  و احمد و اسحاق نيز چنين است شافعياند و مذهب  گفته و عطاء و قتاده نيز چنين

كه عامل  فرزند شوهرش راكشته بودند. يعلي بن اميه -فاسقش  -با دوستش زني «گويند: 
. عمر در  اين قضيه را براي او نوشت و ازاو نظر خواست -در يمن  -عمربن خطاب بود 

: اي امير مومنان اگر چند نفر با هم  گفت علي بن ابيطالب گيرد.اين باره نتوانست تصميم ب
:  ؟ عمرگفت كني ي را از آن بدزدد آيا دست همه را قطع ميكه هريك اندام اي بدزدند، الشه
  .» : پس دراين قضيه نيز حكم چنين است گفت . علي آري

كه هر دو را بكش و اگر تمام اهل  :  عامل خود نوشت يهعمر براي يعلي بن ام لذا
  .  كشتم صنعاء در اين قتل شركت داشتند همه را مي

تواند همه قاتلين را بكشد يا هركس ازآنان را  ميولي مقتول «گويد:  شافعي مي امام
گيرد از آنان  راكه بدانان تعلق مي يخواست بكشد و بقيه را عفوكند و سهم خونبهائ

كرد و ديگري را  وصول نمايد، براي مثال اگر قاتالن دونفر بودند و يكي را قصاص
كه  تا راكشت از سوميبخشيد، نصف خونبها را ازاو بگيرد و اگرقاتالن سه نفر باشند دو 

  . »گيرد عفو شده باشد يك سوم خونبها را مي

 شوند جماعتي يك نفر را بكشد همه آنان قصاص مي اگر
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جماعتي در قتل يك نفر با هم شريك باشند، همه آنان در برابر اوكشته  هرگاه
ده . اگرچه همه آنان مباشرت قتل را نكر شوند، خواه تعدادشان فراوان باشد يا اندك مي

گروهي پنج نفر، يا هفت نفر  «كه  كرده است روايت «  الموطاء «باشند. چون امام مالك در 
مردي را تروركرده بودند و با حيله و نيرنگ او را بقتل رسانده بودند، عمر بن خطاب 

كرده  هم همكاري او با: اگرهمه مردم صنعاء در قتل  همه آنان را در برابر اوكشت وگفت
  . » كشتم ان را بجاي او ميبودند همه آن

اي باشد كه عمل  اندكه شركت آنان بايد بگونه شافعيه و حنابله شرط كرده علماي
اي نباشدكه عمل هريك مستقال موجب  هريك به تنهائي موجب قتل باشد و اگر بگونه

  . قتل باشد درآنصورت قصاص نيست
يك نفر آزاده را بكشند، بنظر ما درقتل عمد اگر چند نفر آزاد، «:  است گفته  مالك

شوند وهمچنين اگرچند زن يك زن را بكشند يا چند بنده يك بنده  كشته مي شان همه
علم بر اين  اهلگويد: عمل اكثر  » مسوي«. صاحب  »شوند كشته مي شان بكشند همه

كشته  شان كه اگرجماعتي درقتل يك نفرشركت داشتند و برآن جمع شده بودند همه است
،  شود. و بنظر اين فقيهان مصلحت در اين است صاص درباره همه اجرا ميشوند و ق مي

نكشند هركس  نفرچون قصاص براي حفظ نفس است و اگرجماعتي را براي يك 
گيرد تا قصاص درباره او اجراء نگردد،  كسي را بكشد، ازگروه ديگركمك مي خواست

  . فس استرود كه حفظ حيات ان وآنوقت فلسفه مشروعيت قصاص از بين مي

ø§{+:  اند: چون خداوند گفته است اربير و زهري و داود و ظاهريه گفته ابن̈Ζ9 $# 

Ä§ ø ¨Ζ9 $$ Î/_ .را براي يك نفر نبايدكشت جماعتي  .  

 مردي مردي را نگه داشت تا ديگري او را بكشد  هرگاه

توانست او را  مردي مردي را نگه داشت و ديگري او را كشت و قاتل نمي هرگاه
دارنده خود را  دست نگه  زتوانست ا مگر باكمك نگه دارنده ومقتول نيز نمي بكشد

  اند .  شوند، چون در قتل او شريك بوده رهاكند، در اين صورت هر دو بجاي اوكشته مي
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اند و  كرده ، و شافعيه و حنفيه مخالفت اين مذهب مالك و ليث و نخعي است و
در زندان بماند تا اينكه بميرد بپاداش اينكه  يدده بادارن شود و نگه اندكه قاتل كشته مي گفته

مقتول را نگه داشته بود تا اينكه كشته شود. چون دارقطني از ابن عمر روايت كرده است 
إذا أمسك الرجل الرجل وقتله اآلخر، يقتل الذي قتل، ويحبس الذي «:  گفت صكه پيامبر

شود  كشته مي ا كشت قاتلمردي مردي را نگه داشت و ديگري او ر هرگاه« »أمسك
. ابن القطان صحت اين حديث را تاييدكرده  »شود وكسيكه او را نگه داشته بود، زنداني مي

كه مردي  كه رجال آن مورد اعتماد هستند. امام شافعي آورده است و ابن حجرگفته است
مردي را نگه داشته بود و مردي ديگر از روي عمد او را كشت و علي بن ابيطالب 

  گردد تا اينكه بميرد. كشته شود و ديگري زنداني كرد باينكه قاتل محك

  قصاص  ثبوت
  شود بطرق زير ثابت مي قصاص 
. از » اقرار بهترين دليل است«» الدله االقرار سيد ا«اند:  ، زيرا گفته اقرار قاتل به قتل با -1

مردي آمد  نشسته بودم كه ص: من در حضور پيامبر گفت كه وائل بن حجر روايت شده
وگفت اي رسول خدا اين شخص برادرم  دكشي ومرد ديگري را با طناب همراه خود مي

...  ؟ : اگر او اعتراف نكند بر عليه او گواهان و بينه داري گفت ص. پيامبر راكشته است
داد: آري  سخ... او پا ؟ اي : آيا تو او را كشته خطاب بدان شخص گفت صسپس پيامبر
  اند. كه مسلم و نسائي آن را روايت كرده تا آخر حديث ... ام وي راكشته

گردد. از رافع بن خديج  دوم اينكه قصاص با گواهي دادن دو نفر عادل ثابت مي -2
 ص: مردي از انصار در خيبركشته شده بود... اولياي او پيش پيامبر روايت است كه گفت

فرگواه دارند؟ كه بدانند چه : آيا دو ن گفت صرفتند و ماجري را براي اوگفتند: پيامبر
  .  ... تا آخر حديث كه ابوداود آن را روايت كرده است ؟ كسي او را كشته است
، شهادت و گواهي يك مرد و دو زن قبول  : درباره قتل گفته است ابن قدامه در مغني

گواهي يك نفرهمراه قسم و سوگند خوردن خوانخواه نيز قبول نيست   . و همچنين نيست
، در  ، چون قصاص ريختن خون است ين باره ميان اهل علم خالفي سراغ نداريمو درا
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، و در مجازات جنايت احتياط در آن الزم است شر ط  مجازات ريختن خون ديگري
. اين احتياط الزم و  كه در حدود نيز چنين است كه در گواه عادل باشند همانگونه است

گردد، چون براي  حر و آزاده يا عبد واجبواجب است خواه قصاص برمسلمان ياكافر يا 
  شود. دفع مجازات احتياط مي

 قصاص و اجراي آن  ي استيفا

  : اجراي قصاص سه شرط الزم و ضروري است براي
مستحق اجراي قصاص و خواهان قصاص عاقل و بالغ باشد. اگر عاقل و بالغ  بايد  -1

  .  پدر و نه وصي و نه حاكمنه  نشيند يكس در استيفاي قصاص بجاي او نم نباشد هيچ
گردد و ديوانه بهبودي  كودك بالغ  كه   بايد قاتل و جنايتكار زنداني شود تا زماني بلكه

كرد تا اينكه پسر  يابد، زيرا معاويه هدبه بن خشرم را كه مرتكب قتل شده بود، زنداني
را منكر  گرديد و اين عمل معاويه در عصر اصحاب بوده وكسي اين عمل او مقتول بالغ
  . نشده است

همه اولياي مقتول و صاحبان خون وي بر اجراي قصاص و استيفاي آن اتفاق  بايد  -2
 رنظرداشته باشند، پس بعضي ازآنان تنها حق ندارند، خواهان اجراي قصاص باشند د

صورتيكه بعضي از ورثه مقتول غايب ياكودك يا ديوانه باشند، بايد صبر كرد تا غايب 
كند، پيش از آنكه اختيار  گردد و ديوانه بخود آيد و بهبودي حاصل  ودك بالغبرگردد و ك

،  گرفت را از وي اختيارتوان  داشته باشد. چون كسي كه دركاري اختياري داشته باشد، نمي
  شود.  كار موجب سلب اختيار از او مي زيرا اين

  كنند  مطالبهتوانند حقوق خويش درقصاص را  كه بزرگان مي است گفته  ابوحنيفه
كودكان نباشند. اگر يكي از اولياي مقتول قاتل را عفوكرد قصاص ساقط   و منتظر بلوغ

  .  گردد چون قصاص قابل تقسيم و تجزيه نيست شود و به ديه و خونبها تبديل مي مي
، موجب تجاوز بحق زندگي ديگري شود  نبايدكشتن جنايتكار و قصاص از وي -3

كند و  كشند تا اينكه وضع حمل گردد، او را نمي ستني واجب پس هرگاه قصاص بر زن آب
گردد و همچنين  كشتن زن حامله موجب تجاوز به جنين مي به وي شير آغوز بدهد، چون
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كشتن آن زن پيش از اينكه نخستين شيرش و آغوزش را بوي بدهد، موجب زيان او  
 يدا، اگركسي پ دادن  رساند، سپس بعد از شير و آغوز بوي خواهد شد و بوي ضرر مي

آيد، چون  مادرش قصاص بعمل مي شود و از  شدكه به بچه شير بدهد بچه بوي داده مي
كودك را شير بدهد و بسرپرستي   پردازد. و اگركسي پيدا نشود كه غير او بسرپرستي او مي

را  كامل شير دهد و او سال دوبچه بپردازد نبايد از مادر قصاص بعمل آيد تا اينكه بچه را 
  آيد. از شير بگيرد آنگاه از او قصاص بعمل مي

إذا قتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما «:  گفت كه  كرده  روايت  صماجه از پيامبر ابن
وإذا زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها إن كانت .في بطنها إن كانت حامال، وحتى تكفل ولدها

شود تا  كشته نمي ي عمد مرتكب قتل شد،هرگاه زني از رو« »حامال، وحتى تكفل ولدها
كند و بعد از  زايد اگرحامله باشد و تا اينكه بچه را كفالت مي اينكه آنچه درشكم دارد مي

زنا شد و بچه درشكم داشت حد  مرتكبآيد. و هرگاه زني  آن قصاص درباره او بعمل مي
كه بچه راكفالت كند و تا اين شود، تا اينكه وضع جنين مي رجم درباره اوجاري نمي

  . »كند مي
 بعملهمچنين اگر زن حامله مرتكب جنايت اعضاء و اندامها شود، از وي قصاص  و
كند، اگر چه به وي آغوز و نخستين شير را هم ندهد و  آيد تا اينكه وضع حمل مي نمي

  . براي حد زنا نيز اگر رجم باشد چنين است

 رد؟ پذي شود و قصاص صورت تحقق مي قصاص اجرا مي كي

و بالغ بوده و قصاص را  شندشود كه اولياي خون هم حاضر با قصاص اجرا مي وقتي
گردد  كنند. هرگاه قصاص بهر وسيله معتبري به اثبات رسيد، فوراً تنفيذ و اجرا مي مطالبه

شود تا اينكه  مگر اينكه قاتل زن حامله باشدكه درآن صورت قصاص بتاخير انداخته مي
  ازآن سخن رانديم.  اينكه پيش از  نهكند، همانگو وضع حمل

   دد؟ گربه وسيله چه چيز اجرا مي قصاص
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اي از وي قصاص  كه قاتل همانگونه كشته شود و بطريقه قصاص اصل بر آنست در
گردد كه خود قتل را بدانگونه انجام داده بود. چون مقتضاي مماثله و مساوات اينست 

تر است و چون  ه شمشير براي او راحتك تعذيب و شكنجه او طول بكشد، ينكهمگر ا

Ç...+:  خداوند گفته است yϑsù 3“y‰ tG ôã $# öΝä3ø‹n=tæ (#ρß‰tFôã $$sù Ïµ ø‹n=tã È≅ ÷VÏϑÎ/ $tΒ 3“y‰ tG ôã $# 

öΝä3 ø‹n=tæ...∩⊇⊆∪_ ]:پس هركس برشما تعدي نمود شما نيزبهمانگونه و همان «]. 194 البقرة

βÎ)uρ óΟ÷+فرمايد:  . و باز هم مي »دكني تعدي ويكرده است بر كه برشما تعدي روش çGö6 s%%tæ 

(#θ ç7Ï%$ yè sù È≅ ÷VÏϑÎ/ $tΒ Ο çFö6Ï%θ ãã  Ïµ Î/...∩⊇⊄∉∪_  :كرديد  هرگاه معاقبه و مجازات«]. 126[النحل
  . »ايد كنيد كه مجازات و معاقبه شده همانگونه معاقبه و مجازات

، ومن حرق حرقناه، ه من غرض غرضنا ل«:  گفت صكه پيامبر از براء آورده است بيهقي
كسي را هدف تير قرار دهد و بدانگونه او را بكشد ما نيز او را  هركس« »ومن غرق غرقناه

كسي را  . و هركس وسيله حريق و آتش كشيم دهيم و او را بهمانگونه مي هدف تير قرار مي
كسي  هركس، و  سوزانيم . و او را مي كشيم حريق و آتش او را مي بوسيلهبكشد ما نيز او را 

كرد و همانگونه از او   كند و او را بدان وسيله بكشد ما نيز او را غرق خواهيم را غرق
  . » گيريم قصاص مي

كشته بود، همانطور با  زدن برسرش سنگيكنفر يهودي را كه زني را با  صپيامبر
  كشت يعني دستور دادك وي را بهمانگونه بكشند.   سنگ زدن برسرش

اي راكه قاتل بكار برده  كه وسيله اند، اين وقتي است فزودهعلما اين قيد را ا 
اي را مورد استفاده قرار  ،انجام دادن آن جائز باشد، ولي اگر قاتل براي قتل وسيله است
شود مثال اگر كسي از سحر  كه جايز نباشد، بلكه حرام باشد از آن استفاده نمي دهد،

  .  ، چون سحر حرام است حركشتكرده بود جايز نيست او را بوسيله س استفاده
كرده بود بايد او را با  كسي را به وسيله مي و خمر خفه اند اگركسي گفته شافعيه علماي

اند در اينگونه موارد مماثلت و مساوات در قتل ساقط  گفته كرد و بعضي سركه خفه
  شود.  مي
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گيرد. چون  اماند: قصاص بايد تنها به وسيله شمشير انج گفته حنفيه و هادويه علماي
 قصاص« »القود إال بالسيف«:  گفت صاند كه پيامبر آورده بوبكرهبزار و ابن عدي از ا
إذا قتلتم «:  كرده است و گفت كردن نهي از مثله  ص. چون پيامبر »نيست مگر با شمشير

كرديد  به قتل اقدام صاصهرگاه براي ق« »فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة
  . »كنيد و هرگاه حيواني را ذبح كرديد نيكو ذبح كنيد يكو و مناسب بدان اقدامبصورت ن
از مثله  صباشند و اما نهي پيامبر طرق حديث ابوبكره همه ضعيف مي اند كه و گفته

وقوله:  .وإن عاقبتم، فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به«:  پيدا كرده است صكردن با اين آيه تخصي 
   ».عتدى عليكمفاعتدوا عليه بمثل ما ا

 شود؟  قاتل در حرم مكه كشته مي يا آ

نظرعلما هركس درحرم مكه مرتكب قتل شود، جايز است او را كشت و  باتفاق 
حرم مرتكب قتل شده بود سپس به حرم پناه برد، يا قتل بروي  درخارجكسي  هرگاه 

ه شد. امام گرديد، مانند مرتد شدن و سپس به حرم پناهند ، واجب بسببي از اسباب قتل
 بايداند: او را ن گفته ، و احمد و ابوحنيفه گفته است او را در حرم بايد كشت مالك

گرفت و چيزي بوي فروخته نشود و چيزي ازاو نخرند  ، ولي بايد بروي تنگ كشت درحرم
  شود. كشته مي تا اينكه ازحرم بيرون آيد و در خارج حرم

 قصاص سقوط

  گردد: يكي از اسباب زير ساقط مياينكه قصاص واجب شد با  از بعد
يا يكي ازآنان قاتل را عفوكنند بشرط اينكه عفوكننده عاقل و  مقتولاولياء  همه  -1

- كودك و ديوانه مالك آن نيستند  كه اهل تميز باشد، چون عفو از جمله تصرفاتي است
 ركه اگ نهكند و مانع عفو شود، همانگو كردند حاكم حق ندارد دخالت گذشت هرگاه اولياء 

  كند.  اولياء طالب قصاص باشند حاكم حق ندارد مستقال گذشت
كه به وسيله آن جنايت را انجام داده بود  كرد يا اندامي هرگاه جاني و قاتل فوت -2

شود چون قصاص ممكن نيست پس ديه و خونبها واجب  نابود شد، قصاص ساقط مي
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دد و اين مذهب حنابله و يكي از اقوال گر او به اولياء مقتول پرداخت ركشودكه از مات مي
  .  شافعي است

گردد چون حقوق اولياء بر رقبه  ديه و خونبها واجب نمي «اند:  گفته و حنفيه  مالك
قاتل ندارند در  رثهكرده است و آنان هيچگونه حقي بر و وگردن قاتل است و او نيز فوت

  . »كه از مقتول بدانان رسيده است ملكي
كه حقوق اولياي مقتول منوط ومتعلق است بشخص قاتل يا بذمه  آنستاول  گروه دليل

كدام را برگزينند و هرگاه يكي ازآن دو تا ازبين رفت ديگري واجب  او و آنان مخيرند كه 
  شود. مي

هرگاه بين جاني و مجني عليه يا اولياي او صلح برقرار شد، قصاص ساقط مي  -3
  شود. 

  قصاص حق حاكم شرعي است انجام
كه قبالگفتيم و ايجاد امكانات استيفاي  ، همانگونه قصاص حق ولي خون است طالبهم

  . قصاص حق حاكم است
كشتن قاتل حق ولي امر و حاكم است و او  كه دراين خالف نيست است گفته قرطبي

  .  بايد آن را اجراكند، اقامه حدود و اجراي قصاص بر اولياي امور فرض است
ز همه مومنين خواسته است و براي همه مومنين ممكن زيرا خداوند قصاص را ا  

كنند، لذا سلطان و حاكم براي اجراي حدود و  كه دستجمعي برقصاص اجماع نيست
  . قصاص و غيرآن نائب همه آنان است

: هرگاه ثابت شدكه  گفته است در حاشيه خود بر تفسير جاللين درباره علت آن صاوي
امكان دستيابي برقاتل  قتولكه به ولي م اجب استقتل عمدي و عدواني است بر حاكم و

كند،  را بدهد وآنگاه حاكم بايد درباره قاتل چيزي را انجام دهدكه ولي مقتول انتخاب مي
خواه قتل قاتل يا عفو آن يا اخذ ديه از او باشد و ولي مقتول حق ندارد، بدون اجازه 
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نظمي خواهد شد.  و تخريب و بي كار موجب فساد چون اين . )1(حاكم بر قاتل تسلط يابد 
  ، قاتل را پيش از اجازه حاكم بكشد، بايد تعزيرگردد. هرگاه ولي مقتول

موجب شكنجه و آزار  اداكند، مب كه ابزار قتل در قصاص را بررسي  حاكم است بر
كه آن را بنحو احسن  تواند كساني را بوكالت خود بگمارد، اضافي او باشد و حاكم مي

  .  المال مسلمين است كار بر بيت و مزد و هزينه اجراي اينانجام بدهند 

قاتل بدست غير ولي مقتول =گرفتن فرصت كشتن قاتل از صاحبان  كشتن

 خون

، قاتل را بقتل رساند. قاتل  : هرگاه غير ولي مقتول و صاحب خون گفته است قدامه  ابن
  .  گفته است شافعي چنين ، بايد خونبها بگيرند و شود و ورثه مقتول اول يدكشتهاو با

گردد،  شود و خون اولي باطل مي كشته مي اند: قاتل دوم بصري و مالك گفته حسن
  . چون ديگر محلي براي آن نمانده و قاتل ديگر زنده نيست

شود، چون خون قاتل اول  كه قاتل دوم قصاص نمي و ابي هاشم روايت شده از قتاده
  شود. نميمباح بوده است پس قتل او موجب قصاص 

كه قتل قاتل اول براي غير اولياي مقتول مباح نشده و  و دليل جمهورآنست حجت
  شود.  قاتل اول قصاص مي قاتل، پس  هنوز قتلش واجب نگرديده است

  قصاص همچنان بايد بماند يا الغاء گردد؟  آيا
ه و پيرامون مجازات اعدام جدلها برخاسته و مقاالتي پيرامون آن انتشار يافت امروز

.كه بعضي  ديگران واند مانند: روسو و بنتام و بكاريا  ، بدان پرداخته فالسفه و قانونگذاران

                                         
دهدكه مصلحت مسلمين در آن  و ارثي نداشته باشد حاكم درباره قاتل چيزي را انجام مي مقتول اگر  - 1

تواند او را در برابر خونبها و مالي عفوكند  و اگر بخواهد مي ردگي  باشد اگر خواست از او قصاص مي
تواند  چون اين مال ملك مسلمين است حاكم پس نمي .و حق ندارد بدون عوض مالي او را عفوكند

  از آن بگذرد. مولف
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مجازات اعدام را تاييد و بعضي با آن به مقابله و به معارضه برخاسته و خواهان الغاي آن 
  . هستند و داليل آنان چنين است

كند، مالك آن  دفاع مي كه ازآن اي كه دولت بنام جامعه مجازات حقي است اين  -1
، مقتضي اين مجازات است و  محافظت بر جامعه و حمايت از آن رورتباشد و ض مي

  كند و بازپس گيرد.  جامعه به فرد حيات و زندگي نداده است تا بتواند آن را مصادره
آيندكه موجب حكم اعدام  ، براي بيگناهي چنان پيش مي اوضاع و بدبختي گاهي  -2

گردد و جبران و اصالح اين خطاء ممكن نيست چون اعاده حيات و  يم خطاءوي به 
  زندگي به مقتول ديگر امكان ندارد.

  . اعدام سخت و غيرعادالنه است مجازات  -3
باالخره مجازات اعدام الزم نيست و دليلي نيست بر اينكه مجازات اعدام  و  -4

كاهش اين جرائم تاثير جرائمي شودكه مستوجب اعدام است و اعدام در  لموجب تقلي
  . چنداني نداشته است

اند و در جواب  معتقد به بقاي مجازات اعدام هستند اين داليل را رد كرده كه كساني
حق مصادره آن را داشته  تاكه جامعه حيات را بفرد نداده  گونه اند كه همان گفته دليل اول

حال حكم به مصادره حريت باشد، جامعه حريت و آزادي را نيز بفرد نداده است با اين 
كند، در مجازاتهاي ديگري كه آزادي را مقيد كند و قبول اين دليل بطورمطلق مستلزم  مي

مقيدكند، قانوني و مشروع نباشد. بعالوه مجازات  اكه آزادي ر كه هر نوع مجازاتي آنست
عه نيز ، بلكه براي دفاع از حق بقاي جام كار نيست اعدام تنها براي كفارت خطاي جنايت

شود،  نظمي آن مي كه موجب تهديد وجود جامعه وبي باشدكه بايد هر عضوي و اندامي مي
، بناچار  كيان و هستي جامعه حفظ نفس و مواظبت بر حفظ رورتگردد، پس ض قطع

  .  موجب ضرورت اجراي مجازات اعدام است
ف و كه اصالح و توقي گويد: مجازات اعدام ضرر بزرگي است كه مي دليل دوم و

در همه  اند گفته جواب ظالمانه صادر شود، در   جلوگيري از آن ممكن نيست اگر حكم
.  كه بخطا اجرا شده جبران آن ممكن نيست ها احتمال خطا موجود است و چيزي مجازات

بعالوه احتمال خطا در مجازات اعدام آنقدر نادر است كه گوئي وجود ندارد، چون 
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دارند و تا دالئل محكم نداشته  پرهيزو از حكم به اعدام  كنند قاضيان بسيار احتياط مي
  دهند. باشند به مجازات اعدام دستور نمي

اند: جزاء از جنس عمل  اند مجازات اعدام الزم نيست گفته دليل سوم اينكه گفته درباره
ر نبايد انتظا ، ستكار غيرعادالنه را مرتكب شده ا كه   كسي ،  ، قتل نيز عادالنه نيست است

  پاداش عادالنه داشته باشد. 
.  اند مجازات اعدام عادالنه نيست اين قول مردود است گفته  دليل چهارم اينكه درباره

زيرا برابر راي راجح در علم مجازاتها، وظيفه مجازاث وكيفر يك وظيفه مفيد و سودمند 
   كاهد. كند و از ميزان جرائم مي است يعني جامعه را از شر جرائم حمايت مي

،  كه بايد مجازات و عقوبت با بزرگي و خطرناك بودن جرم بدينمعني است و اين
،  تناسب داشته باشد. اگر ارتكاب جرم موجب تحقق هوي و آرزوي نفسي مجرم است

كند و او را از ارتكاب اين جرم و تحقق هواي نفساني  مي ابلهترس از مجازات با آن مق
بت متناسب با جرم باشد، جاني را از ارتكاب آن باز دارد. پس هرگاه مجازات وعقو باز مي

آورد و خوف از  ، سنجشي بعمل مي دارد، چون بهرحال بين جرم و مجازات آن مي
  شود. و مانع ارتكاب جرم مي ازدارندهمجازات ب

اند از  توجه بدين دو ديدگاه بيشتر قوانين موجود در جهان مجازات اعدام را پذيرفته با
زات مصري در شرايط خاصي اعدام را قبول دارد. و بعضي از دولتها جمله قانون مجا

   .اند مجازات اعدام را لغو كرده

  بغير از نفس يعني قصاص غير از كشتن  قصاص 
شود، قصاص در  شود و شخص قاتل كشته مي كه قصاص در نفس ثابت مي همانگونه

  : شود وآن دو نوع است غيرنفس نيز ثابت مي
  ها اطراف = اندام -1
  جروح و زخمها -2

oΨ$+:  كرده است نظام قصاص را در تورات بدينگونه بيان كريم قرآن ö; tFx. uρ öΝÍκö� n=tã !$pκ� Ïù 
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شود و  كسي را بكشد در برابر او كشته مي كه هركس است كرده فرضتورات بر يهود 

كوچك  آورند، بدون فرق بين اينكه چشم ا درميبياورد چشمش ر كسي را در هركس چشم
آن  بر. و بيني بجاي بيني و در برا» باشد يا بزرگ و جوان باشد يا پير چشم در برابر چشم

شود  كنده مي شود و دندان در برابر دندان شود وگوش در برابرگوش بريده مي بريده مي
كسي كه دندانش  دنداناگر چه دندان كسي كه از وي قصاص مي شود بزرگتر باشد از 

باشد و  ممكنكه قصاص آنها  شوند مادام  . و زخمها نيز قصاص مي شكسته شده است
كفاره و  كند و تسليم آن باشد و بقصاص تن در دهد اين هركس قصاص را تصديق

كه مرتكب شده است و اين حكم اگرچه براي امتهاي پيش از ما بوده  گناهي است تاوان
. بروايت بخاري  كرده است آن را تثبيت صرا و تنفيذ است چون پيامبربراي ما نيزقابل اج

كنيزي را  بيع دخت نضر بن انس دندان يك كه ر و مسلم از انس بن مالك آمده است
كنيزگفتند ما حتماً  كردندكه تاوان و خسارات آن را بگيرند، قوم آن شكسته بود بر آن حكم

بيع را  خواهي دندان ر اي رسول خدا تو مي:  بيع گفت برادر ر سخواهيم ان قصاص مي
.  شكني . دندان او را نمي كرده است كه ترا بحق مبعوث   ، سوگند بدانكس بشكني
عفو  رابيع  كنيز ر . سپس قوم آن  كتاب خدا قصاص است : اي انس حكم گفت صپيامبر

د : برخي از بندگان خدا هستندكه اگر قسم بخورند خداون گفت صكردند. پيامبر
اش  دارد. و آنچه گفتيم همه شكند و آنان را به اجراي قسمشان موفق مي قسمشان را نمي

باشند ولي اگر ازروي خطاء باشد  رفتهگ درباره اين بود كه اين اعمال از روي عمد صورت
  . براي آنها خونبها فرض است

 قصاص بغير از نفس و بغير از قتل شرايط



  1753     حدود
  

  

عقل  - 1گيرد:  يد متحقق باشد تا قصاص صورتقصاص غيرازقتل شرايط زير با براي
بايد خون جاني و مجني عليه برابر باشد. براي   - 4تعمد در جنايت  -3 )1(بلوغ  -2

مساوات و برابر بودن آنها عبوديت و بندگي وكفر تاثير دارد نه صفات ديگر. پس اگر 
قطع كرده باشد، از او كرده باشد يا اندامي را از او  را زخمي اي بندهاي  شخص حر و آزاده

كافري را زخمي يا اندامي از او را بريده باشد از او نيز  شود و اگرمسلماني قصاص نمي
شود، چون مساوات و برابري خونشان موجود نيست چون ارزش خون بنده  قصاص نمي

، پس هرگاه قصاص  كمتر است نسبت به آزاده و ارزش خون ذمي نسبت بخون مسلمان
گردد ولي اگرعكس آن  ، واجب مي كه ديه و خونبها است و عوض آن واجب نباشد بدل

اي رسانده باشد يا كافر ذمي جراحتي به  باشد يعني عبدي جراحتي به شخص آزاده
ها بين مسلمان وكافر نيز  شوند. و بنا بنظر حنفي مسلماني رسانده باشد، آنان قصاص مي

  .  قصاص اندامها واجب است 
ير از قتل نفس در ميان زن و مرد براي اندامها قصاص نيست بلكه اند: بغ گفته هم باز

  .  ديه است

   در اندامهاي بدن = يا قصاص در اطراف قصاص

كه هر اندامي كه داراي مفصل معلوم باشد  و قاعده قصاص اندامها آن است ضابطه
ل قصاص هست وهراندامي كه مفص اندامو مچ دست و پا براي آن  -مانند مرفق = آرنج 

معلومي نداشته باشد، قصاص ندارد زيرا اگر مفصل باشد مماثله و مساوات ممكن است و 
  .  اگر اندام مفصل نداشته باشد، مماثله و مساوات ممكن نيست

كند يا از آرنج قطع   قطع مچهركس انگشتي را از كسي از بين ببرد يا دست را از  پس
كوركند و دربياورد يا بيني او را ببرد ياگوش كند يا چشم اورا كند يا پاي اورا ازمفصل قطع 

كند از چنين  ها را قطع كند يا خايه اورا ببرد يا دندان او را بكند يا آلت تناسلي مرد را قطع
  .  چون مماثله و مساوات ممكن است دشو شخصي قصاص مي

                                         
  .  سال است 15سال و حداقل  18احتالم است و حداكثر سن  بلوغ نشانه  - 1



   

  هفقه السن      1754 

 

 

  هاقصاص در اندام شرايط
  :  قصاص در اندامها سه شرط الزم است براي

كه قطع از مفصل يا از   ، بدينمعني دن ازحيف و ظلم و تجاوز در قصاصبو ايمن  -1
بدانها اشاره شد. پس  كه گونهكه حد مشخصي دارد، همان گرفته باشد، جائي صورت

اي زد، قصاص ندارد و  ، يا بداخل آن ضربه اگركسي استخواني غيرازدندان را شكست
نه موارد احتمال دارد كه حيف و . چون در اينگو همچنين اگر بعضي از بازو را شكست

لذا ايمن نيستندكه انجام قصاص به حيف  يرد،ظلم پيش آيد و مماثله و مساوات انجام نگ
  گيرد. و ميل منتهي نشود، پس قصاص صورت نمي

هر دو اندام درنام و محل مثل هم باشند. پس دست راست بجاي دست چپ  بايد  -2
چون  دشو بجاي انگشت ديگري قطع نمي شود و يا هيچ انگشتي و برعكس قطع نمي

شود، اگرچه با توافق  اسماء مساوي نيستند و بجاي اندام زايد، اندام اصلي نيز قصاص نمي
طرفين هم باشد. چون در محل و منفعت با هم مساوي نيستد، بلكه اندام بايد در برابر 

   ود.، واقع ش اندام زايدي مثل خود، از نظر محل و خلقت
، بايد از نظرصحت وكمال مساوي باشند پس يك  جاني و مجني عليه طرف دو  -3

، بجاي  كامل است كه داراي انگشتان شود و دستي گرفته نمي اندام سالم بجاي يك اندام فلج
يك دست  نيشود ولي عكس آن صحيح است يع كه انگشتان ناقص دارد قطع نمي  دستي

  د.كر  توان در برابر يك دست صحيح قطع فلج را مي

 در جراحات عمدي قصاص

كه اين عمل ممكن  گيرد، در جراحات و زخمهاي عمدي قصاص صورت مي زماني
كه بتوان جراحت و زخمي مساوي با جراحت مجني عليه و شخصي مورد  اي باشد، بگونه

، يا  انجام داد، بدون كم و زياد. اگرمساوات و مماثله بدون تجاوز از مقدار الزم تجاوز،
، ممكن نباشد قصاص واجب نيست بلكه  خطر يا بدون زيان رساندن اضافي بدون احتمال
زخم سر و ضربه مغزي و ترك  مورددر  صشود. چون پيامبر بها واجب مي ديه و خون

كه   ، قصاص را برداشته و هر جراحتي خوردن استخوان و زخم عميق و شكستن استخوان
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گردن و ستون فقرات و  ن استخوانموجب تلف شود، نيز همين حكم را دارد مانند شكست
  ران و امثال آنها.

كه در سر   و سر ،واقع شوند، قصاص ندارند مگر زخمي رتكه در صو  زخمهايي و
  كه آ ن قصاص دارد.  باشد و استخوان را پديدار كرده و از روي عمد باشد،

. و درباره زبان و شكستن  گفت از همه زخمها سخن خواهيم» ديات«در فصل  و
توان بدون ظلم و تجاوز از حد، قصاص  چون نمي نيستتخوان بغير از دندان قصاص اس

  را انجام داد. 
، يا  كه استخوانش ترك برداشت و بهبودي يافت كرد بدينگونه مردي را زخمي هركس

كرد، بروي قصاص نيست و حق نداردكه دست او را از  كسي را ازنصف بازو قطع دست
اند دست او را از مچ ببرد و براي بقيه شكسته حكومت بگيرد تو ولي مي كند عآن محل قط

كند اگركسي استخوان مردي  يعني در برابر نيمه ديگر بازو تاواني بگيردكه حاكم تعيين مي
يا پائي بريد كه  ،كرد كه فلج بود ، مانند دنده يا دستي را قطع ، غير از دندان را شكست

كور بود، يا انگشتي  كه   بود، يا چشمي را در آورد، ، يا زباني را بريدكه الل انگشت نداشت
اي را بگيردكه حاكم  را بريدكه زايد بود، درهمه اينها قصاص نيست بلكه بايد تاوان و ديه

  كند. گيردكه حاكم عادل تعيين مي اي را مي ديه روحكند يعني شخص مج عادل تعيين مي

 اك دارنددرقطع يا زخمي كردن اندام شخصي با هم اشتر گروهي

،  حنابله بر آن هستندكه اگر جماعتي با هم در قطع عضوي يا در ايجاد جراحتي علماي
آنها مشخص باشد برهمه آنها  همهشركت داشتند، موجب قصاص است اگر افعال 

كه دو نفرپيش او شهادت دادند،  ، چون از حضرت علي روايت شده قصاص واجب است
كرد سپس مردي  حضرت علي دست او را قطع  كه مرتكب دزدي شده بود لذا برشخصي

.  دزد و درباره اولي دچار اشتباه شديم ينستكرديم ا گفتند ما اشتباه  ديگر آمد آن دو گواه 
گواهي و شهادتشان را بر عليه مرد دوم رد كرد و خونبهاي دست بريده آن  حضرت علي

ي دادن بدروغ بر عليه او كه درگواه دانستم : اگر مي گرفت و گفت شخص را نيز از آنان 
  . كردم ايد دست هر دوي شما را قطع مي كار راكرده عمد ايني تعمد داشتيد و از رو
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،  كرده است اي اين اندام را قطع افعال اين جماعت متفرق باشد، يا هريك ازگوشه واگر
ن اند تا آنجا كه ممك گفته . امام شافعي و امام مالك در اين صورت برآنان قصاص نيست

گردد و در جراحت و زخم هم  شود و اندامشان قطع مي از اين جماعت قصاص مي شدبا
كه اگر در قتل نفسي با هم شريك باشند،  شود ، همانگونه از آنان قصاص مي

اند دو دست براي يك  شوند بجاي او. علماي حنفيه و ظاهريه گفته كشته مي شان همه
كردند برهيچكدام قصاص نيست  فررا قطعشود، هرگاه دو نفر دست يك ن نمي قطعدست 

  بلكه بايد هر يك نصف ديه و خونبها را بدهد.

  سيلي و ضربت و دشنام  قصاص 
سيلي يا مشت يا ضربت زد يا به وي دشنام و ناسزاگفت  ديگررا كسي  كسي اگر

Çyϑ...+:  تواند از او قصاص كند، چون خداوندگفته است مي sù 3“y‰ tGôã $# öΝä3ø‹n=tæ (#ρ ß‰tFôã $$sù 

Ïµ ø‹n=tã È≅ ÷VÏϑÎ/ $tΒ 3“y‰ tGôã $# öΝä3 ø‹n=tæ 4 (#θà) ¨?$# uρ ©!$#...∩⊇⊆∪_ ]:كس بشما تجاوز ... هر«]. 194 البقرة 
كنيد و تقوي داشته باشيد  شما نيز بوي تجاوز استكرده  كه او بشما تجاوز كرد همانگونه

#)+فرمايد:  . و جاي ديگر مي »و از اندازه نگذريد äτℜ t“ y_ uρ 7π y∞ÍhŠy™ ×π y∞ÍhŠy™ $ yγè=÷WÏiΒ...∩⊆⊃∪_  :الشوري]

نيزچنين آمده است  ص. و در سنت پيامبر » پاداش هر بدي بدي است مانند آن« ].40
كه اگرشخصي مشت يا سيلي يا ضربت خورده بود يا دشنامي شنيد،  ولي شرط است

لت كه درست مانند آن را نسبت به جاني و متجاوز انجام دهد، چون مقتضاي عدا
كه در  كه شرط است . همانگونه ، چنين است بموجب آن قصاص مشروع گرديده است

رود، نبايد زده شود،  گمان تلف مي كه قصاص سيلي و مشت و ضربت بر چشم يا محلي
قصاص دشنام و ناسزاگوئي نيز نبايد دشنام حرام باشد، پس نبايدكسي راكه او را  در

  راكه درباره او مرتكب دروغ شده يا پدرش را لعنتتكفيركرده است تكفيركند و باكسي 
، نبايد او نيز درباره او مرتكب دروغ شود يا پدرش را  كرده يا مادرش را ناسزا گفته است

گفتن درباره او هر دو  گويد. چون تكفير مسلمان و دروغ كند يا مادرش را ناسزا لعن
اند، پس  ئي بدو دخالتي نداشتهحرامند و پدر و مادرش درباره لعن و نفرين و ناسزاگو
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كند يا ناسزاگويدكه او  گيرد. و حق داردكسي را لعنت نبايد درباره آنان چنين عملي انجام
گفته است بعنوان قصاص به وي برگرداند.  كرده است و هرسخن زشتي راكه  نيز چنين

كه ازشما  كرد حق خويش را از وي بگير، باندازه ستمي : هركس ترا ظلم گفته است  قرطبي
 رفته است وهركس بتو فحش وناسزاگفت درست مثل آن را به وي بگو و هر كس از

كن و به پدر و مادر و فرزند  كرد تو نيز ازآبروي او بدگوئي آبروي شما بدگوئي
، اگرچه او درباره تو  خويشاوندان او تجاوز مكن و تو حق نداري درباره او دروغ بگوئي

  : اي كسي بتوگفت صيت نبايد با معصيت مقابله شود. چنانچهگفته باشد، زيرا مع دروغ 
: اي زاني تو در قصاص به  . و اگرگفت : توكافر هستي كه بگوئي كافر، براي تو جايزاست

، تو مرتكب  : اي زاني ، اگر تو نيز به وي بگوئي وي بگو: اي دروغگو، اي شاهد دروغ
، در حاليكه  رفت داد و طفره مي ا نمي. اگركسي طلب تر شوي اي وگناهكار مي دروغ شده

لي «:  گفت ص. به وي بگو: اي ظالم اي مال مردم خور. پيامبر داشت و عذري نداشت
تواند بدهي ديگران را  كه مي طفره رفتن غني و ثروتمند وكسي«» الواجد يحل عرضه وعقوبته

. درباره  »شود ميكند موجب حالل طعنه بر آبرو و عقوبت و مجازات او  بپردازد و امتناع
  .)1(كه بايد زنداني شود كه گفتيم و اما مجازاتش آنست آبرويش بدان تفسيري

سيلي و مشت و ضربت و دشنام از خلفاي راشدين و ديگران از  كردن قصاص
كه ابوبكر و علي و ابن الزبير و  است گفته ي، بخار اصحاب و تابعين باثبات رسيده است

: ضربت شالق و  اند. ابن المنذرگفته است كرده ثال آن قصاصسويد بن مقرن از سيلي و ام
عصا و سنگ اگر از روي عمد باشد و بكشتن منجرنشود، قصاص دارد و جماعتي از 

  اصحاب حديث نيز برآنند. 
كسي راكه با شالق او را زده بود قصاص كرد و  كه عمر بن خطاب آمده است دربخاري
كرده و شريح قاضي نيز شالق و سيلي  ق قصاص طالب نيز از سه ضربه شال علي بن ابي

اين  با.گروهي بسيار از فقهاي بصره و كوفه  كرده است  و خراش زدن چهره را قصاص
اند چون مساوات و مماثله دراين چيزها مقدور نيست پس قصاص  اند وگفته كرده مخالفت

                                         
  .2/360قرطبي ج - 1
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تعزير در اينها  . چنانچه در اينها قصاص واجب نباشد گونه چيزها مشروع نيست در اين
:  وگفته استاالسالم ابن تيميه راي اول را ترجيح داده   واجب است و شيخ

: اين جنايات  گوئيم گونه چيزها ممكن نيست مي گويند مماثله در اين كه مي كساني درجواب
بايستي مجازات داشته باشند يا قصاص يا تعزير هرگاه تعزير جايز باشدكه خود تعزير از 

و مشخص است  طكه مضبو مقدار مضبوط و مشخص نيست چرا قصاصنظر جنس و 
، بديهي است  بهتر و سزاوارتر نيست و عدالت بر حسب امكان در قصاص معتبر است
، اين بيشتر به  هرگاه ضارب سيلي بخوردكه مانند سيلي خودش باشد يا نزديك بدان

مستمسك منع قصاص  كه  . چيزي عدالت نزديكتر است تا او را تعزير كنند با ضربه شالق
شود كه ظلم بيشتري دارد يعني در  ، بچيزي منتهي مي قرار گرفته است خوف از ظلم است
تر و بهتر  كه در سنت آمده است عادالنه ، پس آنچه تعزير ظلم بيشتري است تا قصاص

  .  . پايان سخنابن تيميه است

  در اتالف مال  قصاص
    

كند ياكشت و زرع او را  انند اينكه درختش را قطع كرد م كسي را تلف  مال كسي هرگاه 
تواند از او قصاص بگيرد  اش را بسوزاند آيا مي اش را ويران سازد يا جامه كند يا خانه تباه 

  دارند: رايكار او را انجام دهد؟ علما در اين باره دو  و كار مثل 
از يك طرف كه قصاص در اين موارد مشروع نيست چون  اول بر اين است راي  -1

  افساد و تباهكاري است و ازطرف ديگر ملك و زمين و لباس با هم متماثل نيستند. 
، چون اهميت و ارزش قصاص در  كه قصاص مشروع است م براينست دو راي  -2

، وقتي كه قصاص در نفس و اندامها جايز  انفس و اندامها بيشتر است از قصاص در اموال
.  ، چون اهميت اموال خيلي كمتر است و سزاوارتر استباشد، قصاص در اموال اوليتر 

توانيم اموالشان را  ما نيز مي كنند هكه اگراهل حرب و نزاع با ما اموال ما را تبا براي اينست 
كه بدان نيازي  آن كرده باشند وقتي است  كنيم مانند قطع درختان مثمر و اگر قول بمنع تباه

،  ، اگر مال تلف شده : درباره اتالف يح داده است و گفتهالقيم اين راي را ترج نباشد و ابن
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كه صاحب مال تلف شده مال  باشد، مانند حيوان و بندگان جايز نيست رامداراي احت
  كند و مقابله بمثل نمايد.  كننده را، تلف تلف
كند و ظرفي كه آن  اش كه پاره اي ، داراي احترام نباشد مانند جامه اگر مالي تلف شده و

كند،  كه صاحب مال حق ندارد نظير مال خودش را تلف بشكند، قول مشهور آنست را
بلكه بايد قيمت آن يا مثل آن را بگيرد. قياس مقتضي اينست نظير مال تلف شده خويش 

كند  اش را پاره بايستي جامه اند. پس مي كرده كه مالش را تلف كند همانگونه  را، تلف
. و عصايش را بجاي عصاي خويش بشكند، اگر  رده استاو را پاره ك ههمانگونه كه جام

قيمت آنها برابر باشد و عدالت آنست و منع قصاص بموجب نص يا قياس يا اجماع 
كه حرمت و احترام مال بيش  نيست واين عمل بخاطر حق اهللا حرام نيست و بديهي است

، نفس را  ه استكه اجازه داد ، پس شارع و حرمت نفس و اندامهاي بدن نيست حتراماز ا
دهدكه مال را در  كنند بطريق اولي اجازه مي ، تلف در برابر نفس و اندام را در برابر اندام

و از اين راه  شود كند. و فلسفه قصاص جز از اين راه حاصل نمي برابر مال تلف
كه جاني هدفي داشته باشد در آزار  نشيند. و ممكن است اش و خشمش فرو مي بيشتركينه
كار برايش دشوار نباشد  مجني عليه و اتالف مالش و قيمتش را بپردازد و اين و اذيت

دهد و مجني عليه  عليه انجام مي مجنيچون ثروتمند است و از اينراه خشم خويش را با 
ماند و اعطاي قيمت مال تلف شده خشم او را فرو  زيان ديده و خشمگين باقي مي

د و طعم زيان را بوي بچشاند و از اينراه دل خود را كن نشاند، مگر اينكه او نيز تالفي نمي
  . خنك كند پس قصاص بهتر است و بهتر با فلسفه قصاص سازگار است

كامل اسالم و قياس شرعي مانع اتالف است ولي آيات زير كه قبال  شريعت فلسفه
  : داند و مقتضي آنست خوانده شده است اين اتالف را جايز مي

+...(#ρß‰ tFôã $$sù Ïµø‹n=tã È≅ ÷VÏϑÎ/ $ tΒ 3“y‰ tG ôã $# öΝä3ø‹n=tæ ..∩⊇⊆∪_ ]:194 البقرة[  +(# äτℜ t“y_ uρ 7π y∞ÍhŠy™ ×π y∞ÍhŠy™ 
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و زرع كافران و قطع درختانشان  اند باينكه سوزاندن كشت فقهاء تصريح كرده ].126
كرده باشند و مساله اتالف نيز نظير همين  كافران نيز با ما چنين جايزاست مشروط بر اينكه 
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را در سوزاندن نخلستان يهوديان  صعمل اصحاب پيامبر خداوندمساله است و 
ي آيد كه خداوند رسوائ كرد چون اين عمل باعث خواري آنان شد و از اين برمي تثبيت

  .  جنايتكار ستمكار را دوست دارد و آن را قانون شرعي قرار داده است
كه پيش از تقسيم غنايم چيزي از آن برداشته  كسي شرعاً سوزاندن مال وكاالي هرگاه

كرده و در غنايم مسلمين خيانت در  جايز باشد چون بر مال مسلمين تجاوز و تعدي 
 سوزانداشد اگركسي مال مسلماني را بناحق ، بطريق اولي بايد جايزب امانت نموده است

مالش را بسوزانند. هرگاه مجازات مالي در حق اهللا جايز و مشروع باشدكه خداوند 
كه بسيار  اش فراوان است بطريق اولي مجازات مالي در حق مردم گذشتش و مسامحه

  باشد. نسبت بمال دلبستگي و بخل دارند، جايز مي
نوني كرده است تا منع تجاوز و عدوان مردم شود، قا جهتقصاص را بدان  خداوند

، ظلم مالي مجني عليه را جبران كند، ولي  پرداخت خسارت و تاوان مالي ممكن است
تر و مناسبتر بحال بندگان خدا است و بهتر كينه و خشم مجني  كاملتر و شايسته ،  قصاص

گردد  هاي بدن مردم مينشاند و بهتر موجب حفظ نفوس و جانها و اندام مي وعليه را فر
كشد يا اندامش را قطع  كينه و دشمني كسي را بدل داشته باشد، او را مي واال هركس 

و  ستپردازد و حكمت و مصلحت و رحمت خداوند مانع اين اش را مي كند، سپس ديه مي
  .  اين مسئله بعينه در عدوان و تجاوز مالي نيز موجود است

، آن را جبران كرد،  توان با دادن نظيرمال تلف شده يبگويد در مسئله اموال م اگركسي
 ركه اگ شود اگر مجني عليه بدان راضي باشد، اشكالي ندارد همانگونه گفته مي در جواب

تواند، پس اصل قياس همين است و  در قصاص اندامها نيز اگر با ديه راضي شود، مي
اند. و در  گفته يه چنينقياس درست شد و هر دو احمد: احمد بن حنبل و احمد بن تيم

اگر خواست  تكاالي تلف شده مختار اس : صاحب كه روايتي از موسي به سعيد آمده است
گيرد.  كند و اگر خواست نظيرجامه خويش را مي اش را پاره مي لباس مانند لباس پاره شده

  .  پايان سخن ابن القيم

 المثل ضمان
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يا مواد خوراكي يا نوشيدني يا  نظرعلما اگركسي چيزي را استهالك نمود باتفاق
  كند. ، بايد مثل آن را تضمين او ضامن مثل آنست ، ساختسنجيدني را فاسد 

پختند.  مانند صفيه غذا نمي صگويد: هيچكدام از زنان پيامبر عايشه مي حضرت
بر  سادتفرستاد، من از شدت غيرت و ح صروزي غذائي پخت و آن را براي پيامبر

: اي رسول خدا كفاره و تاوان آنچه ساخته  ذا را شكستم و گفتمخود لرزيدم و ظرف غ
  :  گفت ص؟ پيامبر بود چيست

.  كرده است ابوداود آن را روايت  ».مانند ظرف او و طعامي مانند طعام او ظرفي«
گردد يا فاسد شود، اختالف دارند  شود، اگرمستهلك و وزن نمي يلك كه   درباره چيزي

كه چنين چيزي را فاسد يا مستهلك نمايد، ضامن   اند كسي گفته   علماي شافعيه و حنفيه
مثل آن است و نبايد قيمت آن را بپردازد، مگر اينكه يافتن مثل آن متعذر باشد چون 

  : است د گفتهخداون

+...Çyϑsù 3“y‰ tG ôã $# öΝä3 ø‹n=tæ (#ρ ß‰ tFôã $$ sù Ïµ ø‹n=tã È≅÷VÏϑÎ/ $ tΒ 3“y‰ tG ôã $#..∩⊇⊆∪_ ]:البقرة 

كند  گيرد و حديث عايشه نيز آن را تاييد مي و اين عموم آيه همه اشياء را دربر مي. ]194
  . كننده ضامن قيمت آن است نه مثل آن گويند: تلف و مالكيه مي

  تعدي با جراحت يا اخد مال  و تجاوز
، بر انسان ديگري تعدي و تجاوزكرد، آيا  انساني با ايجاد جراحت يا اخذ مال هرگاه
  تواند خود، حق خويش را بگيرد، اگربدان دسترسي داشته باشد يا خير؟. مي  يهمعتدي عل

آراء علما دراين مورد مختلف است و بيش از يك راي دارند. قرطبي جواز آن را  
كار جايز باشد، بهر نحو بتواند آن را  كه اين :... صحيح آنست ترجيح داده است وگفته

ساب نيايد و مذهب امام شافعي نيز چنين است و كه سارق و دزد بح كند، مادام  وصول 
گفته است و اين عربي  كرده است و ابن المنذر نيز چنين  داود آن را از مالك نيز روايت 

هم  صداند، بلكه وصول بحق است و پيامبر هم آن را برگزيده است و آن را خيانت نمي
  اند: گفته
  .»كار باشد يا ستمد يده ستم چهكن  برادرت را ياري« »أنصر أخاك ظالما أو مظلوما «
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، چون ديگر ظلمي درگردن وي  كمك است به وي  ، گرفتن حق از ظالم  است بديهي
از  صكه بدان مواخذه شود. چون هند بنت عتبه زن ابوسفيان نزد پيامبر ماند، باقي نمي

: ابوسفيان مردي است بخيل و آنقدر نفقه را بمن  كرد وگفت  شوهرش شكايت
كند، مگر اينكه بدون اطالع او چيزي از مال او را  كه مرا و فرزندم راكفايت د،ده نمي

خذي ما يكفيك « : گفت ص؟ پيامبر شوم . آيا از اين بابت گناهكار مي بردارم و هزينه كنم
 كند بنيكوئي بگيرو هزينه كفايت تو و فرزندت را مي آنقدركه«» ويكفي ولدك بالمعروف

كرد كه باندازه مورد نيازش را بردارد نه بيشتر و اينها  ي وي مباحبرا ص. پس پيامبر » كن 

‰yϑsù 3“y+ : يه... و آ اش در خبر صحيح آمده است همه tG ôã$# _ خالف را بكلي ازميان ،
، ولي از جنس مال  كننده مال او است كه مربوط به تلف دارد. اما اگر مالي را يافت برمي

تواند آن را  اند جز با حكم حاكم نمي گفته ه بعضي، علما اختالف دارندك خودش نيست
  رد.بجاي مال خودش بردا

دو قول دارد بنابر اصح اقوال او بقياس بر اينكه اگر از جنس مال او باشد  شافعي
تواند اگر برآن دست يافت تصرف كند. و  تواند آن را بردارد، پس در اينصورت هم مي مي

تواند آن را تصرف  باشد، نمي خودش مي گويد چون خالف جنس مال قول دومش مي
  كند.  

كند و مقدار آن را  باندازه قيمت مال تلف شده خود از آن را تصرف مي اند: گفته بعضي
  . پايان سخن قرطبي  ” ايم كرده دارد و اين قول صحيح است چون ما آن را با دليل بيان برمي

  از حاكم  قصاص كردن 
، امتيازي بر ديگران ندارد، مگر امتيازي كه وصي و  تنيز فردي از افراد امت اس حاكم

وكيل دارد و او نيز حكم ساير افراد امت را دارد و احكام درباره او نيز يكسان جاري 
گرفته  قصاص او، تعدي و تجاوزكرد، از  گردد. هرگاه حاكم بر يك فردي از افراد امت مي
ندارد و احكام خداوند براي همه  شود، چون نسبت به احكام خداوند با ديگران فرقي مي

: عمر بن  مسلمين يكسان است از ابونضره و او از ابوفراس روايت كرده است كه گفت
من عامالن و  مردمبخداي سوگند اي «:  اي خواند و گفت خطاب برايمان خطبه
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ا كه شما را بزنند و اموالتان را ببرند، بلكه آنان ر فرستم فرمانروايان را براي اين نمي
كه دينتان را و سنت پيامبرتان را بشما بياموزند پس نسبت بهركس  فرستم بدينجهت مي

كه جان   كس كند و آن را بمن برساند، سوگند بدان  كردند، او بمن شكايت اين عمل از غير
  . » كنم گيرم و او را قصاص مي عمر در دست او است از او قصاص مي

كند از او  ، يكي از رعاياي خويش را ادب ن: اگر يكي از عامال گفت  عاص عمرو بن
. چگونه من از او  گيرم مي او قصاص: آري بخداي سوگند از  ؟ عمرگفت كني قصاص مي

  . گرفت كه از خويشتن قصاص را ديدم  صقصاص نگيرم در حاليكه پيامبر
يت ا اند. نسائي و ابوداود از ابوسعيد بن جبير رو و نسائي آن را روايت كرده ابوداود

كرد در آن  چيزي را بين ما ياران خود تقسيم مي صپيامبر: در حاليكه  گفت  اند كه كرده
با شاخه خشك خرما ضربتي به وي زد  صافتاد و پيامبر صحال مردي بر روي پيامبر

تعالى فاستقد، فقال الرجل: بل عفوت يا «:  گفت  به وي صو آن مرد نيز فرياد كشيد. پيامبر
: من ترا  آن مردگفت -تو نيز بر من ضربتي با آن شاخه بزن  - كن  قصاصبيا «» رسول اهللا

 وكرد  اند كه مردي به وي شكايت . از ابوبكر صديق روايت كرده »بخشيدم اي رسول خدا
: اگر راست بگوئي  . ابوبكر گفت كرده است  يكي از عامالن تو دست مرا قطع : گفت

  گيرم . قصاص ترا از او مي
 صمن پيامبر«:  كه گفت  : از عمر بن خطاب آمده است گفته مام شافعيرببع ا بروايت

كرده   كه از خويشتن قصاص  ام و ابوبكر را نيز ديده كرده اص كه از خويشتن قص ام  را ديده
  . » كنم است و من نيز از خويشتن قصاص مي

 شود؟  سيبي رساند از او قصاص مي اگر شوهر زنش را آ آيا

كه اگر مردي زنش را جراحتي رساند، بر وي  است سنت آنستگفته   شهاب ابن 
شود، امام مالك آن را تفسير كرده  كه ديه آن را بپردازد و از او قصاص نمي است جبوا

: هرگاه مردي از روي عمد، چشم زنش راكور كرد يا دستش را شكست يا  وگفته است
د عمد داشت از او قصاص انگشتش را بريد يا امثال آن را انجام داد و در همه موار

  شود.  مي
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اگرمردي زنش را با طناب يا شالق و امثال آن زد و در اثر آن ضربت آسيبي بدان  اما
زن رسيدكه شوهرش آن را اراده نكرده بود و براي آن تعمدي نداشت بايد ديه آن را 

است اهل علم بر اين تاويل مي  گفته شود. صاحب مسوي بپردازد و از او قصاص نمي
  باشند.

جراحات وقتي بعمل ميĤيد كه جراحات خوب شده و بهبودي  قصاص

  يافته باشند

كامل نيابد و مجني عليه سالمتي خويش را  كه جراحت خوب نشده و بهبودي زماني تا
، اطمينان حاصل نشود، از جاني قصاص بعمل  بدن ايباز نيابد و از سرايت آن بديگر اعض

باشد. در  كرد، جاني ضامن آن نيز مي  ديگر بدن سرايت آيد. اگر جراحت باندامهاي نمي
، مبادا  شود، بايد آن را بتاخير انداخت سرماي شديد و گرماي شديد، قصاص اجرا نمي

شده است بميرد. هرگاه درگرما يا سرما قصاص جاري شد يا  اقعكه مورد قصاص و كسي
بايد بقيه ديه و  وسيله ابزار كندي يا مسمومي قصاص شد و شخصي جاني تلف شد،

شود و بقيه به صاحب خون وي  كم مي  جنايت او ديه  خونبها او را بپردازند. يعني از ديه
   شود. ميداده 
مردي را با شاخي «:  كه عمرو بن شعيب و از پدرش و از جدش روايت شده است از

ركن تا : صب : برايم قصاص بگيريد.گفت آمد و گفت صبر زانو زده بودند. او پيش پيامبر
: برايم قصاص  آمد و گفت صپيش پيامبر مجددا.  يابي شوي و بهبودي مي خوب مي

.  ام : لنگ شده آمد و گفت ص. سپس پيش پيامبر گرفت برايش قصاص صبگيريد. پيامبر
نتيجه آسيب تو معلوم شود و آنوقت براي تو  ا: من بتوگفتم صبر كن ت گفت صپيامبر

. خداوند ترا دور سازد و  ي مرا كردي و صبر نكرديگيريم ولي تو نافرمان قصاص مي
  .  »لنگي تو باطل شد يعني ديگر بابت لنگي ادعائي نبايد داشته باشي

  دستور داد تا اينكه آسيب ديده بهبودي نيابد نبايد براي او قصاص صپيامبر سپس
كه  ه اين بوداند. فهم امام شافعي از اين واقع كرده ، احمد و دارقطني آن را روايت  گرفت
پيش از  صباشد. چون پيامبر كشيدن تا بهبودي آسيب ديده سنت و مندوب مي انتظار
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  . ديگر پيشوايان فقهي كند پس انتظار بهبودي سنت است توانست قصاص  بهبودي مي
بدان جهت پيش از بهبودي اجازه  صاند انتظار بهبودي واجب است و پيامبر گفته

هرگاه جاني از روي  شود. ميه سرنوشت آسيب ديده چه ك دانست قصاص داد، چون نمي
كرد، سپس  كرد، و شخصي آسيب ديده او را بخشيد وگذشت  كسي را قطع عمد انگشت 

كرده  گذشت و بخشش كرد يا موجب مرگ اوشد، اگر در برابر مال زخم بكف هم سرايت
يه محل سرايت را نيز از تواند د گرفته و او را عفو كرده باشد، مي باشد، يعني مالي از جاني

كند و اگر مجاناً او را عفو كرده باشد، حق مطالبه ديه محل سرايت را ندارد و   او مطالبه
كند، ارش و تاران محل جنايت را از  . در صورتي كه ديه محل را از او مطالبه هدر است

  كنند.  كنند و باقيمانده را قطع مي مي كسر رايت ديه محل س

 ر قصاص بميرد جاني بر اث اگر

از او قصاص شده اگر بر اثر زخم قصاص بميرد نظر علماء درباره او  كه كسي 
گيرنده نيست چون او تعدي   گويند هيچ چيزي بر قصاص مختلف است جمهور علماء مي

كه  است زيرا اگر سارق بر اثر قطع دستش بميرد باجماع چيزي نيست بر كسي نكرده
  . ينهم درست مثل آنستكرده است و ا  دست او را قطع

... هرگاه شخصي جاني براثر جراحت بميرد  اند:  گفته و ثوري و ابن ابي ليلي  ابوحنيفه
  گردد.  شود چون قتل خطاء تلقي مي عاقله واجب مي بر يهگيرنده د بر قصاص 



 

  ديه: خونبها 

  تعريف ديه 

ا اولياي او شود و به مجني عليه ي كه بسبب وقوع جنايت واجب مي ديه مالي است
. ديه براي »پرداختميعني خونبها و ديه مقتول را  « »وديت القتيل« گردد. پرداخت مي

شودكه  شودكه قصاص دارد و براي چيزهائي نيز پرداخت مي چيزهائي پرداخت مي
اند چون قاتل  ناميده »عقل «نامند بدان جهت ديه را  نيز مي »عقل «قصاص ندارد و ديه را 

كند وآنها را در حياط اولياي مقتول زانو  شد، شتران ديه را جمع مي وقتي مرتكب قتل
يعني غرامت و ديه و خونبهاي جنايتش  « »عقلت عن فالن« بندد تا بĤنان تسليم شوند. مي

  .» را پرداختم
نظام ديه و خونبها درميان اعراب معمول بوده واسالم نيزآن را پذيرفته است و دليل آن 

$+ فرمايد: ميكه  سخن خداوند است tΒuρ šχ%x. ? ÏΒ÷σßϑÏ9 βr& Ÿ≅ çFø) tƒ $ �ΖÏΒ÷σ ãΒ āω Î) $\↔sÜ yz 4 tΒ uρ Ÿ≅tFs% 

$�Ψ ÏΒ÷σ ãΒ $ \↔sÜ yz ã�ƒ Ì�ós tGsù 7π t7s% u‘ 7π oΨ ÏΒ÷σ•Β ×π tƒÏŠuρ îπyϑ‾=|¡ •Β #’ n< Î) ÿ Ï&Î# ÷δ r& Hω Î) βr& (#θè% £‰ ¢Á tƒ 4 βÎ*sù šχ%x. ÏΒ 

BΘöθ s% 5iρ ß‰ tã öΝä3 ©9 uθèδ uρ Ñ∅ ÏΒ÷σãΒ ã�ƒÌ� óstG sù 7π t6s%u‘ 7π oΨ ÏΒ÷σ•Β ( βÎ) uρ šχ%Ÿ2  ÏΒ ¤Θ öθ s% öΝà6oΨ ÷� t/ Ο ßγoΨ ÷� t/ uρ 

×,≈sV‹ÏiΒ ×πtƒÏ‰ sù îπ yϑ ‾=|¡ •Β #’n<Î)  Ï&Î# ÷δr& ã�ƒÌ�øt rB uρ 7π t6s% u‘ 7π oΨ ÏΒ÷σ •Β ( yϑ sù öΝ©9 ô‰Éf tƒ ãΠ$ u‹ÅÁ sù Èø t� ôγx© È ÷yèÎ/$tFtFãΒ 

Zπt/ öθ s? z ÏiΒ «! $# 3 šχ%x. uρ ª!$# $̧ϑŠÎ=tã $VϑŠÅ6ym ∩⊄∪_ ] :براي هيچ فرد باايماني  «]. 92النساء
كه فرد با ايماني را كه برادر ايماني او است به قتل برساند  جايز واليق و صحيح نيست

كار از روي خطا و اشتباه از او سر  چون براستي ايمان مانع اين كار است مگراينكه اين
وي خطا به قتل برساند بايد يك برده مومن كه فرد باايماني را ازر كسي  زند و در عين حال

 كسان او بپردازند مگراينكه آنها خونبها را ببخشند و اگر كند و خونبهائي نيز به را آزاد
كه دشمن شما هستند و بين شما و ايشان جنگ است و كافرند  مقتول از جمعيتي باشد

برده مومن را آزادكند،  ، تنها يك ولي مقتول با ايمان بوده باشد و قاتل ازآن خبرنداشت
برند پس ديه الزم نيست و  كافرش از او ارث نمي چون ديه او ساقط شده است و قوم 

اگر از جمعيتي باشدكه ميان شما و آنها پيماني برقرار است بايد خونبهاي او را به كسان 
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رد دوماه كه دسترسي به آزاد كردن برده ندا  كس او بپردازيد و يك برده نيز آزاد كند و آن 
  . »استاين نوع تخفيف و توبه الهي است و خداوند دانا و حكيم  گيرد  پي در پي روزه مي

:  ابوداود از عمرو بن شعيب و او از پدرش و او از جدش روايت كرده است كه گفت
 هشتصد دينار يا هشتهزار درهم بود و در آنوقت ديه اهل صقيمت ديه درزمان پيامبر«
مين بود و بر همين منوال بود تا زمان خالفت حضرت عمر بن كتاب نصف ديه مسل 

  .  »: هان اي مردم بدانيدكه قيمت شترگران شده است گفت كه روزي در خطبه  خطاب
لذا بر اهل شام و مصر يك هزاردينار طال و بر اهل عراق دوازده هزار ورق و بر 

س گوسفند و بر صاحبان گاو و بر صاحبان گوسفند دو هزار را گاو دويست راس صاحبان 
بنت دويست لباس = زير جامه و ردا يا پيراهن و شلوار. فرض نموده و ديه را آن  لباس ز

  مقدار قرار داد.
: صاحبان طال و ورق نقره و بعبارت ديگر مردمان هرجا بايد  امام شافعي در مصرگفت

و بدون شك به  كه بطور قطعي قيمت شتران ديه را بپردازند هراندازه باشد مرجح آنست
گذاري كرده باشد تا عمر جنس  ديه را بغير از شتران نرخ صكه پيامبر اثبات نرسيده است

آن را افزايش داده باشد بلكه اين افزايش عمر بمقتضاي افزايش نرخ و قيمت روز شتر 
    . بوده است

  فلسفه ديه   

ز جان مردم مقصود از ديه و خونبها جلوگيري و منع از ارتكاب جنايت و حمايت ا
كالن و سنگين باشدكه مكلفين  است لذا خونبها و ديه بايستي آنقدرسخت باشد و مبلغ آن

گردد، كه  گرداند، بديهي است اين هدف وقتي تامين مي  را دچار درد و مشقت و مضيقه
مقدار ديه آنقدر زياد باشد كه اموال جنايتكاران را بسيار كاهش دهد و در پرداخت آن به 

كه مجازات و عوض هر دو را  يه تا ورثه او دچار مضيقه شوند، ديه جزائي استمجني عل
  .)1( گيرد در بر مي
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  مقدار و اندازه ديه و خونبها   

كه ديه مرد مسلمان آزاده يكصد شتر  خود ميزان ديه را تعيين فرموده است صپيامبر
ار گوسفند براي گاو و دو هز گاو براي صاحبان  . و دويست راس )1( براي صاحبان شتر

صاحبان گوسفند و يكهزار دينار طال براي صاحبان طال و دوازده هزار درهم براي 
كه ديه را بپردازند  كساني صاحبان نقره و دويست دست لباس براي صاحبان لباس پس

گيرنده واجب است كه آن را  هريك ازاينها را بتوانند، حاضركنند و بپردازند، برديه
پردازد يا نباشد يعني صاحبان شتر  ني از اهل آن نوع باشدكه ميكند. خواه جا قبول

. چون او  توانند گاو يا گوسفند يا نوعهاي ديگر را بپردازند و عكس آن نيز جايز است مي
   . بهرحال ديه واجب را پرداخته است

  باشد  كه موجب ديه و پرداخت خونبها مي قتلي   

  

                                         
گردد   اند: ديه عمد بصورت ارباع پرداخت مي گفته ابوحنيفه و امام احمد در يكي از دو روايتش - 1

  : بدينمعني
  . كرده باشد = بنت مخاض كه يك سال را تمام نفر شتر ماده يك ساله 25
  كرده باشد = بنت لبون  كه دو سال را تمام اي نفر شتر ماده 25
  كرده باشد = حقه  كه سه سال را تمام اي  نفر شتر ماده 25
  كرده باشد = جذعه  كه چهار سال را تمام اي نفر شتر ماده 25

  . و بنظر آنان ديه شبه عمدي نيز چنين است
جذعه و چهل خلفه شتر آبستن باشند و ديه  30حقه و  30:  گفته است  امام شافعي در روايت ديگري
حقه بيست بنت لبون بيست ابن مخاض و بيست جذعه بيست  20:  خطاء بصورت اخماس است

    . اند. مولف . ولي مالك و شافعي بجاي ابن مخاض ابن لبون قرار داده بنت مخاض
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كه يكي از شرايط تكليف  عمد و قتل عمدي باتفاق نظرعلما در قتل خطاء و قتل شبه
  .  )1(  را فاقد باشد، مانند قتل به وسيله مجنون ياكودك

كمتر است از احترام قاتل مثل  كه حرمت و احترام مقتول و همچنين در قتل عمدي
  شود. اينكه آزاده بنده و برده را بكشد، باز هم ديه واجب مي

ود و او را بكشد باكسي از محل مرتفعي كسي واقع ش همچنين اگركسي درخواب روي
كند و او را بكشد با كسي چاهي راكنده باشد و كسي درآن   كسي سقوط بيفتد و روي

كشته شود، در همه اين موارد ديه واجب  كه بوسيله از دحام   بيفتد وبميرد و يا كسي
:  گفتاند كه  شود. در اين باره ازحنش بن المعتمر از علي بن ابيطالب آورده مي
كه براي شكار شير چاهي و  مرا به يمن فرستاده بود، به نزد قومي رسيديم  صپيامبر «

افتاد. روزي مردي درآن چاه  اي كنده بودند، تا آن را شكار كنند، كه در آن شير مي حفره
افتاد و او نيز خود را بشخص ديگري آويخت و او نيز بديگري آويخت تا اينكه سرانجام 

كرد و مردي با  كه در آن چاه بود هر چهار نفر را زخمي  آن افتادند و شيريچهار نفر در 
نفر بر اثر زخم شير مردند اولياي مرد اولي بر عليه  كوتاهي شير را كشت و هر چهار نيزه 

كشيدند و نزديك بود كه جنگ در گيرد و حضرت علي نزديك آنان  اولياي دومي سالح 
  . ؟» زنده است صكنيد در حاليكه هنوز پيامبر  هم جنگ خواهيد با آيا مي :  گفت رفت و

داوري من راضي شديد چه بهتر و اال بعضي از ه كنم اگر ب من درميان شما داوري مي
برويد و او درميان شما داوري  صگمارم تا اينكه پيش پيامبر شما را بر بعضي ديگر مي

اند  ه قبائلي كه اين چاه را كندهفرمايند، هركس از آن تجاوز كند، ديگر حقي ندارد. هم مي
بايد بشرح زير ديه را بپردازند كه از آن قبائل يك چهارم ديه و يك سوم ديه و نصف ديه 

كرده   ، چون بيش از سه نفر را هالك كنيد. ديه اول يك چهارم ديه است  كامل جمع  و ديه
. آنان اين  ملكا  است و دومي يك سوم ديه را دارد و سومي نصف ديه و چهارمي ديه

                                         
.  اش بر عاقله است گيرد ديه بنا بقول ابوحنيفه و مالك اگر جنايت به وسيله صغير و ديوانه صورت  - 1

كودك پرداخت   اش از مال گيرد ديه ورتكودك ص : قتل عمد اگر به وسيله گفته است امام شافعي
  . مولف شود نه ديه بر عاقله مي
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. لذا بخدمت پيامبر  رويم مي صحكم حضرت علي را نپذيرفتند و گفتند: پيش پيامبر
كردند.  رفتند كه در آنوقت در مكه نزد مقام ابراهيم بود و داستان و ماجري را برايش نقل 

داوري حضرت علي را پذيرفتند. امام احمد آن را با عباراتي ديگر قريب بدان  صپيامبر
  گذارد كه موجب اين ازدحام شده بودند.  رده است و ديه را بر قبائليك نقل 
كوري در  كه در زمان خالفت عمر بن خطاب  علي بن رباح لخمي روايت شده از

أيها الناس لقيت منكرا هل يعقل االعمى الصحيح المبصرا «خواند:  هنگام حج اين شعر را مي
، آيا كور ديه و  تي و ناپسندي روبرو شدماي مردم با چيز زش « »جرا معا كالهما تكسرا

پردازد كه هر دو با هم همديگر را كشيدند و  خونبهاي شخص بيناي درست و سالم را مي
كشيد و  كه مرد بينا كوري را دست مي . و اين ماجرا بدينشرح بود: »هر دو شكسته شدند

كور   كرد كه و عمر حكم  كور روي بينا افتاد و بينا مرد هر دو با هم در چاهي افتادند كه 
  بايد ديه آن شخص مقتول بينا را بپردازد.

كه مردي نزد چند خانوار  . در حديث آمده است است كرده روايت قطني آن را  دار
كرد كه به وي آب ندادند تا اينكه از تشنگي تلف شد و  رفت و از آنان تقاضاي آب 

  . گرفت حضرت عمر خونبها و ديه او را از آنان 
 . اگر دهم : من بدان راي مي كرده وگفت مام احمد در روايت ابن منصور آن را نقلا

 كسي بركسي ديگر ناگهان فرياد كشيد، و او از صيحه و فرياد او جان داد، بر آن شخص
كسي صورت وچهره خود را تغيير داد و  شود. اگر ، ديه واجب مي كشيده است كه فرياد 

  باشد.  نه شد، آن شخص ضامن او ميكودكي را ترساند و كودك ديوا

  ديه مغلظه و ديه مخففه   

كه ديه سبك بهنگام قتل خطاء و  ، ديه دو نوع است مغلظه يا سنگين و مخففه يا سبك
  شود. ديه سنگين بهنگام قتل شبه عمد واجب مي

كند و قاتل را   گذشت  گويند: در قتل عمدي اگر صاحب خون امام شافعي و حنابله مي
  شود. در اينصورت ديه سنگين واجب مي عفوكند
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اي نيست بلكه درقتل عمد چيزي واجب  گويد درقتل عمد ديه ولي ابوحنيفه مي
كنند و بايد بصورت نقدي و بدون وعده  كه طرفين برآن صلح و توافق مي شود مي

  پرداخت گردد. 
د و ديه سنگين عبارت است از يكصد شتر كه چهل تاي آنها آبستن باشند. چون احم

اند كه  ابوداود و نسائي و ابن ماجه از عقبه بن اوس و از يكي از اصحاب نقل كرده
أال إن قتل خطأ العمد بالسوط، والعصا، والحجر فيه دية مغلظة: مائة من  « : گفت صپيامبر

هان قتل خطاء شبه عمدكه يه « )1(»االبل، منها أربعون من ثنية إلى بازل عامها، كلهن خلفة
كه چهل  كه يكصد شتر است ق وعصا وسنگ روي دهد ديه آن سنگين استوسيله شال

عدد آنها از شتراني باشدكه به شش سالگي پا نهاده باشند يا به نه سالگي پا نهاده باشند و 
  . »كامل داشته و همه آنها آبستن باشند يعني همه چهل نفرآنها حامله باشند  نيرو و قوت

و غير شتر جايز نيست چون شارع بدان تصريح كرده  ديه مغلظه بويژه بايد شتر باشد
. دراينگونه موارد مدار برسماع وشنيدن نصوص شرعي است و راي در آن دخالتي  است

باشد و از طرف شارع  ندارد، چون از موضوع مقدرات است و سرنوشت ساز مي
  . گرديده است تعيين

ت نسبت به خويشاوند و در جناي -مكه معظمه  -در ماههاي حرام و بلد الحرام 

  ديه مغلظه است 

گويد اگر در سرزمين حرم مكي و در ماههاي حرام و نسبت به  امام شافعي مي
، قتل يا جراحت روي دهد ديه اين جنايت ديه مغلظه  خويشان نزديك و محرم شرعي

باشد چون خداوند اين محرمات را بزرگ بحساب آورده است و چون در اين موارد  مي
، پس ديه آن نيز بزرگ است و ديه مغلظه مي باشد. از عمر و قاسم  گ استجنايت بزر

كه دراينگونه موارد يك سوم بديه افزوده  بن محمد و ابن شهاب روايت شده است
  گردد. مي

                                         
، ثنيه  كرده باشد. خلفه شتر آبستن كرده و سال نهـم را شروع كه هشت سال را تمام بازل شتركاملي  - 1

  .كرده باشد كه سال هشتم عمر را شروع شتري
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، سبب سنگين بودن و مغلظه بودن ديه  گويند اين اسباب ابوحنيفه و مالك مي
باشند و  ون ديات منوط بقول شارع ميشوند چون دليل خاصي براي اينكار نيست چ نمي

  . مغلظه قرار دادن ديه در مورد قتل خطاء از اصول شرع بدور است

  ؟  كسي واجب است ديه بر چه

  كه بر قاتل واجب است دو نوع است:   اي ديه
گردد و بايد از مال او  كه بر خود جاني خواه مرد يا زن واجب مي اي  ديه  -1

  گردد.  كه قصاص ساقط  ت از ديه قتل عمد وقتيگردد.كه عبارت اس پرداخت
گويد: عاقله و خويشاوندان ديه قتل عمدي و اعترافي و ديه صلح در قتل  ابن عباس

. و هيچكس از اصحاب با او  پردازند. يعني اينها ديه بر عاقله نيست عمدي را نمي
  : گفته است كه  كرده   . مالك از ابن شهاب روايت مخالفت نكرده است

كه هر وقت اولياي   كار پيامبر چنين بوده است درباره قتل عمد سنت آنست يعني روال
نمودند، كه ديه از مال خاص قاتل پرداخت  كردند و قصاص نمي گذشت مي  مقتول

  كمك كنند.  شد، مگر اينكه اعضاي فاميل و خانواده برضايت خويش به وي مي

  پردازند  گانه را نمي سهچرا عاقله و فاميل ديه هيچيك از اين موارد 

،  در صورت قتل عمد و در صورت اقرار جاني بجنايت و در صورت صلح كردن -1
، چون بهرحال عمدي بودن جنايت موجب عقوبت و كيفر است و  ديه بر عاقله نيست

شايسته نيست مجازات او تخفيف پيدا كند و فاميل درعوض او، ديه با قسمتي ازآن را 
، و موجب ديه خود  اقرار چون موجب ديه خود اقرار به قتل است بپردازد، و درصورت

كند وگريبان او  قتل نيست بلكه اقرار به قتل است و اقرار تنها درباره اقرار كننده صدق مي
كند باز هم ديه بر عاقله  كند. اگر جاني اقرار بصلح گيرد و بديگري سرايت نمي را مي
واجب نشده است بلكه با انعقاد قرارداد صلح  ، چون عوض و بدل صلح وسيله قتل نيست

، و بعالوه جاني بايد مسئوليت جنايت خويش را بگردن بگيرد و بدل و  واجب شده است
  .  عوض چيز تلف شده بر تلف كننده است
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اين  »عاقله «شود، ولي افراد فاميل و  كه بر خود قاتل واجب مي اي است دوم ديه  -2
دهند. در صورتيكه عاقله و فاميلي داشته باشد، بطريق  مي مسئوليت را بجاي او انجام

كه قتل شبه عمد با خطاء  كنند و اين در صورتي است كمك مي تعاون و همكاري بوي
باشد و همچنين قتل عمد كودك و ديوانه نيز ديه بر عاقله دارد و قاتل هم خود نيز مانند 

، پس نبايد مستثني باشد،  قاتل است، چون بهرحال او  اش سهيم است در ديه افراد عاقله
  .  ، چون او معذور است گفته است در اين صورت چيزي از ديه بر قاتل نيست  شافعي

كنند،  گويند چون از ريختن خون جلوگيري مي مي »عاقله «بدين جهت افراد فاميل را 
قبايح و . و كلمه عقل هم مانع از فرو رفتن در  لبعير يعني پاي شتر را بست چون عقل ا

بندد. پس عاقله جماعتي از  ها مي شود وگوئي پاي صاحبش را از وقوع در زشتي زشتي مي
اش را  لقتيل يعني ديه پردازند عقلت ا افراد فاميل و خويشاوند هستند كه ديه را مي

  . پرداختم و عقلت عن القاتل يعني بجاي او ديه الزم بر او را پرداختم
د يعني خويشاوندان مذكر بالغ هركس و جهت عاقله عبارت است از عصبه مر

دار باشند. كه  پدر باشد مشروط بر آنكه عاقل وگشاد دست و مال )1(  خويشاوندي از طرف
گردد. مونث و  دار باشند شامل مي گير و پير را نيز اگر ثروتمند و مال كور و بيمار زمين

يكي نيست هيچكدام داخل كه دينش با دين جاني  فقير و كودك و مجنون و ديوانه وكسي
در عاقله نيستند چون مبناي عاقله بودن بر ياري و مساعدت است و اينها اهل ياري و 

كه دو زن از قبيله هزيل با هم  مساعدت نيستند. دليل شرعي ثبوت ديه بر عاقله آنست
كشت و  جنگيدند كه يكي از آنا بسوي ديگري سنگي انداخت و او را كه آبستن بود،

كرد كه عاقله و فاميلهاي پدري آن زن به جاي او ديه او را بپردازند.  حكم صپيامبر
  اند.  بخاري و مسلم آن را از حديث ابوهريره روايت كرده

كار و تا زمان عمر همچنين عمل  عاقله عبارت بود از قبيله جنايت صدر زمان پيامبر
. اما چون عمر  است كه مرتكب جنايت شده كسي  شد كه عاقله عبارت بود از قبيله مي

سپاهيان را منظم ساخت و ديوانها را مدون نمود، عاقله را از اهل ديوان قرار داد بر 

                                         
  ت اظهر از احمد داخل در عاقله هستند.كه پدر و فرزند نيز نزد ابوحنيفه و مالك و بنا به رواي  - 1
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كساني را عاقله قرار داد كه بموجب ديوان يك  كه در زمان پيامبر بود. يعني خالف آنچه
  آمدند. قوم خويشاوند بحساب مي

برخالف حكم  صكند چگونه اصحاب پيامبر گفته است اگركسي سوال سرخسي
: اين عمل اجماع است بموافقت حكم  گوئيم كنند؟ ما در جواب مي اجماع مي صپيامبر
دانستندكه پيامبر ديه بر  كه چون آنان مي  ، و فلسفه آن اينست نه بر خالف آن صپيامبر

دادكه قوت و نيروي هركس درآن وقت  عاقله را بدانجهت بر عشيره و قبيله قرار مي
اش بود، ولي بعد از آنكه حضرت عمر ديوانها را ترتيب داد اتكاي هركس  بوسيله قبيله

بود و هركس با توجه به ديوان خانوادگي خود و دفاع از ديوان يا  بديوان خانوادگيش مي
  .  . پايان سخن سرخسي جنگيد قبيله خويش مي

 اند ولي مالكيه و شافعيه اين نظر را اگرچه علماي حنفي بدينمطلب راضي شده  
ديگرنسخ وجود ندارد و هيچكس حق  صگويند بعد از پيامبر اند، چون مي نپذيرفته

  را تغييردهد. صندارد حكم زمان پيامبر
دار و موجل واجب  ديه بر عاقله داراي مدت و مهلت سه سال است و بصورت مدت

  .)1( شود و علما در اين مورد اتفاق نظر دارند مي
شود، بصورت نقدي است بنابر نظر  ل او واجب ميكه برخود قاتل و درما اي اما ديه

، پس قتل عمدي  . چون مهلت و مدت تنها براي تخفيف حال عاقله است امام شافعي
گويند براي قاتل نيز در قتل عمد مثل قتل  شود. ولي حنفيه مي محض بدان ملحق نمي

  .  خطاء مهلت و مدت سه ساله معزير است
شبه عمد و خطاء از قاعده عمومي اسالمي مستثني واجب شدن ديه بر عاقله در قتل 

گويد: هرانساني مسئول نفس خويش است و بر تصرفات نفسي خويش مورد  كه مي است
هيچكس جرم و تاوان و بار سنگين « »التزر وازرة وزر أخرى« گيرد: محاسبه قرارمي

                                         
پرداخت و بصورت  ، ديه را يكباره مي براي جلب محبت قلوب و اصالح ميان طرفين صپيامبر - 1

اين نظام مهلت سه ساله را مقرر داشتند پس  ص. و چون اسالم جايگير شد اصحاب پيامبر نقدي
    . ي را دارد. مولفهرگاه امام مصلحت بداندكه بصورت نقدي پرداخت شود چنين حق
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يؤخذ  ال« فرمايد: كه مي و همچنين حديث نبوي »كشد مسئوليت ديگري را بدوش نمي
. »شود هيچكس بجرم پدرش و برادرش مواخذه نمي« »الرجل بجريرة أبيه، وال بجريرة أخيه

  .  است  كه نسائي آن را از ابن مسعود روايت كرده
ولي اسالم بجهت همدردي و مواسات با جاني عاقله را موظف به اشتراك در بدوش 

كنند در جنايتي كه بدون   ري. تا او را يا كرده است كشيدن بار مسئوليت در اين حالت  
  كنند.  كمك  قصد از او سرزده است و بوي 

اي عربي را پذيرفته است و  اسالم دراين مورد نظام معاونت و همياري و پشتيباني قبيله
كه قبيله بداند مسئوليت تحمل ديه بدوش او  . زيرا وقتي فلسفه آن آشكار و روشن است

كندكه افراد منتسب بخويش را از ارتكاب  ، تالش ميكند است و بايد در اداي آن مشاركت
كند و بدين وسيله از  جرائم باز دارد و آنان را به سلوك رفتار درست و مستقيم توجيه مي

گويند وقتي ديه بر عاقله  كنند. جمهور فقهاء مي ارتكاب جرائم خطاء و اشتباهي پرهيز مي
دكه از ثلث ديه كامل تجاوز كند و كن پردازد و درآن شركت مي است و عاقله آن را مي

  . )1( شود اگركمتر از ثلث ديه باشد از مال جاني پرداخت مي
و بنظر امام مالك و احمد بر هيچكس از عصبه اندازه معين از ديه واجب نيست يعني 
ميزان ديه برعاقله مشخص نشده بلكه حاكم ميزان پرداختي هركس را با توجه به حال او 

كند  كند و از نزديكترين شخص فاميل و خويشاوند شروع مي ش معين ميو با اجتهاد خوي
  رسد.  تا بدورترين مي

شود و  گويد بر ثروتمند و غني يك دينار و بر فقير نيم دينار واجب مي امام شافعي مي
كه اول خويشاوندان  گردد بنظر او بر حسب ترتيب قرابت و خويشاوندي مرتب مي

س از فرزندان جدش سپس از فرزندان فرزندان فرزندان نزديك از فرزندان پدرش سپ
گردد و اگر قاتل عصبه نسبي و والئي نداشت ديه واجب بر او از  پدرش آغاز مي

من  « »أنا ولي من ال ولي له« فرمايد: مي صگردد. چون پيامبر المال پرداخت مي بيت

                                         
كه ديه قتل عمدي  پردازد همانگونه گويد ديه اندك باشد يا فراوان عاقله از آن را مي  امام شافعي مي - 1

  پردازد.مولف اندك باشد يا بسيار خود جاني آن را مي
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يشاوندانش نيز فقير . اگر قاتل فقير باشد و عائله و خو»كه ولي ندارد  كسي هستم ولي
المال  باشند و استطاعت پرداخت ديه را نداشته باشند باز هم بايد ديه او از بيت

گردد. و همچنين اگر مسلمانان مردي را در جنگ كشتند و گمان كردند كه كافر  پرداخت
المال   ، بايد ديه او از بيت گرديد كه او مسلمان بوده است  ، سپس معلوم است

  گردد. پرداخت
پدر حذيفه  »يمان «دستور داد ديه  ص: پيامبر اند كه امام شافعي و غير او روايت كرده

المال بپردازند. و  شناختند، از بيت را كه مسلمانان او را در روز جنگ احد كشتند و نمي
گردد چون  المال پرداخت كسي در ازدحام كشته شود واجب است كه ديه او از بيت اگر

كه درروز  است كرده روايت . مسدد  كشته شده است دحام مسلمينمسلمان است و در از
  المال پرداخت نمود. كشته شد و حضرت علي ديه او را از بيت جمعه مردي در ازدحام

كه ديه در آن دوران از مال جاني پرداخت  شود آنست كه ازكالم حنفيه فهميده مي  آنچه
،  مياري در باب ديه بر عاقله اصل است: ه آمده است كه »الدر المختار «شد. دركتاب  مي

پس هرگاه اين همياري وكمك وجود داشته باشد ديه بر عاقله وجود دارد و اگر همياري 
گري وكمك و همياري افراد فاميل  . حاال كه نظام قبيله وكمك نباشد، ديه بر عاقله نيست

چيزي نداشت يا المال  المال پرداخت شود. اگر بيت موجود نيست پس بايد ديه از بيت
  شود.  المال منظم نبود، ديه از مال جاني و قاتل پرداخت مي بيت

درقتل خطاء اگر وصول ديه از عاقله متعذر باشد، بايد ديه از  «:  گفته است  ابن تيميه
  . »مال جاني وصول گردد

  ديه االعضاء = ديه اندامهاي بدن

بيشتر ندارند مانند بيني و زبان در بدن انسان اعضاء و اندامهائي هستند كه يك عضو  
... و برخي از اندامها هستند كه دو عضو دارند مانند: دو چشم و دوگوش  و اندام تناسلي

و دولب و دو لثه و لحيه و دو دست و دو پا و دو خايه و دو پستان زن و دو پستان مرد 
  يشتري دارند. و دو نشيمنگاه انسان و دو لب آلت تناسلي زن و برخي اندامها، اجزاء ب
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هرگاه انساني از انسان ديگري يك اندام يك عضوي يا اندام دو عضوي را تلف كرد 
كرد نيمه ديه  شود و اگر يك عضو از دو عضو را تلف كامل واجب مي ديه آن بصورت

آوري بويها به وسيله  كامل است چون فايده آن در جمع شود. پس ديه بيني واجب مي
اي  گردد، ديگر در بيني فايده متصل است و هرگاه اين قصبه قطع كه بدماغ قصبه بيني است

  .  نيست
شود، چون ديگرانسان قادر به نطق و  كامل واجب مي گردد باز هم ديه و اگر زبان قطع 

. و اگرانسان نطق نداشته باشد  كه امتيازانسان از ديگر حيوانات بوسيله آنست تكلم نيست
تواند اغراض و اهداف خويش را بديگران بفهماند و  رود و نمي مصالح وي از ميان مي

  كند. مقاصد خويش را روشن و بيان
  قسمتي از زبان قطع شود و بوسيله آن شخص از نطق وكالم عاجزباشد باز هم ديه اگر

  كل فرق ندارد. كامل واجب مي شود چون با قطع 
زباشد و بعضي كه شخص از نطق به بعضي ازحروف عاج اي باشد قطع زبان بگونه اگر

گردد.  شود و برمبناي آنها ديه اخذ مي كند، ديه بر حروف تقسيم مي ديگر را بتواند نطق
كرد و هر  كه حضرت علي ديه را برحسب حروف و تلفظ بدانها تقسيم زيرا روايت شده

 توانست تلفظ شد و هر حرفي راكه نمي كند ديه آن ساقط مي توانست تلفظ حرفي راكه مي
  . گرفت ن را ميكند ديه آ 

، اگرچه فقط حشفه = راس ذكر را قطع كرده  كامل است  با قطع آلت تناسلي مرد ديه و
. اگر پشت كسي را بزنند  باشد، چون منفعت همخوابگي و نگاه داشتن ادرار بوسيله آنست

شود. براي هر دو چشم ديه كامل و براي يك چشم  كامل واجب مي و نتواند راه برود، ديه
ها تمام ديه و براي پلكهاي يك چشم نصف ديه و براي  هاي چشم ه و براي پلكنصف دي

گوش نصف ديه و  يك پلك يك چهارم ديه وبراي هر دو گوش تمام ديه و براي يك
براي هر دو لب تمام ديه لب و براي يك لب نصف ديه لب خواه لب باال يا لب پائين 

يك دست نصف ديه و براي هر دو پا باشد. و براي هر دو دست تمام ديه دست و براي 
شود. براي قطع انگشتان دست و انگشتان پا  تمام ديه و براي يك پا نصف ديه واجب مي

كامل است و براي هر انگشت ده شتر ديه واجب است و انگشتان با هم فرقي ندارند،  ديه 
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ت سه ، هرانگش ، يك سوم يك دهم ديه است براي انمله = سرانگشتان دست و پا هريك
دو مفصل دارد و براي هر مفصل از آنها نصف يك  -مفصل دارد و انگشت شست ابهام 

  . دهم ديه است
براي قطع هردو خصيه و خايه مرد، تمام ديه و براي يك خايه نصف ديه و براي دو تا 
الييه نشيمنگاه نيز تمام ديه و براي يك الييه نصف ديه و براي دو لب آلت تناسلي زن و 

كامل و براي يكي لبه و يك پستان نصف ديه واجب  پستان زن و مرد نيز ديه براي دو
كامل و براي هردندان پنج شتر ديه است و دندانها با  شود. براي همه دندانها با هم ديه مي

هم مساوي هستند. پس هرگاه دنداني مورد اصابت واقع شد ديه خود دارد و همچنين اگر 
  . چنين استسياه شد و انداخته شود نيزهم

  ديه منافع اعضاء و اندامها 
، انسان ديگري را مورد ضرب و اصابت قرار داد و عقل او از ميان رفت  هرگاه انساني

ديگر حيوانات  ، انسان از شود، چون به وسيله عقل كامل او واجب مي و ديوانه شد، ديه
همچنين اگر هر كند. و  شود و بوسيله عقل بر ديگر حيوانات امتياز پيدا مي جدا مي

شنوائي يا بينائي يا  شود مانند  كامل واجب مي حواسي از حواس او از ميان رفت ديه
، چون آراستگي و زيبائي هر يك از اين  گفتن با تمام حروف بويائي يا چشائي يا سخن

حواس بواسطه همين فايده و منافع آنها است پس وقتي اين منافع نباشد ديگر اين حواس 
كه  ارند و زنده نيستند. در زمان حضرت عمر مردي مرد ديگري را زده بود،اي ند بهره

شنوائي وبينائي و قدرت عمل جنسي و خرد خود را از دست داده بود ولي زنده بود و 
  حضرت عمر دستور دادكه چهار ديه از او بگيرند. 

شود  گوش از بين رفت نصف ديه واجب مي هرگاه بينائي يك چشم يا شنوائي يك
  واه چشم ديگر يا گوش ديگر صحيح و سالم باشد يا نباشد.خ

كامل و براي يكي نصف ديه است براي دو لب آلت تناسلي  نوك هر دو پستان زن ديه
  شود. كامل و براي يكي نصف ديه واجب مي زن ديه
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كه يك چشم دارد و اعور است و آن چشم او مورد اصابت قرار گرفت و   كسي هرگاه 
شود چون اين يك چشم براي او بهره و فايده  كامل واجب مي ست داد، ديهبينائي را از د

  دو چشم را داشت و براي موهاي چهارگانه زير ديه كامل واجب است: 
مژگان هر دو چشم پس   -4موي ابروان چشم  -3موي ريش بتمامي  - 2موي سر   -1

شوند يك چهارم  يكه چهار تا م  براي يك ابرو نصف ديه و براي هر يك از مژگان چشم
  ديه واجب است و براي موي سبيل بستگي به نظر و ارزشيابي قاضي دارد. 

  ديه زخم سر و صورت = شجاج 
شودكه دركتب فقهي به ده نوع  كه در سر و صورت پيش آيد، شجاج ناميده مي زخمي

كه از اين ده قسم تنها زخم موضحه عمدي قصاص دارد. بدين جهت  تقسيم شده است
قسم ديگرقصاص ندارند زيرا مماثله ومساوات درمكافات و تاوان آنها ممكن  اين نه
  باشند:  . اقسام شجاج و زخمهاي سر و صورت بشرح زيرمي نيست

  . : پارگي اندك پوست ) خارصه1  
  .  گوشت نيز شكاف برداشته است كه عالوه بر پارگي پوست : زخمي ) باضعه2
  ريزد.  چكد و خون ازآن مي آن ميكه خون از : زخمي ) داميه يا دامغه3
  گوشت آن عمق داشته باشد. كه شكاف : زخمي ) المتالحمه4
  كه به استخوان برسد.  كه تنها پرده نازكي مانده است : زخمي ) السمحاق5
كه استخوان پيدا شده است و نمايان  اي است كه شكاف آن بگونه : زخمي ) موضحه6
  .  است
  اي باشدكه استخوان شكسته و خرد شده باشد. كه بگونه : زخمي ) هاشمه7
اي باشدكه استخوان پيدا و نمايان و شكسته و خرد شده و  كه بگونه : زخمي ) المنقله8 

  . استخوانهايي از آن جابجا شده است
گذشته و به پوشش نازك  كه از استخوان كه بقدري عميق است : زخمي ) مامومه يا آمه9

  .  مغز رسيده است
  .  كرده است كه به داخل سر نفوذ : زخمي ئغه) الجا10
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حاكم شرع مقدار و ميزان   -شماره شش - براي هريك از اين زخمها بغير از موضحه 
اند مزد طبيب و هزينه معالجه بايد  گفته كند و برخي بهاي پرداختي تاوان را تعيين مي

باشد نصف عمدي باشد قصاص دارد و اگر خطاء  پرداخت شود. ولي زخم موضحه اگر
  شود. كه پنج شتر مي يك دهم ديه دارد، خواه زخم زياد باشد يا اندك

اش به عمرو بن حزم از آن سخن  كه در نامه ثابت شده است صاين مطلب از پيامبر
، پنج شتر  . اگر زخمهاي موضحه متفرقه و پراكنده و متعدد باشند، براي هريك رانده است

  يرسر و صورت بستگي به نظر حاكم شرع دارد.. و ديه زخم موضحه در غ واجب است
باشد. و اين مطلب از زيد بن  كه ده شتر است مي يك دهم ديه -براي زخم هاشمه 

ثابت روايت شده است و مخالفي درميان اصحاب ندارد. و براي زخم منقله يك دهم و 
ع . و براي زخم مامومه يك سوم ديه است باجما نصف يك دهم يعني پانزده شتراست

كامال  علما. و براي زخم جائغه نيز باجماع يك سوم ديه است اگر زخم مامومه و جائغه
  شود.  بداخل سر نفوذكردند، هر دو جائغه هستند و دو سوم ديه كامل واجب مي

  ديه زن   

ديه زن درقتل خطاء نصف ديه مرد است و همچنين ديه اندامهاي بدنش و ديه 
  شند. مي باات مرد است و اكثر اهل علم بر اين راي زخمهايش نصف ديه اندامها و جراح

كه   روايت شده است شاز عمر خطاب و علي ابيطالب و عبداهللا مسعود و زيد ثابت
كرده باشد پس  كسي با آنان مخالفت  كه اند، ديه زن نصف ديه مرد است و نقل نشده  گفته 

كه در ارث و شهادت  ستنظر و راي آنان بصورت اجماع درآمده است و دليل ديگرآن آن
  آيد. زن نصف مرد بحساب مي

رسد بيك  اند ديه و خونبهاي زن و مرد با هم مساوي هستند تا اينكه مي گفته  برخي
  گذشت با هم مساوي نيستند.  . از آن كامل يا نصف باقي مانده  سوم ديه

شعيب و اند و ابن خزيمه بصحت آن راي داده و از عمرو بن  نسائي و دارقطني آورده
عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من «:  گفت صاندكه پيامبر كرده از جدش روايت
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گذشت  كه  . يعني از آن »رسد بيك سوم ديه مرد ديه زن و مرد مساوي است تا مي« »ديته
  . ديگر مساوي نيست

از سعيد  « : اند كه او گفت امام مالك در موطاء و بيهقي از ربيعه بن عبدالرحمن آورده
. گفتم براي دو  : ده شتر است گفت  ؟ : ديه انگشت زن چقدر است پسر مسيب سوال كردم

:  ؟ گفت : براي سه انگشت چقدر است .گفتم : بيست شتراست گفت  ؟ انگشت چقدراست
كه  : وقتي . گفتم : بيست شتر است گفت .گفتم براي چهار انگشت چقدر؟  سي شتر است

: آيا  !! سعيد گفت شود؟ ، ديه و خونبها كم مي مصيبت شديدتر گشتجراحت بيشتر شد و 
خواهد بيقين برسد يا جاهلي  كه مي  : من يك دانشمندي هستم گفت  ؟ تو عراقي هستي

. امام شافعي  » ام سنت اين است اي برادر زاده :  خواهد ياد بگيرد. سعيد گفت كه مي  هستم
كه مقصود از سنت سنت زيد بن ثابت است   كرده است  كشيده و بيان  اين راي را بمناقشه

  . صكه چنين راي داده است نه سنت پيامبر 
گفته شد مراد سنت رسول  كلمه سنت بطور مطلق   هرگاه «:  گفته است امام شافعي 

كه بزرگان اصحاب برخالف راي زيد بن ثابت فتوي  است و روايت شده است صاهللا
كردند، پس  بود بزرگان اصحاب با آن مخالفت نمي صاهللاند اگر مراد سنت رسول  داده

سنت زيد بن ثابت باشد.  »استسنت «گفته است  كه  بايد مراد از قول سعيد بن المسيب
:  گفت توان . بعالوه نمي چون اين راي تنها از زيد بن ثابت بطور موقوف روايت شده است

كه هر اندازه  شود بدينمعني مي »لمحا «، چون منتهي به  اين راي منسوب به پيامبر است
كمتر گردد كه چنين   تر باشد خونبهاي آن درد و رنج زن بيشتر باشد و مصيبت او فراوان

كه جنايت از  ، چون ممكن نيست جايزنيست صچيزي محال است و نسبت آن به پيامبر
جب شده كه بوسيله جنايتي وا كه تاواني  تر آن است نظر شرع تاوان نداشته باشد و زشت

  . »!گردد!باشد با جنايت ديگري ساقط 

  كتاب  ديه و خونبهاي اهل

هرگاه كشته شوند،  -خواه ذمي باشند يا همپيمان و در امان باشند  - كتاب  ديه اهل 
، نصف ديه يك مرد  كتاب ، پس ديه و خونبهاي يك مرد اهل نصف ديه مسلمان است
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. چون عمرو بن شعيب  مسلمان استكتاب نصف ديه يك زن  مسلمان و ديه يك زن اهل
كرده است باينكه ديه و خونبهاي  حكم صكه پيامبر ، از پدرش و از جدش آورده است

.  كرده است . امام احمد آن را روايت  كتاب نصف ديه و خونبهاي مسلمان است اهل
ز ، ديه جراحت و زخم آن ني ، نصف ديه قتل مسلمان است كتاب كه ديه قتل اهل گونه همان

. امام مالك و عمر بن عبدالعزيز نيز چنين راي  نصف ديه جراحت و زخم مسلمان است
اندكه ديه  اند. امام ابوحنيفه و ثوري بنا بروايت از عمر و عثمان و ابن مسعودگفته داده

 βÎ)uρ šχ%Ÿ2 ÏΒ...+ فرمايد: ، چون خداوند مي كتاب مانند ديه مسلمين است اهل
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هرگاه مقتول از قومي بود كه با شما عهد وپيمان داشت بايد ديه و خونبهاي « ].92[النساء: 
  .»اش داد و بنده مومني را نيز آزاد كرد او را بخانواده

.  » هودي و نصراني و هر شخصي ذمي مثل ديه مسلمان استديه ي «:  گفته است  زهري
و ابوبكر و عمر و عثمان و علي چنين بود تا اينكه زمان  ص: درزمان پيامبر گفت او

نهاد و نصف ديگر را به اولياي  المال مي معاويه فرا رسيد كه او نصف ديه را در بيت
كرد. و آن نصف را كه  ه حكمداد. سپس عمر بن عبدالعزيز به پرداخت نصف دي مقتول مي

  المال برقرار كرده بود. لغو نمود. معاويه براي بيت
: برايم اين امكان پيش نيامد كه به عمر بن عبدالعزيز بگويم و به او متذكر  گفت زهري 

  . كامل است نه نصف  كه ديه اهل ذمه  شوم و به وي خبر بدهم
پرست و  مسلمان است و ديه بتگويد: ديه اهل ذمه يك سوم ديه  امام شافعي مي

. و دليل آن در اين باره  مجوسي همپيمان و در امان دو سوم از يك دهم ديه مسلمان است
كه يقين يا حجت  . و تا زماني گفته شده است كه كه اين مقدار كمترين چيزي است   اينست

است از وجود نداشته باشد ذمه اشخاص برائت دارد. بنابراين ديه آنان هشتصد درهم 
  .  دوازده هزار درهم

كه ديه زنانشان اهل ذمه نصف  و از عمر و عثمان و ابن مسعود روايت شده است
كفاره نيز واجب  ،  . درباره اينكه آيا پس از پرداخت ديه مقتول اهل ذمه يا همپيمان است
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 اند كفاره نيز واجب است و طبري نيز گفته  ؟ ابن عباس و شعبي و نخعي و شافعي است
  .  آن را اختياركرده است

  ديه جنين 

) مرد  جنين هرگاه جنايتي و آسيبي بريك زن آبستن وارد شد، خواه بعمد يا به خطا و (
است خواه جنين از مادر جدا شده و مرده  )1(  »غره «وليكن مادرش نمرد ديه آن جنين 

 »غره «ديه آن  كند و خارج شود يا درشكم مادرش بميرد، خواه پسريا دخترباشد فرق نمي
  باشد. مي

كه اگر پسر باشد  ، كامل است  هرگاه جنين زنده ازمادر جدا شود، سپس بميرد ديه آن
هاي حيات و زندگي  . و عالئم و نشانه يكصد شتر و اگر دختر باشد پنجاه شتر است

  عبارتند از: عطسه يا تنفس يا گريه يا فرياد يا حركه يا امثال آنها.
ادرش مرده باشد، امام شافعي شرط كرده است كه بايد صورت او اگر بچه در شكم م

ظاهر شده و روح دروي دميده شده باشد، بدينمعني بايستي صورت و شكل آدمي از 
براي او پرداخت شود. امام  »غره «قبيل دست و انگشت دراو ظاهر شده باشد، آنوقت بايد 

  چيزي راكه زن بيندازد و سقطكه هر  داند وگفته است مالك چنين شرطي را معتبر نمي
كه معلوم باشدكه / بچه است و  باشد، مادام لخته خون   -يا علقه -كند مضغه گوشت پاره 

  پرداخت شود.  »غره «، بايد براي آن  زن حامله بوده است
شود، زيرا اصل برائت ذمه و عدم وجوب غره  و راي امام شافعي ترجيح داده مي

آن ظاهر نشده است نبايد چيزي  نگرفته و صورت انسان دركه جنين شكل  ، مادام است
  .)2(واجب باشد

                                         
كه درهمين  ترين آن چيز و غره از نظر شرع داراي معني خاصي است غره هر چيزي يعني نفيس  - 1

  گيرد. قرارمي وردبحثم  فصل

باجماع علما اگر مادر در اثر جنايت بميرد و جنين در شكم او باشد و او را نينداخت و بيرون نيامد،  - 2
شود. ولي اگر ضربه بر شكم مادر وارد شود سپس بعد از مرگ مادر  از بابت جنين چيزي واجب نمي

  اند: كرده جنين بصورت مرده خارج شود در آن اختالف
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  از نظر شرع  »غره «اندازه  
. بنا بحديث ابوبريده بروايت  پانصد درهم است »غره «اند  گفته  شعبي و علماي حنفي

  . اند پنج شتر است گفته . و بعضي داود نسائي يكصدگوسفند است
  است »غره «كردند باينكه ديه جنين  حكم صپيامبر كه از ابوهريره روايت شده است

. امام مالك از ابن شهاب و او از سعيد بن المسيب  كنيز است كه يك عبد يا يك 
كه در شكم مادركشته شود عبدي ياكنيزي ديه  درباره جنين صكه پيامبر كرده است روايت

: چگونه من ديه و  شود.كسيكه برعليه او حكم شده يعني محكوم بود گفت آن داده مي
كشد و  زند و فريادي نمي خورد و حرفي نمي نوشد و نمي كه نمي  غرامت چيزي را بدهم

چنين « »إن هذا من إخوان الكهان« : گفت در پاسخ او ص. پيامبر است »هدر «چنين چيزي 
گفتيم به نسبت جنين زن مسلمان بود و اما به  كه . آنچه» كاهنان است شخصي از برادران 

  :  بت جنين زن ذمي، صاحب بدايه المجتهد گفته استنس
كه  باشد و قبال گفتيم بقول مالك و شافعي و ابوحنيفه ديه آن يك دهم ديه مادرش مي 

. و بقول شافعي ديه ذمي يك سوم ديه  بقول ابوحنيفه ديه ذمي مانند ديه مسلمان است
  .  مسلمان است و بقول مالك ديه ذمي نصف ديه مسلمان است

  شود؟  كسي واجب مي ديه جنين بر چه 
گويند ديه جنين بايد از مال جاني  امام مالك و يارانش و حسن بصري و بصريان مي

گردد و علماي حنفيه و شافعيه و كوفيان  ، پرداخت وكسيكه مرتكب جنايت شده است
ر ، چون قتل جنين قتل خطاء است و ديه آن ب ، ديه بر عاقله است گويند: ديه جنين مي

  شود.  عاقله است زيرا اگر چه قتل مادر عمدي باشد، نسبت به جنين خطاء تلقي مي

                                                                                                         
آن  »غره«اند كه  شود و ليث بن سعد و داود گفته فقهاء مي گويند بابت آن چيزي واجب نميجمهور 

باشد در وقت وارد شدن ضربه و  كه معتبر و مهم است حيات مادرش مي واجب است چون آنچه
  ) مولف (.  ، پس بچه هم حيات داشته است كه مادر حيات داشته است وقت ضربه
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قتل جنين را بر عاقله ضارب  »غره «پرداخت  صكه پيامبر از جابر روايت شده است
اند اگر  گفته . و اما امام مالك و حسن بصري قرار داد، و از شوهر زن و فرزندش آغاز نمود

  .  ، ولي راي اول درستتر است ن نيز مثل ديه قتل عمد استضربت عمدي باشد، ديه جني

شود كه  كسي واجب مي شود يعني براي چه كسي داده مي ديه جنين بچه  

  بگيرد؟
گويندكه ديه جنين بسود وارثان او برابر مقررات شرع  مالكيه و شافعيه و ديگران مي

اند: ديه  شد. برخي گفتهبا گردد و حكم آن مانند حكم ديه موروثي مي اسالمي واجب مي
، پس ديه جنين  ، چون جنين بمانند اندامي از اندامهاي او است جنين از آن مادر است

  .  بويژه براي او است

  ؟  آيا كفاره واجب است
باتفاق نظر علما هرگاه جنين زنده از مادر جدا شود، سپس بميرد عالوه بر ديه، كفاره 

  ؟  كفاره واجب است ده خارج شود، آيا باز هم گردد. اما اگر جنين مر نيز واجب مي
اند: براي جنين مرده نيز كفاره واجب است چون بنا براي  امام شافعي و ديگران گفته  

گويد: كفاره واجب  . ابوحنيفه مي كفاره واجب است او در قتل عمد و خطاء براي هردو،
  .  اجب نيستنيست چون حكم عمد برآن غالب است و درقتل عمد براي اوكفاره و

  .  كفاره آن مستحب است گفته است چون بين عمد و خطاء متردد است امام مالك

 شود  ديه بعد از بهبودي پرداخت مي  

: باجماع نزد ما در جنايت خطاء ديه و خونبها پس از بهبودي و  گفته است امام مالك  
،  ا يا اندام ديگريگردد و اگر استخواني از دست يا پ تندرستي يافتن مجروح، پرداخت مي

ازكسي در صورت خطاء شكسته شد، سپس بهبودي يافت و به هيئت اوليه خويش 
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اگر اندام ناقص باشد يا در آن نقصي . )1(شود اي واجب نمي ، در آنصورت ديه برگشت
گردد و گفته است اگر اين استخوان  پديدار گردد، بر حسب نقص ديه آن تعيين مي

،  كرده است اش را تعيين نام برده و ديه صائي باشدكه پيامبره ، از آن استخوان شكسته
گردد و اگر از جمله آنها نباشد و در  ديه آن پرداخت مي صگفته و عمل پيامبر برابر

اي مشخص نشده بود، ديه آن از روي اجتهاد  سنت از آن خبري نيامده بود و براي آن ديه
  گردد.  معلوم و مشخص مي

 اند كه به نزاع و مشاجره پرداخته  قوميوجود مقتولي در ميان 

و قاتل اي در ميانشان يافته شد  اي بمشاجره ونزاع پرداختند وكشته هرگاه قومي و دسته
  . واجب استكسي او را كشته است ديه مقتول  كه چه دانست آن معلوم نبود وكسي نمي

ا، يكون بينهم من قتل في عميا في رمي« : گفته است صكه پيامبر كرده ابوداود روايت
بحجارة أو بالسياط أو ضرب بعصا، فهو خطأ، وعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن 

كسيكه در شلوغي و  « »حال دونه، فعليه لعنة اهللا وغضبه، ال يقبل منه صرف والعدل
شود و قاتل معلوم نباشد و بوسيله پرتاب سنگ يا شالق يا ضربه عصا  كشته مي جنجال

باشد و ديه آن مانند ديه قتل خطاء است و هركس  د اين قتل قتل خطاء ميكشته شو
كشته شود بايد بابت قتل او قصاص بعمل آيد و هركس مانع اجراي  بصورت عمدي

قصاص شود  يا هركس مانع اجراي حدود الهي اعم از ديه و قصاص شود لعنت و خشم 
  .»شود يض از او پذيرفته نميخدا بر او باد و اعمال خيريه داوطلبانه و تطوع وفرا

                                         
ت مي گويد در اينصورت براي مجني عليه جز درد و الم چيزي پيش و اين مذهب ابوحنيفه اس - 1

كسي ديگري را آنچنان  كه نيامده و مجرد درد و الم قيمت و ارزش مشخصي ندارد و اين مانند آنست
فحش و ناسزا گويدكه قلبش بدرد آيد و براي او غرامتي نيست اگر چه دشنام دهنده بايد تعزيرگردد 

گفته است در اين صورت تاوان آن را   . ابويوسف خالف است ؟ در آن يا مورد قصاص واقع شود
: جاني بايد مزد طبيب و دارو را  گفته است  كند و محمد بن الحسن شيباني بايد حاكم عادل تعيين

  ) مولف بپردازد. (
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  علما اختالف دارند درباره اينكه چه كسي بايد ديه را در اينموارد بپردازد؟ ابوحنيفه
، البته وقتي  كشته يافته شده است كه در ميان آنان اي است كه ديه بر عاقله قبيله  گفته است

نباشدكه قاتل از غير از  پردازدكه اولياي مقتول مدعي اين قبيله ديه بر عاقله مقتول را مي
، يعني اگر اولياي مقتول اين قبيله را قاتل ندانند و قاتل را از غير از اين  اين قبيله است

، مسئول پرداخت ديه  كشته در ميان آنان يافته شده است كه  اي  كنند، قبيله قبيله معرفي
  .  نيست

اند. امام  كرده مقتول نزاع كه با اولياي  كساني است گويد: ديه بر عهده امام مالك مي
: اگر اولياي مقتول قتل را بفرد معيني يا طايفه معيني نسبت بدهند  گفته است  شافعي

  . بعمل آيد در غير اين صورت براي مقتول ديه و قصاصي در ميان نيست »قسامه «بايستي 
آن را به : اين ديه بر عاقله ديگران است مگر اينكه اولياي مقتول  امام احمدگفته است

  آيد. بعمل مي »قسامه «شخص معيني نسبت بدهندكه درآن صورت 
  يعنيباشد  اند: ديه مقتول بر هر دو گروه طرف نزاع مي گفته  ابن ابي ليلي و ابويوسف

  گروه اولياي مقتول و طرف نزاع آنها.
گواهي و  : ديه مقتول بر هر دو گروه طرف نزاع است مگر اينكه  گفته است اوزاعي

كند كه درآن صورت از قاتل   اي از غيرطرفين نزاع قاتل را مشخص ومعين و معرفي نهبي
  شود. گرفته مي ديه و يا قصاص

 كشتن قاتل بعد از اخذ ديه و خونبها 

هرگاه صاحب خون و اولياي مقتول ديه و خونبها راگرفتند برايشان حالل و روا 
 كرده روايت او از جابر بن عبداهللا كه قاتل را بكشند. ابوداود از حسن بصري و   نيست
خداوند مالش را زياد نكند و  « »الأعفى من قتل بعد أخذ الدية« : گفت صكه پيامبر  ، است

  .»نيازنسازدكسيكه بعد از اخذ ديه و خونبها قاتل را بكشد او را بي
:  شنيدم ص: از پيامبر گفت شريح خزاعي كه دارقطني روايت كرده است از ابي

من أصيب بدم أو خبل فهو بالخيار بين إحدى ثالث، فإن أراد الرابعة فخذوا على «:  گفت مي
يديه: بين أن يقتص، أو يعفو، أو يأخذ العقل، فإن قبل شيئا من ذلك ثم عدا بعد ذلك فله النار 
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هركس دچارمصيبت قتل يا زخم و جراحت و لنگي شد، او در  « »خالدا فيها مخلدا
كند، اگر بخواهد  تواند يكي از سه چيز را انتخاب آزاد است و ميانتخاب يكي از سه چيز 

كند، مانع او شويد و بر دستان او بزنيد: يا بايد قصاص  غير از آنها، راه چهارم را انتخاب
گردد يا جاني را عفوكند يا ديه وخونبها را بگيرد. اگر يكي  شرعي را بپذيرد و خواهان آن

رد و خالف آن را رفتارنمود، آتش جهنم ازآن او است و از آنها را پذيرفت سپس تجاوزك
اند  گفته ، قاتل را كشت برخي از علما . هرگاه ولي مقتول بعد از آن»ماند جاودانه درآن مي

، اگر  كه مستقيماً و ابتداء مرتكب قتل شده است پس ولي قاتل اولي كسي است او مانند
تواند او را عفوكند وليكن  ست ميكشد و اگر خوا كند و مي خواست او را قصاص مي

، معذب خواهد شد.  قاتل دوم در آخرت چون برخالف دستور شارع رفتار كرده است
كه او  اند بطور حتم ، بايدكشته شود و نبايد حاكم اجازه دهد، برخي ديگر از علما گفته

اكم اختيار او در دست حاكم است و بسته براي حاند  گفته گردد. بعضي مورد عفو واقع
  طريق را براي او پيشنهاد كند.   كدام  كه  است

 برخورد دو سوار با هم 

كردند و برخورد نمودند و هر   اند: هرگاه دو سوار با هم تصادم گفته  ابوحنيفه و مالك
. اما  مردند بايستي هريك از آنها ديه ديگري را بپردازد و ديه هردو ديه بر عاقله است ود

بايد نصف ديه ديگري را بپردازند چون هريك از آنها با عمل  گفته است هريك شافعي 
  . كشته شده است  خود و رفيقش

  ضمانت صاحب حيوان = صاحب حيوان ضامن اعمال آن است  

هرگاه حيوان شخصي با دست يا پا يا دهانش بچيزي آسيب برساند، صاحب آن 
شافعي و ابن ابي ليلي و  باشد و بايد غرامت آن را بپردازد و اين قول ، ضامن مي حيوان

،  اند: اگر سوار يا افسار كش يا راننده حيوان گفته . مالك و ليث و اوزاعي  ابن شبرمه است
، حيوان را بدين عمل وادار نكرده باشد، ضامن آن نيست اگر سببي  بوسيله زدن يا حركتي

اشد، آن كردن چيزي واداشته ب ، حيوان را به تلف دركار باشد و يكي ازاشخاص فوق
كننده را دارد. چنانچه صاحب حيوان بعمد حيوان را بارتكاب جنايت  شخص حكم تلف
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،  موجب قصاص وادارد، بايد از صاحب حيوان قصاص بعمل آيد، چون در اين صورت
باشد، پس صاحبش مرتكب  حيوان بمنزله آلت و وسيله ارتكاب جنايت صاحبش مي

، موجب پيش  قصد و اراده عمدي صاحبش . و اگر حيوان بدون جنايت عمدي شده است
آمدن جنايت شد، اگر موجب ديه باشد ديه برعاقله است و اگرمالي به وسيله حيوان تلف 

  گردد. كه حيوانش مرتكب جنايت شده است پرداخت مي  شود، غرامت آن از مال جاني
ي را لگد گويد: اگركسي سواربر حيواني باشد و آن حيوان با پاهايش انسان ابوحنيفه مي

كند، ليكن اگر  تواند پشت سر خود را كنترل  اي ندارد، چون سوار نمي بزند و بميرد ديه
تواند  باشد، چون او مي حيوان با دستهايش موجب تصادم يا آسيبي بشود، سوار ضامن مي

كسي  كار منصرف سازد. و گفته است هرگاه  كند و آن را از آن  حيوان را از جلو كنترل
راند و از آن زين يا لگام يا باري و چيزي افتاد و به انساني برخورد كرد،  مي حيواني را

  باشد و بايد غرامت و تاوان آن را بپردازد.  راننده حيوان ضامن مي
، در شب يا در روز، آسيب رساند، صاحب  گريخت و بمالي يا انساني هرگاه حيواني

كسي  . هرگاه  دي نداشته استحيوان ضمانتي بعهده ندارد، چون در آن تعمدي و قص
سوار بر چهارپائي شد و مردي ديگر آن چهار پا را زد يا سيخنك زد و انساني را زير 

،  كشت كرد و او را كرد و با كسي تصادم  دست و پا گرفت يا جفتك و لگد زد، يا رم 
ك كه حيوان را زده يا سيخن كسي است  ، بلكه خسارت و تاوان بعهده نيست سوار ضامن 

كننده را لگد زد و مرد  . اگر چهار پا خود آن شخص تحريك نموده يا رم داده است
  كار بوده است و سوار تقصيري ندارد.  باشد، چون خودش سبب آن  خونش هدر مي

، خونبها و ديه  اگر چهار پا سوار را در اثر تحريك آن شخص به زمين زد وكشت
رگاه چهارپائي در سر راه خود، شاشيد يا . ه كننده است مقتول بر عاقله شخصي تحريك

رفت و شخص ديگري در اثر آن پايش لغزيد، و هالك شد،  مدفوع انداخت و راه مي
  .  صاحب حيوان ضامن نيست حتي اگر آن را نگاه داشته بود، باز هم ضامن نيست

 افساركش و سوار و راننده چهارپا ضامن خسارت آن چهارپا هستند
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حيوان را در دست داشته باشد، باكسي بر آن سوار باشد يا كسي كسي افسار   هرگاه 
كرد و بدان ضرر رساند، آن شخص ضامن زيان و ضرر   آن را براند و با چيزي تصادم

راند و  . حضرت عمركسي راكه اسبش را مي كه حيوان واردكرده است  ، عملي است
  ا نمود. ، محكوم به پرداخت ديه و خونبه شخصي را زير پا گرفت وكشت

گويند در هيچيك از اين حاالت اين اشخاص ضامن نيستند، چون  ظاهريه مي  
 »جرح العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس« : گفت صپيامبر

باشند و در معادن  آسيب حيوان و افتادن در چاه آب و آسيب ديدن در معدن هدر مي «
  .»باشد وگنجينه و دفينه خمس مي

كه چهار پا افساركش و سوار و راننده   باشد، اين سخن ظاهريه وقتي درست مي
كند، براي آن ضمانتي  نداشته باشدكه در اين صورت باجماع علما چيزي راكه حيوان تلف

  وجود ندارد. 

 باشد كه نگه داشته شده و متوقف مي  ضمانت نسبت به حيواني

ب رساند، بقول ابوحنيفه صاحبش ضامن كه متوقف است اگر بچيزي آسي اما حيواني
باشد حتي اگرصاحبش آن را درجاي خويش و محل مناسب نيز بسته  خسارت آن مي

من وقف « : گفت صكه پيامبر باشد از نعمان بن بشير روايت است باشد، باز هم ضامن مي
 »ندابة في سبيل من سبل المسلمين، أو في سوق من أسواقهم،فأوطأت بيد أو رجل فهو ضام

هركس چهارپائي را در يكي از راههاي مسلمين متوقف سازد يا در يكي از بازارها نگه «
دارد وآن چهارپاكسي با دست يا پا لگد زد يا آسيب رساند شخص صاحب آن ضامن 

  .»باشد مي
گفته است اگر چهارپا را بنحو  . امام شافعي كرده است دارقطني اين حديث را روايت

كرده بود و نگه داشته بود ضامن نيست و اگر چنين  سب متوقفشايسته و در محل منا
  .  نباشد ضامن است

  كه حيوانات تلف مي كنند  ها و چيزهائي كشت و زرع و ميوه ضمانت نسبت به
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گويند: اگرحيوان در روز  جمهور علما ازجمله مالك و شافعي و اكثر فقهاي حجاز مي
،  ضامن نيست زيرا در عرف و عادت مردمكسي يا مال غير را تباه سازد، صاحب حيوان 

كنند و صاحبان حيوانات عرفا و عادتا  صاحبان باغها و بستانها در روز از آنها محافظت مي
كه با  كسي   گردانند، پس ها آنها را به خوابگاه برمي گذارند و شب در روز آنها را آزاد مي

خارج شده و خود سبب  كند ازراه و رسم مردم اين عادت و عرف عمومي مخالفت مي
كه مالك حيوان همراه آن نباشد و  . البته اين وقتي است تضييع مال خود شده است

، خواه  كرده است كه حيوان تلف اگرخود مالك همراه حيوان باشد او ضامن چيزي است
سوار بر آن باشد يا آن را براند و يا زمام و افسار آن را بدست داشته باشد يا نزديك آن 

  اده و خواه آن را با پا يا دست يا دهان تلف كند. ايست
اندكه امام مالك از ابن شهاب و او از حرام بن سعيد بن  كرده آنان بحديثي استدالل

: شتر براء بن عازب داخل بستان مردي شده بود و زيان و  كه كرده است المحيصه روايت
، در  و بستان موظف است كرد باينكه صاحب باغ حكم صخسارتي ببار آورده بود پيامبر

كند و اگر چهارپايان در شب چيزي را  روز از بستان و باغ خود، مواظبت و محافظت
  باشند. كنند و تلف نمايند، صاحبان آنها ضامن مي تباه

باشد.  است ولي مشهور مي »مرسل «: اين حديث اگرچه  ابوعمر بن عبدالبرگفت
اند و فقهاي  اد مورد اعتماد آن را روايت كردهدانسته و افر» مرسل «پيشروان حديث آن را 

  اند.  كرده اند. و در مدينه نيز بدان عمل  كرده و آن را پذيرفته حجاز بدان عمل
  كرده باشند. كه اهل مدينه و باقي اهل حجاز بدان عمل و كافي است

،  ت، اين حديث براي مدينه و امثال آن صادق اس گفته است از علماي مالكيه  »سحنون «
  كه  كه باغها و بستانهايشان داراي ديوار جداگانه هستند و محصورند و اما در جاهائي

كه ديوار ندارند و بهم  كشتزارها بهم پيوسته هستند و مانع ندارند و همچنان باغهائي
باشند، كه چهارپايانشان تلف  پيوسته هستند، صاحبان چهارپايان ضامن چيزهائي مي

اند اگرمالك حيوانات  ز و خواه در شب باشد. علماي حنفيه گفتهكنند، خواه در رو مي
همراه آنها نباشد چه شب باشد يا روز ضامن آنها نيستند بخاطر همان حديثي كه قبال نقل 

جرح =  «علماي حنفيه همه اعمال حيوانات را قياس بر  »جرح العجماء جبار...« شد:
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ها باشد دراين صورت اگرمالك آنها را سوق اند. اگر مالك آنها همراه آن كرده آنها »زخم
كنند. اگرآنها را دنبال خود بكشد يا سوار  كه تلف دهد در هر صورت ضامن چيزي است

كنند وضامن چيزي  بر آنها باشد تنها ضامن چيزي است كه با دهان يا با دست تلف
حنفيه بدان كه  اند: حديثي گفته كنند. جمهور علما در جواب آنان نيستندكه با پا تلف

. البته اين  اند، عام است و وسيله حديث براء بن عازب تخصيص يافته است استدالل كرده
اگر چهار  «:  گفته است  ها است و درباره غير آنها ابن قدامه در مغني كشت و ميوه  درباره

، خواه شب باشد يا روز،  كند، صاحبش ضامن آن نيست كشت و زرع را تلف پا غير از
  . »كه در دسترس او نباشد كه دست صاحب حيوان بر آن نباشد، يعني مادام مادام

كه بدور آن ديوار كشيده  زاري گوسفندي شبي بكشت گله كه  نقل شده -قاضي  -از شريح 
باشد. و شريح اين آيه را  گوسفند ضامن مي گله  كرد باينكه صاحب بودند، رفت و او حكم

±øŒÎ) ôMt...+ خواند: x tΡ ÏµŠÏù ãΝoΨ xî ÏΘöθ s)ø9 گله قرم در   كه  وقتي« ].78األنبياء: [ _∪∇∠∩...#$
آيد نه درروز. ولي  . درشب پيش مي وگفته نفش = چريدن بدون شبان »آن چريده برد

گفته است اگر روز هم باشد صاحبش ضامن است چون آنها را آزاد گذاشته و  ثوري
 »جرح العجماء جبار«كه فرمود  داريمرا نيز  ص. بعالوه ما قول پيامبر كرده است  كوتاهي

كه درآيه آمده است مراد از آن » نفش «. و اما  . و بموجب آن هدر است كه متفق عليه است
كه حيوانات با   كه اين در مورد كشتي است چريدن در شب مي باشد و طبيعي است

باشند ولي  ق ميسازند و بچراي در آن عالقه دارند و مشتا ، آن را تباه مي چريدنشان در آن
كرد، چون اشتهاي  توان غيركشت و زرع را برآن قياس در غيركشت چنين نيست پس نمي
  .  . پايان سخن مغني  حيوانات بچريدن درآن بيشتر است

 كنند  كه پرندگان آن را تلف مي  ضمانت چيزي

گويند: زنبور عسل و كبوتر و مرغابي و مرغ و پرندگان حكم  برخي از علماء مي
كه آنها را نگهداري مي كند و در روز آنها را آزاد كند و دانه   رپايان را دارند و كسيچها

شوند و آزاد  بردارند صاحب آنها ضامن نيست چون عادتاً و عرفاً اينگونه پرندگان رها مي
  شوند. گذاشته مي
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اند اگر صاحبانشان آنها را رها كنند و چيزي را تلف نمايند ضامن  برخي ديگر گفته
كه پرنده شكاري مانند صقر و باز داشته باشد و آن را رهاكند  كسي  باشند. و همچنين  مي

باشد و اين راي صحيح  و پرندگان و حيوانات مردم را تلف و تباه سازند اوضامن مي
  . است

 كند  كه سگ يا گربه آن را تلف مي ضمانت چيزي

  زاد و رها سازد و  آن را آ كند و  گزنده نگهداري كسي كه سگ :  در مغني آمده است
كرد، درشب يا در  كسي را سوراخ كسي را گاز گرفت يا حيواني راگازگرفت يا جامه

، چون او با نگهداري چنين  كرده است كه تلف ، ضامن چيزي است روز باشد صاحب آن
اش شده  كسي بدون اجازه او داخل خانه . مگراينكه كرده و مقصراست چيزي خودكوتاهي

كه بدون اجازه وارد خانه او شده  ، چون آن شخص كه درآن صورت ضامن نيست باشد،
كه سگ او راگاز بگيرد و  گرديده  است مرتكب عدوان و تجاوز شده و خود سبب

، صاحب خانه  اگركسي با اجازه صاحب خانه وارد خانه او شد و سگ او راگاز گرفت
  .  باشد، چون او خود سبب اتالف شده است ضامن مي

كسي سر نهاد يا  ، موجب تلف شد، مانند اينكه در ظرف گر سگ بغير از گاز گرفتنا
گزنده اختصاص ندارد.  ، چون اين عمل به سگ درآن شاشيد، صاحب سگ ضامن نيست

خورد،  كرد كه جوجه مردم را مي اي را نگهداري مي هرگاه كسي گربه «:  قاضي گفته است
 باشدكه سگ كه ضامن چيزي مي  مانگونهكند، ه كه تلف مي  ضامن چيزي است او

گربه به جوجه  كندكه شب باشد يا روز ولي اگر كند. وفرق نمي اش تلف مي گزنده 
كرده است همانگونه كه  كه تلف خوردن عادت نكرده باشد، صاحبش ضامن چيزي نيست

دون اي نزد انساني حاضر شد، ب اي يا گربه گزنده باشد. اگر سگ درباره سگ نيز چنين مي
گردد آن شخص  كرده باشد و موجب تباهي چيزي كرده يا انتخاب داري اينكه او آنها را نگه

باشد و او درآن  ، چون خود سگ يا گربه موجب تلف شدن و سبب آن مي ضامن نيست
  .»دخالتي ندارد

  شود  كشته نمي  كه  شود و حيواني كشته مي  كه  حيواني
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دستوركشتن آنها را داده باشد.  صشوند كه پيامبر كشته مي  از حيوانات تنها چيزهائي
. و هر  ، و وزغ = نوعي قورباغه گزنده ، سگ ، مار، كژدم ، موش ، عقاب كه عبارتند از: غراب

حشي  داشته باشد حكم اينها را دارد مانند: زنبورموذي و پلنگ و گربه و كه ضرر  جانوري
  اگر چه حمله نيز نكرده باشند. شوند  كشته مي و شير وامثال آنها اين جانوران 

دستورداد كه پنج جانور فاسق و تباهكار را  ص: پيامبر گفته است  حضرت عايشه
، موش و  دم گژ ، عقاب يا صقر، : غراب بكشند چه در سرزمين حرام باشد يا در زمين حل

مده از حديث ام شريك آ »صحيحين «اند. در  كرده . بخاري و مسلم آن را روايت گزنده سگ
. پس هر وقت  »دستور داد وزغها را بكشند و آنها را فاسقك ناميد صكه پيامبر«  : است

كشتن درندگان  كشته شوند دركشتن آنها ضمانتي وجود ندارد. و همچنين  اين جانوران
  ديگر و حشرات اگر چه اهلي نيز شده باشند و دراين سخن اجماع علما وجود دارد.

شود مگر اينكه ازحد خود تجاوزكرده  پرداخت قيمت ميكه قتل آن موجب  مگر گربه
هدهد) و مورچه و  ( -. مرغ شانه بسر باشدكه درآن صورت ضمانت برآن نيست

گنجشك است و قورباغه غير از وزغ اينها و امثال  زنبورعسل و پرستو و صردكه نوعي
 صپيامبر كه ضرري ندارد نبايدكشته شوند. نسائي از ابن عمر روايت كرده كه اينها

من إنسان يقتل عصفورا، فما فوقها بغير حقها إال سأله اهللا يوم القيامة عنها، قيل يا رسول « : گفت
گنجشكي يا جانور  هركس  « »اهللا: وما حقها؟ قال: يذبحها ويأكلها، وال يقطع رأسها ويرمي بها

ا بازخواست كوچكتر ازآن را بكشد و حق آن را مراعات نكند خداوند در روز قيامت او ر
كه ذبح  ؟ فرمود: آنست گونه جانوران چيست  گفتند: اي رسول خدا حق اين كند. مي

و  »كنند و آنها را دور بريزند  شرعي شوند و گوشتشان را بخورند نه اينكه سرشان را قطع
. از  كند و بر او ضمانتي نيست كه توبه كسي اين نوع جانوران را بكشد بر او است هرگاه

، زنبور  مورچه «كرد:   ازكشتن چهار جاندار نهي صكه پيامبر روايت است ابن عباس
  .  »، شانه بسر و صرد كه نوعي گنجشك كوچك است عسل

  چيزهائي كه ضمانت در آنها نيست   



  1795     ديه  
  

  

هرگاه وقوع جنايت بسبب خود ظالم متجاوز رخ دهد يعني ظالم متجاوز خود سبب 
است وقصاصي برآن نيست و ديه نيز ندارد وقوع جنايت برخود شود اينگونه جنايت هدر 

  : از جمله
كه  كند يا بشكند يعني شخصي كسي ديگري راگاز بگيرد و دندانش سقوط  -1

گاز گيرنده افتاده  كند در نتيجه دندان كرد خود را از دست او خالص گازگرفته شده سعي
شده  كه براي دفاع ازخود مرتكب اين عمل كسي كنده شد، دراين صورت يا فكش

. بخاري و مسلم از عمران بن حصين  مسئوليتي ندارد چون او تجاوزي نكرده است
كرد كه دست  اندكه مردي دست مردي ديگر راگازگرفت وآن مرد سعي كرده روايت

گازگيرنده افتاد، آنان داوري را  كشد درنتيجه دو دندان پيشين خويش را ازدهان او بيرون
آيا  « »يعض أحدكم يد أخيه كما يعض الفحل ...الدية لك« :بردند، او فرمود صبحضور پيامبر

. » !!... براي تو ديه و خونبهائي نيست ؟ گيري شما مانند شتر نر دست برادرت راگاز مي
  : بايد ديه او داده شود ولي اين حديث حجتي است برعليه او.  گفته است  مالك
  كسي بخانه ديگري سركشيد و نگاه : هرگاه كردن در خانه ديگران بدون اجازه  نگاه  -2

كردن تعمدي نداشت بر  كرد، خواه از الي در يا سوراخي يا امثال آن باشد اگر در اين نگاه
  .  او باكي نيست

:  نظر و نگاه ناگهاني سوال شد. گفت درباره صكه از پيامبر كرده است روايت مسلم
به علي  صاند و پيامبر يت كرده. ابوداود و ترمذي روا»يت را بگردان رو « »اصرف بصرك«

نگاه نياور  لرا بدنبا نگاه « »التتبع النظرة النظرة، فإن لك االولى، وليست لك الثانية« : گفت
  . » چون نگاه اول بنفع شما بخشيده شده و نگاه دوم بنفع شما نيست

كرد او حق  كسي سر كشيد و نگاه  بعمد و بدون اجازه صاحب خانه بخانه  كسي اگر
روايت  هريره. احمد و نسائي از ابو را كور كند و بر او ضمانتي نيست  رد چشمشدا

من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، ففقأوا عينه فالدية له، وال « : گفت صاند كه پيامبر كرده
از باال بخانه قومي نگريست بدون اينكه آنان اجازه داشته باشند و  هركس « »قصاص

. بخاري و » و قصاصي نيست ديهب رساندند براي چشمش كوركردند يا آسي چشمش را
لو أن رجال اطلع عليك بغير إذن، فخذفته « : گفت صاند كه پيامبر مسلم از او روايت كرده
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كرد وتو  از باالي خانه شما بشما نگاه مردي اگر « »بحصاة ففقأت عينه،ما كان عليك جناح
چشمش راكوركردي يا آسيب رساندي وي سنگ ريزه انداختي و  بهاجازه نداده بودي و 

 صكه مردي از سوراخ در خانه پيامبر . از سهل بن سعد روايت شده» بر توگناهي نيست
كرد و بدان  را بدان شانه مي سركه موي  اي در دست داشت شانه صكرد و پيامبر نگاه مي
اگرمن  « »نظرلو أعلم أنك تنظر، لطعنت بها في عينك، إنما جعل االذن من أجل ال« : مردگفت

. براستي اجازه  كردم كني اين شانه را درچشم شما فرو مي كه شما نگاه مي  مي دانستم
باشند  و علماي شافعيه و حنابله براين راي مي .»ندا خواستن را براي نگاه كردن قرار داده

  اند.  مستمسك قرار داده و اين حديث را
اند: اگر كسي بدون اجازه  گفته حنفيه و مالكيه در آن مخالفت ورزيده و علماي

يا او را با  كرد  اي پرتاب صاحب خانه بدان نگريست و صاحب خانه به وي سنگ ريزه
باشد چون اگر آن مرد داخل  اي زد و بوي آسيب رساند صاحب خانه ضامن مي شاخه

كند و تماس برقرار   خانه او شود و بدان بنگرد و بدون نزديكي جنسي با زنش مباشرت
گناهي مجازاتي  چون چنين  رساند.د حق ندارد چشمش را كور كند يا به وي آسيبي بنماي

كه گذشت مخالفت دارد. ابن القيم   بدين سنگيني ندارد و اين عمل با احاديث صحيحي
اند كه  : اين سنتها را بدين دليل رد كرده جوزي راي اول را ترجيح داده است وگفته

كندن چشم را در برابر كندن چشم روا داشته  اوندخدباشند، زيرا  مخالف با اصول مي
. لذا اگر كسي با زبان بركسي مرتكب جنايت شد زبانش  است نه بسبب جنايت نظر كردن

گوش او را  گوش فرا داد، كرد و به وي كنند. و اگركسي استراق سمع را قطع نمي
كه  باشند و چيزي ول مياند از بزرگترين اص كه رد شده شود اين سنتهائي برند.گفته مي نمي

كه با اين سنن موافق باشد و  اصول است نه چيزي خالفبا اين سنتها مخالف باشد، 
  گوئيد:  سخن شما كه مي

خداوند چشم در برابر چشم قرار داده است اين حكم در قصاص است و در  شرع «
توان  ميباشد و اما اندام و عضو متجاوزي كه جز با سنگ انداختن بدان ن قصاص حق مي

شود. و  تجاوز آن را دفع نمود از مصاديق مثبت و منفي اين آيه نيست و آيه شامل آن نمي
كرده و با قرآن مخالفتي  آن را بيان  م، حك آيه درباره آن حرفي نزده است و سنت ابتداء
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 كور كردن در قصاص است و غيراز دفع حمله كوركردن غيراز چشم   ندارد و اين چشم
 ، چون مقصود آنست ضروري را ازخويش دفع سانترين شيوه و وسايل استكننده به آ 
كه  كسي  كار را بكند. اما اين نيست با شمشير اين زمكند، هرگاه دفع با عصا ممكن باشد ال 

كرد، چون  توان از آن احتراز و پرهيز شود نمي مرتكب تجاوز مي »نامحرم «كردن به   با نگاه
كه  ، كننده است كننده و حمله كند و كار او غير ازكار جنايت مياو پنهاني و دزديده نگاه 

كردن معموال و غالباً پنهاني صورت  هنوز تجاوزش تحقق نپذيرفته است و اين نگاه
بيند، اگرشخص صاحب خانه را  كند او را مي كه او را مشاهده مي كسي گيرد و تنها مي

 ممكنكند، برايش   ر وقوع آن استداللكنند كه بايدگواهان و بينه احضار كند و ب مكلف 
كند. جنايت  نيست و اگربه اوگفته شودكه اين تجاوز و عدوان را به آسانترين وسيله دفع

  كند. جنايت عدوان و تجاوز با نگاه عدوان و تجاوز و عدوان را به آسانترين وسيله دفع
سالم اين را ا كامل  يعتگردد و شر رود و ضايع مي كردن بخودش و حريمش هدر مي

ترين راه براي حفظ  كسي ضايع شود پس نيكوترين راه ممكن وشايسته  كه حق پذيرد نمي
بيان شده و هيچ نص معارضي هم  صكه در سنت پيامبر ما ودفع جاني و متجاوز آنست

. زيرا او سنگ  صاحب خانه درست نيست داختنكه سنگ ان گفت توان  ندارد و نمي
كه آن را در معرض تلف قرارداده است و او را  اوز گراستاندازد، و اين چشم تج مي

  كه با نگاه  كرده است و سنگ انداز به او ظلمي نكرده است و او است  بهالكت نزديك
 كاملترو بزرگتراز آنست حق شده است و شريعت اسالم  مكردنش مرتكب خيانت و ظل

نمايد و او را بعد از  كند ضايع  خويش دفاع كوشد از كه هتك حرمتش شده و مي كسي 
كند و مومنان حكم خداوند را  اقامه بينه به تعزير حوالت دهد. پس خداوند حكم مي

  . . پايان سخن ابن القيم »دانند مي حكمبهترين و نيكوترين 
كسيكه  بخاطر دفاع از جان و مال و ناموس خود مرتكب قتل شود: كه كسي  -3

خود يا جان ديگري يا براي دفاع ازمال خود يا شخصي يا حيواني را براي دفاع از جان 
مال ديگري يا براي دفاع از آبرو و ناموس خود بكشد و مرتكب قتل شود، چيزي بر او 

باشد و اگر براي دفع ضرر جز  ، چون دفع زيان و ضرر از جان و مال واجب مي نيست
. مسلم از  شود و چيزي بر قاتل نيست اي و راهي نباشد، مرتكب قتل مي قتل چاره
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 : اي رسول خدا اگر آمد وگفت صمردي بحضور پيامبر : گفت  كه  ابوهريره روايت كرده
: اگربا  گفت  مال خود را به وي مده«:  گفت  ؟ كنم كارش  كسي آمد و قصد مال مرا كرد چه

تو   : تگف  شود؟ مراكشت چه مي : اگر گفت  با وي بجنگ :  گفت  من جنگيد چه طور؟
گفته  ابن حزم »رود او بجهنم مي :  گفت  شود؟ : اگراو راكشتم چه مي گفت .  شهيد هستي

: اگر دزدي يا غير دزد خواست مال شخصي را بظلم بگيرد اگر صاحب مال بتواند  است
بكشد و اگردراين حال  اوراكه  متجاوز را بنحوي طردكند و مانع اوشود برايش جايزنيست

كه ممكن است دزد از  داد نتظار داشت و احتمال ميا اگر كشت بايد قصاص شود و او را
او سبقت بگيرد و او را بكشد دراين صورت صاحب مال دزد را بكشد و بروي چيزي 

  كند .  نيست چون از نفس خويش دفاع مي

  كه بخاطر دفاع مشروع مرتكب آن شده است   قتل مرتكب ادعاي

موس و آبرو و يا دفاع از مال كه بخاطر دفاع از جان يا نا گرديد قاتل مدعي هرگاه
كند وگواه آورد قول او پذيرفته  كه اقامه بينه  ، اگر توانست گرديده است  مرتكب قتل مقتول

اي بر او نيست و اگر بر دعوي خويش اقامه بينه نكرد، قول او  و ديه قصاصشود و  مي
  گردد، اگذار ميشود وتعيين تكليف ومجازات او به اولياي مقتول موكول و و پذيرفته نمي

اصل  چوننمايند.  كنند و اگر بخواهند او را قصاص مي كه اگر خواستند او را عفو مي
  گردد.  برائت است تا اينكه عدم برائت و محكوميت ثابت مي

،  حضرت علي سوال شدكه اگركسي مردي را همراه زنش يافت و هر دو را كشت از
چهارگواه دال برارتكاب زنا بياورد بدست  بايدكرد؟ او جواب داد: اگر نتواند كار  چه

هرگاه » فليعط برمتهإن لم يأت بأربعة شهداء «شود تا او را بكشند:  سپرده مي مقتولاولياي 
كنند تا او را بكشند و اگرقاتل  كند او را تسليم اولياي مقتول مي قاتل نتوانست اقامه بينه

باينكه قتل در راه دفاع  دكر  اعترافكند و صاحب خون و ولي مقتول  نتوانست اقامه بينه
گردد و قصاص و ديه از او  گرفته است مسئوليت از عهده قاتل ساقط مي  مشروع صورت

  شود. ساقط مي
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او روزي  «كه  كرده است سعيد بن منصور درسنن خود از عمربن خطاب روايت 
 دود و كه دريبافت مردي شمشيري خون آلود در دست دارد و مي مشغول صرف غذا بود

آمد و نزد او نشست و  دوند، آن مرد پيش عمر كنند وبدنبال او مي را تعقيب مي گروهي او
كردند رسيدند و گفتند: اي امير مومنان اين شخص يكنفر از  تعقيب مي كه او را گروه   آن

: اي امير  گفت  گويند؟ : چه مي . حضرت عمر خطاب بدان مردگفت كشته است ما را
هاي همسرم را مورد ضربت قرار دادم اگر كسي در ميان رانهاي او بوده مومنان من ران

گفتند: اي اميرمومنان او   گويد؟ : او چه مي گفت . عمر خطاب به آن قوم ام باشد او را كشته
  .» كه ضربت بر ميان آن مرد و دو ران آن زن وارد آمده است ضربتي با شمشير زده است

إن عادوا « : داد سپس آن را به وي پس داد وگفتو تكان  شمشير او را گرفت عمر
 وكه ا . و از زبير روايت شده » كردند همين عمل را تكراركن اگر بارديگر نيز چنين « »فعد

گفتند:  روزي ازسپاه عقب مانده بود وكنيزي همراه او بود. دو مرد پيش او آمدند و به وي
كنيزرا  . سپس گفتند: اين نها انداختكه داشت بسوي آ . او طعام و خوراكي چيزي بما بده

هردو را با يك ضربت بدو  كهبراي ما بگذار و او چنان ضربتي برآن دو مرد وارد آورد 
  كرد.  نيم 

گفته است اگر قاتل ادعا نمودكه مقتول باو حمله نموده است و او براي دفاع   تيميه ابن
دند. اگر مقتول شخصي معروف كشته است و اولياي مقتول اين سخن او را انكاركر او را

كه محل تهمت وگمان نبود، قول قاتل  كشته شده   و در جائيباشد به نيكي و خوبي بوده 
ف به نيكي  شود و اگر مقتول معروف به فجور وفسق بوده باشد و قاتل معرو پذيرفته نمي

قتول شود، مشروط بر آنكه قسم بخورد بويژه اگر م وخوبي باشد، قول قاتل پذيرفته مي
  بوده باشد.  كار معروف تعرض بقاتل را داشته و اين بقهسا

   كه به وسيله آتش تلف شود چيزي ضمانت

گرفت و  كند و بادي وزيدن  بطور عادي در خانه خويش آتش روشن كسيكه
ونه گرديد، هيچگ  هائي ازآن آتش بهوا پريد و موجب سوختن شخصي يا مالي شراره

 عبدالعزيز بن حصين و او از يحيي بن يحيي غساني نقل . وكيع از بر او نيست ضمانت
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 اي جهيد و چيزي را : مردي براي خود آتش افروخت و از آن آتش شراره گفت  كه  كرده 
كه   اش بود سوزاند و دراين باره به عبدالعزيز بن حصين نوشت كه مربوط به همسايه

كه به وسيله زبان بسته  يزيچ « »العجماء جبار«:  گفته است صچنين جواب داد: پيامبر
  داشته باشد.  »عجماء «ه آتش نيز حكم  ك كنم گمان مي  . و من» تلف شود هدر است

 و زرع ديگري  كشت كردن  تباه

كرد وكشت و زرع ديگري را تباه  خود را بيش ازحد معمول آبياري زمين اگركسي 
زآن اطالع نداشت باشد و اگر آب از جائي جوشيد و بيرون آمدكه ا ساخت ضامن مي

  .  ، چون تعدي و تجاوزي از او سر نزده است ضامن نيست

  كشتي شدن  غرق

باشد و با آن مردم و چهار پايانشان را عبور دهد. اگر بدون  شتهدا كشتي كه كسي 
كشتي در قبال  كشتي غرق شد و خود سبب غرق شدن آن نشده بود، صاحب دخالت او،

در غرق شدن آن دخالت داشته باشد و مقصر باشد ضامن تلفات آن ضمانتي ندارد و اگر 
  .  آن است تتلفا

 طبيب و پزشك  ضمانت

علما اتفاق نظر دارند در اينكه اگر انساني فهم و درايت و تجربت پزشكي  همه
كند، و اين مداوا و معالجه او موجب رساندن  نداشته باشد و بيماري را مداوا و معالجه

باشد و ضامن است و بايد  او مسئول اين جنايت خود مي رستيبدآسيبي به بيمارگردد، 
كند، چون اين عمل او در اين شرايط تعدي و ظلم  ضرري راكه وارد آورده است جبران

. زيرا عمرو بن  آيد، و بايد از مال خود غرامت بپردازد و ضمانت در مال است بحساب مي
من تطبب، ولم « : گفت صمبركه پيا كرده است  از پدرش و او از جدش روايت شعيب

كه طبابت كند و قبال طبابت او معلوم نباشد اگر  كسي« »يعلم منه قبل ذلك الطب، فهو ضامن
.  نسائي و ابن ماجه و. بروايت ابوداود »باشد گردد ضامن مي  موجب زيان و ضرري

 برايم نقلكه پيش پدرم آمده بود   : يكي از هياتهايي عمربن عبدالعزيز گفت عبدالعزيز پسر
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أيما طبيب تطبب على قوم ال يعرف له تطبب قبل ذلك فأعنت فهو « : گفت صكه پيامبر كرد 
وطبابت او پيش ازآن معروف وشناخته شده  كند كه براي قومي طبابت طبيبي  هر« »ضامن

  . بروايت ابوداود.»باشد نباشد و او به بيمارضرري رساند او ضامن مي
زم  گويند بروي ال كرد، فقهاء مي درمعالجه و مداوا اشتباهاگر طبيب عالم بطبابت  ولي

چنانچه بيمار  -.  است ديه بيمار را بپردازد و اين ديه بر عاقله او است بنا براي اكثر فقهاء
شود بلكه ديه واجب است چون معالجه با اجازه بيمار بوده  بميرد قصاص واجب نمي

   - است 
شود. دراينكه طبيب را ضامن  ك واجب ميديه از مال خود پزش اند گفته بعضي 

شان و در  براي مواظبت بر حفظ ارواح مردم و آگاه ساختن پزشكان بوظايف ندا دانسته
باشد. از امام  ، مي گرفتن احتياطات الزم دركارهايشان كه متعلق بزندگي مردم است  پيش

  شود.  كه چيزي بر طبيب واجب نمي  مالك روايت شده

 افضاء  كند =  ايل جلو و عقب زنش را يكيپرده ح كه  مردي

كرد و منجر به افضاء شد يعني پرده فاصله بين سوراخ  مردي با زن خود جماع  هرگاه  
. اگرزنش بزرگ سال باشد و  جلو و عقب او را از بين برد و هر دو مجري را يكي ساخت

عمولي باشد مرد داشته باشد و براي امثال او م حيتمعموال براي جماع و همخوابگي صال
باشد ولي اگر زن خردسال باشد و معموال امثال او براي  ضامن نيست و بر او چيزي نمي

  همخوابگي تناسب نداشته باشد، بايد ديه آن را بپردازد. 
باشد و بمعني جماع و  بمعني مكان وسيع مي كه گرفته شده» فضاء «افضاء از ماده  كلمه

.y#ø‹x+ فرمايد: مي كه خداوند همخوابگي نيزآ مده است uρ …çµ tΡρä‹ è{ ù' s? ô‰ s% uρ 4 |Ó øùr& öΝà6 àÒ÷è t/ 

4’ n<Î) <Ù ÷èt/...∩⊄⊇∪_  :گيريد درحاليكه با  تان پس مي چگونه مهريه را از زن مطلقه « ].21[النساء
 صكه پيامبر نيز آمده است زدن. و بمعني لمس و دست »ايد وي همخوابه شده

كه با دست خود آلت تناسلي  كسي « »إلى ذكره، فليتوضأإذا أفضى أحدكم بيده « فرمايد: مي
كه   كرد و دست زد وضويش باطل است بايد وضو بگيرد براي چيزهايي  خود را لمس

  .» نيازمند وضو است
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كه حايل بين  اي است در اصطالح شرع و در اين فصل افضاء بمعني ازاله پرده و
  .)1( سوراخ جلو و عقب زن قرارگرفته است

 را بكشد  اوبركسي خراب شود و  ديوار

گرديده باشد سپس  كج شود و متمايل  ديواري بسوي راه يا بسوي ملك ديگري  هرگاه
كند و بر شخصي فرود آيد و او را بكشد، اگر قبال از مالك ديوار خواسته   ديوار سقوط

ود، او كند و او با اينكه امكان داشت ولي آن را خراب نكرده ب كه آن را خراب   باشند،
كه بوسيله خراب شدن ديوار تلف شده است درغير اين صورت  ضامن چيزي است 

  .)2( ضامن نيست
از ايجاد اتالف  توان نمياي باشد كه  اشهب از مالك اگر وضع ديوار بگونه بروايت

باشد خواه از او خواسته باشندكه  ايمن بود، صاحب ديوار ضامن چيزهاي تلف شده مي
  گرفته باشند يا گواه نگرفته باشند.  سته باشند و خواه بر او گواهكند يا نخوا خرابش

وجه نزد علماي شافعيه صاحب ديوار  نمشهورترين روايات از احمد و ظاهرتري وبنابر
  .  ضامن نيست

 كند مي رابئر و چاه  كه  كسي  ضمانت

نده كن چاه را در ملك خويش ك آن افتاد اگر چاه كند وكسي در انساني چاهي هرگاه
ملك غير و با اجازه او كنده بود، دراين احوال ضامن نيست و اگر در ملك  باشد يا در

يا در ملك غيربا  يش. اگردرملك خو غيرو بدون اجازه مالك حفركرده بود، ضامن است
البئر «:  گفت صاجازه مالك يا در ارض موات چاه را بكند، ضامن نيست چون پيامبر

  گركسي درآن افتاد وهالك شد خونش هدر است و ديه ندارد. اين حالت ا يعني در »جبار 

                                         
لك گفته شد مذهب ابوحنيفه و احمد است امام شافعي در روايتي از امام ما درباره افضاء اينكه  - 1

كه غرامت را  كه درصورت افضاء ديه بپردازد ولي مشهوراز مالك آنست برشوهراست گويد  مي
  كند مي حكومت عدل تعيين

  كند. را تعيين مي  و تاوان آن . يعني قاضي وحاكم شرع غرامت  است حنفي  مذهب بر مبناي اين   - 2
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بود و  - كه معموال براي چاه مناسب كنده بود، جائي رگويد: اگر چاه را د  مالك امام
ه باشد ضامن  كن ضامن نيست و اگر از حد معمولي تجاوز كرد عرفا جاي چاه بود، چاه

  .  است
 و رود يا از درخت باال رود و او نيز اينديگر را ماموركردكه از چاه فر كسي  كسي اگر

، چون او را مجبورنساخته و بر او اكراه  ولي هالك شد امركننده ضامن نيست رد،ك را كار 
كار بمزدوري وكرايه گرفت و هالك  كسي را براي اين ، و همچنين اگر حاكم نكرده است

يا  اسي خود ر. اگرك شد، او ضامن نيست چون ازاو جنايتي وتجاوزي سرنزده است
  .  شناگر ضمانتي نيست داند وغرق شد بر  اش را بكسي سپردكه خوب شنا مي بچه

  براي اخذ طعام و غير آن  گرفتن  اجازه

كه حيوان ديگري را بدوشد مگر با اجازه  كسي جايزنيست اند براي علماگفته جمهور
حيوان ديگري و  و ناچار بود بدوشيدن شير گيركرد. اگركسي درگرسنگي و تنگنا  آنان

تواند شير را بدوشد و بنوشد و بهاي آن را  مالك و صاحب حيوان حاضر نبود، او مي
بمالي حيوان بپردازد. و خوراكهاي ديگر و ميوه درختان نيز همين حكم را دارد، چون 

 و او از ابن عمر روايت  كند. مالك ازنافع ديگران را باطل نمي قاضطرار و ضرورت ح
ال يحتلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه، أيحب أحدكم أن يؤتى مشربته «:  گفت صامبركه پي  كرده 

فتكسر خزانته، فينتقل منها طعامه، وإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فال يحتلبن أحد 
شد آيا يكي از شما درست  هيچ حيوان ديگري را بدون اجازه او ندو « »ماشية أحد إال بإذنه

ار او بروند وآن را بشكنند وطعام و خوراكش را ببرند و براستي پستان داردكه به انب
حيوان ديگري را بدون  كسيحيوانات انبار و خزانه خوراك صاحبانشان مي باشند، پس 

كسي حيوان ديگري را  گويد در صورت اضطرار اگر . امام شافعي مي»اجازه او ندوشد
شود، زيرا شارع  وط مسئوليت ميدوشيد و نوشيد، ضامن نيست چون اضطرارموجب سق
كه شارع به  شود يعني نمي ،شوند اجازه داده است واجازه و ضمانت با هم جمع نمي

  اجازه بدهد و ضامن هم باشد.  مضطر

   قسامه
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:  فقه اسالمي مراد از آن -رود و دراين جا  بمعني حسن و زيبائي وجمال بكارمي قسامه
است  صدريگرفته شده است قسامه م اقساماً و قسامهقسم يقسم  است و از ماده ا »قسمها «

گرفته شده است قسامه در شرع بدين   از جمع »جماعه «كه  گرفته شده همانگونه   »قسم «از 
: مقتولي يافته شود و قاتل آن معلوم نباشد جماعتي و گروهي كه ممكن  كه شكل است 

هم وجود داشته باشد كه قاتل  يهراي ظا است قاتل در ميان آنان باشد و عالمتي و نشانه
كسي   كه در ميان آنان گروه دشمنان يافته شود،  كه مقتول بين  از آنان باشد، بدين معني

 اي يا صحرائي جمع شده باشند و پس از ديگري نباشد، يا جماعتي و گروهي در خانه
آنجا مردي باشد،   كه كنند اي پيدا مقتول را در ناحيه يارفتن آنان جنازه مقتولي يافته شود، 

گردد، پس اگرمقتول درشهري  اجرا مي »قسامه «، دراين احوال و اوضاع  آلوده به خون وي
آيد،  ، بعمل مي قسامه  يا در يكي از راههاي آن يا نزديك آن يافته شود درميان اهل شهر

ه وي اي درفاصله ميان دو شهر يافته شود، قسامه نسبت باهالي نزديكترين شهرب اگر جنازه
كه ولي مقتول پنجاه نفررا ازاهالي  بدينشكل است »قسامه «آيد، كيفيت وچگونگي  بعمل مي

و قاتل اورا نيز  اند ندهكه اين مقتول را بقتل نرسا گزيند تا همگي قسم بخورند، شهر برمي
 شود و اگراز قسم خوردن امتناع شناسند. اگر قسم بخورند ديه از عهده آنان ساقط مي نمي

گردد و اگركار تعيين قاتل بر  ، ديه و خونبهاي مقتول بر همگي اهل شهر واجب ميكنند 
  المال عمومي پرداخت گردد.  گردد، بايد ديه مقتول از بيت همه مشتبه و ملتبس 

  كرد و پذيرفت = قسامه  كه اسالم آن را قبول عربي نظام
د آن را بهمان شكل م آم در دوران جاهليت عربي معمول بوده است چون اسال »قسامه«

كه اين نظام يكي از مظاهر  بود نكرد، اي ، فلسفه اينك اسالم آن را قبول خود پذيرفت
  .  كسي بيخود كشته نشود ، تا خون مقتول هدر نرود و حمايت از جانهاي مردم است

كه نخستين قسامه در جاهليت بدينشكل اتفاق  اند، و نسائي از ابن عباس آورده ي بخار
ي را از بني هاشم به  ، مرد طايفه ديگري از قريش زا  مردي از قبيله قريش«:  هافتاد ك

 كنار او . مردي از بني هاشم از ان شترانش ، باكارو مزدوري گرفته بود، و همراه او رفت
  :  ، كه بند جوال او پاره شده بود و باين مرد هاشمي گفت گذشت
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تا جوال خود را بدان بيندم و شتر را رم را بمن بده  شتربرس و يك زانوبند  م بفرياد
،  . چون در منزلي ي دادكه جوال خود را بدان بست . مرد هاشمي يك زانوبند را به و نده

 تركه مزدور مرد قرشي بود، همه شتران، را زانو بست مگر يك ش فرود آمدند، مرد هاشمي
است در ميان همه : چرا تنها اين يك شتر زانويش بسته نشده  را. صاحب شتران گفت

با عصاي   كجا است؟ سپس : پس زانوبندش : آن يكي زانوبند ندارد گفت گفت  .؟ شتران
از اينكه بميرد  شكشتن اين، مرد هاشمي گرديد. پي  خويش او را زدكه اين ضربه منجر به

؟ مرد  شوي حاضر مي  : آيا شما در مراسم حج گفت گذشت به وي  مردي از يمن ازكنار او
: آيا حاضر هستي روزي روزگاري پيامي را  . گفت روم و شايد رفتم : بدانجا نمي گفت يمني

.؟ جار  قت در مراسم حاضر شدي هر و : فت. گ : آري ؟ مرد يمني گفت از من ابالغ كني
. چون ترا جواب دادند  هاشم : اي بني . چون ترا جواب دادند. جار بكش : اي قريش بكش

  .  كجا است  بگو: ابوطالب
 خن. و آن مرد بعد از اين س بر سر يك زانوبند شتر مراكشت  كه فالنكس خبر بده بوي

  مرد. 
 . ابوطالب پيش او رفت و گرفته بعد بمكه برگشت آن مردكه هاشمي را به مزدوي چون

كردم و مرد و  ي  : او بيمار شد و خوب از او نگهدار گفت . ؟ كردي كار  : يار ما را چه گفت
كشيد  سزد. مدتي طول : از تو چنين مي گفت  . ابوطالب كردم و بخاك سپردم ناو را دف

: اي قريش گفتند: بفرما اين قبيله  سپس آن مرد يمني براي مراسم حج حاضرگرديد وگفت
: ابوطالب  . گفت گفتند: بفرما اين بني هاشم است . : اي آل بني هاشم .گفت قريش است

  :  . گفت وطالب است؟ گفتند: بفرما اين اب كجا است
كه فالنكس برسريك زانوبند شتر او  كه پيام او را به تو برسانم  كرد، بمن توصيه فالني
كنيم هركدام  : ما سه چيزرا به شما پيشنهاد مي . ابوطالب پيش آن مرد رفت وگفت راكشت
يا اي  يار ما و رفيق ما راكشته چون: يا يكصد شتر بما بده  كن  خواهي انتخاب را مي
اي واگراين را هم  خواهي پنجاه نفر از قوم تو قسم يادكنندكه تو او را نكشته اگرمي

. اين مرد پيش قوم خود رفت و بدانان خبر داد.  كشت  پذيري ترا بجاي او خواهيم نمي
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كه بيكي از مردان اين قبيله شوهركرده و از او  هاشم . زني از بني خوريم گفتند: قسم مي
  : بوطالب آمد وگفتپسري داشت پيش ا

ابوطالب پسرم را بجاي يكي ازآن پنجاه نفرمرد قبول نكن و او را مجبور بقسم  اي
ابوطالب از او  گرفتارآيد. نكه قسم بخورد و بعد بوبال آ خوردن نكن و مجبورش نكن

كه بجاي دادن  اي : تو خواسته . و مردي از اين قبيله هم پيش ابوطالب آمد وگفت پذيرفت
شود اگرقسم نخورم  ر پنجاه مرد قسم بخورند پس سهم هر مردي دو شترمييكصد شت

، ابوطالب از او  بقسم خوردن نكني مجبوراينك من حاضرم دو شتر بشما بدهم و مرا 
كرد سپس چهل و هشت مرد ازآن قوم قسم خوردندكه مرد هاشمي بدست اين مرد  قبول

كه جانم بدست او است  كس ند بدان: سوگ . ابن عباس گفت از قبيله ماكشته نشده است
چهل و هشت نفركه قسم خوردند مردند وكسي  اينيك سال طول نكشيده بودكه همگي 

   .»ازآنان زنده نماند

  حكم بقسامه اختالف است  درباره
در اين باره اختالف دارندكه آيا حكم به قسامه واجب است يا خير؟ جمهور  علما

.  حكم بدان جايزنيست اند گفتهباشد وگروهي از علما اند حكم بدان واجب مي فقهاء گفته
باشدكه  مطلق مي بطور: اما وجوب حكم به قسامه  گفته است ابن رشد در بدايه المجتهد

، و ابوحنيفه و احمد و سفيان  مانند مالك و شافعي »االمصار «جمهور فقهاي بزرگ شهرها 
اي از علما از جمله  اند. و طايفه ادهامصار بدان راي د گري دي و داود و يارانشان و فقها

اند حكم به قسامه جايز  سالم بن عبداهللا و ابوقاليه و عمر بن عبدالعزيز و ابن عليه گفته
آمده  صكه روايت آن از پيامبر ي .جمهور فقهاء حديثي است . مستمسك و اتكا نيست
صحيح  كه به حديث حويصه و محيصه معروف است و باتفاق اهل حديث حديث  است

گروه دوم در عدم  ظ آن حديث و متن آن اختالف دارند. و اتكاي لي درباره الفا است و
  : جواز حكم به قسامه آنست كه

صحت آنها است مخالفت دارد از جمله  ماع بركه اج با بعضي از اصول شرع  قسامه
بدان  كه بطور قطعي ي كه انسان نبايد قسم بخورد مگر بر چيز  يكي از اصول شرع آنست
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. پس چگونه  كرده است آگاه است و بدان علم دارد يا بطور محسوس آن را مشاهده 
خورند درحاليكه هيچكدام شاهد جريان بقتل رسيدن  قسم مي قاتلي مقتول يا اولياي  اوليا

باشد. لذا بخاري از  ي و مقتول در شهر ديگري مي اند بلكه گاهي آنان در شهر مقتول نبوده
عمر بن عبدالعزيز روزي تخت خود را در معرض ديد  «ت كرده است كه ابوقالبه رواي

از نموده و بمردم اجازه داد كه پيش او درآيند و  را ابر  قرار داد و تخت خويش دممر
كردند بسر و صدا  ع  گوئيد؟ مردم شرو : درباره قسامه چه مي روزي بمردم كرد و گفت

سپس  اند. كرده است و خلفا بدان عمل گوئيم قسامه بحقيقت موجب قصاص وگفتند: مي
: اي اميرمومنان اكنون  گفتم  من كرد و مرا به مردم نشان داد و  -ابوقالبه-ي بمن  رو

 گواهي بدهند مرد ساي سپاهها پيش تو هستند. بگو ببينم اگر پنجاه نفر بزرگان عرب و رو
اند آيا او را رجم  دهكه مردي در دمشق مرتكب زنا شده است در حاليكه آنان مرد را ندي

  : نخير. ؟ عمر ابن عبدالعزيز گفت كني مي
ي كه او در  : آيا اگر پنجاه مرد گواهي بدهند بر عليه مرد گفتم  -ابوقالبه-من  و

 ؟ كني مي  اند آيا دستش را قطع مرتكب دزدي شده است و حال آنكه او را نديده »حمص«
 : پس چرا اگر قومي پنجاه نفري در گفتم : : نخير. و دربعضي روايات آمده است گفت عمر

پيش شما بودند وگواهي دادندكه فالنكس فالنكس راكشته است و حال آنكه از پيش تو 
و شهادتشان را  كني ياند چطور بقول آنان قصاص اجرا م اند و در آنجا نبوده نرفته

 هر كه اگر شتگويد: سپس عمر بن عبدالعزيز درباره قسامه به واليات نو ؟ مي پذيري مي
قومي دوگواه عادل آوردندكه فالني فالني راكشته است از او قصاص بعمل آوريد و 

شود و بدان عمل  نمي اوشهادت پنجاه نفر در قسامه موجب قتل قاتل و قصاص از 
  .  »نكنيد

كه قسمها در از بين بردن مكافات خونها و قتل نفس تاثيري  ديگر از اصول آنست يكي
 »ان البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر« كه گر از اصول آنستندارند يكي دي

كند و گواه بياورد،   و اگر او نتوانست اقامه بينه يدكند بايد اقامه بينه نما ادعائي كه هركس«
  .»بايد منكر ادعا، قسم بخورد
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امه به قس صاند كه پيامبر در اين احاديث روايت نكرده «از حجتهاي آنها اينست كه  و
با آنان  صجاهلي بوده و پيامبر نكرده باشد بلكه قسامه يك حكم و داوري زما حكم

كرد تا بدانان نشان دهدكه چگونه حكم به قسامه الزم نيست برابر  تلطف و نرم خوئي
: آيا پنجاه قسم و سوگند  كه انصار بودندگفت اصول اسالم و لذا بصاحبان خون

  . خوريد؟ مي
: يهود برايتان  ؟ اوگفت ايم سم بخوريم در حاليكه مشاهده نكردهق چگونهگفتند:  آنان

اند: اگر سنت  كافر را؟ گفته كنيم قسمهاي قوم خورند. آنان گفتند: چگونه قبول مي قسم مي
 صپيامبرگفت  كه قسم بخورند اگرچه آن را مشاهده نكرده باشند، به آنان مي بود آن مي

اند حاالكه اين آثار و اخبار نص صريح درباره  تهباشد. وگف : قسم خوردنتان سنت مي كه
كه با   كنيم  اي تاويل حكم و داوري به قسامه نيستند وبايد تاويل شوند، آنها را بگونه

  . استاصول اسالم ماليمت داشته باشند بهتر 
  :  گفته اند بويژه امام مالك كرده داوري و حكم به قسامه را قبول كه اماكساني

گردد مانند  ل مي كه موجب تخصيص اصو اي است ت جداگانه و ويژهسنت قسامه سن 
كردن درباره خونها است   كه علت پذيرش احتياط كرده است ديگر سنن مخصصه وگمان

بود و قاتل در  آمد و اقامه بينه و گواهي برآن اندك مي زيرا قتل چون بسيار پيش مي
  يرفته شد براي حفظ جانها. كرد، لذا اين سنت پذ محلهاي خلوت اقدام به قتل مي

بر دزدي و  هياين علت و فلسفه درباره راهزنان و دزدان نيز صادق است كه گوا ولي
كه مالشان ربوده شده  كساني كار امام مالك گواهي راهزني نيز مشكل است با توجه بدين

م چه اين مطلب با اصول اسال بر عليه ربايندگان را نيز جايز و مقبول دانسته است اگر
كه مالشان ربوده شده مدعي هستند و اصوال گواهي خود مدعي  كساني مخالفت دارد، چون

  . گفته ابن رشد پايان » قبول نيست

  تعزير 

  تعزير  - 1
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 ه است مانند:  تعزيركه مصدر باب تفعيل است بمعني تعظيم و ياري آمد كلمه

+(#θãΖ ÏΒ÷σ çG Ïj9 «! $$Î/ Ï& Î!θ ß™u‘uρ çνρâ‘Ìh“ yè è?uρ...∩∪_  :با خدا و پيامبراو ايمان  تا « ].9[الفتح

كلمه بمعني اهانت نيز آمده  . و اين»كنيد و او را بزرگ داريد و به اوكمك و ياري وريدبيا
او را مورد اهانت و خواري قرار داد تا از گناه و  يعني» عزر فالن فالناً « :شود وگفته مي

  كرده ناشايست خويش باز گردد. 
كه شرعا  گناهي شرع اسالمي تاديب وتنبيه است بر: صطالحا از تعزير در مقصود

د  دار اي ندارد پس مجازات وكيفري تاديبي است كه حاكم آن را روا مي مجازات وكفاره
كيفر و مجازات تعيين نكرده باشد  كه شرع براي آن بعلت ارتكاب جنايتي يا معصيتي

ازات شرعي تحقق نپذيرفته است ياكيفر و مجازاتش را تعيين كرده ولي شرايط اجراي مج
كه موجب  مانند تماس و مباشرت با زن بدون انجام عمل جنسي يا مانند دزدي چيزي

كه قصاص ندارد و يا مانند سحاق و طبق زدن زنان با هم  قطع يد نيست ويا مانند جنايتي
  ها وگناهان برسه قسم هستند.  قذف بغير زنا. چون معصيت مانندو

كفاره و تاوان ندارند مانند حدودي كه  مشخص شرعي دارند ولي حد كه گناهاني -1
  .  قبال ازآنها سخن رفت

و تاوان شرعي دارند ولي حدي برايشان تعيين نشده است مانند  كفاره  كه  گناهاني   -2
  . نزديكي با همسر در ايام رمضان و يا در موقع احرام

گناهاني كه  نشده است مانند اين كفاره و حدي تعيين در شرع برايشان كه گناهاني -3
گناهان تعزير بر حسب تشخيص حاكم شرع واجب   گونه  اين ازآنها سخن رفت در

  .)1(ميباشد

                                         
كند و مقيد بتعاليم  را اجرا مي دودو ح نمايد كه احكام اسالمي را اجراء و تنفيذ مي است كسي  حاكم - 1

شودكه مجازات وكيفر آنها اعدام يا  گفته مي اسالمي است جنايت در اصطالح قانوني به جرمهائي
 . . مولف اعمال شاقه يا زندان است
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  شرعي تعزير  داليل  - 2
كه ابوداود و ترمذي و نسائي و بيهقي از بهز  اصلي مشروعيت تعزير حديثي است دليل

،  اتهام زدن ربارهد صپيامبر كرده است كه بن حكيم و او از پدرش و از جدش روايت
  .  كرد. حاكم راي بصحت اين خبر داده است حكم بزندان داد يعني متهم را زنداني

كردن براي احتياط بوده است تا اينكه حقيقت آشكارگردد. بخاري و مسلم  اين حبس و
تجلدوا ال «گفت:  شنيده است كه مي  صبراند كه او از پيام و ابوداود از هاني بن نيار آورده

در تعزير بيش از ده شالق نزنيد مگردر « »فوق عشرة أسواط، إال في حد من حدود اهللا تعالى
كه عمربن خطاب تعزير و  . به اثبات رسيده است»حدي از حدود الهي باشدكه بيشتر بزنيد

كه دكانهاي مي فروشان  با تراشيدن سر و تبعيدكردن و شالق زدن همانگونه كرد ديب مي تاً
فروختند نيز آتش زد و دستور دادكه قصر  زد و دهي راكه در آنجا مي مي ش ميرا آت

ازمردم  تنشس كه در آنجا مي وكاخ سعد بن ابي وقاص را دركوفه آتش بزنند، چون وقتي
  . گرديد پنهان مي

ساخته بود كساني راكه استحقاق زدن داشتند،  -دره-اي  ق ويژه براي خويش شال او
كرد، آنقدر  گري مي اي را بزندان اختصاص داده بود و زني راكه نوحه زد و خانه شالق مي

  زد تا اينكه مويهايش پديدارگرديد. 
تعزير دارند واجب   كارهائي اند تعزير براي  گفته گانه فقهي بغير از شافعي سه پيشوايان

  .  كه تعزير واجب نيست گفته است است و شافعي

  با حدود شرعي  مشروعيت تعزير و فرق آن فلسفه  -3 
،  و مخالفين نظام گناهكاران نبدينجهت تعزير را مقرر داشته است تا وسيله آ اسالم

د الهي است كه قبال  گردند، فلسفه تعزير همان فلسفه و حكمت حدو تنبيه و تاديب
  گرديد، جز آنكه از سه جهت با حدود فرق دارد: بيان

ورتيكه تعزير نسبت باشخاص همه مردم درحدود با هم مساوي هستند در ص  -1
توان از لغزش او  كند. هرگاه مرد بزرگواري دچار لغزش شد مي فرق مي تلفمخ

صرفنظركرد و او را مورد عفو قرار داد و اگر مورد مجازات وكيفر قرارگيرد، الزم است 
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 تكبكيفر اشخاص پائينتر از او، كه همان لغزش را مر عقوبت وكيفر او از عقوبت و
احمد و  - در حدود چنين نيست  -.  تر باشد، چون منزلت او شريفتر استاندكم شده

أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، «:  گفت صاند كه پيامبر ابوداود و نسائي و بيهقي روايت كرده
، دچارلغزشي شد يا مرتكب  نيست يكسي معروف به شرو تباه يعني هرگاه »إال الحدود

كاري بود، و براي اولين بارمرتكب خطا و گناه  و نيكو گرديد، يا مرد مطيع اي گناه صغيره
د، مجازاتش خفيف  شد او را مواخذه و مجازات نكنيد و اگر بايستي كه مجازات شو

  يكسان هستند.  د وكه همه در حد باشد، مگر در حدود
، و حاكم برآن اطالع پيداكرد شفاعت  كه داوري حدود الهي پيش حاكم رفت وقتي  -2

، در حاليكه براي تعازير شفاعت و وساطت براي  ري درباره آنها جايز نيستو ميانجيگ
  .  تخفيف يا صرفنظركردن ازآن جايز است

در تعزير بميرد، ضمانت دارد. عمر بن خطاب زني را ترسانده بود، آن  كسي اگر  -3
ه اي مرده بدنيا آورد او ديه بچ كرد و بچه شكم درد و الغري شد و سقط جنين زن دچار
بايد از  را اند ديه گفته المال داد و برخي  اند ديه را بايد از بيت گفته بعضي -كرد  را قبول

  .  عاقله ولي امر گرفت
اند تعزير نيز مانند حدود است و درآن ضمانت و چيزي واجب  گفته و مالك  ابوحنيفه

  .  نيست

  بيان اوصاف تعزير  - 4
و پند و اندرز و گاهي عملي است بر  با قول است مانند توبيخ و زجر تعزيرگاهي

كردن و تبعيد و عزل  ، مانند شالق زدن و حبس و بند حال مرتكب خالف تضايحسب اق
  .  و دشنام

آوردندكه دست و پايش را  صكه مرد مخنثي را پيش پيامبر كرده است روايت ابوداود
  . ؟ چيست اوپرسيدكه حال  صحنا بسته بود، پيامبر
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دستورداد او را به نقيع تبعيدكنندگفتند: اي  صكند. پيامبر شبه مياو بزنان ت گفتند:
براستي مرا ازكشتن « »إني نهيت عن قتل المصلين« : گفت  ؟ رسول خدا او را بكشيم

  .»اند نمازگزاران منع كرده
كردن و ويران كردن  جايزنيست و همچنين تعزير با خراب ريشتراشيدن  تعزير با

 ها و درختان جايز كشت و زرع و ميوه  اغ و بستانها و از بين بردنكردن ب  ها و خراب خانه
گوش يا بريدن لبها يا بريدن انگشتان  با بريدن بيني و بريدن كه تعزير . همانگونه نيست

  .  گونه موارد از اصحاب روي نداده است و معروف نبوده است نيست چون اين زجاي

  تعزير بيشتر از ده شالق و تازيانه   -5 
 كرده است از زدن بيش از ده شالق نهي صحديث هاني بن نيار آمده بودكه پيامبر در

 اند و و اسحاق و جماعتي از شافعيه آن حديث را مستمسك قرار داده ثكه احمد و لي 
  . اي كه شارع مقرركرده است جايز نيست اند: بيش از ده شالق و تازيانه گفته

اند: تعزير بيش از ده شالق  وهي ديگرگفتهمالك و شافعي و زيد بن علي وگر امام
گويند نبايد تعزير يك معصيت  نبايد به حداقل حدود برسد.گروهي مي لياست و جايز
، باندازه حد آن برسد، براي مثال نبايد تعزيرنظركردن و تماس و مباشرت غير از  وگناه

به اندازه  امنل حرز و مح ، به اندازه حد زنا برسد و نبايد تعزير دزدي از غير جماع با زن
شنامي غير از قذف به اندازه حد قذف  يد است و نبايد حد د  مجازات دزدي برسدكه قطع

برحسب جرم و با  كه ولي امر و حاكم با اجتهاد و راي خويش و اند گفته  برسد. برخي
  كند.  مراعات مصلحت ميزان و اندازه تعزيررا تعين مي

  با قتل  تعزير  - 6
اند. ابن  ماء تعزير با قتل را جايز دانسته و بعضي ديگر جايز ندانستهاز عل گروهي

كه  گناهي كه يكي از اصول نزد حنفيه اينست«:  گفته است عابدين به نقل ازابن تيميه
تواند مجازات آن را قتل  مسلمين مي وايگردد امام و پيش مجازاتش قتل نيست اگر تكرار

كه اگر تكرار گردد امام   ، و مانند لواط و بار سنگينيگران  كند مانندكشتن با سنگ  تعيين
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كند. و همچنين امام و  صادر كارها را، تواند دستوركشتن فاعل و انجام دهنده اينگونه مي
  . »ان حد را نيز افزايش بدهد كه صالح بداند ميز در صورتي اندتو پيشواي مسلمين مي

  با اخذ مال و جريمه مالي تعزير  - 7
است مذهب ابويوسف و مالك چنين  و تنبيه و تاديب با جريمه مالي جايز مالي تعزير

گفته است مجازات و تنبيه مالي نسخ   كسيكه  : گفته است » معين الحكام «. صاحب  است
، بيگمان او در نقل و استدالل از مذاهب پيشوايان فقهي دچار  شده و منسوخ گرديده است

ار آساني نيست و اينگونه اشخاص دليلي ازسنت و ك اشتباه شده و دعوي منسوخ شدن آن
كه موجب صحت دعوي آنان باشد مگر اينكه بگويند: بنا بر مذهب ياران ما  اجماع ندارند
كردن از سهميه استحاقي  تعزير را با محروم ص: پيامبر گفته است  . و ابن القيم جايز نيست

زكات را باگرفتن نصف مالش يا  كه مانع دادن از غنايم انجام داده است و فرموده است
  قسمتي ازآن تعزيركنند در مبحث زكات قبالگفته شد.

من أعطاها مؤتجرا « : كه گفت آمده است صاحمد و ابوداود و نسائي از پيامبر بروايت
 لهركس زكات اموا « »فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها، وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا

پاداش از طرف خداوند پرداخت كند مزد و پاداش او را خواهد خويش را باميد اجر و 
 گيريم و داد و هركس از پرداخت زكات مال خويش امتناع ورزد ما زكات مقرر را ازاو مي

گيريم و اين تعزير  مي اونصف مالش يا قسمتي ازآن را بعنوان تعزيرو تنبيه و تاديب از 
  .» دستوري است از دستورات پروردگارمان

  باشد  تعزير از جمله اختيارات و حقوق حاكم مي  - 8
حاكم مدعي العموم و بر عامه مسلمين واليت دارد، تعزير ازاختيارات او است و  چون

كس حق تعزيردارند،  امام تنها سه از كه غير  آمده است »السالمسبل  «. در  بدست او است
نيز بغير از او حق تعزير را كس ديگر   يعني تعزير بدست امام و در اختيار او است و سه

  دارند: 
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، فرزندكوچك خود را تعزير و تاديب كند  پدر حق دارد برسر تعليم وآموزش پدر.  -1
رسد كه اگر مادر كفالت و سرپرستي  او را از اخالق بد و نكوهيده بازدارد. بنظر مي ياو 

كند يا اخالق  اهياش در آموزش كوت كودك را بعهده داشته باشد نيز حق دارد كه اگر بچه
 را بنماز خواندن امركند و اگر اوكند و حق دارد   نكوهيده داشته باشد او را تنبيه و تاديب

  نماز نخو اند او را بزند. پدر جق ندارد فرزند بالغ خود را تعزيركند حتي سفيه نيز باشد. 
و  و مالك برده وكنيز بنابر اصح اقوال مي تواند نسبت به حقوق خويش سيد  -2

  حقوق خداوندي آنها را تعزيركند.
كه  گونه  و غير مطيع خويش را تعزيركند همان »ناشزه«حق دارد زن  شوهر  -3

تواند بجهت ترك نماز و امثال آن او را كتك  . آيا شوهر مي بصراحت در قرآن آمده است
  .بزند يا خير؟

اين حق را داشته  شوهر نشدكه اگر پند و اندرز در اين باره موثر   پيدا است چنان
باشد، چون حق دارد باكار خالف شر مخالفت نمايد و منكر را انكار كند و شوهر از 

كه مكلف است نخست با دست و قدرت مانع كار بد شود و اگرآن  كساني است جمله
در اينجا بايد  مخالفت كند و  ممكن نشد با زبان مانع شودو آنهم ممكن نشد قلبا با آن

تواند كودكان را  . و معلم نيز مي لي را برگزيند. پايان مطلب سبل السالم وشوهر دو شيوه ا
  تاديب كند.

  ضمانت در تعزير  - 9
كند و شوهر هرگاه همسر خويش را   هرگاه فرزند خويش را تعزير و تاديب پدر

و تعزيركند و حاكم هرگاه محكوم را تاديب و تعزيركند هيچكدام ضامن خسارت  ديبتا
 ط بر آنكه اسراف نكنند و بيش از حد الزم را انجام ندهند، چنانچه هر د مشرووارده نيستن

نسبت  متجاوزشود و  كند در تاديب و تعزير متجاوز محسوب مي يك از آنها اسراف
  كرده است ضمانت دارد.  كه تلف بچيزي
  رم  ادامه بحث ديه در جلد چها ،  جلد سوم ن پايا  



 

   جهاد

شود: جاهد،  گفته مي  گرفته شده است  طاقت و مشقت جهد بمعني كلمه جهاد از
كوشش و نيروي خويش را بكار   كه شخص تمام يجاهد، جهاداً و مجاهده اين وقتي است

كه امروز   كند و مشقت و سختي را در جنگ با دشمن و دفاع تحمل نمايد،  اندازد و بذل
مسلحانه بين دو دولت  شود و جنگ يا حرب عبارت است از برخورد گفته مي  بدان جنگ

يا بيشتر. جنگ و وقوع آن براي انسانها يك امر طبيعي است و كمتر امتي و نسلي 
اند در اسفار  ؛ نيز بدان اقرار كرده كه جنگ را نديده باشد و شرايع و اديان پيشين ، است

اسفار  اند در كرده ، نيز بدان اقرار تورات كه در اختيار يهود است و شرايع و اديان پيشين
ترين صورت تخريب و ويراني و  كه در اختيار يهود است جنگ و حرب در زشت تورات

» صحاحلا «، بيان شده و مورد تصويب قرار گرفته است در سفر تثنيه در  اهالك و اسارت
وقتي به شهري نزديك آئي تا با آن جنگ نمائي  :  و بعد از آن آمده است 10بيست شماره 

ها را براي تو بگشايد، آنگاه  بكن و اگر ترا جواب صلح بدهد و دروازهآنرا براي صلح ندا 
كه در آن يافت شوند، بتو جزيه دهند و ترا خدمت نمايند و اگر با تو صلح  تمامي قومي

كن و چون يهوه خدايت آن را بدست تو   ، با تو جنگ نمايند، پس آن را محاصره نكرده
، ليكن زنان و اطفال و بهايم و آنچه درشهر  شجميع ذكورانش را بدم شمشير بك سپارد،

باشد، يعني تمام غنيمتش را براي خود به تاراج ببر و غنايم دشمنان خود را كه يهوه 
خدايت بتو دهد، بخور با همه شهرهائيكه از تو بسيار دورند كه از شهرهاي اين امتها 

دهد،  خدايت ترا بملكيت مينباشند، چنين رفتار نما. اما از شهرهاي اين امتهائيكه يهوه 
و  »كنعانيان «و  »اموريان «و  »حتيان «هيچ ذي نفس را زنده مگذار بلكه ايشان را يعني 

، بالكل  را چنانكه يهوه خدايت ترا امر فرموده است »يبوسيان «و » حويان «و  »فرزيان «
) و در 305 - 306ص  17تا  10كتاب مقدس سفر تنبيه اصحاح بيست شماره  هالك ساز 

  گويد: و مابعد آن مي 34كه در اختيار مسيحيان است در فصل دهم شماره » متي «انجيل 
ام تا سالمتي بگذارم بلكه  ام تا سالمتي بر زمين بگذارم نيامده گمان مبريد كه آمده «

ام تا مرد را از پدر خود و دختر را از مادر خويش و عروس را از  شمشير را. زيرا كه آمده
، اهل خانه او خواهند بود و هركه پدر يا مادر  . و دشمنان شخص هرش جدا سازممادر شو
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را بيش از من دوست دارد، اليق من نباشد و هر كه پسر يا دختر را از من زياده دوست 
دارد، اليق من نباشد و هر كه صليب خود را برنداشته از عقب من نيايد، اليق من نباشد، 

كرد، آن   جان خود بخاطر من هالك  نرا هالك سازد و هركههر كه جان خود را دريابد آ
  .16) ص 40و  34هاي  و بعد شماره 10انجيل متي فصل  . ( »را خواهد دريافت

المللي نيز شرايط و اوضاعي راكه جنگ درآن جايز و روا است مقرر داشته  قانون بين
يها و بدبختيهاي آن كه از بد كرده  و براي آن قواعد و مبادئي و نظامهائي را وضع 

شود و مورد توجه  كاهد، اگرچه بهنگام تطبيق و عمل هيچيك ازآن مقررات پياده نمي مي
  گيرد. قرارنمي

  مشروعيت و داليل جهاد در اسالم 

خداوند پيامبرخود را براي همه مردم جهان فرستاده است و به وي دستور داده است 
كه درمكه بود مردم را بسوي   و او تا زمانيتا همه مردم را به هدايت و دين حق بخواند 

گرفت و طبيعي بودكه قوم او اين  كرد و از حكمت و موعظه نيكو بهره مي خدا دعوت مي
، نپذيرند و با آن به  دعوت را كه خطر جدي بود، براي مصالح مادي و اخالقي متداولشان

ني و مخاصمه ايشان اين بود كه اين دشم صدشمني برخيزند. رهنمود خداوند به پيامبر
  ، استقبال كند و روبرو شود: را با صبر و شكيبائي و عفو و گذشت

+÷� É9ô¹ $# uρ È/õ3 ß⇔Ï9 y7În/ u‘ y7‾Ρ Î*sù $ oΨ Ï⊥ ãŠôãr' Î/...∩⊆∇∪_  :بخاطر انجام حكم پروردگارت  «]. 48[الطور
يم  گذار ميكنيم و ن بينيم و ترا حفظ مي ، ما ترا مي كن كن و امر او را ابالغ  شكيبائي پيشه

ôxx+ . و »كنند مشركان ترا مغلوب ô¹ $$ sù öΝåκ÷] tã ö≅ è% uρ ÖΝ≈n=y™ 4 t∃ öθ |¡ sù tβθ ßϑn=ôè tƒ ∩∇∪_  :الزخرف]

.  »، سرانجام خواهند فهميد از آزار و شكنجه آنان صرف نظركن و بگو سالم « ].89

+...Ëxx ô¹$$ sù yxø ¢Á9 $# Ÿ≅ŠÏϑpg ø:$# ∩∇∈∪_  :به بهترين وجه از آنان  و به نيكوئي « ].85[الحجر

≅+ . » كن گذشت   è% š Ï% ©# Ïj9 (#θ ãΖtΒ# u (#ρ ã�Ï øótƒ šÏ% ©# Ï9 Ÿω tβθã_ ö� tƒ tΠ$−ƒr& «!  ة:ياجلاث[ _∪⊇⊆∩...#$

ترسند و  كنند نسبت بكساني كه از عذاب خداوند نمي  گذشت كه   بگو بمومنان  « ].14
. و خداوند اجازه  »گيرد ان انتقام ميكه خداوند از آن  دانند كه روزهائي در پيش است نمي
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كه با دعوت  كنند و با كساني نداده است كه بدي را با بدي و شكنجه را با شكنجه برابري
كه زنان و مردان مومن را دچار فتنه و آشوب  كنند و با كساني  جنگيدند جنگ اسالمي مي

  د.كنند و با آنان جنگ را راه بيانداز  كرده بودند، مقابله بمثل 

+ôì sù÷Š $#  ÉL©9 $$ Î/ }‘ Ïδ ß|¡ ôm r& sπ y∞ÍhŠ¡¡9 $# 4 ß øtwΥ ãΝn=÷ær& $yϑ Î/ šχθà ÅÁ tƒ ∩∉∪_  :بدي  «]. 96[المؤمنون
گويند و  دانيم چه مي آنان را به بهترين وجه دفع كن و ما بتوصيفات ايشان داناتريم و مي

كه   تمام جهادي. و » گير و حسابشان با ما است  كنند تو راه نيك خويش پيش چه مي
امر شده بود جهاد به وسيله قرآن و حجت و برهان و داليل نيكو بود  صدرمكه به پيامبر

‰Νèδô...+ : نه جنگ Îγ≈y_ uρ  ÏµÎ/ # YŠ$ yγÅ_ # Z��Î7Ÿ2 ∩∈⊄∪_  :اين از كافران پيروي بنابر « ].52[الفرقان
  . »مكن و به وسيله قرآن با آنها جهادي بزرگي بنما

، تا  گرفت و ظلم وستم ادامه و استمرار يافت مشركان شدت چون شكنجه و آزار
 صرا كشيدند، پيامبر صجائيكه بĤخرين درجه خود رسيد و نقشه ترور پيامبر

كند و ياران خويش را نيز به هجرت بخواند، بعد  ناچارگرديد كه ازمكه به مدينه هجرت
  سال از بعثت و دعوت او گذشته بود: 13از اينكه 

+øŒÎ)uρ ã�ä3 ôϑtƒ y7Î/ zƒÏ% ©!$# (#ρã�x x. x8θ çGÎ6ø[ãŠ Ï9 ÷ρr& x8θ è=çG ø) tƒ ÷ρ r& x8θã_ Ì�øƒä† 4 tβρã� ä3ôϑ tƒuρ ã�ä3 ôϑtƒuρ ª! $# ( ª! $# uρ 

ç�ö�yz tÌ� Å6≈yϑ ø9 كشيدند  كافران نقشه مي به خاطر بياور هنگامي را كه «]. 30[األنفال:  _∪⊂⊃∩ #$
كنند يا به قتل برسانند و يا ازمكه   و حبسكردند كه تو را به زندان بيفكنند  و توطئه مي

كرد و چاره  كردند و خداوند هم تدبير مي انديشيدند و تدبير مي كنند آنها چاره مي اخراج
  . » انديشيد و خداوند بهترين چاره انديش و مدير و مدبر است مي

+āω Î) çνρ ã� ÝÁΖs? ô‰ s)sù çν t�|Á tΡ ª! محمد) كاري نكنيد مهم  اگر او را (« ].40 التوبة:[ _∪⊂⊇∩...#$
  . » كرده است  نيست چون براستي خداوند او را ياري

، مسلمانان را محاصره كرده  ، چون دشمنان در مدينه پايتخت و مركز جديد اسالم
كنند و راه را براي  كه شمشير بكشند و از جان خويش دفاع بودند و مسلمانان ناچار بودند،

كه  اي ند بدانان اجازه جنگ و دفاع داد و نخستين آيهدعوت دين خود هموار سازند، خداو
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tβ+ در اين باره نازل شد اين آيه بود: ÏŒé& tÏ% ©# Ï9 šχθ è=tG≈s) ãƒ öΝßγ‾Ρ r' Î/ (#θ ßϑÎ=àß 4 ¨βÎ)uρ ©!$# 4’ n?tã 

óΟ ÏδÎ�óÇ tΡ í�ƒÏ‰ s)s9 ∩⊂∪  t Ï% ©!$# (#θã_ Ì� ÷zé& ÏΒ ΝÏδ Ì�≈tƒÏŠ Î�ö� tóÎ/ @d, ym HωÎ) χ r& (#θä9θ à)tƒ $ oΨ š/ u‘ ª!$#...∩⊆⊃∪_ 

به آنها كه جنگ برآنان تحميل شده است اجازه جهاد داده شده است يعني  «]. 39[الحج: 
اند و خداوند قادر است  توانند مسلحانه جهادكنند، چراكه مورد ستم قرارگرفته مي

برنصرت و ياري آنها، همانها كه بناحق ازخانه و النه خود بدون حق و بدون هيچ دليلي 
  . »...  گفتند: پروردگار ما اهللا است د يار خود اخراج شدند و تنهاگناهشان اين بودكه مياز 

+...Ÿωöθ s9 uρ ßìøù yŠ «! $# }̈ $ ¨Ζ9 $# Νåκ|Õ ÷è t/ <Ù ÷èt7Î/ ôMtΒÏd‰ çλ°; ßì ÏΒ≡uθ|¹ Óìu‹Î/ uρ ÔN≡uθ n=|¹ uρ ß‰ Éf≈|¡tΒ uρ 

ã� Ÿ2õ‹ ãƒ $pκ� Ïù ãΝó™$# «!$# # Z��ÏVŸ2 3 āχu� ÝÇΖuŠs9 uρ ª! $# tΒ ÿ…çν ç�ÝÇΨ tƒ 3 āχ Î) ©! $# :” Èθ s) s9 î“ƒÌ“ tã ∩⊆⊃∪ 

t Ï%©!$# βÎ) öΝßγ≈̈Ψ ©3̈Β ’ Îû ÇÚ ö‘F{ $# (#θãΒ$s%r& nο4θ n=¢Á9$# (# âθs?# u uρ nο 4θ Ÿ2̈“9 $# (#ρã�tΒr& uρ Å∃ρã� ÷è yϑø9 $$Î/ (# öθyγtΡ uρ Çtã 

Ì� s3Ζßϑø9 $# 3 ¬! uρ èπt6É)≈tã Í‘θ ãΒW{ مردم را بوسيله  و اگر خداوند بعضي از «]. 41-40[الحج:  _∪⊆⊇∩ #$
كه نام خدا   ها و معابد يهود و نصاري و مساجدي بعضي ديگر دفع نكند ديرها و صومعه

كنند و از  گردد و خداوندكساني راكه او را ياري  شود، ويران مي درآن بسيار برده مي
. ياران خداكساني  كند، خداوند قوي و شكست ناپذير است آيينش دفاع نمايند ياري مي

دارند و زكات را ادا  بخشيديم نماز را برپا مي  ه هرگاه در زمين به آنها قدرتهستندك
  .» كارها از آن خدا است نمايند و پايان همه كنند و امر به معروف و نهي از منكر مي مي

  : دراين آيات سه چيز براي علت جنگ ذكر شده است
ز ديار خود اخراج مسلمانان مظلوم واقع و برآنان تعدي شده است و بناحق ا  -1
گويند: پروردگار ما  اند و تنها علت اخراجشان پيروي از دين حق است و اينكه مي شده

  .  اهللا است
كه فراوان نام اهللا   داد همه معابد و مساجدي اگر خداوند اجازه اين دفاع را نمي  -2

رستاخيز ايمان كه به اهللا و روز  كافران   گرديد بسبب ظلم شود ويران مي درآنها برده مي
  آورند. نمي
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، و برپاي داشتن  اينكه هدف از جهاد پيروزي و قدرت يافتن در زمين و حكم راني  -3
  باشد. نماز و دادن زكات و امر بمعروف و نهي از منكر مي

  سال واجب شدن جهاد   

كرد و آن را واجب نمودكه فرمود:   در سال دوم هجرت خداوند قتال و جنگ را فرض

+|=ÏG ä. ãΝà6ø‹n=tæ ãΑ$tFÉ) ø9 $# uθèδ uρ ×ν ö� ä. öΝä3©9 ( # |¤ tãuρ βr& (#θèδ t� õ3s? $\↔ø‹x© uθ èδuρ ×� ö� yz öΝà6 ©9 ( # |¤ tãuρ βr& 

(#θ™6Ås è? $\↔ø‹x© uθ èδuρ @� Ÿ° öΝä3©9 3 ª! $#uρ ãΝn=÷è tƒ óΟ çFΡr& uρ Ÿω šχθ ßϑn=÷ès? ∩⊄⊇∉∪_ ]:خداوند «]. 216 البقرة
آيد و شايد از  ه است در حاليكه شما از آن بدتان ميكرد جنگ با دشمنان را بر شما فرض

چيزي بدتان بيايد كه در واقع براي شما خير و نيكي است و شايد چيزي را دوست داشته 
  .  »دانيد داند و شما نمي باشيد كه در واقع براي شما شر و بدي است و اهللا مي

  است  )1(جهاد فرض كفايه

                                         
باشندكه اگر بعضي آن را انجام دادند از بقيه ساقط  بعضي از فرايض بر همه افراد امت فرض مي - 1

شود و  گفته مي  .كه بدانها فرايضي عيني : ايمان و طهارت شرعي و نماز و زكات و حج مثلشود،  نمي
كه آنها را اداكند و كوتاهي در آنها روا و جايز نيست و بعضي از فرايض  بر هر فردي الزم است

. اينگونه فرايض را  كه بر بعضي از مردم واجب است و بر بعضي ديگر واجب نيست هست
 : نامند كه انواع آن بشرح زير است يكفايه م فرض

كه پيرامون  كسب علم و تعليم و دفع حكم شبهات و پاسخ به شكوكي  كفايه ديني مانند: فرض  - 1
  . شود و نماز ميت و اقامه نماز جماعت و اذان و امثال آن اسالم برانگيخته مي

كشاورزي و صنعت و  مانند:كه بنظام زندگي ارتباط دارد  ، چيزهائي است كفائي نوع دوم فرض - 2
  سازد. كه تعطيل آنها امور ديني و دنيائي مردم را مختل مي هائي طب و حرفه

كه وجود حاكم در آن شرط است مانند: جهاد و اقامه حدود  كفائي چيزهائي است نوع سوم فرض - 3
را اجرا  كه اينگونه فرضها از حق حاكم است و بغير از حاكم هيچ فردي حق ندارد حد شرعي شرعي
  نمايد.
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كفايه است هرگاه بعضي از مردم  بلكه فرض جهاد برهمه افراد مسلمين فرض نيست
نيازي حاصل شد وجوب آن از بقيه افراد  بجهاد پرداختند و خطر دشمن برطرف شد و بي

tΒuρ šχ%x. tβθ$ *+ فرمايد: گردد. خداوند مي ساقط مي ãΖÏΒ÷σ ßϑø9 $# (#ρã� ÏΨuŠ Ï9 Zπ ©ù !$Ÿ2 4 Ÿωöθ n=sù t�xtΡ 

ÏΒ Èe≅ ä. 7π s% ö�Ïù öΝåκ÷] ÏiΒ ×π x Í←!$ sÛ (#θßγ¤) x tG uŠÏj9 ’ Îû ÇƒÏe$!$# (#ρâ‘É‹Ψ ãŠÏ9uρ óΟ ßγtΒöθ s% # sŒÎ) (#þθ ãèy_ u‘ öΝÍκö� s9 Î) óΟ ßγ‾=yè s9 

šχρ â‘x‹ øt s† ∩⊇⊄⊄∪_ ]:شايسته نيست مومنان همگي به سوي ميدان جهاد كوچ  «]. 122 التوبة
بماند تا  اي كند و طايفه كوچ نمي اي از آنان  كنند و بجنگ بروند. چرا از هر گروهي طايفه 

در دين و معارف و احكام اسالم آگاهي پيداكنند و به هنگام بازگشت به سوي قوم خود 
 فرمايد: . و مي »آنها را انذار كنند تا از مخالفت فرمان پروردگار بترسند و خودداري كنند

+$ pκš‰ r' ‾≈tƒ tÏ% ©! $# (#θãΨ tΒ# u (#ρ ä‹ è{ öΝà2 u‘õ‹ Ïm (#ρ ã� ÏΡ$$ sù BN$ t6èO Íρ r& (#ρ ã� ÏΡ$# $ Yè‹Ïϑy_ ∩∠⊇∪_  :71[النساء .[

، بجنگ با كفار  ور دسته جمعي هاي پراكنده يا بط اي مومنان احتياط الزم بكنيد در دسته «
هاي  بمعني در دسته »انفروا ثبات «: كه  . در بخاري از قول ابن عباس آمده است »برويد

  . هاي پراكنده است متفرق و سريه

+āω “Èθ tG ó¡ o„ tβρ ß‰ Ïè≈s) ø9 $# zÏΒ tÏΖÏΒ÷σ ßϑø9 $# ç�ö� xî ’ Í< 'ρé& Í‘u�œØ9 $# tβρ ß‰ Îγ≈yf çRùQ$# uρ ’ Îû È≅‹Î6y™ «!$# 

óΟ ÎγÏ9≡uθøΒr' Î/ öΝÍκÅ¦àΡ r& uρ 4 Ÿ≅ āÒ sù ª! $# t Ï‰ Îγ≈yf çR ùQ$# óΟ ÎγÏ9≡uθ øΒr' Î/ öΝÍκÅ¦àΡr&uρ ’n?tã t Ï‰Ïè≈s) ø9 $# Zπ y_ u‘yŠ 4 yξä. uρ 

y‰ tãuρ ª! $# 4 o_ ó¡çt ø:$# 4 Ÿ≅ āÒsù uρ ª! $# t Ï‰Îγ≈yf ßϑø9 $# ’ n? tã t Ï‰ Ïè≈s) ø9 $# # ��ô_ r& $VϑŠÏà tã ∩∈∪_  :95[النساء .[

ي و ناراحتي از جهاد بازنشستند با مجاهداني كه در راه  ايماني كه بدون بيمار افراد با«

                                                                                                         
كه وجود حاكم براي آن واجب نيست مانند: امر بمعروف و نهي  كفائي است نوع چهار فرضهاي  - 4

  . از منكر و دعوت به فضايل و طرد رذائل
كه بعضي  كفايه هستند و بر هر فردي فرض عين نيستند بلكه واجب است اينهاكه برشمرديم فروض

رگاه گروهي آنها را انجام دادند وكفايت بدان حاصل شد وجوب از از افراد آنها را بجاي بياورند و ه
گناهكار  گردد و اگر گروهي آنها را انجام ندهند همه افراد جامعه  همه افراد آن جامعه ساقط مي

   . شوند. مولف مي
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خدا با مال و جان خود جهاد كردند، يكسان نيستند خداوند مجاهداني راكه با مال و جان 
بر قاعدان برتري بخشيده و بهر يك از اين دو دسته به نسبت اعمال خود جهاد نمودند، 

شان خداوند وعده پاداش نيك داده است و مجاهدان را بر قاعدان برتري و پاداش  نيك
گروهي از  ص. مسلم از ابوسعيد خدري روايت كرده كه پيامبر»استعظيمي بخشيده 

لينبعث من كل « : داشت و گفت گسيل  جنگجويان را به سوي بني لحيان از قبيله هذيل
از هردو نفر يكي را بايد فرستاد و پاداش بين هر دو « »رجلين أحدهما، واالجر بينهما

شد،  شد، مصالح دنيوي مردم تباه مي . و اگر جهاد بر همه افراد واجب مي » مشترك است
  كه تنها بعضي آن را انجام دهند. پس واجب است

  چه موقع جهاد فرض عين است؟ 

  آيد: تنها در صورتهاي زير جهاد بصورت فرض عين درمي
كه فرد مكلف در صف جنگ حاضر شود، در اين حالت جهاد براي او فرض  وقتي  -1

'yγ•ƒr$+ فرمايد: تواند از آن شانه خالي كند. خداوند مي ، و نمي عين است ‾≈tƒ zƒÏ% ©!$# (# þθãΖtΒ# u # sŒÎ) 

ÞΟ çGŠÉ)s9 t Ï% ©!$# (#ρ ã�xx. $ Zôm y— Ÿξ sù ãΝèδθ—9 uθ è? u‘$ t/ ÷ŠF{ اي مومنان هرگاه با «]. 15[األنفال:  _∪∋⊆∩ #$
  .»كردند، بدانان پشت مكنيد حمله كافران مواجه شديد، و بشما حمله

كه مسلمانان در آنجا هستند  كند، هرگاه دشمن به مكاني يا شهري يا كشوري حمله  -2
كه دشمن را از خاك خود بيرون  ، تكند، برهمه مردم آنجا واجب اس و آنجا را تصرف 

كه از مواجهه  ، برانند، وبا وي بجنگند. دراين صورت براي هيچ فردي حالل و جايز نيست
كه  كند و وظيفه خويش را بانجام نرساند. البته اين درصورتي است با دشمن شانه خالي

$+ فرمايد: دفع دشمن جز با بسيج همگاني ممكن نگردد. خداوند مي pκš‰ r'‾≈tƒ tÏ% ©! $# (#θãΖtΒ# u 

(#θè=ÏG≈s% š Ï% ©!$# Νä3 tΡθ è=tƒ š∅ ÏiΒ Í‘$ ¤ à6 ø9 $# (#ρ ß‰Éf u‹ø9 uρ öΝä3ŠÏù Zπsà ù=Ïñ...∩⊇⊄⊂∪_ ]:اي  « ].123 التوبة
دشمن دورتر شما را از دشمن نزديك  كه به شما نزديكترند پيكاركنيد ( مومنان باكافراني

كنند يعني ترس از دشمنان دور  احساس غافل نكند) وآنها بايد در شما شدت و خشونت
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شما را از تجاوز دشمنان نزديك منصرف نسازد، بلكه با آنان پيكار و نبرد كنيد و 
  .»بيرونشان كنيد

تواند شانه  ، طلب رفتن بجهاد كرد، او نمي هرگاه حاكم اسالمي از يكي از مكلفان -3
ابن عباس روايت كرده شود. چون  كند و جهاد نسبت به او فرض عين مي ازآن خالي

بعد  « )1(  »الهجرة بعد الفتح، ولكن جهادونية، وإذا استنفرتم فانفروا« : گفت صكه پيامبر است
از فتح مكه ديگر فرار از عذاب كافران جايز نيست بلكه بايد جهاد كرد و نيت را 

، كنيد كه اجابت گرداند و هرگاه بجنگ با كافران دعوت شديد بر شما واجب است خالص
كه براي جنگ  . يعني اگر حاكم از شما خواست ، بروايت بخاري »پس بجنگ برويد

  باكافران بيرون رويد، فرمان او را اجرا كنيد. خداوند مي فرمايد :

+$ yγ•ƒr' ‾≈tƒ šÏ% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u $ tΒ ö/ä3s9 #sŒÎ) Ÿ≅ŠÏ% â/ä3s9 (#ρã� ÏΡ$# ’Îû È≅‹Î6y™ «! $# óΟ çFù=s%$ ‾O$# ’n< Î) ÇÚ ö‘F{ $# 4 
Ο çF� ÅÊ u‘r& Íο4θ u‹ys ø9 $$ Î/ $u‹÷Ρ ‘‰9 $# š∅ÏΒ Íοt� Åz Fψ$# 4 $ yϑsù ßì≈tFtΒ Íο 4θ uŠysø9 $# $ u‹÷Ρ ‘‰9$# ’ Îû Íο t� ÅzFψ$# āω Î) î≅‹Î=s% ∩⊂∇∪_ 

شود به سوي جهاد در را خدا  كه به شماگفته مي اي مومنان چرا هنگامي  «]. 38 التوبة:[
دهيد آيا به زندگي دنيا به جاي  ج ميكنيد و سستي به خر كنيد سنگيني بر زمين مي حركت

  .» ايد با اينكه متاع زندگي دنيا در برابرآخرت چيزكمي بيش نيست آخرت راضي شده

  كسي جهاد واجب است  بر چه 

شود، مشروط بر اينكه آنقدر مال  جهاد بر مرد مسلمان عاقل بالغ تندرست واجب مي
شود.  كند تا اينكه از جهاد فارغ مي يتاش كفا كه براي هزينه خود و خانواده داشته باشد،

گروهها از   پس بر غير مسلمان و زن و كودك و ديوانه و بيمار، واجب نيست پس اگر اين
كفاح و پيكار آنها است و  كنند بر آنها حرجي نيست چون ضعف آنها، مانع  جهاد تخلف 

                                         
كه قبل از فتح واجب بود و با اين حديث  يعني بعد از فتح مكه ديگر هجرت بمدينه واجب نيست - 1

گرديد ولي هجرت از قلمرو كافران به قلمرو مسلمانان نسخ نگرديده است بلكه فرض است  نسخ
  كند. مولف بركسي كه در قلمرو كافران آزادي ديني ندارد كه هجرت
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دشان در ميدان جنگ كه قابل اعتماد باشد و چه بسا وجو اي ندارند، در ميدان جنگ فايده
  . ضرر بيشتري داشته باشد، در مقابل سودي اندك

?øŠ©9 ’n§{+ فرمايد: و خداوند مي tã Ï!$ xyè ‘Ò9$# Ÿω uρ ’ n?tã 4 yÌ ö�yϑø9 $# Ÿω uρ ’ n?tã šÏ%©! $# Ÿω 
šχρ ß‰ Åg s† $ tΒ šχθ à) ÏΨãƒ ëlt� ym # sŒÎ) (#θßs |ÁtΡ ¬! Ï&Î!θ ß™u‘uρ...∩⊇∪_ ]:و برضعيفان   «]. 91 التوبة

اي براي انفاق در راه جهاد ندارند، ايرادي نيست كه در ميدان  بيماران و آنها كه وسيله
كنند و از آنچه در توان  ، شركت نكنند، هرگاه براي خدا و رسولش خيرخواهي مبارزه

  . »دارند، مضايقه ننمايند.... 
  فرمايد: و خداوند مي

+}§ øŠ©9 ’ n? tã 4‘ yϑôã F{$# Ól t� ym Ÿω uρ ’n? tã Æl t�ôã F{$# Ólt� ym Ÿωuρ ’n?tã ÇÙƒ Ì�yϑ ø9 $# Ól t� ym...∩∉⊇∪_ 
. از ابن عمر »كه بجهاد نروند بركور و لنگ و بيمار باكي و گناهي نيست  «]. 61[النور: 

عرضه نمودند، درحاليكه  صحد مرا بر پيامبر براي جنگ اُ «:  گفت كه   روايت شده
  . »هاد را ندادبمن اجازه حضور در ج صچهارده ساله بودم و پيامبر

اند. چون جهاد عبادت است و جز بر بالغ واجب  مسلم و بخاري آن را روايت كرده
: اي رسول خدا آيا بر  گفتم : گفت اند كه  كرده  شود، احمد و بخاري از عايشه روايت نمي

كه  كه درآن جنگ نباشد، بر زنان نيز واجب است ؟ فرمود جهادي زنان جهاد واجب است
: براي زنان جهاد  گفت صو در روايت آمده است پيامبر  از: حج و عمرهعبارت است 

الدر  «. واحدي و سيوطي در  عبارت است از حج مقبول و بهترين جهاد حج مقبول است
: اي رسول خدا مردان بجهاد  ام سلمه گفت «:  اند كه گفت و مجاهد روايت كرده »المنثور

  !!. ؟ »ا نصف ميراث مردان هم هسترويم و براي م روند و ما بجهاد نمي مي

Ÿω+ كرد: كه خداوند اين آيه را نازل   uρ (#öθ ¨Ψ yϑtG s? $ tΒ Ÿ≅āÒ sù ª! $#  Ïµ Î/ öΝä3ŸÒ ÷è t/ 4’ n?tã <Ù ÷è t/ 4 
ÉΑ%ỳ Ìh�=Ïj9 Ò=ŠÅÁ tΡ $£ϑÏiΒ (#θç6|¡ oKò2$# ( Ï !$|¡ ÏiΨ=Ï9 uρ Ò=ŠÅÁ tΡ $®ÿÊeΕ t ÷|¡ tG ø. $# 4 (#θ è=t↔ó™uρ ©! $# ÏΒ ÿ Ï&Î# ôÒ sù 3 ¨βÎ) ©! $# 

šχ%Ÿ2 Èe≅ ä3Î/ > ó_ x« $VϑŠÎ=tã ∩⊂⊄∪_  :و آرزو مكنيد چيزي راكه خداي متعال   «]. 32[النساء
، مبادا  بعضي از شما را به آن بر بعضي ديگربرتري داده است ازجهت دنيا يا از جهت دين
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كه انجام  اي است و ثوابي بĤنچه  كه شما را به حسد و بغض بكشاند، براي مردان بهره
دهند از اعمال صالحات مثل جهاد و غير آن و براي زنان نيز بهره و ثوابي است به  يم

دهند از اعمال صالحات مثل عبادت خدا و اطاعت شوهر و تربيت  كه انجام مي آنچه
فرزندان و تعليم ديگران و از خداوند بخواهيد آنچه حاجت به آن داريد كه از فضل خود 

كار خاص خود دارند كه  . يعني مردان د بهمه چيز دانا استآن را بشما بدهد محققا خداون
اند، پس نبايد  اند و زنان نيز كار خاص خويش دارندكه بدان مكلف شده بدان مكلف شده

هيچكدام عمل خاص ديگري را آرزو كند واو را به حسادت بكشاند و براي هر دسته 
اند كه زنان  مه روايت كرده. و اين دو نفر از عكر » گسترده است ميدان عمل و سبقت 

كاش خداوند بر ما نيز جهاد فرض كرده بود، تا ما نيز  اي «تقاضاي جهادكردند وگفتند: 
كه بموجب  كه اين آيه فوق نازل شد. البته جنگيدن زنان  » ثواب و بهره چون مردان بيابيم

ري وكارهاي ، براي پرستا ، ولي بيرون رفتن زنان همراه مجاهدان اين آيه مشروع نيست
چون در روز  «:  درماني و خدماتي و غير آن اشكالي ندارد. زيرا از انس روايت شده كه

دور شدند، من عايشه دخت ابوبكر و ام سليم را  صكنار پيامبر جنگ احد مسلمانان از
كردند به  ، آنان شروع كه خلخالهاي پايشان را ديدم اي كه دامن بكمر زدند بگونه ديدم
دادند،  كردند و بجنگ جويان آب مي مشكهاي آب را بر پشت خود حمل مي كشيدن و آب

 . اين روايت را شيخين ذكر»دادند آوردند و بمردم مي رفتند آب مي سپس دوباره مي
در جنگ بود و ام سليم و زناني از انصار  صكه پيامبر اند. باز از انس نقل است كرده

كردند. بروايت  ند و مجروحان را مداوا ميداد همراه او بودند كه به جنگجويان آب مي
  .  مسلم و ابوداود و ترمذي

  اجازه گرفتن از والدين براي جهاد   

. ليكن  گرفتن از والدين معتبر نيست هرگاه شرايط وجوب جهاد موجود باشد، اجازه
، اجازه گرفتن از والدين مسلمان آزاده يا يكي از آنها  براي جهاد داوطلبانه و غير فرضي

كدام عمل بنده به نزد خدا  : كردم سوال صاز پيامبر «. ابن مسعود گويد:  الزم است
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؟ فرمود: نيكي در حق  : سپس چه .گفتم ؟ فرمود: نماز بموقع خواندن  تر است پسنديده
  . بروايت مسلم و بخاري .»؟ فرمود: جهاد در راه خدا : سپس چه .گفتم والدين

آمد و از او اجازه رفتن بجهاد خواست  صرمردي بحضور پيامب«ابن عمرگويد: 
: جهاد خويش  گفت ص. پيامبر : آري : آيا والدين شما زنده هستند؟ گفت گفت صپيامبر

. بروايت بخاري و ابوداود و نسائي و ترمذي كه آن را  را با خدمت بدانان انجام بده
راي جهاد در راه كسي بايد ب آمده است كه »االسالمشرعه  «. دركتاب  صحيح دانسته است

كه از اهل و اوالد و خدمت بوالدين فارغ باشد و از اين بابت نگراني  خدا بيرون رود،
  .»باشند كارها برجهاد مقدم است بلكه بزرگترين و برترين جهاد مي نداشته باشد. زيرا اين 

  گرفتن از طلبكار براي جهاد  اجازه  

تواند به طور داوطلبانه  پردازد، نميتواند وام خويش را ب كه بدهكار است و نمي كسي
براي جهاد غيرفرضي بيرون برود مگر اينكه از طلبكار اجازه بگيرد يا چيزي را برهن وي 
  بگذارد يا ضامن معتبري و ثروتمندي داشته باشد. امام احمد و مسلم از ابوقتاده نقل

گناهانم آمرزيده  شوم  : آيا اگر در راه خداكشته كه كرد، سوال صكه از پيامبر اند،  كرده
نعم وأنت صابر محتسب، مقبل غير مدبر، إال الدين، فإن جبريل « فرمود: صشود؟ پيامبر مي

كار   آري بشرط اينكه شكيبا باشيد در جستجوي رضاي خدا، بدين  « »قال لي ذلك
كه جهاد آن را از بين  كنيد و در برابر دشمن بجنگيد و نگريزيد مگر از وام  مبادرت

  . » گفت برد. و اين مطلب را جبريل بمن نمي
در جنگ باكافران كمك و ياري طلبيدن از فاجران وكافران در جهاد و جنگ   

ابي  . زيرا عبداهللا بن  استعاونت و ياري طلبيدن از منافقين و فاسقين جائز و روا است
محجن  ابو رفتند و داستان  براي جهاد مي صرئيس منافقان و ديگر منافقان همراه پيامبر

. اما  ، مشهور است اي بود و قهرمانيهاي او در جنگ با ايرانيان ثقفي كه مرد شرابخواره
، مالك و  درباره استعانت و ياري جستن از كافران در جنگ آراء فقهاء مختلف است

كه كمك و  اند: جائز و روا نيست از آنان ياري جستن و بطور مطلق جائز نيست احمدگفته
  كافران در جنگ خدمه مسلمانان باشند. كه   : جائز است گفته است  . مالك كنند ياري 
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: اگر اسالم حاكم و فرمان روا باشد، استعانت جستن از كافران  ابوحنيفه گفته است
كراهت  . اگر شرك حكم فرما باشد، اين مطلب وكمك كردن آنها بطور مطلق جائز است

  :  است اين مطلب بدو شرط جائز استگفته  . امام شافعي دارد و پسنديده نيست
در صورتيكه مسلمانان اندك باشند و مشركان فراوان باشند، استعانت به كافران  -1

  .  جائز است
در صورتيكه حسن راي مشركان به اسالم و تمايلشان بدان احساس شودكه   -2

در جنگ بايد  كند. ولي در ازاء مشاركتشان استعانت بدانان اين تمايل را درآنان بيشترمي
چيزي بدانان داده شود و درغنايم جنگي سهيم نيستند و اما بايد بدانان پاداش داده 

  شود.  مي

  ياري جستن و پيروزي خواستن بوسيله ضعفاء و ناتوانان   

كه بر ديگران   پنداشت : پدرم مي گفت كه ازمصعب بن سعد بن ابي وقاص نقل شده  -1
آياگمان   « »هل تنصرون وترزقون إال بضعفائكم؟« : فتگ صفضلي و برتري دارد. پيامبر

  شديد و بشما روزي داده كنيد اگر بخاطر ضعيفان نبود شما پيروز مي مي
إنما ينصر اهللا هذه االمة « : . بروايت بخاري و نسائي كه متن نسائي چنين است» شد؟ مي

اسالم را بوسيله  بدرستي خداوند اين امت  « »بضعيفها، بدعوتهم، وصالتهم وإخالصهم
  . »دهد يعني بسبب دعاهايشان و نمازشان و اخالصشان ضعيفانش نصرت و ياري مي

ابغوني في «:  گفت كه مي شنيدم ص: از پيامبر گفت كه   از ابوالدرداء روايت است  -2
با  -رضاي مرا در ميان ضعيفان بجوئيد   « »الضعفاء، فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم

شويد  بدرستي بسبب ضعيفانتان روزي داده مي -ل ايشان رضاي مرا بجوئيد رسيدگي بحا
  . . بروايت صاحبان سنن »رسيد و به نصرت و پيروزي مي

رب أشعث، مدفوع بالباب، لو أقسم « : گفت صاز ابوهريره روايت است كه پيامبر -3
رشان توجه كه ظاه چه بسا اشخاص ژوليده موي پريشان حال هستند، « »على اهللا البره

شوند، ليكن آنقدر نزد خداوند ارج و قرب  كند و از درها رانده مي مردم را جلب نمي
  .  »فرمايد دارند كه هرگاه چيزي از خداوند بطلبند خداوند دعايشان را اجابت مي
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  فضيلت جهاد و شهادت طلبي در راه خدا 

ان خدا و سخن خدا : جهاد موجب فرمانروائي فرم جهاد برترين عبادت داوطلبانه است
كه دين خدا متمركزگردد و استوار  گردد، و استقرار هدايت خدا در زمين است و سبب مي

شود. بنابراين ازهر عبادت داوطلبانه و حج و عمره سنت و نماز سنت و روزه سنت 
برتراست يعني ثواب و فضيلت حج و عمره سنت و نماز و روزه سنت بدرجه ثواب 

گرددكه همه انواع عبادات نظم و سامان  ازآن جهاد موجب ميرسد.گذشته  جهاد نمي
، زيرا جهاد موجب عبادات  خاص اسالمي بخود گيرد، خواه عبادتهاي ظاهري يا باطني

باطني زهد و پارسائي نسبت به دنيا و دوري وطن و دوري از تمايالت دنياوي و نفساني 
 كه هاده است چه در حديث آمده استنام ن »رهبانيت «گردد، تا جائيكه اسالم جهاد را  مي
، جهاد در راه خدا  رهبانيت امت من و ترك دنيايشان « »رهبانية أمتي: الجهاد في سبيل اهللا«

  . » است
جهاد درراه خدا مظهر و ثمره عشق وايمان و يقين و توكل بخدا است و مظهراعالي 

كه خداوند   ، با جان و مالفداكاري با جان و مال است و معامله و داد و ستد است با خدا 
  فرمايد: مي
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uθèδ ã—öθ x ø9 $# ÞΟŠÏà yè ø9 : مومنان را  حقاكه خدا جانها و مالهاي مسلمانان  «]. 111 التوبة:[ _∪⊆⊆⊆∩ #$
.  اند ببهاي بهشت مال خود را بخدا فروخته خريد تا برايشان بهشت باشد كسانيكه جان و

شوند. اين نويد حق است و ثابت  كشند و كشته مي جنگند و در اينراه مي درراه خدا مي
كه درقرآن  است براي مومنان نزد خدا: درتورات و انجيل به ثبوت رسيده همانگونه

د بنابراين بر شما تر به پيمان خود از خدا باش كه وفاكننده كسي است نيزثابت است و چه
ايد و آنچه  كه با خداي خود انجام داده مژده باد و خوش وقت باشيد به خريد و فروش 

  .»كه منتهاي آرزوي مومن را دربر دارد  مندي بزرگ است فروخته شده مايه بهره
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هاي مدني  . در سوره داند و ببزرگي از آن يادكرده است اسالم جهاد را بسيار بزرگ مي
اند، مورد نكوهش  كساني را كه جهاد را ترك كرده و از آن روي برگردانده بسختي، و  قرآن

  . قرار داده و آنان را به نفاق و بيمار دل وصف كرده است

  مجاهد بهترين مردم است

أال أخبركم بخير الناس؟ رجل ممسك « : گفت صاز ابن عباس روايت است كه پيامبر
أال .اهللا فيها بالذي يتلوه: رجل معتزل في غنيمة له يؤدي حقبعنان فرسه في سبيل اهللا أال أخبركم 

كه بهترين  خواهيد بشما خبردهم هان نمي  « »أخبركم بشر الناس: رجل يسأل باللهوال يعطي به
اند يعني  كه زمام و افسار اسب خويش را در راه خدا نگه داشته كساني كيانند؟   مردم

كه بعد از او چه كساني قرار دارند؟  ما خبر دهمخواهيد بش ، مي مجاهدان في سبيل اهللا
گرفته و حقوق اهللا را درباره  اي كوچك از گوسفندان دارد و از مردم كناره مردي كه گله

كه بدترين مردم  خواهيد كه بشما خبربدهم كند. آيا نمي كوچك خويش ادا مي گله  اين 
دهد يعني از او خواسته  و نميكه بنام خدا چيزي از او بخواهند و ا ؟ مردي كسي است چه
دارد  دهد و احترام نام اهللا را نگه نمي شودكه ترا بخدا فالن چيز را به من بده و او نمي مي

طلبد ولي اگر مردم بنام خدا از او چيزي بطلبند  كه او بنام خدا از مردم چيزي مي يا اين
  . »دهد نمي

مؤمن يجاهد في سبيل اهللا « : ال؟ ق كسي است سوال شدكه بهترين مردم چه صاز پيامبر
 »قالوا: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يتقي اهللا ويدع الناس من شره.بنفسه وماله

؟ فرمود: مومني  كسي جنگد.گفتند: سپس چه كه با جان و مال خود در راه خدا مي مومني  «
، و  اي خدا مشغول استها، از مردم كناره گرفته و بتقو اي از دره كه بدور از مردم در دره

نشيني و پرهيز از  آيدكه عزلت وگوشه . از اين حديث برمي »رسد شرش بمردم نمي
  : ، و در اين مطلب بين علما اختالف مشهود است اختالط و آميزش با مردم نيكو است

، مشروط بر  بنا بمذهب شافعي و بيشترين علماء اختالط و آميزش با مردم بهتر است
  . ها باشد وگروهي معتقدندكه اعتزال وگوشه نشيني بهتر است متي از فتنهآنكه اميد سال
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ها و  نشيني در زمان فتنه ، اعتزال و گوشه جمهور علما گويند مقصود از اين حديث
كه مردم از  كسي است  نشيني بهتر است يا درباره ، درآن وقت اعتزال و گوشه جنگ است

  .  م را ندارد و يا امثال اينگونه اشخاصشر او ايمن نيستند و او تاب تحمل مرد
بيگمان پيامبران صلوات اهللا عليهم و جمهور اصحاب و تابعين و علماء و پارسايان 

اند، از قبيل  اند و از فوايد اين عمل برخوردار بوده همواره با مردم اختالط و آميزش داشته
.  هاي ذكر و امثال آن لقهنماز جماعت و نماز جمعه و تشييع جنازه و عيادت بيماران و ح

نشيني است چون  = دره براي مثال است و مقصود ازآن مطلق اعتزال وگوشه»شعب «نام 
كه از  اند و نظير اين حديث نيز داريم  معموال اينگونه محالت از مردم خالي بوده

أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، « درباره نجات و رهائي سوال شد فرمود: صپيامبر
ات باش و برگناه  زبان خويش را نگه دار و مالزم خانه  « »لى خطيئتكوابك ع
  . » كن گريه خويش

  بهشت از آن مجاهد است 

نشيني بود و در اين  كه مردي قلبا متمايل به عزلت و گوشه از ترمذي روايت است
فضل ال تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل اهللا أ« : گفت صكرد، پيامبر سوال صزمينه از پيامبر

 .اغزوا في سبيل اهللا :من صالته في بيته سبعين عاما، أال تحبون أن يغفر اهللا لكم ويدخلكم الجنة

. چون براستي اقامت يكي از  كار را نكن اين  « »من قاتل في سبيل اهللا فواق ناقة وجبت له الجنة
آيا اش  شما در جهاد در راه خدا برتر است از نماز خواندن وي هفتاد سال در خانه

دوست نداريد كه خداوند شما را بيامرزد و شما را به بهشت ببرد. برويد در راه خدا 
دوشند و انگشتان را براي دوشيدن پستان  جهادكنيد هركس باندازه اينكه شتري را مي

كنند، يا باندازه فاصله بين دو بار دوشيدن شتر، در راه خدا جهادكند،  بندند و باز مي مي
  . »گردد جب ميبهشت براي او وا

  مقام مجاهد در بهشت يكصد درجه ارتفاع دارد
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أبا سعيد، من رضي باهللا ربا، « : گفت صكه پيامبر ابوسعيد خدري روايت شده از
اي ابوسعيد هركس اهللا را بپروردگار خود و   « »وباالسالم دينا، وبمحمد نبيا وجبت له الجنة

   .»گردد كند بهشت براي او واجب مي قبول اسالم را بدين خود بپذيرد و محمد را بپيامبري
خدا آن را بار ديگر برايم  ص: اي پيامبر گرديد و گفت ابوسعيد از آن بسيار خوشحال

وأخرى يرفع بها العبد مائة درحة في الجنة ما بين كل  « : تكراركن و چنين كرد. سپس گفت
ده را در بهشت يكصد عمل ديگري است كه مقام بن  « »درجتين، كما بين السماء واالرض

 . ابوسعيد »باشد بخشدكه ارتفاع هر درجه باندازه بين آسمان و زمين مي درجه رفعت مي
. »الجهاد في سبيل اهللا، الجهاد في سبيل اهللا« : گفت  : چيست اين عمل اي رسول خدا؟ گفت
بين الدرجتين  إن في الجنة مائة درجة، أعدها اهللا للمجاهدين في سبيل اهللا، ما« : گفت صپيامبر

كما بين السماء واالرض، فإذا سألتم اهللا فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة، وأعلى الجنة، وفوقه 
، كه  بيگمان در بهشت يكصد درجه و پله هست  « »عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة

ه هر دو كه فاصل ، كرده است خداوند اين درجات رفيع را براي مجاهدان در راه خدا آماده
كرديد، از او  . پس هرگاه از خدا چيزي طلب درجه باندازه بين زمين و آسمان است

، و  فردوس بخواهيد چون فردوس اوسط بهشت و باالي بهشت و باالي عرش خدا است
  . »گيرند  رودهاي بهشت از آنجا سرچشمه مي

  رسد  هيچ عملي بپاي جهاد در راه خدا نمي  

سوال شد، چه چيزي با جهاد در راه خدا  صه از پيامبرك از ابوهريره روايت است
توانيد آن را دريابيد و استطاعت آن را نداريد. دو بار يا سه بار  كند؟ فرمود: نمي برابري مي

مثل المجاهد في « : گفت  چنين پاسخ داد. درمرتبه سوم صشد و پيامبر اين پرسش تكرار
اهللا، اليفتر من صالة وال صيام حتى يرجع المجاهد في  سيبل اهللا كمثل الصائم القائم القانت بآيات

كه روزها روزه و شبها شب نماز  مثل مجاهد في سبيل اهللا مانندكسي است « »سبيل اهللا
بخواند و بيدار باشد و آيات خدا را بخواند و اين نماز و روزه او ادامه داشته باشد تا 

د او اگر كسي بچنين عباداتي اينكه اين مجاهد از جنگ برگردد يعني در مدت جها
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. بروايت پنج نفر از  »برد برد، مجاهد نيزاين مقدار ثواب مي مشغول باشد، چقدر ثواب مي
  محدثين بزرگ. 

  زش در اسالم امنيت و صلح و سا سالم و

هاي آن را در  كه خداوند ريشه امنيت و آسايش و سالم يكي از اصول و مبادي است
اي از عقايد مسلمين  كه جزئي از هستي و عقيده اي . بگونه است كاشته روح مسلمين عميقاً 

، مردم را بصلح و سازش و  باشد. اسالم از همان آغاز پيدايش و درخشيدن نور خويش مي
اي براي  كرد و صداي آن در آفاق جهان طنين انداخت و نقشه آرامش و سالم دعوت مي

اسالم زندگي را دوست دارد و آن را  آن طرح كرد كه انسانيت را بدان برساند. براستي
خواند لذا انسانها را از خوف و  شمارد و مردم را بدوست داشتن زندگي مي مقدس مي

كند  اي زندگي  كند تا انسانيت بگونه سازد و بهترين راه و روش را ترسيم مي ترس آزاد مي
ت و آسايش كه متوجه اهداف و مقاصد خويش در پيشرفت و ترقي باشد و در سايه امني

  و رفاه بيارامد.
گرفته شده است چون   »سالم «باشد ازكلمه  لفظ اسالم كه عنوان و نام اين دين مي

رسند وسالم يكي از  فزوني آرامش وامنيت و اطمينان خاطربهم مي اسالم در سالم و
باشد، چون مبادي و آداب و رسوم و برنامه دين او امنيت و  نامهاي خداوند اين دين مي

،  كه بار اين رسالت بزرگ را بدوش داشت نمايد. و كسي متي را براي مردم تامين ميسال
آور هدايت و  ، چون پيام پرچم صلح و سازش و سالم را بدوش داشت و آن را برافراشت

انما أنا « نور و خير و بينش و خرد براي بشريت بود. و او خود را اينگونه معرفي نمود.
. و قرآن كريم نيز به وي  » رحمت هديه شده از طرف خدايم منبراستي   « »رحمة مهداة

$!+ فرمايد: مي tΒ uρ š�≈oΨ ù=y™ö‘r& āωÎ) Zπ tΗôqy‘ šÏϑn=≈yè ù=Ïj9 ∩⊇⊃∠∪_  :ما ترا جز  « ].107[األنبياء
دهد و استحكام  كه دلها را بهم پيوند مي . درود مسلمين » ايم براي رحمت عالميان نفرستاده

 »سالم «سازد  انسان مسلماني را ببرادرش مرتبط مي شود و هر ا سبب ميپيوند بين آنان ر
كه درسالم وصلح با  كس نزد خداوند كسي است ترين كس و نزديكترين باشد. شايسته مي
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گردد. و اهداي صلح وسالم بجهان و افشاي سالم جزئي از ايمان مومنان  مردم پيشقدم مي
  . است

كه بيانگر اين حقيقت   مسلمين قرار داده است را درود »سالم «خداوند بدينجهت 
باشدكه دينشان دين آرامش و امنيت و سالمتي است و خودشان اهل صلم و سازش و 

  باشند. دوستدار آن مي
إن اهللا جعل السالم تحية المتنا، وأمانا « فرمود: صكه پيامبر ر حديث نبوي آمده است د

و امان و اطمينان خاطر  رود براي امت ما را تحيت و د »سالم «خداوند  « »الهل ذمتنا
كه هيچ انساني پيش   و شايسته نيست  »كساني قرار دادكه در ذمه و در پناه ما هستند براي

يعني هر انساني - سخن خود را باكسي ديگرشروع نمايد  »سالم «از آغاز سخن باكلمه 
و   - د اسالم استشايسته است اول سالم و بعدكالم را شعار خويش سازد و اين رهنمو

امان است و تا امان نباشدكالم مفهوم ندارد. مسلمان مكلف  »سالم «كه  فلسفه آن اينست
كه در حال مناجات با خداي خويش بر پيامبر خدا سالم و درود بفرستد وهمچنين  است

بر نفس خويش و بربندگان درستكار و صالح خداوند نيز سالم و درود بفرستد چون 
جات با خدا فارغ شد و بدنيا روي آورد، روي آوردنش بدنيا از راه سالم و مسلمان از منا

 »سالم «كلمه  رحمت و بركت باشد. درميدان جنگ و كشتار نيز اگر حريف و طرف مقابل 
كند.  باشدكه از جنگ با وي خودداري بر زبان آورد برجنگجوي مسلمان واجب مي

Ÿωuρ (#θ...+ فرمايد: خداوند مي ä9θà) s? ô yϑÏ9 #’ s+ø9 r& ãΝà6 øŠs9 Î) zΝ≈n=¡¡9 $# |Mó¡ s9 

$YΖÏΒ÷σ ãΒ...∩⊆∪_  :كند به وي نگوئيد تو مومن  مي »سالم «كه بشما  وكسي« ].94[النساء

èπ...+ باشد: مي »سالم «. و درود خداوند براي مومنان در روز قيامت   » نيستي s3Í×‾≈n=yϑ ø9 $#uρ 

tβθ è=äzô‰ tƒ ΝÍκö� n=tã ÏiΒ Èe≅ ä. 5>$ t/ ∩⊄⊂∪_  :دري برمومنان وارد  فرشتگان از هر «]. 23[الرعد
دار «. . و قرارگاه و محل بندگان صالح در آخرت  »»سالم عليكم «گويند:  شوند و مي مي

!ª+باشد.  مي  » خانه امنيت و سالمتي « »االمن والسالم $# uρ (# þθ ãã ô‰ tƒ 4’ n<Î) Í‘# yŠ 

ÉΟ≈n=¡¡9 #‘öΝçλm; â+ و]. 25[يونس:  _∪∋⊅∩...#$ yŠ ÉΟ≈n=¡¡9 $# y‰ΖÏã öΝÍκÍh5u‘...∩⊇⊄∠∪_  :127[األنعام.[ 
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Ÿω tβθ+ فهمند: سخن و قولي ديگري را نمي» سالم «و اهل بهشت جز  ãèyϑó¡ o„ $pκ� Ïù # Yθøó s9 

Ÿω uρ $̧ϑ‹ÏOù' s? ∩⊄∈∪   āωÎ) WξŠÏ% $ Vϑ≈n=y™ $ Vϑ≈n=y™ ∩⊄∉∪_ ]:آنجا  بهشتيان در«]. 26-25 الواقعة
 »سالم «. وكثرت تكرارلفظ   » جز سخن سالم سالم ند شو سخن لغو و گناهي را نمي

تواندكه همه احساسها را بيداركند  ، مي كه در جو ديني و روحي است بدينگونه با اين شيوه
  ا و مقصد عالي و رفيع متوجه نمايد. و افكارو انظار را بدين مبد

  دارد  گام برمي دين اسالم بسوي ايدآلي و نمونه واقع شدن 
داردكه عدالت را  گام برمي كند و بسوي آن ين اسالم آنقدر ايدالي فكر ميبيگمان د

، و آنقدر تعاليم و آموزشهاي عالي و  كرده است كرده و ظلم و ستم را حرام واجب
ارزشهاي برتر و مودت و رحمت و مهرباني و تعاون و همكاري و ايثار و فداكاري را 

ي لطافت بخشيده و دلها را سرشار از كه بحيات و زندگ مورد توجه قرار داده است
. اسالم عالوه  عطوفت ساخته و بين انسانها عقد اخوت بسته و برادري برقرار نموده است

، و براي فكربشري ارزش قايل است و خرد  بر همه اينها، براي عقل و خرد انساني احترام
. اسالم هيچكسي را  و انديشه را دو وسيله از وسايل تفاهم و اقناع بشري قرار داده است

سازد و هيچ انساني را ملزم بيك نظريه خاصي درباره  بريك عقيده معيني مجبور نمي
كند، حتي درباره دين و قضاياي آن مقرر  وجود و هستي يا طبيعت يا انسان نمي

#Iω oν+ : داردكه مي t� ø.Î) ’Îû ÈÏe$!$#...∩⊄∈∉∪_ ]:نسبت بپذيرش دين اكراهي «]. 256 البقرة
. و وسيله پذيرش دين را استعمال و بكارگيري عقل و خرد و انديشه و فكر و   »تنيس

#Iω oν+ فرمايد: . خداوند مي دقت نظر در مخلوقات و جهان و هستي قرار داده است t� ø.Î) 

’ Îû ÈÏe$!$# ( ‰ s% t ¨t6̈? ß‰ ô© ”�9$# zÏΒ Äc xö ø9 در پذيرش دين اكراه و  «]. 256 البقرة:[ _∪∌∋⊅∩...#$
جباري نيست چون راه راست و هدايت و راه گمراهي و ضاللت مشخص گرديده است ا

  . »هركس اختيار دارد كدام يك را بپذيرد
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öθ+ فرمايد: بازهم مي s9 uρ u !$x© y7•/ u‘ ztΒUψ tΒ ’ Îû ÇÚ ö‘F{$# öΝßγh=à2 $ �èŠÏΗsd 4 |MΡ r' sù r& 

çν Ì� õ3 è? }̈ $ ¨Ζ9 $# 4 ®L ym (#θ çΡθä3 tƒ šÏΖÏΒ÷σ ãΒ ∩∪_ خواست  اگرخداوند مي«]. 99ونس: [ي
كه مردم  توانست همه مردم را مجبور سازد كه ايمان بياورند ولي خداوند نخواست مي

اختيار نداشته باشند بلكه به مردم اختيار و خرد و انديشه عطاكرده است تا مسئول عمل 

 .tΒuρ šχ%x$+ ،  » خواهي مردم را مجبور سازي تا ايمان بياورند؟ خويش باشند آيا تو مي

C§ø uΖÏ9 βr& š∅ ÏΒ÷σè? āω Î) ÈβøŒ Î*Î/ «! $# 4 ã≅yè øgs† uρ š[ ô_Íh�9 $# ’ n? tã š Ï%©! $# Ÿω tβθ è=É) ÷ètƒ 

تواند ايمان بياورد، خداوند  هيچ نفسي تا خداوند اجازه ندهد نمي«]. 100[يونس:  _∪⊂⊂⊆∩
كه  ار داده استبا اجازه خودش به بشر اختيار داده است و عذاب و آلودگي را بركساني قر

  .   »كنند در انتخاب دين خويش از خرد استفاده نمي

+È≅ è% (#ρã� ÝàΡ$# # sŒ$tΒ ’Îû ÅV≡uθ≈yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{ $# uρ 4 $ tΒuρ  Í_øóè? àM≈tƒFψ$# â‘ä‹ –Ψ9 $#uρ tã 

7Θöθ s% āω tβθ ãΖÏΒ÷σ ãƒ ∩⊇⊃⊇∪_  :كه درآسمانها و زمين است و   بگو بنگريد بدانچه«]. 101[يونس
كه راه لجاج و عدم ايمان  پي ببريد براي قومي  كنيد تا بخالق ومدبر . . جهان رسيآنها را بر

  .  »ايد آيات كوني خداوند و پند و اندرزها و اندرزها سودي ندارد گرفته را پيش
و رسالت و وظيفه پيامبر خداوند نيز، تنها ابالغ اوامر و نواهي خدا و دعوت بسوي او 

$+ فرمايد: بود و خداوند مي pκš‰ r' ‾≈tƒ ÷ É<̈Ζ9 $# !$‾Ρ Î) y7≈oΨ ù=y™ö‘r& # Y‰Îγ≈x© # Z�Åe³t6ãΒ uρ # \�ƒÉ‹ tΡuρ ∩⊆∈∪   

$�ŠÏã# yŠuρ ’ n<Î) «! $#  Ïµ ÏΡøŒÎ* Î/ %[`# u�Å� uρ # Z��ÏΨ •Β ∩⊆∉∪_  :اي پيامبر ما ترا  «]. 46-45[األحزاب
خدا  كساني كه راه  كه شاهد و گواه بر حال مردم و مژده دهنده رستگاري براي فرستاديم 

كنند، باشيد و با اجازه خدا  كه از راه او سرپيچي مي كساني گزينند و ترساننده براي را برمي
  .   » مردم را بسوي او بخوانيد و چراغ پرتو افشان هدايت باشيد براي پيداكردن راه هدايت

  در اسالم  مردم  روابط انساني بين 
كند بلكه عاليق و روابط  كتفا نمياسالم تنها بتعريف ومدح اين مبدا و مقصد عالي ا  

و امنيت و  »سالم «بين افراد و گروهها و جماعات و بين دولتهاي جهان را براساس رابطه 
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با يكديگر و يا عالقه و رابطه   ، خواه عالقه و رابطه مسلمانان برابري قرار داده است
  : كه اينك ببيان آن مي پردازيم مسلمانان با غيرمسلمانان 

  ديگر با يك  مسلمانان   و رابطه عالقه  
مرتبط سازد، و هدفش   اسالم براي اين آمد تا قلبها را با هم جمع و صفها را با هم  -1

جامعه متحد و هماهنگ و پرهيز از عوامل تفرقه و جدائي و ضعف و سستي و  ايجاد يك
هدفهاي  ، تا اين جامعه متحد و همĤهنگ بتواند دوري از اسباب شكست و ناتواني است

عالي و مقاصد شريف و اهداف شايسته رسالت بزرگ اسالم را تحقق بخشد و بدانها 
كلمه حق و بر پا داشتن حق و  گرددكه عبارتند از عبادت اهللا و يكتاپرستي و اعالء متجلي 

حقيقت و انجام خير و نيكي و جهاد و مبارزه براي زندگي در سايه امنيت و آسايش 
  .  مردم

الم با توجه به همه اين مبادي و مقاصد، روابط و پيوندهائي بين افراد بنابراين اس
آورد تا اين هستي و جامعه متحد را بيافرينند و استوار و مستحكم سازند  جامعه پديد مي

كه پيوندهاي تربيتي و اخالقي و ادبي و معنوي هستند كه  و امتياز اين پيوندها اينست
ندگاري و بقاء را دارند و از قبيل پيوندهاي مادي استعداد و پذيرش رشد و نمو و ما

روند و ماندگار  هاي خود از بين مي نيستند كه با از بين رفتن عوامل و دواعي و انگيزه
  پذيرند. كه مورد نياز نباشند پايان مي نيستند و وقتي 

اين پيوندها ازپيوندهاي خوني و نژادي و رنگي و زباني و ميهني و مصالح مادي و 
  باشند. گر پيوندهاي بين مردم قويتر و نيرومندتر ميدي

اين پيوندها اين خاصيت را دارند كه بين مسلمانان دستگيره محكمي باشد و آنچنان 
بنيان متحد و مستحكمي باشدكه تفرقه و جدائي را نپذيرند و گره محكم آنها قابل باز 

كه همه  ت و آن محوري است، پيوند ايمان اس شدن نباشد. نخستين پيوند ادبي و تربيتي
. ايمان برادري  رسند و نقطه اجتماع آنها است مومنان در سراسر جهان پيرامون آن بهم مي

$+ آورد: محكمتر از برادري نسبي پديد مي yϑ ‾Ρ Î) tβθ ãΖÏΒ÷σ ßϑø9 $# ×ο uθ ÷zÎ)...∩⊇⊃∪_  :الحجرات]

tβθ+ و ].10 ãΖÏΒ÷σ ßϑø9 $# uρ àM≈oΨ ÏΒ÷σßϑø9 $# uρ öΝßγàÒ ÷èt/ â !$uŠÏ9 ÷ρ r& <Ù ÷è t/...∩∠⊇∪_ ]:71 التوبة.[ 



   

  هفقه السن      1836 

 

 

.....براستي مومنان برادر همديگرند. مردان و زنان مومن سرپرست و ولي و دوست يك «
، پس سرشت ايمان   » مسلمان با مسلمان برادر است « »المسلم أخو المسلم« .  »ديگرند
پراكنده و از قه را و جامعه را متحد سازد نه  كه اتحاد را پديد آورد نه تفر اينست

كه  كسي است  مومن « »المؤمن ألف مألوف، وال خير فيمن ال يألف وال يؤلف« . گسسته هم
گيرند كسي كه چنين نباشد در وي  گيرد و ديگران نيز با وي الفت مي بديگران الفت مي

كه بعضي آجرهاي آن برخ  . مومن با مومن همچون بناي ساختمان است  » خيري نيست
كنند و شعورشان يكسان است و در  دارند پس همچون يكديگر احساس ميديگررا نگهمي

... مثل « پندارند شادي و غم همديگر شريك و سهيمند و خود را جزء يك ديگر مي
المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 

و عطوفت نسبت بيك ديگر همچون يك تن  مومنان دردوستي و مهر « »بالحمى والسهر
بدن نيز در اين درد شريك   واحد هستند كه هرگاه اندامي بدرد آمد ديگر اندامهاي

. سعدي عليه الرحمه چه خوش در   »گيرد بيداري آنها را نيز فرا مي  باشند و تب و شب  مي
  : ترجمه آن سروده است

  آدم همه اعضاء يك پيكرند بني
  ورد روزگارچو عضوي بدرد آ

  يگران بيغمي د  تو كز محنت

  گوهرند كه درآفرينش ز يك
  دگر عضوها را نماند قرار
  نشايد كه نامت نهند آدمي

بخشد و مسلمانان را به پيوستن به جماعت  اسالم اين پيوند و عالقه را استحكام مي
اين پيوند كه  خواند و مسلمانان را از هر چيزي متحده و جمع شدن در رشته اتحاد آن مي

گويد جامعه متحد و همĤهنگ  دارد و مي كند برحذر مي مستحكم را سست و ضعيف 
يد اهللا مع الجماعة، ومن شذ، « : همواره در زير چتر حمايت خداوند و در دست او است

دست خدا با جماعت مردم است و هركس ازجماعت و اتحاد مسلمانان  « »شذ في النار
. چون آرامش طبيعي انسان در جماعت همĤهنگ است و  »درو بيرون رود بĤتش دوزخ مي

 »الجماعة رحمة، والفرقة عذاب« شمارد: كشد، جماعت را رحمت مي نفس راحتي مي
كوچك باشد از  . تجمع هر اندازه  »اجتماع و اتحاد رحمت و تفرقه و جدائي عذاب است «

بيشتري داشته باشند آن جامعه . هر اندازه تجمع بيشتر و افراد آن افزوني  تنهائي بهتر است
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االثنان خير من واحد، والثالثة خير من االثنين، واالربعة خير من الثالثة، «: بهتر و نيكوتر است
دو نفر بهترند از يك نفر و سه نفر  « »فعليكم بالجماعة، فإن اهللا لن يجمع أمي إال على الهدى
ند بهترند از سه نفر و... پس برشما باد با هم باشند بهترند از دو نفر و چهار نفر با هم باش

جز  -پيامبراسالم  -كه هميشه با جماعت و توده مردم باشيد چون خداوند امت مرا 
كند يعني هميشه اجتماع و جامعه متحد مسلمانان بهتر از  برهدايت و راه راست جمع نمي

جماعت  . و عبادتهاي اسالم بصورت اجتماعي و » پراكندگي و تفرقه و جدائي است
گردند مثال نماز جماعت سنت است و يك نماز بجماعت بهتر  شوند و برگزار مي ادامي

  است از بيست و پنج نماز بتنهائي و ثواب بيشتري دارد.
كند و روزه  اي است بين ثروتمندان و فقيران و آنها را با هم جمع مي و زكات معامله

گيرند و همه  مه با هم روزه ميكه ه ، هم يك نوع مشاركت اجتماعي است ماه رمضان
باشند، درمدت معيني از روز و حج عبادتي  كشيدن با هم مساوي مي درگرسنگي و تشنگي

ترين هدف در  است كه مسلمانان از سراسر جهان هر سال در موسم معين و براي مقدس
قرآن وما اجتمع قوم في بيت من بيوت اهللا يقرأون ال« آيند: گرد مي يك نقطه پيرامون هم 

هرگروه  « »ويتدارسونه بينهم، إال نزلت عليهم السكينة، وحفتهم الرحمة، وذكرهم اهللا في مال عنده
كنند و   شوند و قرآن را تالوت هاي خدا پيرامون هم جمع مي كه در يكي از خانه و قومي 

بخشد و رحمت  آن را در ميان خويش تدريس نمايند خداوند بدانان آرامش خاطر مي
خداوند آنان  - كند  گيرد و خداوند از آنان نزد فرشتگان مقرب ياد مي ن را دربر ميخدا آنا

كرد و حريص بود  بسيار تالش مي ص. براستي پيامبر  »كشد را برخ فرشتگان مقرب مي
براينكه مسلمانان مجتمع و متحد باشند. حتي بشكل ظاهري هم باشد: روزي برخي از 

 »پيرامون هم فراهم آييد « »اجتمعوا«اند فرمود:  نشسته مسلمانان را ديدكه بطور پراكنده
، همه را در زير آن  انداخت اي فراهم آمدندكه اگر عباي خويش را بر آنان مي آنان بگونه
داد. پس هرگاه جماعت و اتحاد و تجمع مسلمانان نيروئي باشدكه دين خدا را  جاي مي

كه تفرقه و جدائي و پراكندگي دين   كند. بديهي است حمايت و دنياي مسلمين را حراست
كرده است  سازد لذا اسالم بشديدترين وجه از تفرقه نهي و دنياي مسلمانان را تباه نمي

گشايد و هيچ چيزي باندازه تفرقه و جدائي  چون تفرقه راه شكست وهزيمت را مي
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قدرت و نيروي مسلمانان را به تحليل نبرده است و عقب ماندگي و زيان خسران و 
.  ، نتيجه مستقيم تفرقه و جدائي آنها است شكست و خواري و تمام رنجهاي مسلمين

Ÿωuρ (#θçΡθä3+ فرمايد: خداوند مي s? tÏ% ©!$%x. (#θè% §� x s? (#θ à n=tF÷z $# uρ . ÏΒ Ï‰ ÷èt/ $ tΒ æΛèε u !%ỳ 

àM≈oΨ Éi� t6ø9 $# 4 y7Í×‾≈s9 'ρé& uρ öΝçλm; ë># x‹tã ÒΟŠÏà tã ∩⊇⊃∈∪_  :مانند كساني مباشيد « ].105[آل عمران
كردند و بدين جهت آنان  گرفتند واختالف كه بعد از اينكه داليل روشن يافتند تفرقه پيش

Ÿω...+.   » را عذاب بزرگ در انتظار است uρ (#θããt“≈uΖs? (#θè=t± ø tG sù |=yδ õ‹ s? uρ 

ö/ä3 çt† Í‘...∩⊆∉∪_  :آن دچار  نزاع نكنيد و با هم دشمني ننمائيد چون در اثر« ].46[األنفال
 .  » دهيد و قدرت نخواهيد داشت شكست خواهيد شد و نيروي خويش را از دست مي

+(#θßϑÅÁ tG ôã$# uρ È≅ö7pt ¿2 «!$# $ Yè‹Ïϑ y_ Ÿω uρ (#θè% §� x s?...∩⊇⊃⊂∪_  :بريسمان خدا «]. 103[آل عمران
چنگ بزنيد همگي و پراكنده مشويد يعني از دستورات خداوندكه مايه اتحاد شما است 

    »كنيد و راه تفرقه پيش مگريد  پيروي

+tÎ6� ÏΨ ãΒ Ïµ ø‹s9 Î) çνθà) ¨? $#uρ (#θßϑŠ Ï%r& uρ nο 4θ n=¢Á9 $# Ÿωuρ (#θ çΡθä3s? š∅ÏΒ tÅ2 Î�ô³ ßϑø9 $# ∩⊂⊇∪   

zÏΒ šÏ% ©!$# (#θè% §� sù öΝßγuΖƒÏŠ (#θçΡ%Ÿ2uρ $ Yèu‹Ï©...∩⊂⊄∪_  :از مشركان «]. 32-31[الروم
گرفتند و دسته و دسته و  ش راه تفرقه و جدائي پيشكه در دين خوي كساني مباشيد از آن 

βÎ) t¨+.   »انجامد گروه گروه شدند يعني تفرقه و پراكندگي در دين بشري مي Ï% ©!$# (#θè% §� sù 

öΝåκs]ƒÏŠ (#θ çΡ%x. uρ $ Yèu‹Ï© |Mó¡ ©9 öΝåκ÷] ÏΒ ’ Îû >ó x«...∩⊇∈∪_  :كه آيين و  كساني «]. 159[األنعام
گوناگون و  جات  وحدت ديني را بهم زدند و به دسته -ختند دين خود را پراكنده سا

 ص. پيامبر  » مذاهب مختلف تقسيم شدند هيچگونه ارتباطي با آنها نداري و از آنان نيستي
اختالف نكنيد براي اينكه  « »ال تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا« فرمايد: مي

. وقتي جماعتي وحدت   »كردند و هالك شدند  مردمان پيش از شما در دين با هم اختالف
، حاضر باشد  كند كه هر فردي از افراد آن جماعت  تواند حفظ و همبستگي خود را مي

ماند. و هر  كه جماعت متحد مي كند، آنوقت است جان و مال خود را فداي آن جماعت
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از نظر مادي يا  گذارد، خواه ، خود را دراختيار جامعه مي فردي دركارهاي مربوط بجامعه
مردم « »فالناس عيال اهللا، أحبهم إلى اهللا أنفعهم لعياله« از نظر مالي و دانش و راي و فكر

ترين مردم پيش خداكساني  بمنزله عيال و افراد تحت تكفل خداوند هستند دوست
 »خير الناس أنفعهم للناس«.  »شان براي عيال خداوند بيشتر باشد هستندكه سود و نفع

خداوند « »إن اهللا يحب إغاثة اللهفان«.   » ن مردم سودمندترين آنها است براي مردمبهتري«
كنيد تا اجر  براي ديگران شفاعت « »اشفعوا تؤجروا«.   »فرياد رسي مظلومان را دوست دارد

  .   »و پاداش اخروي يابيد
است از مال مومن آيينه مومن  « »المؤمن مرآة المؤمن، يكف عنه ضيعته ويحوطه من ورائه«

كه حاضرنيست از منافع او  كند يعني وقتي كند و از او حفظ غيبت مي و دارائيش دفاع مي
 »ن أحدكم مرآة أخيه، فإن رأى منه أذى فليحطه عنهإ« » كند و مواظبت او است حمايت مي

باشيد پس هرگاه از برادر مومنتان آزاري و  هريك از شما مومنان آيينه برادر مومنتان مي «
عيوب همديگر را برطرف سازيد و نمايانگر  - ار بدي ديديد آن را از او دور سازيد ك

  .  »همديگر باشيد
خواهد روابط و پيوندهائي در ميان مسلمانان پديد آورد تا بتواند  اسالم بدينگونه مي

دادها روبرو  جامعه متحد و همĤهنگ و نيرومندي بوجود آورد كه بتواند با حوادث و روي
شان را در نطفه  تجاوز دشمنان را دفع نمايد و مكايدشان را باطل سازد و توطئهشود و 

  كند.  خفه 
امروز مسلمين چقدر بدين اتحاد و تجمع نيازمندند در شرايط امروز اگر مسلمين 

دهند و رسالت سياسي خويش را احراز و  متحد باشند فريضه اسالمي خويش را انجام مي
كنند كه از كيان و وجودشان حمايت  مندي را كسب ميآن چنان نيروي نظامي قدرت

توانند يك وحدت اقتصادي بدست آورند كه تمام ثروتهاي مورد نيازشان را  كند و مي مي
  در اختيارشان بگذارد.

ضعف ديني و انحطاط اخالقي و عقب ماندگي علمي در ميان مسلمين از نتايج بد 
كلمه و اتحاد نيرومند و بهم  دف و وحدتفعاليتهاي استعمارگران است كه تنها وحدت ه
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تواند، اين آفات خطرناك اجتماعي و اخالقي و ديني را از آنان دور  پيوستگي تنگاتنگ مي
  سازد و اين زنگ را بزدايد.

 كه برهم زننده وحدت هستند  جنگ با باغيان 

وندها كه اين پي سازد و اصل برآنست كه مسلمين را بهم مرتبط مي اين بود پيوندهائي
گردد. پس هرگاه رويدادي موجب گسستن اين پيوندها گردد و گره اخوت و   حفظ

گيرند و بر ديگران تجاوزكنند،  برادري را از هم بگسلد و گروهي راه بغي و عصيان پيش
گردد، تا اينكه بعدل و راه راست برگردد، و خود را  جنگ با باغي متجاوز واجب مي

  فرمايد: ت جامعه بازگردد. خداوند ميبĤغوش جامعه برگرداند و بوحد

+βÎ)uρ Èβ$ tGxÍ←!$ sÛ zÏΒ tÏΖÏΒ÷σ ßϑø9 $# (#θè=tGtG ø% $# (#θ ßsÎ=ô¹r' sù $ yϑåκs] ÷� t/ ( .βÎ*sù ôMtó t/ $ yϑßγ1y‰ ÷n Î) ’ n?tã 

3“t� ÷z W{ $# (#θè=ÏG≈s) sù  ÉL©9 $#  Èöö7s? 4 ®Lym uþ’ Å∀ s? #’ n< Î) Ì� øΒr& «! $# 4 βÎ*sù ôNu !$ sù (#θßs Î=ô¹ r' sù $ yϑ åκs] ÷� t/ ÉΑ ô‰ yèø9 $$Î/ 

(# þθäÜÅ¡ ø% r& uρ ( ¨βÎ) ©! $# �=Ït ä† šÏÜ Å¡ø)ßϑ ø9 $# ∩∪ $ yϑ ‾ΡÎ) tβθ ãΖÏΒ÷σ ßϑ ø9 $# ×οuθ ÷zÎ) (#θßs Î=ô¹ r' sù t ÷t/ ö/ä3÷ƒ uθ yz r& 4 
(#θ à)̈? $# uρ ©! $# ÷/ä3ª=yè s9 tβθ çΗxqö� è? ∩⊇⊃∪_  :هرگاه دوگروه ازمومنان با هم «]. 10-9[الحجرات

نگ نمودند درميان آنها صلح برقرارسازند و اگر يكي از آنها بر ديگري كردند و ج نزاع
تجاوزكند با طايفه ظالم پيكاركنيد تا به فرمان خدا باز گردد هرگاه بازگشت و زمينه صلح 
فراهم شد در ميان آن دو، برطبق عدالت صلح برقرار سازيد و عدالت پيشه كنيدكه 

   گان را دوست دارد. خداوند عدالت پيشه
كنيد و تقواي الهي  مومنان برادر يكديگرند بنابراين ميان دو برادر خود صلح و سازش

داردكه هرگاه مومنان با هم بجنگ  . اين آيه مقررمي  »كنيد تا مشمول رحمت او شويد پيشه
، صلح  كنند و بين طرفين جنگ كه جماعتي ازاهل راي فوراً دخالت پرداختند واجب است

ن حالت اگرگروهي برگروهي تجاوز نمايد و بصلح تن درنداد، و راضي برقرارسازند در اي
گروه متجاوز  كه براي جنگ با اين   نشدكه صلح برقرارگردد، برهمه مسلمين واجب است

و باغي فراهم آيند و با وي بجنگند تا بصلح راضي گردد. حضرت علي با گروه متجاوز 
كه از پرداخت زكات  باغيان متجاوزي كه حضرت ابوبكر صديق نيز با جنگيد، همانگونه



  1841     جهاد
  

  

گروه باغي و متجاوز با همين عمل  كردند، جنگيد. و باتفاق نظر فقهاء اين خودداري مي
كريم آنان را  روند. چون قرآن شود و از دين اسالم بيرون نمي كافر نمي  بغي و تجاوز،

 ، چون ميفرمايد: تكه طرف مقابل و مقاتل را نيز مومن ناميده اس مومن ناميده همانگونه

+βÎ)uρ Èβ$ tG xÍ←!$ sÛ z ÏΒ tÏΖÏΒ÷σ ßϑø9 $# (#θè=tG tGø% لذا اگر كسي ازگروه باغي از جنگ كناركشيد و  _...#$
. و اموالشان  كه مجروحانشان را نيز نبايدكشت شود همانگونه بدان پشت نمود، كشته نمي

تا بنده وكنيزگردند. و آيند،  غنيمت نيست و زنان و اطفال آنان نيز اسير بحساب نمي
كنند، خواه موجب تلفات جاني يا  ضامن چيزهائي نيستندكه در حال جنگ تلف مي

گروه باغي بقتل برسند بايد تغسيل و تكفين  تلفات مالي گردند و اگر كساني از اين 
  درباره آنها بعمل آيد و بر آنها نماز خوانده شود.

ند بنابر اين غسل و نماز برآنها الزم نيست باش گروه برحق و عادل شهيد مي  اماكشتگان
اند كه خداوند بدان دستور داده است و آنان منزلت شهيدان در  چون در جنگي كشته شده

كنندكه مسلمانان  كه باغيان بر عليه امامي خروج  جنگ باكافر را دارند. البته اين وقتي است
اق او را پذيرفته باشند و اين كرده و باتف در قطري از اقطار جهان اسالمي به وي بيعت

خروج و شورش همراه با امتناع از اداء حقوقي از حقوق مقرره براي مصالح جامعه يا 
  كار عزل امام باشد. براي مصالح افراد باشد و مقصودشان از اين 

اي باشند تا شورشيان را ممتازسازد و وصف  كه بايد صفاتي ويژه خالصه سخن اينست
  برآنها انطباق يابد و اين صفات خاصه بدين شرح است :  »غيانبابغاه =  «و صفت 

كه خداوند اطاعت او را بر مسلمين  خروج و بيرون رفتن از اطاعت حاكم عادلي -1
  .  كرده است زيرا اطاعت اولياي امور مسلمين نيز واجب است واجب
اين خروج و شورش ازجماعت نيرومندي و مقتدري روي دهد و شورشيان   -2

كردن آنها نيازمند به آماده كردن   چنان قدرت و نيروئي داشته باشند كه حاكم براي مطيعآن
مردان و صرف اموال و جنگ باشد. اگر شورشيان قوتي و نيروئي نداشته باشند، يا اگر 
افراد معدودي باشند يا نيرو و آذوقه دفاع از نفس خويش را نداشته باشند، صفت باغي و 

كردنشان و بزير اطاعت در آوردنشان  طباق ندارد، چون تسخير آنها و مطيعبرآنها ان» بغاه «
  . آسان است
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بايد اين شورشيان و باغيان براي شورش برعليه امام و حاكم توجيهي روائي   -3
نيستند بلكه  »باغي «كار خود انگيزه موجهي نداشته باشند  داشته باشند و اگر براي اين

  هستند.  »محارب «
كه  رئيسي مطاعي داشته باشند كه نيروي خويش را از او بگيرند چون جماعتيبايد  -4

  فرماندهي نداشته باشد، قوت و نيروئي ندارد.
  اينست شان و حال باغيان و حكم خدا درباره آنها.

كارهاي دنيائي و براي رياست طلبي و نزاع با اولياي امور  اما اگر جنگ شورشيان براي
آيد و  بحساب مي» محاربت «نيست بلكه  »باغي «مشمول صفت  باشد اين خروج و طغيان

تفاوت دارد كه عبارت است از  »باغين «محارين با خدا حكم ديگري دارندكه با حكم 

$+ : كه در اين آيه آمده است حكمي yϑ‾Ρ Î) (# äτℜt“ y_ t Ï% ©!$# tβθç/ Í‘$ ptä† ©! $# …ã&s!θ ß™u‘uρ tβöθ yèó¡ tƒuρ ’ Îû 

ÇÚ ö‘F{ $# #�Š$ |¡ sù βr& (# þθ è=−G s) ãƒ ÷ρr& (# þθç6‾=|Á ãƒ ÷ρ r& yì ©Ü s)è? óΟ ÎγƒÏ‰ ÷ƒr& Νßγè=ã_ö‘r& uρ ôÏiΒ A#≈n=Åz ÷ρr& (# öθ xΨãƒ š∅ÏΒ 

ÇÚ ö‘F{ $# 4 š� Ï9≡sŒ óΟ ßγs9 Ó“÷“ Åz ’ Îû $u‹÷Ρ ‘‰9 $# ( óΟ ßγs9 uρ ’Îû Íο t� ÅzFψ$# ë># x‹ tã íΟŠÏà tã ∩⊂⊂∪ āωÎ) šÏ% ©!$# 

(#θç/$ s? ÏΒ È≅ö6s% βr& (#ρ â‘Ï‰ ø) s? öΝÍκö� n=tã ( (#þθ ßϑ n=÷æ $$ sù āχ r& ©! $# Ö‘θ à xî ÒΟ‹Ïm ]. 34-33 املائدة:[ _∪⊇⊃∩ ‘§

شوند و  با خدا و رسول خدا مي »محاربه «كه مرتكب  كساني كيفر و مجازات براستي «
كنند و با تهديد به اسلحه به جان و مال و ناموس مردم حمله  درزمين فساد برپا مي

گردند و يا دست راست و پاي چپ آنها  د يا بدار آويخته كه اعدام شون برند. اين است مي
بريده شود و يا از سرزمين خود تبعيدگردند. اين رسوائي آنها در دنيا است و در آخرت 

خدا  كنند، بدانيد ( مجازات بزرگي دارند. مگر آنها كه قبل از دست يافتن شما بر آنان توبه 
هستند  »بين محان «. پس اينها   » مهربان است پذيرد) خداوند آمرزنده و توبه آنها را مي

كشتن يا بدار آويختن يا بريدن دست راست و پاي چپ يا زنداني و تبعيد   جزايشان
باشند  اند، مي كه مرتكب شده ازسرزمين خود بر حسب راي حاكم درباره آنها و جرائمي 

كشته   حاربينرود و هركس در جنگ با اين م كشته شود بدوزخ مي هركس از محاربين
، براي عصبيت نژادي و يا طلب  باشد. هرگاه هر دو طرف جنگ و قتال شود، شهيد مي

  شود. درباره آنها اجرا مي »باغي «و حكم  »باغي «رياست با هم بجنگ بپردازند هردو طايفه 
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 عالقه و پيوند بين مسلمانان و غير مسلمانان 

ارف و آشنائي و تعاون و همكاري و پيوند مسلمين با غيرمسلمين پيوند و عالقه تع
گردد خداوند  كه منجر به تعاون و همكاري مي  ، درباره تعارفي نيكي و عدالت است

$+ فرمايد: مي pκš‰ r' ‾≈tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# $ ‾Ρ Î) /ä3≈oΨ ø) n=yz  ÏiΒ 9� x.sŒ 4 s\Ρ é& uρ öΝä3≈oΨ ù=yè y_ uρ $\/θãèä© Ÿ≅Í←!$ t7s% uρ 

(# þθèù u‘$ yè tGÏ9 4 ¨β Î) ö/ä3tΒt� ò2 r& y‰Ψ Ïã «!$# öΝä39s) ø? r& 4 ¨βÎ) ©! $# îΛÎ=tã ×�� Î7yz ∩⊇⊂∪_  :الحجرات]

پس همه با هم  -ايم  اي مردم ما همه شما مردمان را از يك مرد و يك زن آفريده « ].13
پس امتيازي بر يك   -ايم و شماها راگروه گروه و قبايل مختلف آفريده -برادر و برابريد 

كه همديگر را بشناسيد و  گروه و قبايل آفريدنتان آنست  هديگر نداريد و هدف از اين گرو
بدانيد ميزان و معيار برتري وكرامت در پيش خداوند، تقواي شما است هركس از هر نژاد 

. خداوند آگاه  اي باشد و تقوايش بيشتر باشد، نزد خداوند برتر و محترمتر است و قبيله
. خداوند در توصيه به نيكي و عدالت  » ودانا به همه چيزها و ظاهر و باطن مردم است

āω â/ä38+ فرمايد: مي yγ÷Ψ tƒ ª!$# Çtã t Ï% ©! $# öΝs9 öΝä.θè=ÏG≈s) ãƒ ’ Îû È Ïd‰9 $# óΟ s9 uρ /ä.θ ã_Ì� øƒä† ÏiΒ 

öΝä. Ì�≈tƒÏŠ βr& óΟ èδρ•� y9 s? (# þθäÜ Å¡ ø) è?uρ öΝÍκö� s9 Î) 4 ¨βÎ) ©! $# �=Ït ä† tÏÜ Å¡ ø)ßϑø9  ].8[الممتحنه:  _∪∇∩ #$
اند و شما را از  كه در دين با شما نجنگيده كساني وند شما را از نيكي و عدالت دربارهخدا «

كند پس  دارد و نهي نمي اند باز نمي اند و شما را از ديارتان بيرون نكرده دين باز نداشته
توانيد با آنان نيكي كنيد و با عدالت با ايشان رفتاركنيد براستي خداوند عادالن را  مي

  .   »دارددوست مي 
از جمله مقتضيات اين عاليق و پيوندها تبادل مصالح و اتحاد منافع و تقويت روابط و 
پيوندهاي انساني است و اين پيوندها با مواالت و دوستي باكافران يكي نيست چون 

كه اين مواالت برضد  مواالت و دوستي و اتحاد باكافران وقتي مورد نهي قرارگرفته است
ه آنها باشدكه درآن صورت همپيماني و كاري و مواالت باكافران و مسلمين و بر علي

، زيرا همكاري با كافران و كاري آنها  همچنين رضايت بكفر آنها ممنوع و حرام است
دهد و قوت و  كيان و جامعه اسالمي را درمعرض زيان و ضرر قرار مي ، برعليه مسلمين

كند و رضا بكفر، خود كفر  شوكت و نيروي جماعت مومنان را ضعيف و سست مي
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داند. اما مواالت باكفار بمعني مسالمت و صلح  كه اسالم آن را ممنوع و حرام مي است
جوئي و معاشرت به نيكي و معاملت نيكو و تبادل مصالح و همكاري بر تقوي و نيكي از 

  خواند.  كند و مردم را بسوي آن مي كه اسالم بدان دعوت مي ، جمله چيزهائي است

 ين و تامين آزادي ديني براي غير مسلمانان تضم

كافران ذمي و مسلمين مساوات برقرار كرده و  كه اسالم بين با توجه بدينمطالب است
  :  كرده است باشند و آزادي دينيشان را تضمين  در منافع و مضار با هم شريك مي

به پذيرفتن عقيده  كند و او را ملزم كافر ذمي را بر ترك دين خود مجبور نمي  ال: هيچ او

#Iω oν+ نمايد. معيني نمي t� ø.Î) ’ Îû È Ïe$!$# ( ‰s% t ¨t6̈? ß‰ô© ”�9$# zÏΒ Äc xö ø9$#...∩⊄∈∉∪_ ]:البقرة 

  هيچ اكراه و اجباري در پذيرش دين نيست چون راه رشد و هدايت از راه«]. 256
  .  »گرديده است گمراهي و ضاللت مشخص 

شعاير ديني خود را انجام دهند و معابد و كليساهايشان  كتاب حق دارندكه : اهل ثانيا
آنان  « »اتركوهم وما يدينون«فرمود:  صشود پيامبر گردد و صليبشان شكسته نمي ويران نمي

را بحال خود بگذاريد و به ترك دينشان مجبورنكنيد آنان و دينشان را بحال خود 
كليسا و  كه به  دهد، ني مسلماني مي. اسالم اين حق را به همسر يهودي و نصرا  »يد بگذار

معبد خود برود و مراسم و شعاير دين خود را بپاي دارد و شوهر حق ندارد او را از 
  كار بازدارد.  اين

،  ، چيزهائي راكه دينشان برايشان مباح دانسته مباح كرده است : اسالم براي اهل ذمه ثالثا
شود،  شوند و شرابشان ريخته نمي شته نميك . پس خوكهايشان خواه طعام باشد يا غير طعام

، چون  مادام كه در دينشان جايز باشد. پس اسالم براي آنان تسهيالت بيشتري قايل است
  داند.  اين اشياء را براي مسلمانان حرام مي

كامل هستند و  ، داراي آزادي : اهل ذمه در قضاياي ازدواج و طالق و نفقه رابعا 
برايشان  اينكه اسالم حدود و قيودي خود، رفتار نمايند بدون توانند بر حسب خواست مي

  وضع كرده باشد. 
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را مورد حمايت قرار داده است و بدانان اين  كرامت و حقوق آنها خامسا: اسالم 
، بجدل و مناقشه بپردازند و ملزم بمراعات  آزادي را داده است كه در حدود عقل و منطق

Ÿωuρ (#þθ+ فرمايد: كنند. خداوند مي زور دوري ادب و اخالق باشند و از خشونت و ä9 Ï‰≈pg éB 
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كتاب مجادله مكنيد مگر مجادله باحسن يعني  اي مومنان با اهل «]. 46[العنكبوت:  _∪∌⊇∩
كنيد  كنيد از راه عقل و منطق و جدال با حسن استفاده كتاب مجادله مي كه با اهل  وقتي

كتاب درجدال خويش مرتكب ظلم و تجاوز از حق بشوند و از راه عقل و   مگر اينكه اهل
طرف خدا بر ما  طق دور شوند در آن صورت بدانان بگوئيد: ما ايمان داريم بدانچه ازمن

، خداي ما وخداي شما يكي است  نازل شده و بدانچه ازطرف خدا برشما نازل شده است
  . » وما در برابر دستورات و امر و نهي او تسليم هستيم

ن در مجازات و كيفر مساوي ، اهل ذمه با مسلمانا : در بعضي از مذاهب اسالمي سادسا
كه ذمي از خويشاوند  شوند بدينمعني باشند و در ارث هر دو يك سان محروم مي مي

برد، پس هر  برد و مسلمان نيز از خويشاوند ذمي خويش ارث نمي مسلمان خود ارث نمي
  دو بطور مساوي محروم هستند.

ازدواج با زنانشان را شان و  : اسالم طعام اهل كتاب و خوردن گوشت ذبح شده سابعا

tΠöθ+ فرمايد: . خداوند مي كرده است نيز حالل دانسته و براي مسلمان مباح u‹ø9 $# ¨≅ Ïm é& ãΝä3 s9 

àM≈t6Íh‹©Ü9 $# ( ãΠ$ yèsÛuρ t Ï% ©! $# (#θè?ρ é& |=≈ tGÅ3 ø9 $# @≅ Ïm ö/ä3 ©9 öΝä3ãΒ$ yè sÛuρ @≅Ïm öΝçλ°; ( 
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كتاب براي شما حالل است و غذاي  چيزهائي براي شما حالل شد و همچنين غذاي اهل
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كه غذاي خود را بدانان  يعني براي شما حالل است - باشد  شما نيزبراي آنها حالل مي
كتاب براي شما حالل هستندكه  و نيز زنان پاكدامن مسلمان و زنان پاكدامن ازاهل  -بدهيد

كه مهريه آنها را بپردازيد و پاكدامن باشيد نه اينكه زنا كار و  كنيد هنگامي نان ازدواجبا آ
كه انكاركند وكفر ورزد  گرفتن پنهاني و نامشروع با آنها باشيد. و كسي بدنبال دوست

گردد و در سراي ديگر از  اثر مي كه بايد به آن ايمان بياورد، اعمال او باطل و بي بدانچه 
  .  »خواهد بود زيانكاران

: اسالم براي مسلمانان مباح كرده است كه بديدن غير مسلمانان و عيادت  ثامناً
كنند ازاين  بيمارانشان بروند و هدايائي بدانان تقديم دارند و داد و ستد و امثال آن با آنان

كرد درع و جوشن او در رهن و  وفات صكه پيامبر : هنگامي جمله درحديث آمده است
 صبه وي بدهكار بود و برخي از ياران پيامبر صكه پيامبر نفر يهودي بود،گرو يك 

  گفتند از همسايه يهودي ما شروع بريدند به خادم خود مي گوسفندي سرمي كه يك وقتي 
كردند و  در شهرهاي مسلمين سكونت مي  : غير مسلمين گفته است  »بدايع «. صاحب  كن

اي باشد براي  ستد ازنظر شرع جايز بود، تا وسيله بداد و ستد مشغول بودند و اين داد و
آشنا شدنشان با اسالم و اسالم آوردنشان و اجازه اقامت سكونت در شهرهاي مسلمانان 

  كار و داد و ستد آنها نيز براي مسلمانان سودمند بود.  بهترين وسيله بود براي اين 

 كه مورد نهي است مواالت و دوستي با غيرمسلمانان 

د پيوند و عالقه مسلمانان با غير مسلمانان و اصل برآن است واين عاليق بهم اين بو
گردد، مگر اينكه غير مسلمانان خود از جانب خود با دشمني  خورد و دگرگون نمي نمي

، اعالن  كنند و برعليه مسلمين وكينه ورزي اين پيوندها و عاليق را درهم شكنند وپاره پاره
كه درآنصورت قطع رابطه با آنان بصورت يك امر  ه بپردازند،كنند و بدسيسه و توطئ جنگ

يك عمل سياسي  با آنان  آيد عالوه برآنكه قطع رابطه ، درمي واجب ديني و وظيفه اسالمي
كريم  اند. قرآن گرديده  كه خود خواستار آن باشد، ، معامله بمثل نيز مي و درست است

حكم نهائي را در آن صادر فرموده  سازد و پيروان خويش را بدين حقيقت متوجه مي

‚āω É‹Ï+ : است −G tƒ tβθ ãΖÏΒ÷σ ßϑ ø9 $# t Í�Ï≈s3 ø9 $# u !$uŠÏ9 ÷ρ r& ÏΒ ÈβρßŠ tÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9 $# (  tΒuρ ö≅yè ø tƒ 



  1847     جهاد
  

  

š�Ï9≡sŒ }§øŠ n=sù š∅ ÏΒ «!$# ’ Îû > ó x« Hω Î) βr& (#θ à)−Gs? óΟßγ÷ΖÏΒ Zπ9s)è? 3 ãΝà2 â‘Éj‹ y⇔ ãƒuρ ª! $# 

…çµ |¡ ø tΡ 3 ’ n<Î) uρ «! $# ç�� ÅÁ yϑø9 كافر را  مومنون نبايد غير مومنان «]. 28[آل عمران:  _∪∇⊅∩ #$
كند بهيچ وجه و در هيچ  كنند و هركس چنين  دوست نزديك و سرپرست خود انتخاب

كاراو مورد رضايت خدا نيست و رابطه او بكلي از پروردگار  - چيز از خداوند نيست 
كنيد و خداوند  و بخاطر هدفهاي مهمتري تقيه مگر اينكه از آنها بپرهيزيد  -گسسته است

دارد و بازگشت شما به سوي خداست يعني  شما را از نافرماني خويش برحذر مي
گرفتيد و بر عليه مصالح مسلمين با آنان پيوند برقرار ساختيد، خدا  اگركافران را بدوستي

  بر دارد: . اين آيه معاني زير را در  »سزاي آن را بشما خواهد داد
دارد، زيرا  مسلمانان را از مواالت و دوستي و كاري و مساعدت دشمنان برحذر مي  -1

  .  . و خود را در معرض خطر قرار دادن است بسيار خطرناك است
اي با خداوند  كند او از خداوند بريده و هيچگونه رابطه هركس بچنين عملي اقدام  -2

  ندارد. 
اتواني باشند و از آزار و زيان آنان خوف چنانچه مسلمانان در حالت ضعف و ن  -3

كه دركمال احتياط بصورت ظاهر با كافران  داشته باشند، براي مسلمانان جايز است
مواالت و دوستي برقرارسازند و درضمن آن دراين مدت براي دفع خطري كه آنان را 

ستي دوستي كند و با آن روبرو هستند، خود را آماده نمايند و باصطالح اين دو تهديد مي

�Î+ فرمايد: ، و باز هم قرآن دراين زمينه مي تاكتيكي و استراتژيكي است Åe³o0 tÉ) Ï≈uΖßϑø9 $# 

¨βr' Î/ öΝçλm; $ ¹/#x‹ tã $ ¸ϑŠ Ï9r& ∩⊇⊂∇∪  t Ï%©! $# tβρä‹ Ï‚ −Ftƒ tÍ� Ï≈s3ø9 $# u!$ uŠ Ï9÷ρr& ÏΒ Èβρ ßŠ tÏΖÏΒ÷σ ßϑø9 $# 4 
šχθäó tG ö;tƒr& ãΝèδ y‰Ψ Ïã nο̈“ Ïè ø9 $# ¨βÎ*sù nο ¨“ Ïèø9 $# ¬! $ YèŠÏΗsd ∩⊇⊂∪  ô‰s% uρ tΑ ¨“tΡ öΝà6 ø‹n=tæ ’ Îû 

É=≈tG Å3ø9 $# ÷βr& # sŒÎ) ÷Λä÷è Ïÿxœ ÏM≈tƒ# u «! $# ã� xõ3ãƒ $ pκÍ5 é& t“öκtJ ó¡ ç„uρ $ pκÍ5 Ÿξ sù (#ρ ß‰ãè ø)s? óΟ ßγyè tΒ 4 ®Lym 

(#θàÊθ èƒ s† ’Îû B]ƒÏ‰ tn ÿ Íν Î�ö� xî 4 ö/ä3‾Ρ Î) #]Œ Î) óΟ ßγè=÷VÏiΒ 3 ¨βÎ) ©! $# ßì ÏΒ%y` tÉ)Ï≈uΖßϑø9 $# 

t Ì�Ï≈s3 ø9 $# uρ ’ Îû tΛ©yγy_ $�èŠÏΗsd ∩⊇⊆⊃∪  t Ï% ©!$# tβθ ÝÁ−/ u� tItƒ öΝä3Î/ βÎ*sù tβ% x. öΝä3 s9 Óx÷Fsù zÏiΒ 
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«! $# (# þθ ä9$ s% óΟs9 r&  ä3tΡ öΝä3 yè ¨Β βÎ)uρ tβ%x. t Ì�Ï≈s3ù=Ï9 Ò=ŠÅÁ tΡ (# þθ ä9$s% óΟ s9 r& øŒÈθ ós tG ó¡ tΡ öΝä3 ø‹n=tæ 

Νä3 ÷è uΖôϑtΡ uρ zÏiΒ tÏΖÏΒ÷σ ßϑ ø9 $# 4 ª! $$sù ãΝä3øts† öΝà6oΨ ÷� t/ tΠöθtƒ Ïπ yϑ≈uŠ É)ø9 $# 3 s9 uρ Ÿ≅ yèøg s† ª! $# 

t Ì�Ï≈s3ù=Ï9 ’ n?tã tÏΖÏΒ÷σ çR ùQ$# ¸ξ‹Î6y™ ∩⊇⊆⊇∪_  :به منافقان بشارت ده كه «]. 141-138[النساء
منان دوست خود كافران را بجاي مو . همانها كه  مجازات دردناكي در انتظار آنها است

كسب عزت و آبرو كنند با اينكه همه عزتها  خواهند از آنان گزينند، آيا اينها مي برمي
كرده و به  اين حكم را) بر شما نازل ؟ و خداوند درقرآن (  مخصوص خدا و از آن او است

- نمايند كه بشنويدكه افرادي آيات خدا را انكار و استهزاء مي كه هنگامي شما دستور داده 
يا آنها ننشينيد، تا به سخن  - اگر در مجلس آيات خدا مورد كفر و استهزاء واقع شد  

دگري بپردازند، زيرا دراين صورت شما هم مثل آنان خواهيد بود خداوند منافقان وكافران 
كشند ومراقب  كند. منافقان همانها هستندكه پيوسته انتظارمي را همگي در دوزخ جمع مي

پس ما  گويند آيا ما با شما نبوديم ( و پيروزي نصيب شماگردد، مي شما هستند اگرفتح
گويند آيا ما  گردد، مي كافران   اي نصيب ) و اگر بهره نيزسهيم در افتخارات و غنائم هستيم

پس با شما سهيم  ؟ ( كرديم شما را تشويق به مبارزه و عدم تسليم در برابر مومنان نمي
كند و هرگز براي كافران  ما در روز رستاخيز داوري ميخواهيم بود) خداوند در ميان ش

  . اين آيات متضمن معاني زير مي باشند:  » نسبت به مومنان راه تسلطي قرار نداده است

كافران را بدوستي بر مي گزينند و با آنان مودت  ، هستند كه  كساني همانا منافقان   -1
ز واليت و دوستي مومنان تجاوز كرده و كنند و ا ورزند و پنهاني آنها را ياري مي ، مي

  اعتراض مي نمايند. 
كنند و اين  خويش عزت و آبرو و قوت خود را پيش كافران طلب  اينان با اين عمل  -2

، از آن خدا و  ، چون در واقع عزت و آبرو و قدرت واقعي همه اش عملشان خطا است

uρ äο!¬...+ : پيامبر او و مومنان است ¨“ Ïè ø9$# Ï&Î!θß™t� Ï9 uρ šÏΖÏΒ÷σ ßϑù=Ï9 uρ £Å3≈s9 uρ 

šÉ)Ï≈oΨ ßϑø9 $# Ÿω tβθ ßϑn=ôè tƒ ∩∇∪_  :8[المنافقون.[  
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كه حال مومنان چه طور خواهد شد، اگر خداوند فتح و  اين منافقان مراقب هستند،  -3
گويند: ما دردين وجهاد با شما هستيم و اگركافران  ، نصيب آنان كرد، مي ظفر و پيروزي

گويند: آيا ما شما را محافظت  كافران مي ازاين پيروزي يافتند، اين منافقان بهاي  بهره
، كه آنان را خوار ساختيم و  نكرديم و اذيت و آزار مومنان را از شما دور نساختيم

ايد،  ، تا اينكه پيروز شديد، پس از آنچه كه بدست آورده اسرارشان را برشما برمال نموديم
  سهم ما را نيز بدهيد. 

كه در ايمان خود اخالص دارند و  براستي خداوند هرگز كافران را بر مومناني  -4
كند و هرگزكافران اين امكان را نخواهند  كنند، پيروز نمي حدود خدا را مراعات مي

  پس اگر مومنان مغلوب كافران ، پيروز شوند. ( كه برمومنان صادق و مخلص و متقي ، يافت
تجديدنظركنند و بدانند اخالص و اتحاد و عمل بدين را گردند، بايد درحال خويش 

. گروهي از مسلمانان با گروهي ازكافران دوستي برقرار كرده بودند،  اند) مهمل گذاشته
چون با هم قرابت و خويشاوندي داشتند يا همسايه بودند يا با هم پيمان داشتند و اين 

بود لذا خداوند مومنان را ازاين مواالت و دوستي براي سالمتي جامعه مسلمين خطرناك 

$+ : مواالت و دوستي زيانمند برحذر داشت وگفت pκš‰ r' ‾≈tƒ tÏ% ©!$# (#θãΨ tΒ# u Ÿω (#ρ ä‹ Ï‚−G s? 

ZπtΡ$ sÜ Î/ ÏiΒ öΝä3 ÏΡρßŠ Ÿω öΝä3 tΡθä9 ù' tƒ Zω$ t6yz (#ρ –Šuρ $tΒ ÷Λ—ÏΨ tã ô‰ s% ÏN y‰t/ â !$ŸÒ øó t7ø9 $# ôÏΒ 

öΝÎγÏδ≡uθ øù r& $tΒ uρ ‘ Ï÷‚ è? öΝèδ â‘ρ ß‰ ß¹ ç�t9 ø.r& 4 ô‰s% $ ¨Ψ ¨� t/ ãΝä3s9 ÏM≈tƒFψ$# ( β Î) ÷ΛäΖä. tβθè=É) ÷ès? 

ايد از غير خود يعني از غير مومنان  اي كساني كه ايمان آورده «]. 118[آل عمران:  _∪∇⊆⊆∩
كنند، آنها  محرم اسرار انتخاب نكنيد. آنها از هرگونه شر و فسادي درباره شماكوتاهي نمي

) دشمني از دهان آنها آشكار است  هاي نشانه در زحمت و رنج باشيد ( دوست دارند شما
و آنچه در دل پنهان دارند از آن هم مهمتر است ما آيات و راههاي پيشگيري ازشر آنها) 

. در اين آيه مومنان منع   »كرديم اگر انديشه و خرد خود را بكار اندازيد را براي شما بيان
را محرم اسرار و دوستان خود قراردهند وآنها را بر اسرار و  اند از اينكه غيرمومنان شده

رازهاي خويش مطلع سازند و اسرار ويژه مسلمانان را در اختيار آنها قرار دهند، زيرا اين 
شود و كافران دوست دارند و آرزو  ، موجب فساد و تباهي امور مسلمين مي دوستي خاص
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فرمايد عالمات  و خطاب به مومنان ميكنندكه مومنان دچار ضرر و زيان گردند.  مي
كه  ، دشمني آنها ازسخنانشان پيدا است چون دشمني آنها با شما بقدري شديد است

كنند و براستي دشمني وكينه و عداوت و حقد آنها در  برايشان دشوار است آن را پنهان
سيار شديد شان ب آورند وكينه كه بزبان مي دلشان نيست بشما نيرومندتر و شديدتراز آنست

كه مومن با دشمني مواالت و   ، اين است است .و سرشت و طبيعت ايمان مانع از
كافر   كند، اگرچه اين به وارد كه منتظرفرصت يافتن از او باشد تا بر وي ضر كند، دوستي

‰āω ß+ گويد: كريم مي  نزديكترين خويشاوند او باشد. قرآن ÅgrB $YΒöθ s% šχθãΖÏΒ÷σ ãƒ «! $$Î/ 

ÏΘöθ u‹ø9 $# uρ Ì� ÅzFψ$# šχρ–Š !# uθãƒ ôtΒ ¨Š!$ym ©! $# …ã&s!θ ß™u‘uρ öθs9 uρ (# þθçΡ%Ÿ2 öΝèδu !$t/# u ÷ρr& öΝèδ u !$ oΨö/ r& 

÷ρr& óΟ ßγtΡ≡uθ÷z Î) ÷ρ r& öΝåκsE u�� Ï± tã 4 y7Í×‾≈s9 'ρ é& |=tFŸ2 ’ Îû ãΝÍκÍ5θ è=è% z≈yϑƒM}$# Νèδy‰ −ƒ r& uρ 8yρ ã�Î/ 

çµ÷Ψ ÏiΒ...∩⊄⊄∪_ ]:ادلةكه بخدا و روز رستاخيز ايمان داشته باشند  ابي قوميي تو نمي«]. 22 ا
كنند  كساني را دوست داشته باشندكه مخالفت امر خدا و پيامبر او را مي  و با اين حال

دوست باشند، و  صشود نسبت بدشمنان خدا و پيامبر كه مومن باشند نمي كساني  يعني
ستي با دشمنان خدا و كه چنين باشند و مومنان از دو براي مومنان شايسته نيست

كافران دشمن خدا و رسول پدرانشان يا  كنند حتي اگر اين  دوري مي صپيامبر
كه ازكافران  شان باشند، چنين مومناني فرزندانشان يا برادرانشان يا قوم و قبيله و عشيره

ورزند،  سازند و مهر نمي كنند و با آنان دوستي برقرار نمي دشمن خدا و پيامبر دوري مي
ييدكرده  كرده وآنان را بنور لطف و علم و هدايت خويش تا ا ايمان را در دلشان ثابتخد

  . »... است
كه با دشمنان ديني خود  داردكه براي مومن صحيح نيست اين آيه بوضوح بيان مي

مودت و صداقت داشته باشد، اگرچه اين دشمنان پدر يا برادر يا فرزند او باشند، بنابراين 
كنند  استعمارگران و دشمنان عرب و مسلمانان همكاري مي كه با كساني ينحكم قرآن با ا

كار تنها خيانت است بخدا و كتاب خدا و برسول خدا و به  واضح و آشكار است و اين 
دانند حق  كه خود را مسلمان مي پيشوايان مسلمين و به عامه مسلمين و اينگونه اشخاص

ظلومان و حق ميهن خويش و حق حال و اسالم و حق تاريخ و حق همسايگي و حق م
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اند و اين خيانت پيشگان با اين رفتار و تصرفشان خود را به  آينده آن را مراعات نكرده
اند رسوائي روزگار و ننگ  كرده شيطان فروخته و رسوائي و ننگ را براي خويش مسجل

  ..... هميشگي

 اعتراف بحقوق فرد و كرامت و احترام او در اسالم

پيوند و عد از اينكه سالمتي و امن و آسايش را مورد ستايش قرار داده است و اسالم ب 
اينكه انسان ، انسان را از حيث  عالقه بين مردم را برمبناي سالم و امنيت قرارداده است

، و انسان را بطور مطلق صرفنظر از نژاد  داند و براي اوكرامت قائل است ، محترم مي است
داند. خدا  ، محترم و مكرم مي ميهن و قوميت و موقعيت اجتماعيو رنگ و دين و زبان و 

‰ô+ فرمايد: مي s) s9uρ $ oΨ øΒ §�x. û Í_t/ tΠyŠ#u öΝßγ≈oΨ ù=uΗxquρ ’Îû Îh� y9 ø9 $# Ì�ós t7ø9 $# uρ Νßγ≈oΨ ø%y— u‘uρ š∅ÏiΒ 

ÏM≈t7ÍhŠ©Ü9 $# óΟ ßγ≈uΖù=āÒ sù uρ 4’n?tã 9�� ÏVŸ2 ô£ϑÏiΒ $ oΨø) n=yz WξŠÅÒø s? ∩∠⊃∪_ :با  « ]70 [اإلسراء
اعطاي نطق و تمييز و خرد و شناخت و صورت زيباي خلقت و تسلط برزمين و ما فيها 

، انسان راكرامت و برتري بخشيديم و وسايل زندگي و معاش و معاد او را  و باتمتع بدان
كه روزي پاك و لذت بخش خويش  ، با جستجو در خشكي و دريا، برايش ميسر ساختيم

كه بديگر مخلوقات نداديم و او را بر  ع روزيها و لذات را باو داديمكند و انوا را، تحصيل
كه شكر اين  ، پس بر آنان است بسياري ازآفريدگان خود، برتري بخشيديم برتري بزرگي

  .  »نعمت را بجاي آورند
كه خداوند انسان را بدست خود آفريده و از روح  ، آنست كرامت از جمله مظاهر اين 

كه در زمين و آسمان  فرشتگان را به سجده انسان امر كرده و تمام آنچهخود بوي دميده و 
، و او  كرده و انسان را سيد و آقاي اين ستاره وكره خاكي ساخته است ، مسخر انسان است

را جانشين خود نموده تا بعمارت و آباداني و اصالح زمين بپردازد و براي اينكه اين 
ندگي باشد، اسالم همه حقوق انسان را تضمين و ، يك حقيقت واقعي و اسلوب ز تكريم
، خواه اين حقوق حقوق ديني  كرده و حمايت و صيانت اين حقوق را واجب كرده تامين

  :  يا حقوق مدني يا حقوق سياسي باشند، از جمله اين حقوق
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كه هرفردي حق داردكه ذات خويش را صيانت نموده و ازآن  حيات و زندگي حق  -1
 قتلاع نمايد پس تجاوز بر ذات هيچكس حالل نيست مگراينكه مرتكب كند ودف حمايت

شود يا اينكه در زمين آنچنان فسادي بپاكندكه مستوجب قتل وكشتن باشد. خداوند 
  فرمايد: مي

+ô ÏΒ È≅ ô_r& y7Ï9≡sŒ $ oΨ ö;tFŸ2 4’n? tã û Í_t/ Ÿ≅ƒ Ïℜ u�ó� Î) …çµ ‾Ρ r& tΒ Ÿ≅ tFs% $ G¡ ø tΡ Î�ö� tóÎ/ C§ø tΡ 

÷ρr& 7Š$|¡ sù ’Îû ÇÚ ö‘F{ $# $ yϑ‾Ρr' x6 sù Ÿ≅tFs% }̈ $ ¨Ζ9 $# $Yè‹Ïϑy_ ôtΒ uρ $ yδ$uŠôm r& !$ uΚ‾Ρ r' x6sù $ uŠôm r& 

}̈ $ ¨Ψ9$# $Yè‹Ïϑy_...∩⊂⊄∪_ ]:كشت بر قوم  بعلت اينكه قابيل هابيل را بظلم«]. 32 املائدة
كس ديگري را بكشد، بدون اينكه او مرتكب قتل شده  كه هركس كرديم اسرائيل واجب بني

، چون  كه همه مردم راكشته است گوئي ، يا بدون اينكه در زمين فساد بپا كرده باشد،باشد
را از بين برده و كشت و كشتار را رواج داده و مردم را برآن  هاحرمت خونها و احترام آن

كه قتل يكنفر بيگناه مانند قتل همه مردم موجب   ، يا بدانجهت جري وگستاخ ساخته است
كه  كند وسبب بقايب حيات آن شود بدينمعني  ركس نفسي را زنده. و ه غضب خدا است

كه همه مردم را  گوئي  عفوكند يا ازقتل منع نمايد ويا مردم را ازهالك نجات دهد، را او
  . » كرده است  كمك را نسبت بهمه مردم زنده ساخته است و اين

النفس بالنفس،  :ال يحل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث« : حديث صحيح آمده است در
ريختن خون مسلمان حالل نيست مگر در « »والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة...

كرده و مرتكب زنا  گرفته يا شوي  كه زن  . كسي كه مرتكب قتل شده است كسي : حالت سه
كه مرتد شده و از جماعت ديني خويش  كه مرتد شده است و كسي   شده است و كسي

  .  » ... است هدجداگردي
كه نفس و جان محترم و معصوم است مال نيز  : همانگونه حفظ و صيانت مال حق  -2

  فرمايد: . خدا مي چنان است بنابراين اخذ مال غيربا وسايل غير مشروع حالل نيست

+$ yγ•ƒr' ‾≈tƒ šÏ%©!$# (#θ ãΨtΒ# u Ÿω (#þθ è=à2 ù' s? Νä3s9≡uθ øΒr& Μ à6oΨ ÷� t/ È≅ ÏÜ≈t6ø9 $$ Î/ Hω Î) βr& 

šχθä3 s? ¸ο t�≈pg ÏB  tã <Ú# t� s? öΝä3ΖÏiΒ...∩⊄∪_  :اي مومنان اموال خودتان را  «]. 29[النساء
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دربين خودتان بباطل مخوريد مگر اينكه معامله وداد وستد باشد با رضايت خودتان يعني 
من أخذ مال أخيه بيمينه، أوجب « : فرموده است ص. پيامبر  » مگر از راه داد و ستد شرعي

هركس مال برادر ديني خود را بناحق با دست راست خود  « » له النار، وحرم عليه الجنةاهللا
كند و بهشت را  كند خداوند آتش دوزخ را براي او واجب مي بگيرد يعني تصرف عدواني

 صاندك نيز باشد؟ پيامبر آن مالاگر  ص: اي پيامبر . يكي گفت  »كند بر اوحرام مي
. اراك همان درختي است   »اگرچه چوبي از اراك باشد « »أراك...وإن كان عودا من « : گفت

  كنند.  درست مي »سواك «كه از آن 
با يك  اگرچه،  : هتك حرمت و آبروي مردم حالل نيست حفظ آبرو و ناموس حق  -3

≅×+ فرمايد: سخن سرد نيز باشد. خداوند مي ÷ƒuρ Èe≅à6 Ïj9 ;ο t“ yϑèδ >ο t“ yϑ—9 ∩⊇∪_ ]:1 اهلمزة .[

كند و عيب مردم را  كه مردم را عيب مي كسي است  اب شديد در روز رستاخيز از آنعذ «
 انهاب كه عيوب مردم را سر ز كسي است كند و براي   بطريق اشاره روشن آشكار و پخش

  .  »كند... اندازد و از آن سخن گويد و در ميان مردم پراكنده
دارد بلكه  ن و مال و آبرو را مقرر مي: اسالم نه تنها حمايت و دفاع ازجا الحريه حق  -4

و  يكسب وسايل زندگ  آزادي عبادت و آزادي فكر و انديشه و آزادي انتخاب شغل براي
دارد. و اسالم دولت را موظف  آزادي استفاده از همه موسسات دولتي را نيز مقرر مي

نسان تنها كند، و براستي حقوق ا داندكه اين حقوق را محافظت كند و برآن واجب مي مي
  : جملهشود بلكه انسان حقوق ديگري نيز دارد از  در اينها محصور نمي

: هرانساني حق دارد كه مسكن و ماوائي داشته باشدكه درآن  مسكن و ماوي حق  -1
گيرد و حق داردكه در هر منطقه سكونت اختياركند و بدون حجر و منع در روي  آرام

او ايجاد نگردد  اهر برود و هيچگونه موانعي درسر راي به نقطه ديگ زمين بگردد و از نقطه
، مگر اينكه بر حق ديگري تجاوز  كردن هيچ فردي جايزنيست و تبعيد و راندن و زنداني

كه  ، نمايد و قانون براي او مجازات طرد يا زنداني را پيشنهاد كرده باشد و اين وقتي است
گناهان را  ران را مختل سازد و بيديگ آسايش به حقوق ديگران تجاوز نمايد و امنيت و

yϑ‾Ρ$+ مورد تهديد قرار دهد. و خداوند دراين باره مي فرمايد: Î) (# äτℜ t“ y_ tÏ% ©! $# tβθ ç/Í‘$ ptä† 
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©! $# …ã&s!θ ß™u‘uρ tβ öθ yèó¡ tƒuρ ’Îû ÇÚ ö‘F{ $# #�Š$ |¡sù βr& (# þθè=−Gs) ãƒ ÷ρr& (# þθ ç6‾=|Á ãƒ ÷ρ r& yì©Ü s)è? óΟ ÎγƒÏ‰ ÷ƒr& 

Νßγè=ã_ ö‘r& uρ ô ÏiΒ A#≈n=Åz ÷ρ r& (# öθxΨ ãƒ š∅ ÏΒ ÇÚö‘F{ $# 4 š�Ï9≡sŒ óΟ ßγs9 Ó“÷“ Åz ’ Îû $u‹÷Ρ ‘‰9$# ( 
óΟ ßγs9 uρ ’ Îû Íοt� Åz Fψ$# ë># x‹ tã íΟŠÏàtã ∩⊂⊂∪ āωÎ) šÏ% ©!$# (#θç/$s? ÏΒ È≅ ö6s% βr& (#ρ â‘Ï‰ ø)s? 

öΝÍκö� n=tã ( (# þθ ßϑ n=÷æ $$ sù āχ r& ©! $# Ö‘θ à xî ÒΟ‹Ïm§‘ ∩⊂⊆∪_ ]:براستي جزاي«]. 34-33 املائدة  
كه  كه محارب با خدا و رسول او باشند و درزمين فساد و تباهي بپاكنند، آنست كساني

يا دست راست و پاي چپشان بريده شود يا از  وندكشته و اعدام شوند يا بدار آويخته ش 
ديار خود تبعيد گردند، اينست رسوائي وكيفر دنيائيشان و در قيامت نيز عذاب بزرگي در 

كنند و پشيمان شوند و   شان خواهد بود، مگركساني كه پيش از دستگيري توبهانتظار
  .   » و مهربان است خشندهبدانيدكه خداوند ب

    تعليم و راي و ابراز آن حق  -2
باشدكه هرفردي حق دارد آنقدر آموزش و  همچنين از جمله حقوق حق تعليم مي و

را ارتقاء دهد وسطح فكري خود را كند و وجود خويش   تعليم بيندكه خردش را روشن
  باال ببرد.

كند و حجت واستدالل خود را  هرانساني حق دارد راي خويش را بيان نينهمچ و
كه هست برمال سازد. اسالم مصادره راي و جنگ با فكر آزاد را  بگويد وحق را آنگونه

 بخشزيان ، مگر اينكه راي آن شخص و فكر و انديشه او، براي جامعه ممنوع ساخته است
  باشد.

كه حق را پنهان نكنند و آن   كرد، هنگام بيعت با ياران خود با آنان شرط مي صپيامبر
را آشكار سازند، اگر چه تلخ و بزيان خودشان نيز باشد و همچنين ازآنان بيعت 

 صكنندگان نترسند و پيامبر و طعنه طعنه انكه در راه رضاي خدا، از سرزنشگر گرفت مي
  : هدهد ك خبر مي

كند و آن را برمال  كه از حق سكوت مي كسي «» الساكت عن الحق شيطان أخرس«

%βÎ) tÏ¨+ گويد: كريم مي . و قرآن  » سازد او شيطان الل است نمي ©!$# tβθ ßϑçFõ3 tƒ !$tΒ $uΖø9 t“Ρ r& 
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zÏΒ ÏM≈uΖÉi� t7ø9 $# 3“y‰ çλù;$# uρ .ÏΒ Ï‰÷è t/ $tΒ çµ≈̈Ψ ¨� t/ Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 ’ Îû É=≈tG Å3ø9 $# � y7Í×‾≈s9 'ρ é& ãΝåκß] yè ù=tƒ ª!$# 

ãΝåκß] yè ù=tƒuρ šχθãΖÏè≈‾=9 $# ∩⊇∈∪ āω Î) tÏ% ©!$# (#θ ç/$s? (#θ ßs n=ô¹ r&uρ (#θãΖ̈� t/ uρ š�Í×‾≈s9 'ρé' sù ÛUθè? r& 

öΝÍκö� n=tæ 4 $ tΡr& uρ Ü># §θ −G9 $# ÞΟŠÏm §�9 كنند  كه پنهان مي كساني  براستي  « ].160-159 البقرة:[ _∪⊂∌⊆∩ #$
آنكه آنها را دركتاب خويش براي مردم  ازايم بعد  كه ما نازل كرده دايتيداليل: روشن و ه

كنند،  آنان را لعنت مي كنندگان نيز كند و لعنت . اينان را خداوند لعنت مي ايم بيان داشته
كار  كرده و كه اين كتمان حق را مرتكب شده و سپس پشيمان شده و توبه مگر كساني 

و جبران نموده و خطاء و اشتباه وگناه خود را نيزبرمال اصالح  نيك اعمالخويش را با 
پذيرم و من بسيار توبه پذير و  شان را مي بخشم و توبه ساخته و برگردند من اينان را مي

حق  گرسنهداردكه هر ، اسالم مقرر مي . و سرانجام و نه بعنوان آخرين حقوق  » مهربانم
س پوشانيده شود و هر بيماري حق داردكه گردد و هر برهنه حق داردكه لبا داردكه اطعام

كه بدون فرق بين رنگ و دين و  ، حق دارد مداوا گردد و هر شخص ترسان و نگراني
حقوق مساوي هستند. اينها  دراينزبان و نژاد به وي تامين و امنيت داده شود، همه مردم 

انسان و اينها  است تعاليم و رهنمودهاي اسالم در تثبيت و تقرير و بيان بعضي از حقوق
كه در  گيرد و باالترين امتيازي كه مصلحت و خير همه را دراين دنيا دربر مي تعاليمي است

اند  گفته كه از حقوق انسان سخن همه مكتبها و مذاهبي ازكه  اين حقوق است اينست
كه موجب تقرب بخداوند  گرفته است و اسالم اين تعاليم و رهنمودها را بعنوان ديني پيشي

كه نماز و ساير عبادت موجب تقرب بخدا  ت مقرر داشته و قرار داده است همانگونهاس
  است اين تعاليم نيز چنين هستند. 

 كردن حقوق ديگران  پايمال  مجازات

دهند كه در  هركس حقوقي دارد و اين حقوق هستندكه به انسان اجازه مي بيگمان
شرفت و ترقي ممكن خود را بدست گسترده رها شود تا بكمال خويش برسد و پي افقهاي 

  و ترقي مادي يا معنوي و ادبي و اخالقي باشد. فتآورد، خواه پيشر
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هرگونه تقويت و تنقيص و در معرض فوت قرار دادن و كاهش بوجود آوردن  بنابراين
كه اسالم جنگ  آيد و بدين جهت است ، جرم وگناه بحساب مي در حقي از حقوق انسان
كند، چون جنگ با توجه باينكه تجاوز و تعدي بحق  منع مي د،اشرا بهرشكل و صورتي ب

نمايد لذا  كه زندگي را اصالح كند، ويران مي ، و هر چيزي  مقدس و حيات و زندگي است
، توسعه طلبي وگسترش نفوذ و اقتدار و سلطه جوئي و سيادت طلبي را،  اسالم جنگ

  گويد: مي وكرده است  منع

+y7ù=Ï? â‘# ¤$!$# äο t�ÅzFψ$# $ yγè=yè øg wΥ tÏ% ©# Ï9 Ÿω tβρß‰ƒÌ� ãƒ # vθè=ãæ ’Îû ÇÚ ö‘F{ $# Ÿω uρ # YŠ$ |¡ sù 4 
èπ t7É)≈yè ø9 $# uρ tÉ)−Fßϑù=Ï9 ∩∇⊂∪_  :آري اين سراي آخرت را تنها براي كساني قرار  «]. 83[القصص

دهيم كه اراده برتري جوئي در زمين و فساد و تباهي را ندارند و عاقبت و سرانجام  مي
  .   »اي پرهيزگاران استنيك بر

 Ÿωuρ...+:  كرده و گفته است اسالم جنگ انتقام و عدوان و ظلم را نيز منع  و

öΝä3 ¨ΖtΒÌ� øg s† ãβ$ t↔oΨ x© BΘ öθs% βr& öΝà2ρ‘‰ |¹ Ç tã Ï‰ Éfó¡ yϑø9 $# ÏΘ# t�pt ø:$# β r& (#ρ ß‰tG ÷è s? ¢ (#θçΡ uρ$ yès? uρ 

’ n?tã Îh� É9ø9 $# 3“uθ ø) −G9 $# uρ ( Ÿω uρ (#θçΡ uρ$ yès? ’n?tã ÉΟ øOM}$# Èβ≡uρ ô‰ ãèø9$# uρ 4 (#θ à)̈?$# uρ ©! $# ( ¨βÎ) ©! $# 

ß‰ƒÏ‰ x© É>$ s) Ïè ø9$# ∩⊄∪_ ]:كه شما را از آمدن به   كينه به جمعيتي و خصومت و «]. 2 املائدة
) مانع شدند، نبايد اين خصومت شما را وادار به تعدي و  در سال حديبيه مسجدالحرام (

كنيد و هرگز در  ي و پرهيزگاري با هم تعاون و همكاريتجاوز كند و همواره در راه نيك
كنيد كه  و تعدي همكاري ننمائيد و از خداوند بپرهيزيد و تقواي او پيشه  گناه هرا

. و اسالم جنگ و ويرانگري و تخريب و تدمير را نيز منع ساخته   » مجازاتش شديد است

Ÿω+ : و گفته است uρ (#ρ ß‰ Å¡ øè? †Îû ÇÚ ö‘F{ $# y‰ ÷èt/ $ yγÅs≈n=ô¹Î)...∩∈∉∪_  :56[األعراف .[

  .   »اصالح برپا شد، فساد و تباهي نكنيد زمينپس از اينكه در روي «

  ؟ موقع جنگ مشروع و جايز است چه
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كه سالمتي و امنيت برقرار باشد پس جنگ  كلي و اصلي آنست  نظر اسالم قاعده از
حاالت زير  وكه دريكي ازد، مگراين حالت استثنائي دارد و براي آن هيچ مجوزي نيست

  باشد:
، مورد تجاوز قرار گيرد كه براي دفاع  كه جان و آبرو و مال و ميهن : وقتي  اول حالت

θ#)+ فرمايد: . خداوند مي از اين مقدسات جنگ مشروع و روا است è=ÏG≈s%uρ ’ Îû È≅‹Î6y™ «! $# 

t Ï%©!$# óΟä3tΡθ è=ÏG≈s) ãƒ Ÿωuρ (# ÿρß‰ tG ÷ès? 4 āχ Î) ©!$# Ÿω �=Åsãƒ šÏ‰tG ÷èßϑø9 $# ∩⊇⊃∪_ ]:البقرة 

كه مانع برپائي راه  كساني جنگند يعني كه با شما مي راه خدا بجنگيد باكساني در «]. 190
خدا هستند، بخاطر آن با آنان بجنگيد و در اين جنگ تدافعي مرتكب تجاوز بحقوق 

ا دوست ديگران وگذشت از حق و عدالت نشويد، چون براستي خداوند متجاوزان ر
. از سعد بن زيد روايت   » دارد و گذشت از حق و عدالت پسنديده خداوند نيست نمي

من قتل دون ماله، فهو شهيد، ومن قتل دون دمه، فهو شهيد، ومن « : گفت صكه پيامبر است
دفاع از مال و  رموقعهركس د « »قتل دون دينه، فهو شهيد، ومن قتل دون أهله، فهو شهيد

نواده و ناموس خودكشته شود او شهيد است يعني دفاع و جنگ در جان و دين و خا
 فرمايد: . و خداوند مي . بروايت ابوداود و ترمذي و نسائي  » اينگونه موارد مشروع است

+...$ tΒuρ !$ uΖs9 āωr& Ÿ≅ÏG≈s) çΡ ’Îû È≅‹Î6y™ «! $# ô‰ s% uρ $oΨ ô_ Ì�÷z é& ÏΒ $ tΡÌ�≈tƒÏŠ 

$ uΖÍ←!$ oΨ ö/r& uρ...∩⊄⊆∉∪_ ]:كه در راه خداوند جهاد و جنگ  ما را چه شده است « ].246 البقرة
اند، پس شرايط جهاد  كنيم در حاليكه ما را از ديارمان و از ميان فرزندانمان رانده نمي

  .  » ، پس بايد بجنگيم محقق شده است برايمان
سوي خدا و حمايت از تبليغ دين خدا،  به: جنگ براي دفاع از دعوت  م دو حالت

كه مومنان را بيازارد  ن هركس مانع تبليغ دين خدا و دعوت بسوي اوشود، بدينمعنيبنابراي
يا مانع ايمان آوردن مردم و دخول مردم در دين خدا گردد، يا مانع تبليغ مبلغين و 

  : . دليل مشروعيت آن او واجب و دفاع از دعوت بسوي خدا است اگردد، جنگ ب داعيان
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%θè=ÏG≈s#)+ فرمايد: خداوند مي -1 uρ ’ Îû È≅‹Î6y™ «!$# t Ï% ©!$# óΟ ä3 tΡθè=ÏG≈s) ãƒ Ÿω uρ (# ÿρß‰ tG÷è s? 4 
āχ Î) ©! $# Ÿω �=Ås ãƒ šÏ‰ tG ÷èßϑ ø9 $# ∩⊇⊃∪ öΝèδθ è=çFø% $# uρ ß]ø‹ym öΝèδθßϑçG ø É) rO Νèδθ ã_Ì� ÷zr& uρ 

ôÏiΒ ß] ø‹ym öΝä.θã_ t�÷zr& 4 èπuΖ÷FÏ ø9 $# uρ ‘‰x© r& zÏΒ È≅ ÷G s)ø9 $# 4 Ÿω uρ öΝèδθ è=ÏG≈s) è? y‰ΖÏã Ï‰Éf ó¡ pR ùQ$# 

ÏΘ# t�ptø:$# 4 ®L ym öΝä.θ è=ÏF≈s) ãƒ ÏµŠÏù ( β Î*sù öΝä.θ è=tG≈s% öΝèδθ è=çFø% $$ sù 3 y7Ï9≡x‹ x. â !# t“y_ tÍ� Ï≈s3 ø9 $# ∩⊇⊇∪ 

Èβ Î*sù (# öθ pκtJΡ $# ¨βÎ* sù ©! $# Ö‘θ à xî ×ΛÏm §‘ ∩⊇⊄∪ öΝèδθè=ÏG≈s% uρ 4 ®Lym Ÿω tβθ ä3 s? ×π oΨ÷FÏù tβθ ä3 tƒuρ 

ßÏe$!$# ¬! ( ÈβÎ*sù (# öθpκtJΡ $# Ÿξ sù tβ≡uρ ô‰ ãã āω Î) ’ n? tã tÏΗÍ>≈©à9 $# ∩⊇⊂∪_ ]:و در«]. 193-190 البقرة 
كه با شما  بجنگيد باكساني خدا،راه خدا و براي اعالي كلمه حق و عزت بخشيدن دين 

جنگند و با آنان به نبرد و جهاد برخيزيد و از حد خود تجاوز نكنيد و مرتكب تجاوز  مي
كه از كشتن  كه جنگ را آغاز گر باشيد يا كساني را بكشيد نشويد، بدينمعني  و عدوان

و كودكان و پيران و صاحبان معابد و همعهد و  ان، مانند زن شده است نهيآنها شرعا 
، براستي خداوند متجاوزين  پيمانان و پرداختن به مثله و مبادرت بجنگ بدون آغاز دعوت

جنگند  كافراني راكه با شما مي دارد. اين را دوست نمي كنندگان از حكم خود را و تعدي
) بيرونشان كنيد و فتنه و  مكه هركجا يافتيد بكشيد و از آنجا كه شما را بيرون ساختند (

كه شما را   آنان- كه موجب آزار و شكنجه او است ازكشتار هم بدتراست  بالء انسان 
گردند،  دارند و مانع عقيده شما مي ز مياند و از دين شما را با كرده ازسرزمينتان بيرون

و با آنها در نزد مسجدالحرام جنگ   -تر است كارشان از جنگ در سرزمين حرم زشت اين
كردند الزم نيست  نكنيد تا آنها در آنجا با شما بجنگند پس اگر با شما در آنجا جنگ

چون خودشان هتك  كنيد و آنان را بقتل برسانيد، ازآنجا بگريزيد، درآنجا با آنان جنگ
كه چون حرمت خدا را مراعات  اند، چنين است جزاي كافران  حرمت مسجدالحرام راكرده

كردند، خداوند  نكردند، ديگر حرمت و احترامي برايشان نيست و اگر از جنگ خودداري
آمرزنده و مهربان است يعني اگر از شرك و جنگ دست برداشتند، خداوندگذشته آنان را 

ما نيز از تعرض و جنگ با ايشان دست برداريد و با اين متجاوزين پيكار بخشد و ش مي
، مخصوص خداگردد و  پرستي و سلب آزادي از مردم باقي نماند و دين كنيد تا فتنه و بت
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بغير از خداوندكسي و چيزي در حرم او پرستيده نشود وكسي بخاطر دينش مورد آزار و 
ست خود دست برداشتند مزاحم آنها نشويد زيرا اذيت قرار نگيرد. پس اگر از روش نادر

  باشد: . اين آيات متضمن نكات زير مي  » تعدي جز بر ستمكاران روا نيست
اند و اين  كه تجاوزكرده و جنگ را آغازكرده باكساني شده است گبقتال و جن امر  -1

ايع و . و جنگ براي دفاع از جان در همه اديان و شر جنگ براي دفع تجاوز واجب است

%θè=ÏG≈s#)+ : گفته است  ، مشروع است و در آيه بصراحت مذاهب و مكاتب uρ ’ Îû È≅‹Î6y™ «! $# 

t Ï%©!$# óΟ ä3tΡθè=ÏG≈s) ãƒ Ÿωuρ (# ÿρ ß‰ tG ÷ès? 4 āχ Î) ©!$# Ÿω �=Ås ãƒ šÏ‰tG ÷è ßϑø9$#_.  
اند، آغاز جنگ با آنان جايز نيست چون خداوند  اما كساني كه تجاوز را آغاز نكرده -2

#) Ÿωuρ،  كرده است كرده است و ظلم و ستم را حرام ز اعتداء و تجاوز نهيا ÿρ ß‰ tG ÷ès?.  
كه متجاوزان و  بدين جهت است ، استكرده  اينكه خداوند از عدوان و تجاوز نهي -3

كه اين نهي حكم قطعي و غيرقابل  دارد، مشعر بدان است كنندگان را دوست نمي  تعدي
دارد و نسخ در  دهدكه اعتداء و تجاوز را دوست نمي مي، چون خداوند خبر  نسخ است

  . هرگز ظلم را دوست نخواهد داشت خداوند، چون اعتداء ظلم است و  اخبار نيست
گرديد جنگ  ، پس هرگاه اين هدف تامين  اين جنگ مشروع پاياني دارد و هدفي -4

ان و تامين آزادي كه عبارت است از دفع فتنه و دفع آزار و شكنجه مومن شود، متوقف مي
  . عبادت خدا و ايمن بودن از تجاوز و عدوان ديگران راسمعقيده و آزادي برپاي داشتن م

 tΒuρ ö/ä3s9 Ÿω$+ فرمايد: دليل دوم مشروعيت دفاع از دعوت خدا: خداوند مي دوما:
tβθ è=ÏG≈ s) è? ’ Îû È≅‹Î6y™ «! $# tÏ yèôÒ tFó¡ ßϑ ø9$# uρ š∅ ÏΒ ÉΑ%ỳ Ìh�9$# Ï !$ |¡ÏiΨ9 $#uρ Èβ≡t$ ø!Èθ ø9 $# uρ t Ï% ©!$# 

tβθ ä9θ à)tƒ !$oΨ −/u‘ $ oΨô_ Ì� ÷zr& ô ÏΒ Íν É‹≈yδ Ïπtƒö� s) ø9$# ÉΟÏ9$©à9 $# $ yγè=÷δr& ≅yè ô_ $# uρ $uΖ©9 ÏΒ š�Ρ à$©! 

$|‹Ï9 uρ ≅ yè ô_$# uρ $ oΨ ©9  ÏΒ š�Ρà$©! # ���ÅÁ tΡ ∩∠∈∪_  :چرا در راه خدا و براي  «]. 75[النساء
كنيد؟  اند پيكار نمي بدست ستمگران تضعيف شدهكه  رهائي مردان و زنان و كودكاني 

 ستمگرندكه اهلش   ) مكه گويند خدايا ما را از اين شهر( كه مي اي  همان افراد ستمديده
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ببيرون ببر و براي ما از طرف خود سرپرستي قرار بده و از براي ما از طرف خود يار و 
  .  »ياوري تعيين فرما

. اول قتال و جنگ در راه خدا  كرده است را بيان  آيه نيز دو سبب از اسباب جنگ اين
  اي نباشد و دين خالص و مخصوص اهللا با شد .  فتنه نكهكه هدف باالي دين است تا اي

اند  اينكه جنگ براي رهائي مستضعفاني باشدكه در مكه اسالم آورده و نتوانسته دوم
را در فتنه و بالء قرار دادند  اند و آنان كنند و قريش به آزار و شكنجه آنان پرداخته هجرت

گروه نيازمند حمايت و دفاعي هستندكه   از خداوند رهائي طلب كردند، اين كه ائيتا ج
شكنجه و عذاب ستمكاران را از آنان دفع نمايد و بĤنان امكان آزادي دين و عقيده ارزاني 

  دارد.

Èβ...+ فرمايد: : خداوند مي سوم دليل Î*sù öΝä.θ ä9u”tIôã $# öΝn=sù öΝä.θ è=ÏF≈s) ãƒ (# öθs) ø9r&uρ ãΝä3 øŠs9 Î) 

zΝn=¡¡9 $# $ yϑsù Ÿ≅ yèy_ ª!$# ö/ä3 s9 öΝÍκö� n=tã Wξ‹Î6y™ ∩⊃∪_  :بنابر اين اگر از شما «]. 90[النساء ...
كشيدند و پيشنهاد صلح با شما را دادند،   كردند و از پيكار با شما دست  گيري كناره

پس اين  .  »آنان شويد و به پيكار ادامه دهيد دهدكه متعرض خداوند به شما اجازه نمي
گرفتند و  كناره كه با قوم خود نجنگيدند و با مسلمانان نجنگيدند و از جنگ با طرفين  قومي

كردند،  گيري حقيقي بود و از آن اراده صلح و سازش مي گيريشان يك كناره اين كناره 
  مومنان حق ندارند متعرض اين دسته شوند.

βÎ)uρ (#θßs *+ فرمايد: خداوند مي : ارمچه دليل uΖy_ ÄΝù=¡¡=Ï9 ôxuΖô_ $$ sù $ oλm; ö≅©. uθ s? uρ ’ n?tã 

«! $# 4 …çµ ‾Ρ Î) uθèδ ßìŠÏϑ¡¡9 $# ãΛÎ=yè ø9 $# ∩∉⊇∪ βÎ)uρ (# ÿρ ß‰ƒÌ� ãƒ βr& š‚θ ããy‰ øƒs† �χ Î*sù y7t7ó¡ ym 

ª! لح و كردند تو نيز قصد ص اگر آنان قصد صلح و سازش «]. 62-61[األنفال:  _∪⊅∌∩...#$
و اگر بخواهند ترا بفريبند و راه  ستكن خداوند شنوا و دانا ا  كن و برخدا توكل  سازش

. در اين آيه دستور داده شده   » گيرند براستي خدا براي تو بس است خدعه و نيرنگ پيش
، حتي اگر چه  است كه هرگاه دشمن خواهان صلح وسازش شد، بايد صلح او را پذيرفت

  از راه خدعه و نيرنگ باشد. اوطلب سازش اين صلح خواهي و 



  1861     جهاد
  

  

براي دفاع بوده و هيچيك ازآنها جنگ تجاوز  ص: همگي جنگهاي پيامبر پنجم دليل
. جنگ با مشركين عوب و نقض پيمانهاي آنها بعد  گرانه نبوده و بجنگ آغاز نكرده است

بند  پيمان پايچون معلوم شدكه آنها ديگربه عهد و  - دفاعي بود  نايازفتح مكه برهمين مب

Ÿω+ شود: واين مطلب بخوبي ازسخن خداوند آشكار مي - نيستند  r& šχθ è=ÏG≈s) è? $ YΒöθs% 

(# þθèWs3 ‾Ρ óΟßγuΖ≈yϑ ÷ƒr& (#θ ‘ϑyδuρ Æl# t� ÷zÎ*Î/ ÉΑθß™§�9$# Νèδuρ öΝà2ρ â y‰ t/ š^ ¨ρ r& Bο §�tΒ 4 óΟ ßγtΡ öθ t± øƒrB r& 

4 ª!$$ sù ‘,ym r& βr& çν öθ t± øƒrB βÎ) Ο çFΖä. šÏΖÏΒ÷σ •Β ∩⊇⊂∪ öΝèδθ è=ÏF≈s% ÞΟßγö/ Éj‹ yèãƒ ª! $# 

öΝà6ƒÏ‰ ÷ƒr' Î/ öΝÏδ Ì“øƒ ä† uρ öΝä. ÷�ÝÇΖtƒ uρ óΟ ÎγøŠn=tæ É#ô± o„uρ u‘ρ ß‰ ß¹ 7Θ öθ s% šÏΖÏΒ÷σ •Β ∩⊇⊆∪ ó=Ïδ õ‹ ãƒuρ 

xá ø‹xî óΟÎγÎ/θ è=è% 3 Ü>θ çFtƒuρ ª!$# 4’ n?tã tΒ â !$ t± o„ 3 ª! $# uρ îΛÎ=tæ íΟŠÅ3ym ∩⊇∈∪_ ]:15-13 التوبة .[

گرفتند پيكار  صكه پيمانهاي خود را شكستند و تصميم به اخراج پيامبر هيآيا باگرو «
ترسيد؟ با  كه آنها نخستين بار پيكار با شما را آغازكردند آيا ازآنها مي  در حالي ؟كنيد نمي

يعني شما نبايد ازجنگ  -كه از او بترسيد اگر مومن هستيد  اينكه خداوند سزاوارتر است
دستور جنگ با آنان  ديد ازمخالفت با امرخداوند بترسيد چون خداونباكافر بترسيد بلكه با

كند و آنها را  . با آنها پيكاركنيدكه خداوند آنان را به دست شما مجازات مي را داده است
نهدكه  بخشد و برقلبشان مرهم مي گروهي از مومنان را شفا مي  سازد و سينه رسوا مي

برد و خدا توبه هركس را  را ازميان مي نهااي آاند و خشم دله حاضر ميدان جنگ نبوده
كافران با هم  . چون همه  » پذيرد و خداوند عالم و حكيم است بخواهد و شايسته بداند مي

كمان تير انداختند، خداوند  كردند و از يك متحد شدند ودر برابر مسلمانان صف آرائي

%θè=ÏG≈s#)...+ آنها بجنگ برخيزيد: مهدستور دادكه با ه uρ šÅ2Î� ô³ßϑ ø9$# Zπ©ù !%x. $yϑŸ2 

öΝä3tΡθ è=ÏG≈s) ãƒ Zπ ©ù !$Ÿ2 4 (# þθ ßϑn=÷æ $# uρ ¨βr& ©! $# yì tΒ tÉ) −G ãΚø9 .. با همه  «]. 36 التوبة:[ _∪∌⊃∩ #$
به هنگام نبرد  - كنند  كه همه مشركين با شما پيكار مي مشركين بجنگ برخيزيد همانگونه 

و   -كنند بصورت جمعي با شما پيكار مي هاكه آن با مشركين به جمعي پيكاركنيد، همانگونه
. و اما جنگ با يهود   »كند يقين بدانيدكه خداوند با پرهيزكاران است و آنان را ياري مي

  بدينجهت بود كه آنان قبال و بعد از هجرت با 
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خود را شكستند وبا مشركين و  پيمانعهد و پيمان بستند سپس بزودي  صپيامبر
مسلمين يكي شدند و بدانان پيوستند و در جنگ احزاب با مسلمانان منافقين بر عليه 

θ#)+ بجنگ برخاستند پس خداوند فرمود: è=ÏG≈s% šÏ% ©! $# Ÿω šχθ ãΖÏΒ÷σ ãƒ «! $$Î/ Ÿωuρ 

ÏΘöθu‹ø9 $$ Î/ Ì� ÅzFψ$# Ÿωuρ tβθ ãΒÌh� ptä† $ tΒ tΠ§� ym ª! $# …ã&è!θ ß™u‘uρ Ÿωuρ šχθãΨƒÏ‰ tƒ t ÏŠ Èd,ys ø9 $# zÏΒ 

šÏ% ©!$# (#θè?ρé& |=≈tFÅ6 ø9 $# 4 ®L ym (#θäÜ ÷èãƒ sπ tƒ÷“ Éf ø9$# tã 7‰tƒ öΝèδ uρ šχρ ã�Éó≈|¹ ∩⊄∪_ 
كه به خدا و به روز جزا ايمان ندارند و آنچه راكه خدا   كتاب  باكساني ازاهل«]. 29 التوبة:[

پذيرند، پيكاركنيد تا  شمرند و آيين حق را نمي اند حرام نمي كرده و رسول او تحريم
  .  »را بدست خود با خضوع و تسليم بپردازند جزيهكه  زماني

$+ فرمايد: هم مي باز pκš‰ r' ‾≈tƒ t Ï% ©!$# (#θãΖtΒ# u (#θè=ÏG≈s% šÏ% ©!$# Νä3tΡθ è=tƒ š∅ ÏiΒ Í‘$ ¤ à6 ø9$# 

(#ρ ß‰Éf u‹ø9 uρ öΝä3ŠÏù Zπ sàù=Ïñ 4 (# þθßϑn=÷æ $# uρ ¨βr& ©!$# yì tΒ šÉ) −G ßϑø9$# ∩⊇⊄⊂∪_ ]:اي  «].123 التوبة
براي اينكه كافران  هستندكنيد باكافران مشرك جزيره العرب كه نزديك شما  منان جنگمو

بدانندكه جزاي خشونت خشونت است و شدت و سختي را در شما ببينند و بدانيد كه 
  .   »فرمايد خدا با پرهيزكاران است و آنان را نصرت و پيروزي و معونت اعطا مي

 »ما كانت هذه لتقاتل« : ولي گذشت و گفتاز كنار زن مقت ص: پيامبر ششم دليل
شود و او اهل جنگ نيست و او با جنگ جويان جنگ  كشته  شايسته نبود .چنين شخصي «

كشتن او آن بود كه با جنگ جويان  آيد كه علت حرمت . از اين سخن او برمي  »كرد نمي
كافر  بود، نه ما با ايشان جنگ كردن آنان با ما كردن جنگ. پس سبب  پرداخت بجنگ نمي

  . بودنشان يعني تنهاكافر بودن مجوز جنگ نيست
ازكشتن راهبان و كودكان نهي فرمود بهمان علتي كه از كشتن  ص: پيامبر هفتم دليل

  . آن زن نهي فرموده است
،  اسالم اجبار و اكراه را راهي براي دخول بدين اسالم قرار نداده است : هشتم دليل

كارگيري عقل و خرد و فكر و انديشه و دقت در عظمت و بلكه راه پذيرش دين را ب

öθ+ فرمايد: ، خداوند مي شكوه آفرينش آسمانها و زمين قرار داده است s9uρ u !$x© y7•/ u‘ 
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ztΒUψ tΒ ’Îû ÇÚ ö‘F{ $# öΝßγh=à2 $ �èŠÏΗsd 4 |MΡ r' sù r& çν Ì� õ3è? }̈ $ ¨Ζ9 $# 4 ®Lym (#θçΡθ ä3tƒ 

šÏΖÏΒ÷σ ãΒ ∩∪ $tΒ uρ šχ%x. C§ø uΖÏ9 βr& š∅ ÏΒ÷σè? āω Î) Èβ øŒÎ*Î/ «! $# 4 ã≅yè øgs† uρ 
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، حكمت آفرينش و اساس تكوين را بر آن  خواست مي ور تاگر خداي و پروردگا«

شد، ولي حكمت خدا  دادكه همه مردم در روي زمين ايمان بياورند حتماً چنين مي قرار مي
؟  كه خداوند نخواسته است خواهي مردم را مجبور سازي بر چيزي چنين نيست آيا تو مي

تا از روي اجبار ايمان  -ود ش خداوند نخواسته باشد، هرگز نمي كه يمعلوم است چيز
وشعراء  272برابر آيات بقره  اينكار نه وظيفه تو است و نه در اختيار تو (  بياورند؟ يعني

تواند ايمان بياورد، مگر با اجازه خداوند و توفيق و اراده او و  ) هيچ نفسي نمي8و فاطر3
نمايد.  ن و رسوائي ميفهمند، دچار خذال و براهين او را نمي خداوند كساني را كه داليل 

كنيدكه  هاي موجود در آسمانها و زمين تفكر و انديشه بگو اي مردم در آيات و نشانه
ها و پيامبران انذار كننده براي  نشان وداللت بر توحيد و كمال قدرت او دارند و آيات 

#Iω oν+ : فرمايد: . و در جاي ديگر مي »آورند سودي ندارد قومي كه ايمان نمي t� ø. Î) ’ Îû 

ÈÏe$!$# ( ‰ s% t ¨t6̈? ß‰ô© ”�9$# z ÏΒ Äc xö ø9 براي پذيرش دين اجبار و «]. 256 البقرة:[ _∪∌∋⊅∩...#$
مشخص شده  ضاللتگمراهي و  اكراهي دركار نيست چون راه هدايت و رشد از راه 

 صگرفت و سراغ نداريم اينكه پيامبر اسيراني مي صكه پيامبر . و ثابت شده است » است
كردند.  را از آنان بر پذيرش اسالم مجبوركرده باشد. و ياران او نيز چنين رفتار مي كسي

پيش او  صابوهريره روايت كرده است كه ثمامه حنفي اسيرگرديده بود و پيامبر ازاحمد 
  .  » ؟ ثمامه حال شما چطور است اي« »ما عندك يا ثمامة؟« فرمود: رفت و مي مي

اي كه خون دارد و انتقام خونش را  را بكشي كسي راكشته: اگر م گفت  در پاسخ ثمامه
كه سپاسگزار است و   اي گذاشته گيرند و اگر منت بگذاري و مرا آزاد كني بركسي منت مي

. و  خواهي كه مي ، هر اندازه  كه مال دنيا بتو بدهيم خواهي ما حاضريم  اگر مال دنيا مي
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كار داريم بكشتن او،   گفتند: ما چه و ميفديه بگيرند  تند كهدوست داش صياران پيامبر
از كنار او گذشت و او اسالم آورد پس او را آزاد كرد و او را به بستان  صپيامبر

او نيز  وكند و خود را شستشوي دهد   ابوطلحه فرستاد و به وي دستور داد كه غسل
نيكو شد  «» لقد حسن إسالم أخيكم« : گفت صكرد و دو ركعت نماز بگزارد. پيامبر غسل

. و اما درباره نصاري و   »اسالم آوردن برادرتان = خوب شدكه برادرتان اسالم آورد
جنگ نكرد، مگر اينكه ابتدا بعد از جنگ حديبيه بسوي  يچكدامبا ه صديگران پيامبر

كه  همه پادشان و ملوكها پيكها فرستاد و آنان را پذيرش اسالم خواند و دعوت نمود،
رو ايران و مقوقس پادشاه مصر و نجاشي پادشاه حبشه و بسوي قيصر روم و خس

درشرق و شام پيك و پيغام فرستادكه از نصاري و  عربپادشاهان و ملوك 
گروهي از مسلمانان جديد را كشتند پس  گروهي اسالم آوردند و نصاراي شام  ديگران

ند. چون نصاري نخست با مسلمانان جنگ آغازكردند و بظلم و تجاوز مسلمانان را كشت
سپاهي را بامارت زند بن حارثه  صنصاري باكشتن مسلمانان جنگ را آغاز كردند پيامبر

و بعد از او بامارت جعفر بن ابيطالب و بعد از او بامارت عبداهللا بن رواحه بر سر آنها 
شام روي داد  سرزمينفرستادكه نخستين جنگ مسلمانان با نصاري بود، كه در موته در 

گانه  كردند و فرماندهان سه از نصاري دربرابر سپاه اسالم صف آرائي وگروه فراواني
و توانست  . ( گرفت بشهادت رسيدند و سرانجام خالد بن وليد پرچم فرماندهي را بدست 

  . هد)اش جنگجويان مسلمان را نجات د با فرماندهي حكيمانه
، مگربراي  ستشود كه اسالم اجازه جنگ نداده ا كه گذشت بوضوح روشن مي آنچه از

دفع عدوان و تجاوز و حمايت و دفاع از دعوت ديني و منع ظلم و ستم و تامين آزادي 
اي از فرايض ديني و واجبي از واجبات مقدس  . در آنصورت جنگ فريضه دين و عقيده

  :  كنيم شود. اينك جهاد را بيان مي برآن اطالق مي »جهاد «آيد و نام  بشمار مي

  شهادت فضيلت

إال جاء  - واهللا أعلم بمن يكلم في سبيل اهللا  - يكلم أحد في سيبل اهللا« : گفت صرپيامب 
هركسي در راه خدا زخمي « »يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك
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در روز قيامت بحالي  -شود  كه در راه خدا زخمي مي و خدا داناتر است بكسي -شود 
  .   »چكد كه رنگش رنگ خون و بويش بوي مشك است ن ميآيدكه از زخمش خو مي

، من براي تودبع  رفت عبداهللا بن المبارك به جهاد مي كه وقتي:  گفت بن ابراهيم محمد
  كرد وآنها را همراه من براي فضيل عياض فرستاد:  او رفتم اين ابيات را بر من امالء

 يا عابد الحرمين لو أنصرتنا

 همن كان يخضب خذه بدموع

 أو كان يتعب خيله في باطل

 ريح العبير لكم، ونحن عبيرنا

 ولقد أتانا من مقال نبينا

 ال يستوي غبار أهل اهللا في

  هذا كتاب اهللا ينطق بيننا

  لعلمت أنك في العبادة تلعب
  نحورنا بدمائنا تتخضبف

  فخيولنا يوم الصبيحة تتعب
  وهج السنابك والغبار االطيب

  قول صحيح صادق...ال يكذب
  ان نار، ال يكذبنف امرئ ودخأ

  ليس الشهيد بميت، ال يكذب

دانستي كه تو در عبادت ببازي مشغول  ، مي ديدي عابد حرمين اگر ما را مي اي«
 اش اگركسي گونه - نمايد  ، يعني عبادت تو در برابر عبادت جهاد ما، چون بازي مي هستي

. اگركسي  كنيم خويش رنگ ميكند، ما سينه خويش را با خون  را با اشك خونين رنگ مي
كند، ما اسبان خويش را در غارات بامدادان خسته  اسب خويش را بباطل خسته مي

اسبان بهنگام  م. بوي خوش مشك و عبير شما را است و براي ما جرقه آتش س كنيم مي
، سخن راست و  كند، بمنزله عبير و بوي خوش است كه بپا مي حمله و گرد و غباري

كه غبار اهل اهللا و دود  ، بديهي است گويد بما رسيده است كه دروغ نمي صصحيح پيامبر
اگر شما را دود بخار عود  - .  نيست طلب دروغدر بيني هيچكس يكسان نيست و اين م

اند و اين  گويد شهيدان زنده اينست كتاب خدا كه مي  - ، ما را غبار مجاهدت است است
: نامه عبداهللا را درمسجدالحرام به فضيل  فت. محمد ابن ابراهيم گ ] سخن دروغ نيست

: ابو عبدالرحمن  خواند اشك از چشمانش سرازير شد و گفت را، چون آن  عياض دادم
كه حديث را  : آيا تو از كساني هستي  گفت  كرد، سپس گفت و او مرا نصيحت راست

  .نويسند؟ مي
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مه ابوعبدالرحمن بسوي : پس اين حديث را بنويس بپاداش آوردن نا . گفت آري : گفتم
از ابوهريره   منصور بن المعتمر از قول ابوصالح :  كرد فضيل عياض بر من امالء  نينما و چ

گفت اي رسول خدا عملي به من آموز كه به وسيله آن به  كه مردي  كرد،  برما حديث
صلي هل تستطيع أن ت« : گفت ص. پيامبر گردم ثواب و پاداش مجاهدان في سبيل اهللا نايل

تواني بدون انقطاع نماز بخواني و بدون افطار روزه  آيا مي « »فالتفتر، وتصوم فال تفطر؟
  .  » ؟ بگيري

 ص. پس پيامبر كه چنين چيزي را بتوانم  اي رسول خدا من ناتوانتر از آنم : اوگفت
 كه  بدانكس « »فوالذي نفسي بيده لو طوقت ذلك ما بلغت المجاهدين في سبيل اهللا«:  گفت

، باز بثواب مجاهدان در راه خدا  توانستي انجام بدهي جانم دردست اوست اگرآن را مي
مگر « »أو ما علمت أن المجاهد ليستن في طوله فيكتب له بذلك الحسنات« .  » رسيدي نمي
دارد براي او حسنات نوشته  كه در طول راه برمي گامهايي مجاهد باندازه  كه انيد نمي
  : گفت بياران خويش ص. پيامبر »شود مي

لما أصيب إخوانكم بأحد، جعل اهللا أرواحهم في جوف طير خضر، ترد أنهار الجنة، وتأكل من «
نمارها، وتأوي إلى قناديل من ذهب، معلقة في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم، ومشربهم، 

ا في الجهاد، فقال اهللا ومقيلهم، قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أنا أحياء في الجنة نرزق، لئال يزهدو 
Ÿω+ وأنزل: .تعالى: أنا أبلغهم عنكم uρ ¨ t|¡ øt rB t Ï%©!$# (#θ è=ÏFè% ’Îû È≅‹Î6y™ «! $# $ O?≡uθ øΒr& 4 ö≅t/ 
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شدند چون برادران شما در جنگ احد بشهادت رسيدند و مورد اصابت واقع «  ].171
ارواح آنان را درشكم پرندگان سبزي قرار داد كه وارد آبهاي رودهاي بهشت  خداوند

خورند و اين پرندگان بر قنديلها و لوسترهاي طالئي  هاي بهشت مي شوند و از ميوه مي
و آشاميدني  وراكبرند چون اين ارواح پاك خ آويزان در سايه عرش مي آرامند و پناه مي

كسي هست از طرف ما به برادران ما   بگاه پاك را يافتند گفتند چهپاك و آرامگاه و خوا
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شود، تا برادران ما  اعالم و ابالغ كندكه ما در بهشت زنده هستيم و بما روزي داده مي
فرمود: من اين پيام شما را بدانان ابالغ  ندميل نباشند خداو بدانند و نسبت به جهاد بي

كه در راه خداكشته شدند،  آنهائي وگمان مبر كه  «كنيم و اين آيه را نازل فرمود:  مي
شوند،  ، روزي داده مي اند، بلكه زندگانند نزديك پروردگارشان مردگانند، خير، نمرده
كرم خود به ايشان  خوشوقت هستند به آنچه خدا از فضل و رند،خوشيها و ميهمانيها دا

و بزرگداشتها مقرر فرمود و مرتبه شهادت داد و زندگي جاويد بخشود  عطا فرموده است (
اند  كه بعد از ايشان زنده مانده و به ايشان نرسيده كسانشان شادمان وآسوده خاطرند درباره

كه  كنند به نعمتهائي از اينكه ترسي نيست برايشان و نه هم اندوهگين شوند. شادماني مي
حد تصور بيرون بينند فضل و رحمت خدا درباره شهداء از  رسد، مي از خدا به ايشان مي

  .»مومنان را وكند مزد و ثواب نكوكاران  بينندكه خدا ضايع نمي است و محقق مي
 »أرواح الشهداء في حواصل طير خضر، تسرح في الجنة حيث شاءت« : گفت صپيامبر و

گردند و روانند  دان پرندگان سبزي است كه در سراسر بهشت مي ارواح شهداء در چينه«
الشهيد ال يجد ألم القتل إال كما يجد أحدكم « : گفت ص. پيامبر »وندر و هرجا بخواهند مي

گرفتن كه شما  بيند مگر باندازه رنج نشگون  شهيد ازقتل خويش رنج نمي« »ألم القرصة
و  برترين « »جوادك، ويراق دمكأفضل الجهاد أن يعقر « : گفت ص. پيامبر »كنيد احساس مي

. از جابر بن عتيك  »خون خودت ريخته گردد كه اسبت پي شود و بهترين جهاد آنست
شهيد، : المطعون -سوى القتل في سبيل اهللا  -الشهادة سبع « : گفت صكه پيامبر روايت شده

شهيد، وصاحب الحرق شهيد، والذي يموت  والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون
كه اجر و مزد شهيد را دارند،   شهداء ثوابي «» تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة

كه به  كسي گروه هستند: رسد هفت كه در راه خدا در جنگ بشهادت مي بغير از شهيد واقعي
 الريه بميرد و كه در اثر بيماري ذات غرق شود وكسي كه  بيماري طاعون بميرد و كسي

چارآتش كه د كه در اثر حريق بميرد وكسي كه در اثر بيماري شكم درد بميرد وكسي كسي
كه بر اثر زايمان بميرد، همگي اين  كه در زير آوار بميرد و زني گردد و كسي سوختگي

. احمد و ابوداود و نسائي با سند صحيح آن  »گروه شهيد اخروي و ثوابي محسوبند هفت
  اند . را روايت كرده
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ا قالوا: ي؟ ما تعدون الشهيد فيكم« : گفت صكه پيامبر ابوهريره روايت شده است از
فمن هم يا : قالوا. قال: إن شهداء أمتي إذن لقليل.رسول اهللا: من قتل في سبيل اهللا، فهو شهيد

شهيد، ومن مات ، فهو من قتل في سبيل اهللا، فهو شهيد، ومن مات في سبيل اهللاقال:   رسول اهللا؟
  .»في الطاعون، فهو شهيد، ومن مات في البطن، فهو شهيد، والغريق شهيد

گفتند اي  آوريد؟ دانيد و شهيد بحساب مي ي را در ميان خود شهيد ميشما چه كسان «
: پس با اين حال  گفت ص. پيامبر كه در راه خداكشته شود شهيد است  كسي رسول خدا

كيانند شهيد اي رسول خدا؟ فرمود:  گفتند: پس شهداي امت من اندك خواهند بود.
كه با بيماري طاعون يا  ا بميرد وكسيكه در راه خد  كسي كه در راه خداكشته شود يا كسي

. و از سعيد بن  . بروايت مسلم»شكم درد يا در اثر غرق شدن بميرد، همگي شهيد هستند
من قتل دون ماله، فهو شهيد، ومن قتل دون دمه، فهو «:  گفت صكه پيامبر  زيد روايت شده

هركس در راه دفاع از  «» شهيد، ومن قتل دون دينه، فهو شهيد، ومن قتل دون أهله، فهو شهيد
كه  . بروايت احمد و ترمذي »باشد كشته شود شهيد مي مال و جان و دين و خانواده خويش

  . آن را صحيح دانسته است
، كه  از شهادت اين گروه بغير از شهيد در راه خدا آنست صوداند: مراد و مق گفته علماء

در دنيا بمانند شهيد با آنان رفتار  در قيامت ثواب و مزد شهداء در راه خدا را دارند، ولي
 هستند:شود، پس بايد شسته شوند و بر آنان نماز خوانده شود. شهداء برسه دسته  نمي

شوند. دوم  كه در جنگ باكفار كشته مي كه عبارت هستند ازكساني شهداء دردنيا وآخرت
گروهها كه در   نگردد، از قبيل اي شهداي اخروي كه احكام شهيد در دنيا بر آنان اجرا نمي

شهيد نيستند و اجرو  قيامتلي در  كه در دنيا شهيد هستند و كساني  گذشت و سوم احاديث
پاداش شهيد را ندارند مانند كسي كه از غنايم چيزي بردارد و بدزدد و يا در حال فرار از 

شهيد  يغفر اهللا لل«:  گفت صكشته شود. از عبداهللا ابن عمر روايت شده كه پيامبر كافران 
  .»ام و قرض را آمرزد بجز و گناهان شهيد را مي  خداوند همه « »كل ذنب، إال الدين

گرفته شده حكم وام و قرض دارد مانند قتل و خوردن   مظالم و اموال غصبي و بظلم و
  .  اموال مردم بناحق و امثال آن
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ي جهاد، براي اجرا فرامين الهي وقت =براي برتري بخشيدن بسخنان و حكم خدا  جهاد
  ي آيد كه تنها بخاطر رضاي خدا صورت گيرد و مراد از آن اعال جهاد حقيقي بحساب مي

كلمه اهللا و اجراي فرمان خداوند باشد. و بمنظور برافراشتن پرچم حق وحقيقت و راندن 
هاي دنيائي و  خدا باشد. هرگاه مراد و هدف از جهاد، بهره يباطل و بذل جان درراه رضا

آيد. برخي براي  ي غير از رضاي خدا باشد، در حقيقت جهاد بحساب نميچيزهاي ديگر
احراز منصب و مقام و برخي براي بدست آوردن غنيمت يا اظهار شجاعت يا رسيدن 

  اي از ثواب و پاداش و مزد شهيد ندارند. اينگونه اشخاص بهره گند كهجن ، مي بشهرت
: مردي هست  آمد وگفت صامبر: مردي بحضور پي كه گفت  ، ابوموسي آمده است از

 جنگد و جنگد و مردي هست براي حصول شهرت مي براي بدست آوردن غنيمت مي
كدام يك از آنها در راه خدا به  جنگد، هست براي اينكه بشجاعت مشهورگردد، مي ديمر

 »من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا، فهو في سبيل اهللا«:  گفت صآيند؟ پيامبر حساب مي
  .»كند اهللا به جنگ مبادرت كلمهجنگدكه بمنظوراعالي فرمان خدا و  در راه خدا مي كسي «

كه براي مزد  : اي رسول خدا آيا مردي گفت اندكه مردي كرده و نسائي روايت ابوداود
چيزي از پاداش  «:  گفت صوشهرت بجنگد، چه چيزي نصيب او خواهد شد؟ پيامبر

  بار اين پرسش را تكراركرد.  آن مرد سه شد.اخروي نصيب او نخواهد 
  : گفت صپيامبر 
اي ندارد.  او بهره«» الشئ له، إن اهللا ال يقبل من العمل إال ما كان خالصا، وابتغي به وجهه«

انجام  اوكه تنها بقصد رضاي  پذيرد و عملي براستي خداوند تنها عمل خالص را مي
بخشد، هرگاه عملي  مي. براستي نيت و قصد، روح عمل است و بدان ارزش  »پذيرد

آيد و در نزد خداوند  جان و مرده بحساب مي ازنيت خالص خالي باشد. در حقيقت بي
  ارزشي ندارد.

إنما االعمال بالنيات، وإنما « : گفت صكه پيامبر كرده است از ابن عمر روايت بخاري
س دهد نيت است و براي هرك كه به عمل ارزش مي  بدرستي چيزي« »لكل امرئ ما نوى

واقعي را به عمل  كه ارزش . و اخالص است » كه نيت آن راكرده است تنها چيزي هست
تواند با اخالص درجه شهادت راكسب كند، اگرچه شهيد هم  بخشد و لذا انسان مي مي



   

  هفقه السن      1870 

 

 

من سأل اهللا الشهادة بصدق بلغه اهللا منازل الشهداءوإن مات على : «گويد مي صنشود. پيامبر
صادق از خداوند شهادت را بطلبد، خداوند او را بدرجه شهداء هركس با نيت  « »فراشه

إن بالمدينة أقواما ما سرتم « گويد: مي ص. پيامبر »اگرچه بر بستر خويش بميرد رساند يم
براستي اقوامي وگروههائي در مدينه « »مسيرا، وال قطعتم واديا، إال كانوا معكم، حبسهم العذر

كرده باشيد، آنان قلبشان  واديي را طي رفته باشي و ههستند كه شما مجاهدان بهر جائي ر
  .» با شما است و تنها عذرشان آنان را از شما باز داشته است

، چيزي و هدفي از  انگيزه جهاد، اخالص براي خدا نباشد، بلكه انگيزه آن هرگاه
 شود ، محروم مي و پاداش اخروي واباهداف دنيائي و مادي باشد، نه تنها مجاهد از ث

دهد. از ابوهريره نقل  بلكه نفس خويش را در معرض عذاب اخروي در قيامت قرار مي
إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه: رجل « : گفت شنيدم كه مي ص: از پيامبر گفت كه است

 .قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت .فأتي به فعرفه نعمه، فعرفها .استشهد
نك قاتلت الن يقال: جرئ فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في قال: كذبت، ولك

قال فما عملت فيها؟ قال:  .ورجل تعلم العلم وعلمه، وقرأ القرآن، فأتي به فعرفه نعمه، فعرفها .النار
وقرأت  .قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم.تعلمت العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن 

ورجل وسع اهللا  .فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار .يقال هو قارئالقرآن ل
قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت .فأتي به فعرفه نعمه، فعرفها .عليه، وأعطاه من أصناف المال

قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال: هو جواد، فقد  .من سبيل تحب أن ينفق فيها إال أنفقت فيهالك
  .»ل، ثم أمر به فسحب على وجهه، ثمألقي في النارقي

كه بشهادت  گردد، مردي است كسي كه در روز قيامت بر وي داوري مي  اولين همانا «
كندكه بدانها  خويش بر وي عرضه مي عمتهايآورند و خداوند ن رسيده است واورا مي

 برابر اين نعمتها چه كار گويد: در دنيا در شناسد و به وي مي نمايد وآنها را مي اعتراف مي
. تو  گفتي . خداگويد: دروغ ؟ اوگويد: خداوندا در راه تو جنگيدم تا اينكه شهيد شدم كردي

. سپس دستور داده  شود، او شجاع و دالور است و بدان رسيدي گفته كه نگيديبراي آن ج
دانش را كه  اندازند. و مردي هست كشند و بĤتش دوزخ مي شود كه او را بر روي مي مي
آورند و خدا نعمتهاي خود را بر وي  خواند، او را مي گردد و قرآن مي آموزد و عالم مي مي
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؟  كردي كند. گويد: در ازاء اين نعمتها در دنيا چه دارد و بوجود آنها اعتراف مي عرضه مي
گفتي بلكه  گويد: دروغ . بوي گويد: دانش را فراگرفتم و تعليم دادم و قرآن را خواندم

انش آموختي تاگفته شود اودانشمند است و قرآن را خواندي تاگفته شود اوقاري قرآن د
شودكه او را بر روي بكشند تا اينكه بĤتش  است و بدان رسيدي سپس دستور داده مي

.  كه خداوند انواع ثروتها و اموال را به او داده است شود و مردي هست دوزخ انداخته مي
نمايد.گويد در  كنند و بدانها اعتراف مي خدا را بر او عرضه مي نعمتهايآورند و  او را مي

كردن درآن مورد  ؟ گويد: هر راهي را كه ديدم هزينه ازاء اين نعمتها در دنيا چه كاركردي
تو  شود يگفته م . بوي كردم و رضاي تو جستم ، مال خويش را هزينه  پسند شما است

گفته شود: او جوانمرد و سخي   كه بخشيدي  . بلكه بدينجهت اموال خويش را گفتي دروغ
شودكه او را بر روي بكشند تا اينكه  . سپس دستور داده مي طبع است و بدان رسيدي

  . . مسلم اين روايت را ذكر كرده است »بĤتش دوزخ اندخته شود

  مجاهدان مزد  

كه از غنيمت چيزي بردارد از اجر اخروي او  هر اندازه مخلص باشد وقتي مجاهد
ما من غازية، أو سرية تغزو، « : گفت صكه پيامبر كاهد. از عبداهللا پسر عمرو روايت است مي

هر دسته وگروهي كه بجهاد برود و غنايمي « »فتغنم، وتسلم، إال كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم
.  » بگيرد و سالم از جنگ برگردد، دو سوم مزد و اجر اخروي خويش را در دنياگرفته است

كه بجهاد رود و  هر دسته وگروهي «» ن غازية أو سرية تخفق أو تصاب، إال تم أجورهموما م«
.  » شود بتمامي مزد اخروي خويش را يافته است يا مورد اصابت واقع مي وردشكست بخ

روند هرگاه سالمت  كه بجهاد مي كه غازياني گفته است معني حديث چنين است  نووي
پاداش اخروي آنهاكمتر است از مزد و پاداش اخروي  گرفتند مزد و برگشتند يا غنيمت

گردند ولي غنايمي نصيبشان نشده است و  گردند يا سالم برمي سالم برنمي كه مجاهداني
، پس هرگاه غنيمت يافتند به دو سوم  غنيمت خود در برابرجزئي ازمزد جهاد آنان است

جهاد آنان است  شجزء پادااند واين غنيمت خود نيز مزد جهاد خويش در دنيا دست يافته
منا «و اين مطلب با مفاهيم احاديث صحيحي مشهور و منقول از اصحاب مطابقت دارد: 
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برخي از ما «» ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهديها: أي يجتنيها.من مات ولم يأكل من أجره شيئا
ثمره  و برخي از -غنايم است  دمرا -در جنگ مردند و ازپاداش خويش چيزي نخوردند 

. اين  »كشته نشدند و از غنايم برخوردار شدند دسترنج خويش برخوردار شدند. يعني
كه براي اين احاديث ذكركرديم درست و صحيح است و ظاهرحديث نيزچنين  تفسيري

و  - كند پس تفسير ما صحيح كه با آن مخالفت . و حديث صريح و صحيحي نداريم  است
ري ندارد. و قاضي عياض نيز اين معني را برگزيده معتبر است و غيرازآن احتمال ديگ

  . . پايان سخن نووي است
ستفتح عليكم االمصار، وستكونون « : گفت صاز ابوايوب روايت كرده كه پيامبر ابوداود

جنودا مجندة، يقطع عليكم فيها بعوث، فيكره الرجل منكم البعث فيها، فيتخلص من قومه، ثم 
يهم، يقول: من أكفه بعث كذا، وذلك االجير، إلى آخر قطرة من يتصفح القبائل يعرض نفسه عل

 اناي از سپاهي شود و شما بصورت مجموعه شهرهائي بر شما فتح و گشوده مي « »دمه
هائي موظف  شود و به تشكيل دسته هائي از شما تعيين مي آييد. دراين شهرها دسته درمي

خواهد جزء دسته قوم خويش باشد، كسي پيدا شود درميان شماكه ن گرديد. ممكن است مي
گويد  و مي دكن رود و خود را بر قبايل عرضه مي پس ازميان قوم خويش بيرون مي

كنم و جزء دسته  كسي حاضر است مرا بمزدوري بگيرد، تا بجاي او در جنگ شركت چه
، بجاي او بروم اينگونه اشخاص مزدور هستند و نصيبشان از جهاد تنها مزدي  اعزامي

  . »را ندارند دگيرند تا آخرين خونشان چنين هستند و ثواب جها كه مي ، است

  مرزداري در راه خدا در برابر دشمن  فضيلت  

كه ممكن است دشمن ازآنجا به قلمرو   ميهن اسالمي هميشه مرزهائي وجود دارد، در
اي استوار گردند و استحكاماتي  كه اين مرزها بگونه  اسالم نفوذكند، پس واجب است

كه دشمن از ضعف آن سواستفاده نكند و نتواند به قلمرو اسالمي   آيد، وددرآنجاها بوج
دهد، كه اين مرزها  كرده و دستور مي تجاوزنمايد. اسالم حمايت از مرز را بسيار تشويق

مسلمين  ايكه قدرت و نيروئي بر گردند، اي تقويت شوند و سپاهيان براي آنها آماده بگونه
 »رباط «راي جهاد در راه خدا را  - اندن در اين مرزها و حمايت ازآنها، بحساب آيند. و م
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براي ثواب اخروي يك ساعت و حداكثر آن  »رباط «، كه حداقل ماندن در  ناميده است
كه در مرزي بحفاظت  آنست ، ترين مرزداري چهل روزكامل است و برترين و بافضيلت

كند، باتفاق علماء ماندن در مرز ثواب  مي كه بيشتر خطر دشمن آن را تهديد گردد، مشغول
، و در فضيلت مرزداري اسالمي احاديث زير  بيشتر دارد، تا ماندن در شهر مقدس مكه

 : گفت كه مي شنيدم صاز پيامبر : گفت كه  كرده   ت: مسلم از سلمان رواي وارد شده است
) الذي كان يعمله، ٢له (رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عم«

هركس يك شب و روز در مرز براي حمايت آن بماند  « »وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان
. و اگر بميرد  روزه يك ماه و شب بيداري و عبادت شبانه آن ماه ازثوابثوابش بيشتراست 

از شود و  اين عمل او همچنان ازنظر ثواب بر او جاري است و روزي او نيز بوي داده مي

í...+ : . اشاره به آيه قرآن است » ها ايمن است فتنه !$ uŠ ômr& y‰Ψ Ïã óΟÎγÎn/ u‘ tβθ è% y—ö� ãƒ ∩⊇∉∪_ 
  .]169[آل عمران: 
على عمله، إال الذي مات مرابطا في سبيل اهللا فإنه ينمى عمله إلى كان ميت يختم «:  وگفت

شود و ديگر ثوابي بابت  يهركس بميرد ثواب عملش قطع م « »يوم القيامة ويأمن فتنة القبر
شود و تا  نمي قطعكه در مرزداري اسالمي بميردكه ثواب عمل او  آن عمل ندارد، مگركسي

  . »گردد روز قيامت ثواب آن همچنان در افزايش است و از فتنه قبر ايمن مي

  تيراندازي به نيت جهاد فضيلت  

ر به نيت جهاد در راه خدا اينكه تيراندازي و پيكا كند بر مسلمين را تشويق مي اسالم 
.  تمرين تيراندازي و ورزش جنگي و پيكار بسيار تشويق كرده است ايرا ياد بگيرند و بر

وأعدوا لهم ما استطعتم « : گفت كه بر روي منبر مي شنيدم صعقبه بن عامرگويد: از پيامبر
و نيروي خويش  رتقدخداوند مي فرمايد:  «» من قوة أال إن القوة الرمي، أال إن القوة الرمي

را براي پيكار باكافران و دشمنان اسالم مهيا سازيد هان آگاه باشيد براستي قوت يعني 
. »هاي متداول روزي سه بار اين جمله را تكرار فرمود يا استعمال اسلحه تيراندازي 

  . بروايت مسلم
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ضون، فال ستفتخ عليكم أر « : گفت كه مي شنيدم ص: از پيامبر گفت كه از او است بازهم
والممد به يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه، إن اهللا يدخل بالسهم الواحد الجنة ثالثة نفر: صانعه 

گردد هيچكس از  شود وگشوده مي سرزمينهائي بر شما فتح مي «» والرامي به في سبيل اهللا
كند و سرگرم باشد چون خداوند  شما عاجز نباشد از اينكه با تيرهاي خويش تمرين

سازد  كه آن را براي دفاع اسالمي مي كسي برد: كس را به بهشت مي يك تيرسهبوسيله 
  . »اندازد مي راكه در راه خدا آن   فروشد وكسي كند و يا آن را مي كمك مي كه بدان وكسي
گيرند و آن  كسانيكه تيراندازي را ياد مي  اسالم بسيار شدت بخرج داده است درباره 

 ناپسندمكروه و  كند، بسيار كه بدون عذرآن را، فراموش سيك كنند و براي را فراموش مي
  . دانسته است

هركس  « »من علم الرمي ثم تركه فليس منا، أو  قد عصى...« : گفت صپيامبر -3
:  كرد او از ما نيست يعني برروش ما نيست يا گفت ، سپس آن را رها تيراندازي آموخت

  . . بروايت مسلم» اوگناه مرتكب شده است
كل شئ يلهو به الرجل باطل، إال رميه بقوسه، وتأديبه فرسه، ومالعبته « : گفت صپيامبر -4

، مگر  كند باطل است كه مرد بدان سرگرم شود وبا آن بازي هرچيزي «» أهله، فإنه من الحق
اش كه اينها از  بازي و سرگرمي با تير وكمان و تربيت اسب و بازي و سرگرمي با خانواده

گمان  داند ولي من گويد خدا بهترمي . قرطبي مي »و باطل نيستند ندگرد حق محسوب مي
كه مرد بدان سرگرم باشد بدون اينكه فايده  كه هر چيزي كه معني حديث اينست كنم مي

كه ازآن اعراض نمايد ولي اين سه  دنيائي واخروي داشته باشد باطل است و بهتر است
رگرمي و نشاط هم باشد، در واقع داراي در حديث آمده است اگر چه براي س كه زيچي

، چون تمرين و تعليم تيراندازي و اسب سواري ازكارهاي مفيد جنگ و پيكار  فايده است
آن  از شايدكند و  كمك مي محبت هردو ، و مالعبت و مداعبت با همسر به مهر و است

  . همسر، فرزند موحد متولدگردد پس اين سه چيزحق هستند. پايان سخن قرطبي
اي فرزندان اسماعيل « »يا بني إسماعيل، أرموا فإن أباكم كان راميا« : گفت صپيامبر

اسب سواري و استعمال  گرفتن. فرا  »تيراندازي كنيد چون پدرتان اسماعيل تيرانداز بود
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، فرض كفايه است وگاهي برابر شرايط مخصوص بصورت  هاي جنگي متداول اسلحه
  آيد. فرض عين درمي

 فضيلت بيشتري دارد تا جنگ در خشكي در دريا جنگ

ا  يشتركه جنگ دردريا چون خطربيشتري دارد پس مزد اخروي آن ب است بديهي 
  ست. 
في البحر له أجر المائد « : گفت صكه پيامبر كرده است از ام حرام روايت ابوداود  -1

د يك گردد اجر و مز هركس در دريا دچار تهوع و قي«» شهيد، والغرق له أجر شهيدين
  . »شهيد دارد وگردد اجر و مزد د شهيد دارد و هركس غرق 

 : گفت شنيدم كه مي صابن ماجه از ابو امامه روايت كرده است كه گفت از پيامبر -2
شهيد البحر مثل شهيدي البر والمائد في البحر كالمتشحط في دمه في البر وما بين الموجبتين  «

وكل ملك الموت بقبض االرواح، إال شهيد البحر فإنه يتولى كقاطع الدنيا في طاعة اهللا، وإن اهللا 
اجر « »ويغفر لشهيد البر الذنوب كلها إال الدين، ويغفر لشهيد البحر الذنوب والدين.قبض أرواحهم

يك شهيد در دريا دو برابراجر شهيد در خشكي است و كسيكه در دريا دچار سرگيجه و 
كه فاصله  در خون خويش بغلطد وكسيكه درخشكي  است يتهوع شود اجرش مانندكس

كند مانندكسي است كه دنيا را باطاعت خدا بپايان برده باشد و  ومسافت دوموج را طي
، مگر شهداي در دريا راكه  كرده است را مامور قبض ارواح - خداوند ملك الموت عزرائيل 

دهكاري را آمرزد مگر ب گناهان شهيدان خشكي را مي  كند و همه مي احشانخود قبض ارو
  . »آمرزد و همه گناهان شهداي دريا را باضافه بدهكاري مي

   فرمانده جهاد صفات

كه بايد در يك فرمانده جنگي سپاه وجود داشته باشد، بقرار زير  صفاتي فخري 
   : استبرشمرده 

اند: فرمانده سپاه بايد ده خوي و خصلت حيوان را داشته  گفته از حكيمان ترك برخي «
، و مكاري ونيرنگبازي روباه و  ت وشجاعت شير، وحمله و صولت خوكباشد: جرا

 كركي= ت، و پاسداري و حراس گرگ شكيبائي سگ برزخم و جراحت و غارت و شبيخون
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ها و پرهيزو احتياط زاغ و چاقي  كلنگ وسخاوت خروس و شفقت خروس برجوجه 
ر و رنج فرمانده را الغر شود يعني نبايد سف تعروكه هرچه بيشتر رنج سفر ببيند چاقتر مي

  .  »و خسته نمايد

  همراه نيكوكاران و بدكاران  جهاد 
كه حاكم عادل باشد يا فرمانده نيكوكار باشد، بلكه در هر  نيست رطجهاد ش در

كار، در ميدان جنگ  آيدكه مرد فاجر و تبه . وگاهي پيش مي صورت جهاد واجب است
  . تر از ديگران است دالورتر وكارآزموده

  فرمانده سپاه در جهاد  وظيفه 
  : فرمانده نسبت به سربازان بشرح زير است واجبو تكاليف  وظايف

كند و راي آنان را بپرسد و نبايد مستبد به راي خويش باشد و  آنان مشورت با  -1

öΝèδ...+ فرمايد: بدون آنان تصميم بگيرد. چون خداوند مي ö‘Íρ$ x© uρ ’ Îû Í÷ö∆ F{$#...∩⊇∈∪_ 
:  نقل است كه گفت ابوهريره . از »و با ايشان مشورت كن دركار «]. 159 ات:عمر  [آل

. احمد و »كرده باشد  با ياران خويش مشورت صام كه باندازه پيامبر كسي را نديده «
  اند.  شافعي اين روايت را آ ورده

 ز: ا گفت بايد با سپاهيان خويش مهربان و ماليم باشد حضرت عايشه فرمانده  -2
 »اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم، فارفق به« : گفت شنيدم كه مي صبرپيام

خداوندا هركس از امت من بر سركاري واليت و فرماندهي يافت و با زيردستان خود  «
. از معقل  مسلم آن را آورده است . » ماليم و مهربان رفتاركرد، تو نيز با وي مهربان باش

ما من أمير يلي أمور المسلمين، ثم ال « : گفت ص: پيامبر كه گفت بن يسار روايت است
هركس فرمانده مسلمانان باشد و براي آنان  « »يجتهد لهم، وال ينصح لهم، إاللم يدخل الجنة

ورزد، او داخل بهشت   و از نصيحت و خيرخواهي آنان دربغ دتالش وكوشش نكن
ماند  ازمسير سپاه عقب مي صپيامبر«:  گفت  كه كرد  جابر روايت . ابوداود از»نخواهد شد
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 ونشاند  برد و بر ترك مركوب خويش مي كرد و با خود مي و ضعيف را كمك مي
  .  »كرد راهنمائي مي

بايد سپاهيان تحت فرماندهي خويش را امر بمعروف و نهي از منكر كند تا  فرمانده  -3
  گناهان نيفتند.  در معاصي و

كند تا از سربازان خويش اطالع درست  هيان را بازرسيفرمانده بايد گاه و بيگاه سپا -4
كند  كه براي جنگ صالحيت ندارند از رده خارج  و ابزارهائي مردانداشته باشد و 

پراكنند از صف سپاه  كنند يا شايعات مي وكساني راكه سربازان را وادار به ترك جنگ مي
ي ندارند و همچنين توانندكرد و قدرت كمك نمي كند و بگويد اينان خويش بيرون

كنند و فتنه انگيزي  كساني كه اخبار و اسرار نظامي افشا مي تصميماتي بگيرد درباره 
  نمايند. مي

  كند.  جزء را معرفي فرماندهان  -5
  و علمها را بدست خويش ببندد. پرچم  -6
  كند و بخوبي از آنها حفاظت و حراست نمايد. شايسته انتخاب  قرارگاههاي  -7
  گسيل دارد.  شناسائي حال دشمن و اخبار آنها جاسوسان  براي -8
كرد، از آن نام  كه هرگاه اراده جنگي مي آن بود، صجمله راهنمودهاي پيامبر از
گفت و قصد جاي  برد، يعني ازجنگ محلي سخن مي برد، بلكه از غيرآن نام مي نمي

فرستاد تا خبردشمن را  يگرفته بود. و جاسوساني م كه قبال براي آن تصميم كرد، ديگري مي
. ابن  بست كرد و خود پرچمها و لواها را مي برايش بياورند و خود سپاهيان را مرتب مي

  .  بود. ابوداود آن را روايت كرده است يدسياه و لواي او سف ص: پرچم پيامبر گفت عباس

  بفرماندهانش  صصصصو سفارشات ييامبر ها وصيت 
كاري گسيل   ه يكي از يارانش را برايهرگا صگويد: پيامبر اشعري ابوموسي

هركس را كه به اسالم آوردن « »بشروا، وال تنفروا، ويسروا، وال تعسروا« فرمود: داشت مي مي
كند و ايمان بياورد و عمل صالح پيشه كند بوي  او اميدوار هستيد و هر كس را كه توبه 

يزان مسازيد و بر مردم مژده رحمت خدا بدهيد و با تهديد و تخويف مردم را متنفر وگر
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بخرج ندهيد، چون اين شيوه بهتر است براي جلب مردم  و سختيآسان بگيريد و شدت 
  . » بدين

  : من و معاذ را به يمن روانه نمود وگفت صهم اوگويد: پيامبر باز
 مگيريدآسان بگيريد و سخت  « »يسروا والتعسروا، وبشروا وال تنفروا، وتطاوعا، وال تختلفا«

. هردو حديث را  »دهيد وگريزان مسازيد با هم موافق باشيد و اختالف مكنيدمژده ب
انطلقوا باسم اهللا، وباهللا، وعلى ملة رسول « : گفت صگويد: پيامبر اند انس كرده شيخين روايت

وأصلحوا،  ، وال تغلوا، وضموا غنائمكم،وال امرأة  وال طفال صغيرا،اهللا، وال تقتلوا شيخا فانيا 
برويد با خدا و بنام خدا و بر دين رسول  «ابوداود  بروايت »ن اهللا يحب المحسنينإوأحسنوا 

كنند يا صاحب راي  مگر اينكه در جنگ شركت -خدا، پير مردان از كار افتاده را مكشيد 
دستور داد كه زيد بن صمه راكه بيش از يكصد و  صچون پيامبر باشند،و تدبير جنگي 

و كودكان را مكشيد و زنان را  - و تدبير بود بكشند بيست سال داشت و داراي راي
راي و تدبير  دارايكنند يا فرمانده باشند يا  مگر اينكه زنان در جنگ شركت - مكشيد 

كنيد و  و از غنايم دزدي مكنيد و درآن خيانت ننمائيد و غنايم را جمع  - جنگي باشند
  . »را دوست دارد كنيد براستي خداوند محسنين و نيكوكاران  اصالح و احسان

  هان  و سفارش حضرت عمربن خطاب به فرماند وصيت
، اما بعد: من ترا و  براي سعد بن وقاص و سربازان همراه وي نوشت عمرخطاب

، چون  دهم كنم و بدان دستورمي سربازانت را در هر حال به تقواي خدا سفارش مي
نيرومندترين تدبير جنگي براستي تقواي خدا بهترين ابزار و اسلحه بر عليه دشمن و 

   باشد. يم
كنم باينكه ازمعاصي وگناهان بيشتر پرهيز كنيد تا از  من ترا و سربازانت را امرمي و

كه  ، از خطر دشمن و براستي چيزي ، چون خطر گناهان سپاه براي آنها بيشتر است دشمن
كنند، و  ميشود، آنست كه دشمنانشان نافرماني خداوند را  موجب پيروزي مسلمانان مي

بود، ما دربرابر آنان قوتي ونيروئي  اگر گناهان دشمن و نافرمانيشان براي خدا نمي
، چون نه تعدادمان بمانند تعداد آنان است و نه ابزارمان و سالحمان چون سالح  نداشتيم
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، قوت و قدرت  اهللا با آنان مساوي باشيم فرماني، چنانچه درگناه و نا و ابزار ايشان است
، با قدرت خويش  ن بيش از ما است و اگر با فضيلت خويش بر ايشان پيروز نشويمايشا
، هان بدانيد كه در مسيرتان از جانب خداوند ماموراني  توانيم بر ايشان پيروز شويم نمي

كار  كنيد، پس ازآنان شرمتان باد كه  كار مي دانند شما چه مي كه اند، شدهبرشما گماشته 
كه   جنگيد از او نافرماني مكنيد، و نگوئيد:  كه در راه خدا ميناشايست بكنيد و حاال

بدتر  اند كه بودهشود، زيرا چه بسا اقوامي  ، پس بر ما پيروز نمي دشمن ما از ما بدتر است
اسرائيل چون خشم خدا را  كه بني اند، همانگونه از خودشان بر آنان پيروز و مسلط شده

گردانيد كه در   كافران مجوس را بر آنان مسلط برانگيختند و مرتكب گناهان شدند،
براه انداختند و اين  و نهبسرزمين ايشان بفساد پرداختند و كشتار و ويراني و سلب 

از خداوند   -، نابودي و شكست است كه نتيجه فساد و تباهي - وعده حتمي خداوند است 
خواهيد تا بر  كاري مي كه از او كاري بخواهيد كه بر نفس خويش پيروز شويد، همانگونه 

  از خداوند داريم براي خود و شما. رادشمنان پيروزشويد، ما همين خواسته 
، آنان را بسختي ميانداز و  در مسير راه با مسلمانان برفق و مدارا باش و در راه رفتن و

، تا  كه موجب رفاه آنان باشد دربغ و كوتاهي مكن شان مكن و در طول راه از منازلي خسته
رسيدند، سفر قوه و نيروي آنها را به تحليل نبرده باشد، چون سپاهيان  دشمنينكه وقتي با

روندكه در ديار خويش مقيم است و ازجان و مال خويش حمايت  شما بطرف دشمني مي
و  دكنن كنند و هر هفته يك شب و روز به افراد خويش استراحت بده و بگذار اقامت مي

رند و اسلحه وكاالي خويش را بزمين بگذارند. و اردوگاهها و اي بگي بياسايند و جان تازه
منازل سپاهيان خويش را بدور از دهات و مناطق سكونت اهل صلح و اهل ذمه قرار بده 

كه بدين و  برود، مگركسي انو نگذار كسي از سپاهيانت بميان آن روستاها و بداخل آن
چيزي بردوش اهل صلح و ذمه  . و نگذار هيچ درستي ايمان او اطمينان داشته باشي

كند، چون آنان با تو عهد و پيمان دارند و محترمند. شما با وفاي بدانان و آنان با  سنگيني
كه تحمل  ايد، تا زماني مورد آزمايش قرارگرفته ، پيمانتحمل شما و شكيبائي بر عهد و 

كنيد و با  و نيكي شما را داشته باشند و بر عهد و پيمان خويش شكيبا باشند با آنان خير 
، مجوئيد و هرگاه بر زمين دشمن  ، پيروزي براهل جنگ و حرب ظلم و ستم براهل صلح
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در ميان خود و ايشان جاسوسان بگماريد وكار آنان بر شما مخفي نماند و  اشتيد.گذ قدم 
كساني پيش شما باشندكه به نصيحت و صداقت آنها اطمينان  همواره از عربها يا از ديگران

راست  نيز. زيرا دروغگو ترا سودي ندارد اگر چه بعضي از خبرهايش  شته باشيدا
كند و اهل غش و خيانت باشد او جاسوس است بر عليه تو نه بسود  كه خيانت باشد.كسي
هائي  بانان فراوان بگمار و دسته كه به سرزمين دشمن نزديك شدي طاليع و ديده تو. وقتي

دشمن و منافع او را  امداداتطق دشمن نفوذ كنند و بمناطق دشمن گسيل دار، كه بمنا
ها و  گشتي كشف اسرار دشمن باشند. براي  بانان و نگهبانان در پي كنند و ديده قطع 
كار  كن و بر اين  ، مردان باتدبير و دالور و شجاع از ميان ياران خود انتخاب بانان ديده

، كه هرگاه با دشمن برخورد  كن ابرا برايشان انتخ انبگمار و بهترين و چابكترين اسب
كردند، دشمن دريابد كه با قدرت انديشه و راي تو روبرو است و از وجود آنان انديشه 

  تو را بخواند. 
كه اهل جهاد و شجاعت باشند و داراي  هاي نفوذي را يكساني واگذار، دسته وكار

گمار، چون در اين كار م ، بدين درخشاني باشند. و كسي را از روي هوي و هوس هسابق
، بجاي اينكه با اهل ويژه و  كني صورت انديشه و راي وكار خويش را بيشتر ضايع مي

و  اهائيهاي نفوذي خويش را به ج ها و دسته .گشتي خاصه خويش محابات و پروا كني
كه نگران غلبه دشمن يا تباه شدن آنها يا شكست آنها بدست دشمن   جهاتي روانه مكن

  .  باشي
هاي دور سپاه و  ا دشمن روبرو شدي و او را در برابر خود ديدي قسمتب چون

و بتمامي تدبير و قوت  ، كن هاي نفوذي را، همگي پيرامون خويش جمع ها و دسته گشتي
باش كامل باش   در آماده - كن  آور و خود را آماده و نيروي فكري و مادي خويش را فراهم

جنگ ترا مجبور نسازد، در حمله شتاب مكن تا كه  سپس در حمله شتاب مكن و تا زماني
كامل از  كني و شناسائي جنگ او راكشف مي ميداناينكه نقاط ضعيف دشمن و اسرار او و 

، آنگاه دشمن  شناسي آوري و بمانند او سرزمين او را مي سرزمين دشمن بدست مي
و بر آنان  ، سپس مواظب سپاه خويش باش كني هركاري انجام داد، تو مقابله بمثل مي

كه مورد شبيخون قرار نگيري و هر   هوشكار باش وجاسوس بگمار و بيدار باش 
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كه با دشمن عهد و پيمان داشته باشد گردنش را بزن تا بدين وسيله دشمن خدا و  اسيري
كرده باشدگردنش را  كه عهد و پيمان شكني  يا هر اسيري   -دشمن خود را بترساني

، بدست خدا است و استعانت و ياري  و پيروزيت بر دشمن زانتسرباوكار تو و   -... بزن
  .  از خدا است

 سربازان وظايف

كه  ، مادام و تكليف واجب سربازان در برابر فرمانده اطاعت محض است وظيفه 
من «:  گفت كه  كرده   روايت صفرمانده امر بگناه و معصيت نكند. ابوهريره از پيامبر

ن عصاني فقد عصى اهللا، ومن يطع االمير فقد أطاعني، ومن يعص االمير أطاعني فقد أطاع اهللا، وم
چون  - كرده است  كند براستي از خداوند اطاعت هركس از من اطاعت« »فقد عصاني

از من اطاعت نكند او از خدا اطاعت  ركسو ه - اطاعت از پيامبر دستور خدا است
من اطاعت كرده است و هركس نكرده است و هركس از اميري اطاعت كند براستي او از 
  .  » از امير خويش اطاعت نكند او از من اطاعت نكرده است

از او مورد نهي قرار گرفته  عتاگر فرماندهي به معصيت و گناه دستور دهد، اطا اما
. بخاري و مسلم از حضرت علي  است زيرا اطاعت مخلوق در معصيت خالق روا نيست

كرد و مردي از  اي را بمناطق دشمن روانه سول خدا سريهر «:  گفت اند كه او كرده روايت
كنند، آن دسته  دادكه دستور او را بشنوند و اطاعت رگمارد و بĤنان دستو انصار را بر آنان

كردند و او را عصباني ساختند، پس او دستور دادكه  در يك مورد با آن فرمانده مخالفت
كنند و آتش   س دستور دادكه آتش روشنكردند، سپ كنند و هيزم جمع افرادش هيزم جمع 

كه او امر مرا بشنويد و  به شما دستور نداده است صمگر پيامبر : گفت پسكردند، س روشن
  .  گفتند: چرا، بما دستور داده است كنيد؟ اطاعت

كردند و گفتند: ما  پس همگي بميان اين آتش برويد. همگي همديگر را نگاه  : گفت
كه از آتش محفوظ باشيم و لذا بميان آتش نرفتند  ايم  ناه آوردهپ صربدين سبب به پيامب

و امر او را اطاعت نكردند تا اينكه خشم آن فرمانده فرو نشست و آتش خاموش شد. 
لو « : گفت صپيامبر بازگو كردند كه صپس چون برگشتند اين داستان را براي پيامبر
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اگر امر  « »ية الخالق، إنما الطاعة في المعروفدخلوها، ما خرجوا منها أبدا، وقال: الطاعة في معص
يعني  -شدند  رفتند ديگر هرگز از آن خارج نمي كردند و بميان آتش مي او را اطاعت مي

، طاعتي نيست  گناه معصيت خالق و ارتكاب : در گفت و شدند  مي يزگرفتاربĤتش دوزخ ن
  .  » تگناه و معصي  كارهاي خوب است نه براي كارهاي  اطاعت براي

  است پيش از شروع جهاد از دشمن دعوت بعمل آيد  واجب  

دعوت بقبول اسالم بعمل آورند.  ناست مسلمانان پيش از آغاز جنگ از دشم واجب
اي اميري تعيين  هرگاه براي سپاه يا دسته ص: پيامبر كرده است كه  مسلم از بريده نقل

كند وبا مسلمانان   دا پيشهكرد، باينكه تقواي خ كرد او را وصيت و سفارش مي مي
بنام خدا و در راه خدا جنگ كنيد، با  « : گفت سپس مي تار كند،همراهش به نيكي رف

و خيانت در غنايم  مدزديدكافران جنگ كنيد، بجنگ برويد و جهاد كنيد و از اموال غنايم 
 مكنيد و كسي را مثله نكنيد و كودكان و پيران را مكشيد و چون با دشمن خويش از

كردند،  روبرو شديد آنان را به سه خصلت و خوي دعوت كنيد هركدام را قبول ركينمش
كنيد چون پذيرفتند شما  ازآنان بپذيريد و ازآنان دست بكشيد. اول آنان را به اسالم دعوت

خويش  سرزمينكنيد كه از نيز بپذيريد و از آنان دست برداريد سپس آنان را دعوت
كنند مثل مهاجران  كنند و بĤنان خبر بدهيدكه اگر چنين بسرزمين مهاجران نقل مكان

كه بضرر آنان  كه بنفع آنان باشد بنفع آنان نيزخواهد بود و هرچيزي خواهند بود، هر چيزي
بĤنان خبر بده  -و اسالم آوردند - دباشد بضرر آنان نيز خواهد بود، اگر هجرت را نپذيرفتن

گردد درباره  حكم خداكه درباره آنها جاري مي كه حال آنان مانند اعراب مسلمان است و 
گردد مانند اعراب باديه مسلمان هستندكه تا در جهاد شركت نكنند از  آنان نيز جاري مي

پس تا با مسلمانان در جهاد شركت نكنند سهم و نصيبي از  - رندغنايم و فيئي نصيبي ندا
م آوردن امتناع  تند و از اسالشود. اگر اسالم را نپذيرف غنايم و فيئي بدانان داده نمي

ورزيدند از آنان جزيه بخواهيد وخراج بگيريد، چنانچه جزيه را قبول كردند از آنان 
و از آنان دست بكشيد. و اگر جزيه را نيز رد كردند و نپذيرفتند،پس از خداوند  بپذيريد

رديده و از ك اي را محاصره استعانت وكمك بخواهيد و با آنان بجنگيد و هرگاه اهل قلعه
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ايشان مپذيريد و  از، اينرا  شما خواستندكه بر ايشان عهد و ذمه خدا و رسولش بدهي
بگوئيد نخير، ولي عهد و پيمان خودتان و يارانتان را برايشان قرار بدهيد زيرا شما اگر 
عهد و پيمان خود و يارانتان را بشكنيد، برايتان آسانتر است تا اينكه عهد و پيمان خدا و 

كرديد و از شما خواستند كه آنان  اي را محاصره و هرگاه اهل قلعه بشكنيد.را  صامبرپي
را برحكم خدا فرود آوريد ازآنان قبول مكنيد ولي آنان را برحكم خويش فرود آوريد، 

بحكم  دتانولي خو - يابيد يا خير دانيدكه آيا حكم خدا را درباره آنان مي زيرا شما نمي
از عهد و پيمان آن دو  صاد آنست كه باحترام خدا و پيامبرخودتان آگاه هستيد مر

بپرهيزيد و عهد و پيمان خودتان را بدانان بدهيد همه محدثين بجز بخاري آن را 
  اند. كرده روايت

كرده بود و امير  از سپاههاي مسلمين قصري و كاخي ازكاخهاي ايران را محاصره  يكي
:  گفت ؟ دهي ابوعبداهللا دستور حمله بايشان را نمي بود. گفتند: اي »فارسيسلمان  «آن سپاه 

كه  ، شنيدم صكه من از پيامبر ، همانگونه كنم مرا بحال خود بگذاريد تا آنان را دعوت
: براستي من مردي از شما اهل ايرانم و  كرد، پس بنزديك آنان رفت وگفت دعوت مي

يريد شما نيز مثل ما هستيد و كنند اگراسالم را بپذ فارسي هستم و عربها ازمن اطاعت مي
خواهيد بر دين  و مي پذيريد ميباشيد و اگر اسالم را ن در منافع و مضار ما شريك مي

، بشرط اينكه بما جزيه بدهيد و در برابر ما  دهيم خويش بمانيد ما بشما اين اجازه را مي
شما پسنديدگان  كه آنوقت ، گفت خوار و تسليم باشيد و بزبان فارسي اين سخن را با آنان 

كنيم و با شما  نيستيد. و اگر هيچكدام از اين دو تا را نپذيريد، اينك بشما اعالم مي
، ولي با شما آماده  كه جزيه بدهيم  . آنان جواب دادند، ما كساني نيستيم جنگيم مي

ت گويد: او سه روز اين دعو ؟  دهي .گفتند: اي ابوعبداهللا آيا دستور حمله بĤنان نمي جنگيم
: بدانان  را بر آنان عرضه داشت تا بلكه اسالم بياورند. سپس بعد از سه روزگفت خويش

  . كرده است  . ترمذي اين را روايت »كاخ را گشوديم آن كرديم و   كنيد و ما حمله  حمله
با قومي روبرو نشده  صتا آنجا كه ما سراغ داريم هيچگاه پيامبر : گفت ابويوسف 

اگر نپذيرفته باشند  -كرده است  دعوت صرا باطاعت خدا و پيامبر ، مگر آنكه آنان است
گويد: كساني كه دعوت پذيرش  مي »السلطانيهاالحكام  «صاحب  -با آنان جنگيده است
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كه آنان را  باشد، اقدام بجنگ آنان بر ما حرام است و حرام است رسيدهاسالم به آنان ن
كشتار و تحريق و سوزاندنشان بپردازيم و   گير كنيم و بر آنان شبيخون زنيم و به غافل 

اي  كننده عكنيم و معجزات نبوت و داليل قان  پيش از آنكه دعوت اسالم را بايشان اعالم
  . كند، حرام است كه جنگ را با ايشان آغاز كنيم كه ايشان را به اجابت راهنمائي

، بجنگ  عوتگويد: شايسته است بالفاصله پس از د از پيشوايان حنفي مي سرحسني
آن بينديشند و  ربارهاقدام نشود، بلكه بايد پس از دعوت يك شب بدانان مهلت داد تا د

، پيش از انذار و تهديد و  گويند اگر امير سپاه كنند. فقهاء مي  تدبير مصلحت خويش
كرد و بطور غافلگيرانه و در  گفته شد جنگ را آغاز كه قبال ، بيكي ازآن سه چيزي دعوت

  .  عضي از دشمنان را به قتل رساند، ضامن خونبهاي جان آنها استشبيخون ب
سليمان بن  «، كه اهل سمرقند بفرماندار خويش  در فتوح البلدان نوشته است بالذري

كرد و ظلم نمود،  بما خيانت »باهليقتيبه بن مسلم «كه براستي   گفتند:» السريابي 
پس بما اجازه بده تا براي شكايت از  تسدرحاليكه خدا عدالت و انصاف را اظهار كرده ا

دهد  ، اگر ما حقي داشته باشيم او حق ما را مي او هياتي را پيش اميرالمومنين ارسال داريم
چون ما بدان حق نياز داريم سليمان بدانان اجازه دادكه هياتي را بحضور اميرالمومنين 

ر شكايت ايشان اطالع يافت داشتند چون عمر بن عبدالعزيز ب گسيل  »العزيزعمر بن عبد «
كه بدانان رسيده  : همانا اهالي سمرقند از ظلم و ستمي اي به سليمان نوشت كه طي نامه

كرده و آنان را از سرزمينشان بيرون رانده  اندكه قتيبه بر آنان حمله كرده است بمن شكايت
اضي ، همينكه نامه من بدست شما رسيد، آنان را در محضر قاضي بنشان تا ق است

بشكايت آنان رسيدگي كند. اگر قاضي بنفع آنان راي داد، سربازانت را به اردوگاه و 
و بهمان حال پيش  يدبود  كه پيش ازحمله قتيبه  سرزمين خودشان برگردان همانگونه

  ازجنگ برگرديد. 
كردكه  را بعنوان قاضي و داور تعيين نمود و او حكم »جميع بن حاضر « سليمان

از سمرقند بيرون روند و باردوگاه خويش پيش از فتح سمرقند برگردند،  سربازان اعراب
اي برقرار سازند، يا  آنگاه يا مجدداً صلح تازه كه زند،و آنگاه بمقابله اهالي سمرقند برخي

  كنند. اينكه بزور سمرقند را فتح
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، راضي هستيم و جنگ را تجديد  گفتند ما بدانچه روي داده است » سند « مردم
و آميختيم و  مكردي گفتند: ما با اين قوم اختالط  . چون مردمان صاحب رايشان  كنيم نمي

دانيم  ايم و اگر دوباره با آنان بجنگيم نمي اند و ما نيز بدانان تامين داده آنان بما تامين داده
كينه و دشمني آنان را براي خودكسب   شود و اگرما پيروز نشويم كسي پيروز مي  چه
شده بود و راضي شدند و بعد از اينكه عدالت  كهگذاشتند لذا كار را بهمان حال،  كنيم مي

اسالم را ديدند و از آن خشنود شدند، ديگر بنزاع برنخاستند و از عدالت اسالم 
كه هيچ قومي  خشنودگشتند و داوطلبانه و با اختياركامل اسالم را پذيرفتند. و سراغ نداريم

  ن حد رسيده باشد. انصاف بدا راعاتدر عدالت و م

 و اوراد مجاهدان بهنگام جنگ  دعاء

، طلب  كه مجاهدان از خداوند سبحان از آداب و رسوم جنگ آنست يكي 
كنند و استغاثه نمايند و از او ياري و امداد بخواهند، چون براستي پيروزي و  استعانت

چنين بوده و يارانش بعد از او،  ص. زيرا راهنمود پيامبر خدا است دستنصرت در 
  . است
ثنتان ال تردان: الدعاء عند النداء، وعند « : گفت صكه پيامبر از ابوداود روايت است -1

گردد: دعاء  شود و رد نمي پذيرفته مي كه ستدو چيز ا« »البأس، حين يلحم بعضهم بعضا
  . »شوند گروهي با گروهي ديگر درگير مي كه  هنگام اذان و دعاي هنگام سختي جنگ 
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و او دعاي شما را  كرديد بياد آوريد هنگامي راكه از خداي خويش استغاثه مي «]. 9
  .  »كرد اجابت

اند كه رسول خدا در يكي از  كرده هر سه نفر از عبداهللا بن ابي اوفي روايت -3
گرديد سپس  خويش با دشمن صبركرد تا اينكه خورشيد از خط استوا مايلپيكارهاي 

.. آرزوي روبرو شدن با دشمن را  : اي مردم درميان مردم به ايراد خطبه برخاست وگفت
مكنيد و از خداوند عافيت و سالمت بخواهيد و چون با دشمن برخورد كرديد در برابر او 

أيها الناس: ال تتمنوا لقاء العدو، « . شمشيرها است كنيد و بدانيد كه بهشت در سايه مقاومت
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 : گفت سپس» وسلوا اهللا العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظالل السيوف
خداوندا اي  «» اللهم منزل الكتاب، ومجري السحاب، وهازم االحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم«

 راها، آنان  رها و اي شكست دهنده احزاب و دستهكننده اب كتاب و اي روان  كننده  نازل
  . » شكست بده و ما را پيروز نما بر عليه ايشان

اللهم أنت عضدي « بهنگام جنگ دعاي زير بود: صيكي از دعاهاي پيامبر -4
خداوندا تو پشتيبان و ياور من هستي و بوسيله « »وبك أصول وبك أقاتلونصيري، بك أحول 

.  » جنگيم كنم و با دشمن مي كنم و به وسيله تو حمله مي باطل ميدشمن را  يتو تدبيرها
  . بروايت صاحبان سنن

چنين  -در روز جنگ احزاب خندق  صاند كه پيامبر بخاري و مسلم روايت كرده -5
خداوندا «» اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم االحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم« : گفت

، احزاب و گروههاي متحد كافران را شكست ده  اي سريع الحسابكتاب  اي نازل كننده 
  . » گردان خداوندا شكستشان بده و متزلزلشان 

  جنگ   = قتال

دهد، تا  كند و بدان بسيار اهميت مي عالم انساني را بهدايت خويش دعوت مي اسالم
ارد كه تنها امت د گردد. و اشعار مي جامعه انساني در سايه سايه گستر آن بياسايد و متنعم 

كلمه حق را بدوش دارد و مامور تبليغ دين خدا و ابالغ   كه رسالت اعالء  ، اسالمي است
كه ملتها و شعوب عالم را آزاد سازد. و از  شده است خواسته، و از او  وحي الهي است

ونسبت آن با سايرامم نسبت استاد به  باشد كه امت اسالمي بهترين امت مي ، اينجهت است
كه امت اسالمي از چنين اهميتي برخوردار باشد، بر وي واجب   اگرد است و مادامش

كيان و هستي و اوضاع داخلي خويش بكوشد وبراي اينكه حق  كه براي حفظ  است
بجهاد بپردازد تا در جائي قرارگيرد، كه خداوند  وخويش را بدست خود بگيرد، پيكاركند 
خويش را بدست آورد وهرگونه سستي و تكاهل برايش قرار داده است و مكانت واقعي 

كه خداوند پاداش و سزاي آن را با ذلت و خواري و   ، گناهان بزرگ است دراين زمينه از
دهد، و اسالم ازسستي و ضعف و دعوت به صلح و  انحالل و فناء و از هم گسيختگي مي
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نبخشيده سازش تا زماني كه امت بهدفهاي خود نرسيده و هدفهاي خويش را تحقق 
كند  فرمايد و صلح و سازش دراينگونه موارد را بيمعني و ترس قلمداد مي ، نهي مي است

  گويد: داند. در اين باره خداوند مي و آن را رضايت به زندگي پست مي

+Ÿξ sù (#θ ãΖÎγs? (# þθ ããô‰ s? uρ ’ n< Î) ÉΟ ù=¡¡9 $# ÞΟ çFΡ r&uρ tβ öθ n=ôã F{ $# ª! $#uρ öΝä3yè tΒ  s9 uρ óΟ ä. u�ÏItƒ 

öΝä3n=≈uΗùår& ∩⊂∈∪_  :ذلت بار) دعوت  هرگز سست نشويد و دشمنان را به صلح («]. 35[محمد
و چيزي از ثواب اعمالتان را هرگزكم  استكه شما برتريد و خداوند با شما  نكنيد درحالي

  . »كند نمي
هاي پيروزي و برتري شما در جنگ آشكار شد، چگونه با پيشنهاد  كه نشانه وقتي يعني

  گذاريد؟  ، پيروزيهاي خود را عقيم مي هومش عقب نشيني وشكست استكه مف صلح
عقيده و عبادت و اخالق و ادب و دانش و عمل از دشمن  ركه از نظ اي مومنان شما

كنيد. صلح و سازش  دهيد و بصلح دعوت مي برترهستيد چگونه ازخود سستي نشان مي
قوت باشد. ولذا خداوند گيردكه از روي قدرت و  در اسالم همواره وقتي صورت مي

، بلكه آن را مشروط كرده است باينكه دشمن  نپذيرفته است مطلقسازش را بطور صلح و
دست از عدوان و تجاوز خود بردارد و ظلمي و ستمي در روي زمين نماند و كسي 

ما تبليغ دين حق نشود، هرگاه   بخاطر دينش مورد فتنه و آزار قرار نگيرد و كسي مانع
دهد و در چنين جنگي  اسباب موجود باشد، خداوند اجازه جنگيدن مي نيكي از اي

شوند و زندگي و ارواح قرباني  شوند و كوچك شمرده مي كه جانها فدا مي ، است
شود كه صاحبانش را به خوض در گرداب  گردند. براستي ديني از اديان يافت نمي مي

ه خدا و حق و حقيقت و در راه سختيهاهاي آن سوق دهد و آنان را دررا ملها و تح جنگ
مستضعفان و بخاطر زندگي شرافتمندانه بميدانهاي جنگ بكشاند، بغير از دين اسالم و 

سيره  وكه آيات قرآني  كسي كه از پيروان خود چنين توقعي دارد، ، تنها دين اسالم است
و و خلفاي راشدين وي را بعد از او مورد بررسي قرار دهد، بوضوح  صعملي پيامبر

برد. خداوند سبحان اين امت را براي بذل آخرين توانهاي  آشكارا بدينمطلب پي مي

_ρß‰Îγ≈y#)+ فرمايد: كند، و مي خويش دعوت مي uρ ’ Îû «! $# ¨, ym  Íν ÏŠ$ yγÅ_...∩∠∇∪_ ] :الحج
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. و بيان داشته است »آنگونه كه شايسته و حق جهاد او است جهادكنيد در راه خدا «]. 78
رسد و  كه دين بدون آن بكمال نمي ، عبارت است از ايمان عملي ستهكه اين جهاد شاي

¡Å=|+ فرمايد: مي ym r& â¨$ ¨Ζ9 $# βr& (# þθä. u�øIãƒ βr& (#þθä9θ à) tƒ $ ¨ΨtΒ# u öΝèδ uρ Ÿω tβθ ãΖtFø ãƒ ∩⊄∪ 

ô‰ s)s9 uρ $̈ΖtFsù tÏ% ©!$# ÏΒ öΝÎγÎ=ö6s% ( £yϑn=÷è u‹n=sù ª! $# šÏ% ©!$# (#θè% y‰|¹ £ yϑn=÷è u‹s9 uρ tÎ/É‹≈s3 ø9 $# 

شوند و همينكه  اند كه به حال خود رها مي كرده گمان  آيا مردم  «]. 3-2[العنكبوت:  _∪⊃∩
، در حاليكه هنوز مورد آزمايش  كافي است گفتند ايمان آورديم و عملي انجام نداده باشند،

ني راكه پيش ، بلكه بايد مورد آزمايش قرارگيرند. ما كسا نخير چنين نيست اند رفتهقرار نگ
كه  ) بايد علم خدا درمورد كساني  كنيم و اينها را نيزامتحان مي از آنان بودند آزموديم (

دهدكه اين  مي توضيح. اين آيه »گويند تحقق يابد كه دروغ مي گويند و كساني راست مي
،  امتحان عملي و ايمان عملي سنت الهي است با مومنان و تنها راه پيروزي و راه بهشت

Π÷+ فرمايد: ، و مي ين آزمايش و امتحان و ايمان عملي استهم r& óΟ çFö6Å¡ ym β r& (#θè=äzô‰ s? 

sπ ¨Ψ yf ø9$# $ £ϑs9 uρ Νä3 Ï? ù' tƒ ã≅ sẄΒ tÏ% ©!$# (# öθ n=yz ÏΒ Νä3Î=ö6s% ( ãΝåκ÷J ¡¡ ¨Β â !$y™ù' t7ø9 $# â !#§� œØ9$# uρ (#θä9 Ì“ ø9ã—uρ 

4 ®Lym tΑθà) tƒ ãΑθß™§�9 $# tÏ% ©!$# uρ (#θãΖtΒ# u …çµ yè tΒ 4 tLtΒ ç�óÇ nΣ «! $# 3 Iω r& ¨βÎ) u� óÇ nΣ «! $# Ò=ƒÌ� s% 

شويد، پيش از  كه تنها با يافتن راه به بهشت وارد مي ايد كرده آياگمان «]. 214 البقرة:[ _∪⊇⊆⊅∩
 زيانمنديها،ترين سختيها و  آنكه بشما برسد آنچه به پيشينيان رسيد: به ايشان رسيد سخت

اي  دستي و بيماري و جنگها، بطوريكه بر خود لرزيدند و بدرجهكافران و تنگ  از دشمني
گفتند چه موقع  كه با وي ايمان آورده بودند، مي از سختي رسيدندكه پيغمبرشان و كساني

.  » ياري خدا نزديك است اشيدكهآمد كه نترسيد و آگاه ب رسد، و وحي مي ياري خدا مي
مهيا كنند و ابزار و وسايل الزم را نيز تهيه  كه خود را ، كرده است اسالم بر مومنان واجب

ρ#)+ فرمايد: كه مي نمايند، ‘‰ Ïãr& uρ Νßγs9 $̈Β Ο çF÷è sÜtG ó™$# ÏiΒ ;ο §θè% ∅ÏΒuρ ÅÞ$ t/Íh‘ È≅ø‹y⇐ ø9$# 

šχθç7Ïδ ö� è?  Ïµ Î/ ¨ρß‰ tã «!$# öΝà2̈ρ ß‰ tãuρ...∩∉⊃∪_  :و آماده سازيد براي  «]. 60[األنفال
داري آن براي  نيد از نيرو و قوت و از بستن اسب و نگهجهاد با دشمنان خدا آنچه بتوا
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كنيد اين وسايل جنگي و   جهاد و آنچه كه بدان ماند از وسايل جنگي روز، آماده
  . »خودتان را بترسانيد... منانتوانيد تا بوسيله آنها دشمنان خدا و دش كه مي نيروئي
و مقتضيات روز است و  ، بر حسب ظروف اين آمادگي نيرو و استعدادات جنگي البته

تواند دشمن را درهم شكند و در  كه مي در اين آيه شامل همه وسايلي است »قوه «لفظ 
أال إن القوة الرمي، أال إن القوة الرمي، أال إن القوة « : گفت صكه پيامبر حديث صحيح آمده

و تانگ  است كه توپ  در آيه همانا تيراندازي است براستي جالب »قوه «مراد از «» الرمي
 وكامل  . از جمله اين آمادگي احتياط  »انداز همه تيرانداز هستند و موشك و بمب

يأيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا « كه براي جهاد قدرت دارند: ، كساني است سربازگيري 
اي مومنان در برابر دشمن احتياط و پرهيز كنيد و بيدار و آماده  « »ثبات أو انفروا جميعا

پس ازگروه  گروهي كه  ه يد و برخيزيد براي جهاد با دشمنان بحالت گروههاي پراكندباش
. بديهي است اين هوشكاري »ديگر بجهاد رويد و يا اينكه همه با هم با دشمن جهادكنيد

پذيردكه آمادگي و احتياط الزم خشكي و زميني و دريائي و  و آمادگي وقتي تحقق مي
، بايد با دشمن روبرو  م دستور مي دهدكه در هر حالهوائي مراعات شده باشد و اسال

 گويد: ، در حال نشاط و در حال ناخشنودي كه مي شد، چه درسختي و چه در فراخي
» ن تعلمو  کنتم ان الکم و انفسکم في سبيل اهللا ذلکم خير لکم  مو جاهدوا با انفروا خفافا وثقاال و«
، پياده و  در حال سختي و سنگين باري در حال نشاط و سبك باري و ويدبه جهاد بر «

تان در راه  ، در تندرستي و ناخوشي در حال غني و فقر و جهاد كنيد به جان و مال سواره
برويد و  جهادخدا آن رفتن به جهاد برايتان بهتر است اگر بدانيدكه جهاد بهتر است پس ب

يه نيرومند، بيشتر . اسالم برقدرت و قوت معنوي و روح »سنگيني و سستي نشان ندهيد
، لذا به تحريك همتها و برانگيختن عزائم و  كند، تا بر قوت و قدرت مادي تكيه مي

  فرمايد: پردازد و مي تصميمها مي

+ö≅ ÏG≈s) ã‹ù=sù ’Îû È≅‹Î6y™ «! $# zƒÏ% ©!$# šχρ ç�ô³ tƒ nο4θ uŠys ø9 $# $ u‹÷Ρ ‘‰9 $# Íο t� ÅzFψ$$ Î/ 4  tΒuρ ö≅ÏG≈s) ãƒ 

’ Îû È≅‹Î6y™ «! $# ö≅tFø)ã‹sù ÷ρ r& ó=Î=øó tƒ t∃öθ |¡ sù Ïµ‹Ï? ÷σ çΡ # ��ô_ r& $ \Κ‹Ïà tã ∩∠⊆∪ $tΒuρ ö/ä3s9 Ÿω 
tβθ è=ÏG≈ s) è? ’ Îû È≅‹Î6y™ «! $# tÏ yèôÒ tFó¡ ßϑ ø9$# uρ š∅ ÏΒ ÉΑ%ỳ Ìh�9$# Ï !$ |¡ÏiΨ9 $#uρ Èβ≡t$ ø!Èθ ø9 $# uρ t Ï% ©!$# 
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tβθ ä9θ à)tƒ !$oΨ −/u‘ $ oΨô_ Ì� ÷zr& ô ÏΒ Íν É‹≈yδ Ïπtƒö� s) ø9$# ÉΟÏ9$©à9 $# $ yγè=÷δr& ≅yè ô_ $# uρ $uΖ©9 ÏΒ š�Ρ à$©! 

$|‹Ï9 uρ ≅ yè ô_$# uρ $ oΨ ©9  ÏΒ š�Ρà$ ©! # ���ÅÁtΡ ∩∠∈∪_  :پس بايد بجنگند در راه  « ].75-74[النساء
فروشند زندگي دنيا را به آخرت وكسيكه  كه مي خدا، براي اعالء دين خدا، مردمي

دهيم  يا پيروز شود، مي كشته شود و به شرف شهادت برسد و جنگند درراه خدا، خواه مي
كه اينهمه فضيلت دارد بايد همه  جهاد في سبيل اهللا ( بسيار: ثواب  او را مزدي بزرگ

  از زير دستمومنان درآن راغب باشند) دين خدا را پيروز گردانند و ضعفاء مسلمين را 
كنيد در راه خدا براي  بيرون آرند چنانكه فرمود: چيست شما راكه جنگ نمي كافران

كنند و  گذارند هجرت كه كافران نمي از مردان و زنان وكودكان مسلمان ضعفاننجات مست
آزارند يعني مانعي براي جنگيدن شما باكفار، براي نجات مستضعفان وجود  آنان را مي

اي  گفتند كه مي : مردمي گويد: من و مادرم از همين مستضعفان بوديم ندارد، ابن عباس مي
كفرشان بما ستم   كه مردمش بسبب )  مكه ( ببر ما را، از اين قريهپروردگار ما، بيرون 

كارهاي ما را بدست بگيرد و  كه  اي  ، ياري دهنده كنند و برايمان قرار بده ازنزد خودت مي
كه ما را عزت دهد  اي نصرت دهنده ماكافران برهاند و قرار بده براي  ما را از ستم 

را اجابت فرمود و براي قسمتي از ايشان ميسر وخداي متعال دعاي آن مستضعفان  (
درمكه باقي ماندند هم رسول اهللا مكه را فتح  كه قسمتيكنند و آن  فرمودكه بمدينه هجرت

كرد و آنان را  اميه را بر ايشان اميركرد و او ازآنان حمايت نيفرمود و عتاب بن اسيد از ب
جنگند هرگاه بيدار و هوشيار و دانا  ميكه در راه خدا  عزيزترين اهل مكه قرار داد) مومنان

  .»باشند و مسلح و متحد الكلمه باشند...
گويد اگر شما دچار الم و درد و سختي  و مي دهد ميمومنان را دلنوازي و شكيبائي  و

شويد بدانيدكه دشمنان نيز چنين هستند و حال آنكه اهداف شما با اهداف آنان تفاوت  مي
كه  راه اين اهداف بزرگ، شما را رنجي برسد شايسته است كلي دارد اگر در و اختالف

  فرمايد:  مي

+Ÿωuρ (#θ ãΖÎγs? ’Îû Ï !$tó ÏGö/ $# ÏΘ öθs) ø9 $# ( β Î) (#θçΡθ ä3s? tβθ ßϑ s9ù' s? óΟ ßγ‾Ρ Î*sù šχθßϑs9 ù' tƒ $yϑx. 

šχθßϑs9 ù' s? ( tβθ ã_ ö� s?uρ zÏΒ «! $# $ tΒ Ÿω šχθ ã_ö� tƒ 3 tβ%x. uρ ª! $# $ ¸ϑŠÎ=tã $̧ϑŠÅ3 ym ∩⊇⊃⊆∪_ 



  1891     جهاد
  

  

، براي  كافران گروه  و سست و ناتوان نشويد در تعقيب و رفتن بدنبال «]. 104[النساء: 
شما از اين زخمها  مثل نيزناليد ازدرد زخمها و جراحتها، آنان  ، اگرشما مي جنگيدن با آنان

نالند و با اين حال از جنگ با شما ترسي بدل ندارند در  برند و مي و جراحتها رنج مي
كه آنها ندارند، شما اميد پيروزي و ثواب برآن  شما از فضل خدا اميدواري داريدحاليكه 

شما مسلمانان بايد بيشتر رغبت به جنگ و جهاد با  پسداريد و آنان چنين اميدي ندارند 
  فرمايد: . باز هم مي »آنان داشته باشيد...

+t Ï% ©! $# (#θãΨtΒ# u tβθ è=ÏG≈s) ãƒ ’ Îû È≅‹Î6y™ «!$# ( tÏ% ©!$# uρ (#ρ ã� xx. tβθ è=ÏG≈s)ãƒ ’ Îû È≅‹Î6y™ 

ÏNθäó≈©Ü9$# (#þθè=ÏG≈s) sù u!$ u‹Ï9 ÷ρ r& Ç≈sÜ ø‹¤±9 $# ( ¨βÎ) y‰ øŠx. Ç≈sÜ ø‹¤±9 $# tβ%x. $ ¸ŠÏè |Ê ∩∠∉∪_  :النساء]

جنگند. پس شما  جنگند و كافران در راه طاغوت و شيطان مي خدا مي راهمومنان در  «]. 76
شويد، حقا  كفر است بجنگيد بر آنان پيروز مي كه  دين شيطان اي مومنان با ياري دهندگان 

 روزيشيطان ضعيف و ناتوان است و در برابر تدبير خدا براي پي كه چاره جوئي و تدبير
  .  »تواند مقاومت كند مومنان نمي

جنگند كه  مومنان داراي هدف عالي هستند و رسالتي دارندكه براي تحقق آن مي يعني
كلمه حق و دين خدا. و  سالت تبليغ حق و خير انسانيت و اعالي عبارت است از ر

  گويد: داند كه مي كند و آن را واجب مي مومنان را بر ثبات و پايداري تشويق مي

+$ yγ•ƒr' ‾≈tƒ zƒÏ% ©!$# (#þθ ãΖtΒ# u # sŒÎ) ÞΟ çGŠ É)s9 t Ï%©! $# (#ρ ã� xx. $ Zôm y— Ÿξ sù ãΝèδθ —9 uθ è? u‘$ t/ ÷ŠF{ $# ∩⊇∈∪   

tΒuρ öΝÎγÏj9 uθ ãƒ 7‹ Í×tΒöθ tƒ ÿ…çν t� ç/ßŠ āωÎ) $ ]ù Ìh� ystG ãΒ @Α$tG É)Ïj9 ÷ρ r& # ¸”Éi� ys tGãΒ 4† n< Î) 7π t⁄Ïù ô‰s) sù u !$t/ 

5=ŸÒ tó Î/ š∅ ÏiΒ «! $# çµ1uρù' tΒuρ ãΝ̈Ψ yγy_ ( š[ ø♥ Î/ uρ ç��ÅÁ pR ùQ$# ∩⊇∉∪_  :اي «]. 16-15[األنفال
كثير آنان روبرو شديد و  ه كرديد و با انبو مومنان هرگاه در ميان جهادكافران را مالقات 

رسيدند بدانان پشت نكنيد و شكست اختيار نكنيد و هركس در آن هنگام  بسيار بنظر مي
به  ياگيري از ميدان براي حمله مجدد و  كناره كه هدفش كند مگر در صورتي  بدانان پشت

گار گرفتار غضب پرورد  كسي گروهي ديگر از مجاهدان بوده باشد، چنين قصد پيوستن به
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. باز هم قرآن به ثبات  » خواهد شد و ماواي او جهنم خواهد بود و چه بد جايگاهي است
  فرمايدكه مي گويد: و قوت معنوي امر مي

+$ yγ•ƒr' ‾≈tƒ šÏ% ©!$# (#þθ ãΖtΒ# u #sŒÎ) óΟ çGŠÉ)s9 Zπ t⁄Ïù (#θçFç6øO$$ sù (#ρã�à2 øŒ$# uρ ©! $# # Z��ÏWŸ2 öΝä3 ‾=yè ©9 

šχθßs Î=ø è? ∩⊆∈∪ (#θãè‹ÏÛr& uρ ©! $# …ã&s!θ ß™u‘uρ Ÿω uρ (#θãã t“≈uΖs? (#θè=t± ø tGsù |=yδõ‹ s? uρ ö/ä3 çt† Í‘ ( 
(# ÿρ ç�É9 ô¹$# uρ 4 ¨βÎ) ©! $# yì tΒ šÎ�É9≈¢Á9$# ∩⊆∉∪_  :اي مومنان هرگاه در«]. 46-45[األنفال 

كنيد و هزيمت و  جنگ با آنان پايداري كافران روبرو شديد در گروهي از ميدان نبرد با
راي خود مپسنديد و يادكنيد خدا را يادكردن بسيار و دعا كنيد و از او شكست را ب

مومن بايد هميشه حتي درمعركه  مند و رستگارشويد ( بخواهيدكه شما را پيروزكند تا بهره
او و  رمانو پيكار بياد خدا باشد و بياري اواعتماد داشته باشد چون در راه اجراي ف

كنيد و نزاع و كشمكش مكنيد تا  و رسولش اطاعت جنگد) و از فرمان خدا پيامبرش مي
كنيدكه خداوند با  سست نشويد و قدرت و شوكت و هيبت شما از ميان نرود و استقامت

  . »گرداند كنندگان است و آنان را پيروز مي استقامت
داردكه در دفاع خويش حاضر  از روحيه دالوري مومنان پرده برمي قرآنآن  بدنبال

كنند و شق سومي وجود  كه مومنان بين دو چيز، يكي را انتخاب مي بفداكاري هستند،
  فرمايد: شوندكه مي شوند و ياكشته مي كشند و پيروز مي كه يا مي ندارد،

+¨β Î) ©! $# 3“u� tIô©$# š∅ ÏΒ šÏΖÏΒ÷σ ßϑø9$# óΟßγ|¡ àΡ r& Νçλm;≡uθ øΒr& uρ �χ r' Î/ ÞΟ ßγs9 sπ ¨Ψyf ø9 $# 4 
šχθ è=ÏG≈s) ãƒ ’Îû È≅‹Î6y™ «! $# tβθ è=çG ø) uŠsù šχθè=tFø)ãƒ uρ ( # ´‰ ôãuρ Ïµ ø‹n=tã $y) ym † Îû Ïπ1u‘öθ −G9 $# 

È≅‹ÅgΥM}$# uρ Éβ# u ö� à)ø9 $# uρ 4 ôtΒ uρ 4† nû ÷ρr&  Íν Ï‰ ôγyè Î/ š∅ ÏΒ «! $# 4 (#ρ ç�Å³ ö6tFó™$$ sù ãΝä3Ïè ø‹u; Î/ “Ï% ©!$# 

Λä÷è tƒ$ t/  Ïµ Î/ 4 š� Ï9≡sŒ uρ uθ èδ ã—öθ x ø9$# ÞΟŠÏà yèø9 حقاكه خداوند جانها و « ].111 التوبة:[ _∪⊆⊆⊆∩ #$
كه خود و مال خود را  را خريد تا برايشان بهشت باشدكساني ومنانمالهاي مسلمانان و م

شوند  كشند وكشته مي جنگند و در اينراه مي اند در راه خدا مي ببهاي بهشت بخدا فروخته
وت اين نويد و بشارت حق است براي مومنان نزد خدا در تورات و انجيل و قرآن به ثب

تر است پس بشما مژده باد و  كسي به پيمان خويش از خدا وفا كننده است و چه رسيده
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ايد و اين معامله شما با  كه با خداي خود انجام داده خوشوقت باشيد به خريد و فروشي
  .» مندي بزرگ است خدا مايه بهره

 حالت دوم شهادت و در اول پيروزي و حالتكه در براستي بهره بزرگي است كه

≅ö+رسيدن به بهشت است  è% ö≅yδ šχθÝÁ −/t� s? !$ uΖÎ/ Hω Î) “y‰ ÷n Î) È÷uŠ t⊥ ó¡ ßs ø9$#...∩∈⊄∪_ 
  بگو آيا براي ما انتظار داريد مگر يكي از دوكار نيكو كه هركدام بهترين«]. 52 التوبة:[

كشته شدن در راه خدا مرگ ابدي  كه  ست. بايد دان » ... عاقبت را دارد: پيروزي يا شهادت
تر است و براستي  تر و جاويدان كه بهتر و برتر و باقي  ست بلكه انتقال است به چيزيني

Ÿω+ . فناي در راه خدا عين بقاء و جاويدانگي است uρ ¨ t|¡ øtrB t Ï% ©!$# (#θè=ÏFè% ’ Îû È≅‹Î6y™ «! $# 

$O?≡uθ øΒr& 4 ö≅ t/ í !$uŠôm r& y‰Ψ Ïã óΟ ÎγÎn/ u‘ tβθ è% y—ö� ãƒ ∩⊇∉∪ tÏm Ì� sù !$ yϑÎ/ ãΝßγ9s?# u ª! $# ÏΒ  Ï&Î# ôÒsù 

tβρ ç�Å³ ö; tGó¡ o„uρ t Ï% ©! $$Î/ öΝs9 (#θà) ys ù=tƒ ΝÍκÍ5 ôÏiΒ öΝÎγÏ ù=yz āω r& ì∃ öθ yz öΝÍκö� n=tæ Ÿωuρ öΝèδ 

šχθçΡ t“ ós tƒ ∩⊇∠⊃∪ tβρ ç�Å³ ö; tG ó¡ o„ 7π yϑ÷è ÏΖÎ/ z ÏiΒ «!$# 9≅ ôÒsù uρ ¨β r& uρ ©! $# Ÿω ßìŠÅÒ ãƒ t�ô_ r& 

t ÏΖÏΒ÷σ ßϑø9 . » گذشت در همين بخش اش قبال ترجمه «]. 171-169مران: [آل ع _∪⊆∠⊆∩ #$

øŒ+ گذارد: را تنها نمي نانخداوند هميشه با مجاهدان است و آ Î)  Çrθ ãƒ y7•/ u‘ ’ n<Î) 

Ïπs3 Í×‾≈n=yϑø9 $# ’ ÎoΤr& öΝä3yè tΒ (#θçG Îm;sWsù šÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u 4 ’ Å+ø9 é' y™ ’ Îû É>θ è=è% šÏ% ©!$# (#ρ ã�x x. 

|=ôã ”�9 $# (#θç/ Î�ôÑ$$sù s− öθsù É−$oΨ ôã F{ $# (#θ ç/ Î�ôÑ$# uρ öΝåκ÷] ÏΒ ¨≅ à2 5β$ uΖt/ ∩⊇⊄∪_  :به  «]. 12[األنفال
كساني   كرد كه من با شما هستم خاطر بياور هنگامي راكه پروردگارت به فرشتگان وحي

افكنم  كافران ترس و وحشت مي اند ثابت قدم بداريد، بزودي در دلهاي آورده ايمانراكه 
بر سرهاي دشمنان فرود آريد و دست و پاي آنها را ازكار  را بر باالتر از گردن ( ها ضربه

و حسن ثواب آخرت  ا. سپس خداوند بر اين كارشان وعده ثواب و پاداش دني »بيندازيد

$+ دهد: مي pκš‰ r' ‾≈tƒ t Ï%©! $# (#θãΖtΒ# u ö≅ yδ ö/ä3 —9 ßŠr& 4’ n?tã ;οt�≈pg ÏB /ä3ŠÉfΖè? ôÏiΒ A># x‹ tã 8ΛÏ9 r& ∩⊇⊃∪ 

tβθ ãΖÏΒ÷σ è? «! $$Î/  Ï&Î!θ ß™u‘uρ tβρß‰ Îγ≈pg éB uρ ’Îû È≅‹Î6y™ «! $# óΟ ä3Ï9≡uθøΒ r' Î/ öΝä3Å¡ àΡ r&uρ 4 ö/ä3Ï9≡sŒ ×�ö� yz 
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ö/ä3©9 βÎ) ÷ΛäΖä. tβθçΗs>÷è s? ∩⊇⊇∪ ö� Ïøó tƒ ö/ä3s9 ö/ä3t/θ çΡ èŒ óΟ ä3ù=Åzô‰ãƒuρ ;M≈̈Ζy_ “Ì� øg rB ÏΒ $ pκÉJ øtrB 

ã�≈pκ÷ΞF{ $# zÅ3≈|¡ tΒuρ Zπt6ÍhŠ sÛ ’Îû ÏM≈̈Ζy_ 5β ô‰ tã 4 y7Ï9≡sŒ ã—öθ x ø9 $# ãΛÏà yè ø9 $# ∩⊇⊄∪ 3“t� ÷zé& uρ $ uηtΡθ ™7ÏtéB 

( ×� óÇ tΡ z ÏiΒ «!$# Óx÷G sù uρ Ò=ƒÌ� s% 3 Î� Åe³o0uρ tÏΖÏΒ÷σ ßϑ ø9 اي مومنان آيا «]. 13-10[الصف:  _∪⊃⊆∩ #$
ذاب دردناك جهنم كه شما را از ع كنم اي راهنمائي خواهيد شما را به تجارتي و معامله مي

كه بطور يقيني و بدون شك بخدا و رسول او ايمان بياوريد و با جان  نجات دهد؟ آنست
تان در راه خدا جهاد كنيد اين معامله برايتان بهتر است اگر از اهل علم باشيد و  و مال

ا . اگر چنين كنيد خداوند گناهان شما را بيامرزد و شما ر بدانيدكه نجات قيامت بهتر است
درختان آن رودها روان است و در بهشت جاويدان  زيركند كه در  داخل در بهشتهائي مي

كه  منازل و مساكن نيكوئي بشما خواهد داد و اين پيروزي بزرگي است و پاداش ديگري
كه خدا  كه بدان بسيار عالقمند هستيد وآن عبارت است از پيروزي  دهد آنست بشما مي
شود و اي محمد مومنان را بدان  كه نصيبتان مي ح نزديكيدهد و فتح مكه فت بشما مي

  . »بشارت دهيد

كرد و در روحيه ايشان آنچنان ايمان  كريم مسلمانان پيشين را تربيت بدين منوال قرآن و
و فتح و  وزيو يقيني پديد آورد كه حق و باطل را ازهم جدا ساخت و آنان را به پير

$+ استقرار در زمين رساند. pκš‰ r'‾≈tƒ zƒÏ% ©!$# (# þθãΖtΒ# u βÎ) (#ρ ç�ÝÇΖs? ©! $# öΝä. ÷�ÝÇΖtƒ ôMÎm6s[ãƒ uρ 

ö/ä3 tΒ# y‰ ø% r& ∩∠∪_  :كنيد و  كنيد و اوامر او را اطاعت اي مومنان اگر خدا را ياري «]. 7[محمد
استوار مي گرداند و قدمهاي شما را ثابت و  در راه او بجنگ پردازيد، شما را پيروز مي

‰y+ . »سازد tãuρ ª! $# t Ï%©!$# (#θãΖtΒ# u óΟ ä3ΖÏΒ (#θè=Ïϑtã uρ ÏM≈ys Î=≈¢Á9 $# óΟ ßγ̈Ζx Î=ø⇐ tGó¡ uŠ s9 ’ Îû 

ÇÚ ö‘F{ $# $ yϑŸ2 y#n=÷‚ tG ó™$# š Ï% ©!$# ÏΒ öΝÎγÎ=ö6s% £ uΖÅj3 uΚã‹s9 uρ öΝçλm; ãΝåκs]ƒÏŠ ”Ï% ©! $# 4 |Ós? ö‘$# 

öΝçλm; Νåκ̈] s9 Ïd‰ t7ãŠs9 uρ . ÏiΒ Ï‰÷èt/ öΝÎγÏù öθ yz $YΖøΒr& 4  Í_tΡρ ß‰ ç6÷è tƒ Ÿω šχθä.Î� ô³ç„ ’ Î1 $\↔ø‹x© 4 tΒuρ 

t� xŸ2 y‰ ÷èt/ y7Ï9≡sŒ y7Í×‾≈s9 'ρ é' sù ãΝèδ tβθ à) Å¡≈x ø9 به كساني از  ندخداو« ]. 55[النور:  _∪∋∋∩ #$
دهد كه آنها را قطعاً خليفه  اند وعده مي اند و اعمال صالح انجام داده شما كه ايمان آورده
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پيشينيان را خالفت روي زمين بخشيد و دين و آييني  كه روي زمين خواهدكرد، همانگونه
ساخت و خوف و ترس آنها را به امنيت ر خواهد دا را كه براي آنها پسنديد پابرجا و ريشه

پرستند و چيزي را براي من شريك نخواهند  كند، آنچنانكه تنها مرا مي و آرامش مبدل مي
  .  »كافر شوند فاسقند  كه بعد از آن ساخت و كساني

  و پايداري در برابر هجوم دشمن واجب است  مقاومت

$+باشد و فرار حرام است  و مقاومت و ايستادگي در برابر دشمن واجب مي ثبات yγ•ƒr' ‾≈tƒ 

šÏ% ©!$# (#þθ ãΖtΒ# u # sŒÎ) óΟ çGŠÉ) s9 Zπ t⁄Ïù (#θçFç6øO$$ sù (#ρã� à2 øŒ$# uρ ©!$# # Z�� ÏWŸ2 öΝä3‾=yè ©9 šχθ ßs Î=ø è? 

  .» گذشت در همين بخش ترجمه آن «]. 45[األنفال:  _∪∋⊇∩

+$ yγ•ƒr' ‾≈tƒ zƒÏ% ©!$# (#þθ ãΖtΒ# u # sŒÎ) ÞΟ çGŠ É)s9 t Ï%©! $# (#ρ ã� xx. $ Zôm y— Ÿξ sù ãΝèδθ —9 uθ è? u‘$ t/ ÷ŠF{ $# ∩⊇∈∪ 

tΒuρ öΝÎγÏj9 uθ ãƒ 7‹ Í×tΒöθ tƒ ÿ…çν t� ç/ßŠ āωÎ) $ ]ù Ìh� ystG ãΒ @Α$tG É)Ïj9 ÷ρ r& # ¸”Éi� ys tGãΒ 4† n< Î) 7π t⁄Ïù ô‰s) sù u !$t/ 

5=ŸÒ tó Î/ š∅ÏiΒ «!$# çµ1uρù' tΒ uρ ãΝ̈Ψ yγy_ ( š[ ø♥ Î/uρ ç�� ÅÁpR ùQ$# ∩⊇∉∪_  :16-15[األنفال.[ 
  . »درهمين بخش تفسيرشد«

سازند و فرار را  آيات ثبات و مقاومت و ايستادگي در برابر دشمن را واجب مي اين
  . كه برگشتن از برابر دشمن جايز است گردانند مگر در دو حالت مي محرا

: بشرطي از برابر دشمن بگريزد كه او را فريب دهد و بخواهد جبهه خويش  ل او حالت
تواند از يك محل تنگ و سخت  كند برحسب شرايط و مقتضيات حال مثال مي را عوض

كه استتار و پوشش ندارد  كند يا از محلي شرايط مناسبتر دارد نقل مكان كه ديگريبجاي 
كند يا از محل پست و پايين بجاي باالتر و  ل مكانكه پوشش دارد نق بمحل ديگري 

  باشد.  وكند بشرط اينكه در ميدان جنگ و پيكار اين نقل بمصلحت ا بلندتري نقل مكان
: بشرطي فراركند كه به گروهي ديگر از مسلمانان بپيوندد يا از آنان كمك  م دو حالت

كند نزديك باشند يا دور. سعيد  استمداد مي پيوندد يا كه بĤنان مي گروهي بطلبد خواه اين
جنگيد اگر بسوي من  مي راقكه در ع - : ابوعبيده  گفت بن منصور گويد كه عمر خطاب
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، در  -شد شدم يعني آمدنش به نزديك من فرار محسوب نمي مي »فئه «آمد من براي ا و  مي
راي هر : كه من ب گفت . و باز هم مدينه حاليكه ابوعبيده درعراق بود و عمر خطاب در

مسلمانان شكست بخورند و بسوي من بيايند  ميدانيهستم يعني در هر  »فئه «مسلماني 
روي آوردند  صكه آنان به پيامبر كرده است  ابن عمر روايت -وكمك طلبند فرارنيست 

اش پيش ازنماز صبح بيرون آمد و حال آنكه آنان از دشمن فرار كرده  چون او از خانه
 »، أنافئة كل مسلمبل أنتم العكارون « : گفت صفراريان هستيم پيامبر گفتند: ما همگي ندبود

ايد و براي استمداد به نزد  كرده نخير بلكه شماكساني هستيدكه جبهه خويش را عوض«
براي استمداد و تقويت پيش من  لمانيهر مسلماني هستم هر مس »فئه «ايد و من  من آمده

  .»آيد، فرار محسوب نمي شود
تواند از برابر دشمن بگريزد چون اين فرار  حالت كه بيان شد جنگجو مياين دو  در

، براي مبارزه با دشمن و تاكتيك محسوب  گرفتن راه مناسبتري است ظاهري در پيش
كبيره است و موجب عذاب بزرگ  گناه  در غير اين دو حالت فرار از برابر دشمن  شود. مي

: قال .قالوا: وما هن يا رسول اهللا؟ السبع الموبقات اجتنبوا« فرمايد: مي ص، پيامبر الهي است
 »الشرك باهللا، والسحر، وقتل النفس التي حرم اهللا، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف

كنيد گفتند: اي رسول خدا  كننده پرهيز و اجتناب  گناه بزرگ و هالك اي مومنان از هفت «
شريك و انباز براي خداوند قرار دادن و سحركردن و اين هفت چيز چه هستند؟ فرمود: 

باخواري و مال يتيم خواري و فرار  آن را حرام كرده است و ر خداوندكشتن به ناحق كه 
و  « »وقذف المحصنات المؤمنات الغافالت«. » در جنگ با دشمن و در برابر هجوم دشمن

  . »گناهاتهام زنا دادن بزنان پاكدامن مومن غافل از اتهام و از 

 در جنگ عهو نيرنگ و خد دروغ

گمراه سازي دشمن   جنگ با دشمن ارتكاب خدعه و نيرنگ و دروغگوئي براي در
ها اينست  كه به نقض پيمان و اخالل به امان منجر نشود. از جمله خدعه جايز است مادام

فراوانند  سربازانش بسيار عدادكه فرمانده دشمنان را فريب دهد و بدانان وانمود كند كه ت
 : گفت  صكه پيامبر و نيرو و قوات او شكست ناپذيرند بخاري از جابر روايت كرده است
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نيرنگ است و فريب و نيرنگ از جمله ابزار جنگ  جنگ فريب و « »الحرب خدعة«
من سراغ ندارم و « : فت گ كرده است كه  عقبه روايت دختكلثوم  . مسلم از ام » است

گويند جايز دانسته باشد، جز در  هيچگونه دروغي را كه مردم مي صكه پيامبر ام  نشنيده
 مسرآميز ه آميز مرد با زنش و دروغ مصلحت جنگ و اصالح بين مردم و دروغ مصلحت

  .» با شوهرش

   از دشمني كه دو برابر خودي باشد فرار

د. كه بيان ش ، مگر در دو حالت كه فرار در جنگ با دشمن حرام است  كرديم بيان  قبال
 دركه تعداد افراد دشمن بيش از دو برابر افراد خودي باشد، نيز فرار  بايد يادآور شد وقتي

، ولي اگر افراد دشمن دو برابر يا كمتر باشد فرار حرام و گناه كبيره  جنگ جايز است

z≈t↔ø9+ فرمايد: ، خداوند مي است $# y#¤ yz ª! $# öΝä3Ψ tã zΝÎ=tæ uρ āχ r& öΝä3ŠÏù $Z ÷è|Ê 4 βÎ*sù 

ä3 tƒ Νà6ΖÏiΒ ×π s}($ ÏiΒ ×ο t� Î/$|¹ (#θç7Î=øó tƒ È ÷tGs}($ ÏΒ 4 βÎ)uρ ä3 tƒ öΝä3ΖÏiΒ ×#ø9 r& (#þθ ç7Î=øó tƒ È ÷x ø9r& 

ÈβøŒÎ* Î/ «! $# 3 ª! $#uρ yì tΒ t Î�É9≈¢Á9 حال خداي متعال تخفيف داد «]. 66[األنفال:  _∪∌∌∩ #$
مرد شكيبا باشيد بردويست  كه در شما ناتواني هست پس اگر شما يكصد بشما و دانست

شويد  شويد و اگر شما يكهزار مرد شكيبا باشيد بر دو هزاركافر چيره مي نفر كافر چيره مي
، بنابراين بايد با دو برابر خود جهادكنيد و  و اين چيرگي شما بفرمان خدا و اراده او است

. در ابتداء كه  شان ، به مددكاري در برابرشان پايداري كنيد و خدا همراه شكيبايان است
شان بيشتر بود و بعدكه بيشتر شدند از  تعداد مسلمانان اندك بود، مسئوليت

  .  »شد و برايشان تخفيف داده شد كاسته شان ليتمسئو

: اگر تعداد كافران بيش از دو برابر تعداد مسلمانان باشد،  مهذب گفته است صاحب
شوند، پايداري بهتر است و  الك نمي، ليكن اگر ظن غالب داشتند كه ه فرار جايز است

  شوند دو نظر و راي وجود دارد:  مي هالككه  كردند، اگرگمان مي
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  . »ميندازيد

، چون اگركشته شوند بفيض  ، و واجب نيست انصراف مستحب و پسنديده است : م دو
  گردند.  شهادت نايل مي

كردند كه هالك  تعداد كافران از دو برابر تعداد مسلمانان بيشتر نبود، اگر گمان نمي اگر
  وجه ا ست:  شوند، دو كردند كه هالك مي شوند، فرار جايز نيست و اگر گمان مي مي

Ÿω...+است با توجه به  يزهم فرار جا باز  -1 uρ (#θà) ù=è? ö/ä3ƒÏ‰ ÷ƒr' Î/ ’ n<Î) 

Ïπs3 è=öκ−J9 $#...∩⊇∈∪_ ]:195 البقرة .[  

گفته است اين مطلب به ظن غالب   . حاكم انفال 66نيست با توجه بظاهر آيه  جايز  -2
، فرار حالل نيست و  كن استو اجتهاد مجاهد بستگي دارد، اگر گمان كند كه مقاومت مم

، اگرچه  اي از مسلمانان شود، جايزاست فراركند بسوي دسته كه هالك مي  كند، اگر گمان
  .  ”دورهم باشند، مشروط بر آنكه قصد فرار از جهاد و انصراف از جهاد نداشته باشد

نه گويد: اعتباردو برابر بودن در قوت و نيرو است  ماجشون بروايت از مالك مي ابن
عدد، پس اگر يكنفر مسلمان در برابر يكنفر كافر قرار گيرد، كه اسب بهتر و سالح بهتر  در

  .  كه فراركند و اين ظاهر است و قدرت و نيروي بهتري دارد، جايز است

  و شفقت درجنگ  رحمت

، اندازه قائل است  براي آن سداند، پ جنگ را بعنوان يك ضرورت مباح مي اسالميه 
كه در پيكار شركت دارند و اما كسي كه از جنگ  كشته شوند، يد تنها كساني و در جنگ با

  . ، بهيچ حال جايز وحالل نيست كشتن وي يا تعرض به وي كند، پرهيز مي
پيران و راهبان و زاهدان و  وكشتن زنان و كودكان و بيماران  همچنين اسالم  و

كردن و كشتن حيوانات و تباه  و مثله .  كرده است پارسايان و اجيران و اجراء را نيز حرام
ها را  كردن مزارع و كشتيها و آبها و پركردن و آلوده كردن چاههاي آب و تخريب خانه 
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مجروح و تير خالص بوي زدن و دنبال كردن فراري را  نكرده است و كشت  همگي حرام
يك ، چون جنگ در اسالم بخودي خود، مطلوب نيست بلكه مثل  كرده است نيز حرام

كه نبايد از حد ضرورت و محل نياز تجاوز كند، در اين باره سليمان   عمل جراحي است
اي  هرگاه اميري را براي سپاهي يا دسته صپيامبر كه كرده  روايت بن بريده از پدرش 

كند و نسبت به  كه خودش تقواي خدا پيشه كرد، كرد، بوي سفارش مي تعيين مي
أغزوا باسم اهللا «:  گفت گيرد، سپس مي اه خير و نيكي پيشكه همراه او هستند ر مسلماناني

بنام « »في سبيل اهللا، قاتلوا من كفر باهللا، أغزوا والتغلوا، وال تغدروا، وال تمثلوا، وال تقتلوا وليدا
كنيد و خيانت و دزدي مكنيد  ، بخدا، جنگ كنيد باكافران خدا و در راه او بجنگيد و جنگ

  . »ودكان را نكشيدوكسي را مثله نكنيد و ك
زني را  ص، پيامبر يكي از غزوات كه در  ، كرده است نقل نافع از عبداهللا بن عمر و

كرد و ازكشتن زنان وكودكان نهي فرمود.  آن را انكار صكشته شده بود، پيامبر  يافتند كه
  . بروايت مسلم

گذشت و  اي  كشته  ، ازكنار زن در يكي از غزوات صپيامبر كه گويد:  بن ربيع  رباح
ما كانت « : گفت كشته در حديث قبلي باشد، بر جنازه وي ايستاد، سپس  شايد همان زن

كرد و  نگاه. سپس بسران اصحاب خود »كشته بشود بايستي اين زن نمي« »هذه لتقاتل
الحق بخالد بن الوليد، فال يقتلن ذرية، والعسيفا أي أجيرا وال « : گفت  خطاب بيكي از آنان

برو به خالد بن الوليد ملحق شو به وي بگو كه بتاكيد كودكان و مزدوران براي  « »امرأة
از كشتن خردمند و مثله نهي  صبر: پيام . عبداهللا بن زيدگفت »خدمات و زنان را نكشد

همواره ما را برصدقه و احسان  ص: پيامبر گفت  كرد. بروايت بخاري عمران به حصين 
  .  داشت كردن دشمن برحذر مي كرد و ما را از مثله تشويق مي

صديق به اسامه بن زيد بهنگام ارسالش به شام آمده  بوبكروصيت و دستورالعمل ا در
خيانت نكنيد و از غنايم ندزديد و غدر و خيانت نكنيد وكسي را مثله نسازيد  «:  بودكه

رما وكودكان خردسال را نكشيد و پيران فرتوت را نكشيد و زنان را نكشيد و درختان خ
و قطع مكنيد و نسوزانيد و درختان ميوه را قطع نكنيد و گوسفند وگاو و شتر  نشكنيدرا 

را جز براي خوردن سر نبريد و ازكنار اقوامي خواهيد گذشت كه اوقات خويش را 
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آنان را بحال  اند، ، پيش گرفته اند و راه زهد و پارسائي و رهبانيت بديرها اختصاص داده
. و سيد و سرور ما عمر خطاب نيز چنين »رض آنها مشويدخويش بگذاريد و متع

درغنايم دزدي  «:  كه هايش بفرماندهان آمده است كرد، در يكي از نامه دستوراتي صادر مي
تقواي خدا  كشاورزان  بارهمكنيد و غدر و خيانت مكنيد وكودكان را مكشيد و در

ن وكودكان را نكشيد، مواظب باشيد پيران و زنا «:  كه . در وصاياي او آمده است»كنيد پيشه
  . »گروهها را نكشيد و ازكشتن آنها پرهيزكنيد بهنگام حمله و شبيخون اين

   شبيخون و حمله شبانه بر دشمن حمله

گويد: بعضي از اهل علم غارت   . ترمذي شبانه و غارت و شبيخون جايز است حمله 
اند:  گفته اند. احمد و اسحاق  انستهو حمله شبانه را جايز دانسته و بعضي آن را ناپسند د
سوال شد كه در حمله شبانه  صحمله غافلگيرانه شبانه بر دشمن اشكالي ندارد. از پيامبر

آنان  « »هم منهم« : گفت صشوند پيامبر كشته مي گروهي از زنان و كودكان  به مشركان
  اند.  ه. بخاري ومسلم آن را از اصعب بن جثام روايت كرد»نيزجزء آنان هستند

كه مشخص و جدا ازآنها  گويد: نهي ازكشتن زنان وكودكانشان وقتي هست شافعي امام
  باشند ولي حمله شبانه و غارت جايز است اگر چه زنان و كودكان نيز در ميان 

  باشند.  آنان

 جنگ  پايان

  گردد:  شرايط زير جنگ خاتمه يافته تلقي مي در
، اسالم بياورند و داخل دردين خدا  ز آنانا بعضيبين دشمن يا  همه محار اگر  -1

شوند و در سود و زيان با مسلمانان سهيم  گردند، در اين حال آنان مسلمان تلقي مي
  گردد. هستند و حقوق و واجبات مسلمانان برآنان اجراء مي

معيني بنمايند و درآن حال  تدشمنان تقاضاي توقف جنگ براي مد كه وقتي   -2
  در صلح حديبيه چنين صكه پيامبر ه آنان اجابت گردد، همانگونه واجب است كه خواست

  كرد.
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حاضر بپرداخت جزيه باشند، با تمايل باينكه بردين خويش بمانند كه  دشمنان  -3
  شود.  بموجب اين تقاضاي آنان پيمان عقد ذمه در بين آنان و مسلمانان بسته مي

  شوند .  ن جزو غنايم مسلمانان ميكه آنا دشمنان شكست بخورند و ما پيروز بشويم -4
برخي جنگجويان دشمن طلب امان و پناهندگي يا دخول در قلمرو اسالمي  گاهي  -5

بايد بتقاضاي آنان پاسخ مثبت داد بنابراين باختصار درباره چهار  صورتكنند، كه در اين مي
  : گفت چيز سخن خواهيم

  پيمان امان و اماتنامه  -4غنايم  - 3عقد ذمه  -2پيمان صلح و متاركه جنگ  -1
   

  . بس و سازش و متاركه جنگ و آتش = صلح )1(الهدنه -1

  گردد؟  بس و صلح واجب مي آتش كي 
كه طرفين براي مدت زماني پيمان آتش بس با هم  مصالحه و آتش بس آنست پيمان

   د:گرد ميگاهي به صلح منجرگردد و در دو حالت اين مهادنه و مصالحه واجب  كه  ببندند،
  كند، در اين صورت پاسخ بس  : هرگاه دشمن طلب عقد مصالحه و آتش اول حالت

گردد، حتي اگر دشمن قصد فريب و خيانت هم داشته  واجب مي  مثبت به تقاضاي وي
،  واجب است ، باش كامل ، احتياط و مواظبت و آمادگي و آماده باشد، ولي در اين حال
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ن ترس كافر متمايل و تسليم به صلح شد و هيبت و شكوه و مقاومت شما دردلشا  دشمن

كن و با آنان حاضر به امضاي پيمان صلح باش   تو نيز با صلح موافقت دو خوف ايجادكر
كار بيشتر آنان را به اسالم عالقمند  بجنگ با آنان هم باشي چون اين  اگر چه قادر

سازد و درصلح خويش از مكر و كيد و نيرنگ آنان خوف و ترس نداشته باش و بر  مي
كند و براستي خدا اقوالشان  ، چون او خود شما را حفظ مي شمتوكل با  متكي و خداوند

                                         
  گردد. صلح تعيين ايطمصالحه و آتش بس براي مدت معيني تا اينكه شر بمعني - 1
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داند. و اگر بخواهند با اين صلح ترا بفريبند و نيرنگ بكار  شنود و احوالشان را مي را مي
و پيمان شكني  از كيدبنابراين   برند بدرستي نصرت و ياري خداوند براي تو كافي است

  .  » آنها مترس
كرد و مدت آن را ده  شركان مكه مصالحه و آتش بستدرجنگ حديبيه با م صپيامبر

كار براي جلوگيري از خون ريزي و رغبت درصلح بود. از براء   سال معين فرمود و اين
كعبه و دخول درمكه  كه چون پيامبر و يارانش را از زيارت خانه بن غارب روايت است

داخل مكه شود و سه روز  سال بعد) كردند براينكه ( كردند، اهل مكه با وي مصالحه منع 
كسي را از مسلمانان  كند، و تنها شمشير و نيام آن را همراه داشته باشند و در مكه اقامت

مكه همراه خويش از مكه خارج نسازد و هركس از همراهانش اگر متمايل باقامت در 
بسم  «:  : شرايط صلح بين ما را بنويس مكه باشد، مانع او نشود و به علي بن ابيطالب گفت

گفتند:   كند برآن محمد رسول اهللا مشركان . اين چيزي است حكم مي اهللا الرحمن الرحيم
.  . پس بنويس محمد بن عبداهللا كنيم كه تو رسول خدائي از تو پيروي مي  بدانيم ما اگر
گفت بخداي سوگندكلمه رسول اهللا  كند و علي  به علي دستور داد تا آن را پاك صپيامبر

كلمه رسول اهللا را به من نشان بده و علي آن را   : گفت صكرد. پيامبر  اهمپاك نخو را
 در صپيامبر  . پس »عبداهللابن »  كرد. سپس علي نوشت نشان داد و پيامبر خود آن را پاك
كه اينك سه  گفتند كرد، چون روز سوم فرا رسيد بعلي  سال بعد، سه روز درمكه اقامت

خبر  صكه برابرشرط ازمكه بيرون رود، او نيز به پيامبر بگو -محمد  -روز گذشت بيارت 
گويد پيمان بسته بودند كه ده  . مسور بن مخرمه  . پس ازمكه بيرون رفت داد و فرمود: آري

سال جنگ نكنند و مردم دراين ده سال ايمن باشند و چمدانها بسته و محكم باشد و 
. بروايت بخاري و مسلم و »نددزدي و خيانت نباشد و مردم بر جان و مال ايمن باش

    ابوداود.

  واجب گردد اركهكه مصالحه و مت دوم  حالت
كه در آنها آغاز جنگ حالل نيست عبارتند از: ذوالقعده و ذوالحجه و  ماههاي حرام در

. مگراينكه دشمن خود دراين ماهها جنگ را آغازكند، در آن هنگام جنگ  محرم و رجب
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شروع شده و ادامه داشته باشد،  باشد، و اگر جنگ قبال براي دفع تجاوز دشمن واجب مي
و اين ماهها فرا رسد جنگ مباح است بشرط اينكه دشمن حاضر بپذيرش مصالحه و 

  متاركه و آتش بس نباشد. 

βÎ) nο¨+ فرمايد: مي خداوند £‰Ïã Í‘θ åκ’¶9 $# y‰ΖÏã «! $# $ oΨ øO$# u� |³tã # \� öκy− ’ Îû É=≈tFÅ2 «! $# tΠöθ tƒ t,n=y{ 

ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9 $# š⇓ ö‘F{ $# uρ !$pκ÷] ÏΒ îπ yèt/ ö‘r& ×Πã� ãm 4 š�Ï9≡sŒ ßÏe$!$# ãΝÍhŠ s)ø9 $# 4 Ÿξ sù (#θßϑÎ=ôà s? £Íκ� Ïù öΝà6|¡ àΡ r& 4 
(#θè=ÏG≈s% uρ šÅ2Î� ô³ßϑ ø9 $# Zπ©ù !%x. $ yϑŸ2 öΝä3 tΡθ è=ÏG≈s) ãƒ Zπ ©ù !$Ÿ2 4 (#þθßϑ n=÷æ $# uρ ¨β r& ©!$# yì tΒ tÉ) −GãΚø9 $# ∩⊂∉∪_ 

تعداد ماهها نزد خداوند در كتاب آفرينش الهي از آن روزكه آسمانها و زمين  « ].36 التوبة:[
باشد.  ماه حرام است و جنگ درآن ممنوع مي ، ماهكه از آن چهار  را آفريد، دوازده ماه است

، بنابراين دراين ماهها به خود ستم مكنيد وازهرگونه  اين آيين ثابت و پابرجاي الهي است
كه آنها  و با مشركان به هنگام نبرد دسته جمعي پيكاركنيد همانگونه خونريزي بپرهيزيد

  .» پرهيزكاران است -كنند و بدانيد خداوند با شما پيكار مي بادسته جمعي 

اي مردم براستي تاخير در ماههاي حرام و  «:  گفت  در خطبه حجه الوداع صپيامبر
سازد كه بĤرزوي  را گمراه مي جابجا كردن آنها كفر است و خداوند بدانوسيله كافران

كنند، تا بتعداد ماههاي  خودشان سالي ماههاي حرام را حالل و سال ديگر آن را حرام مي
، موافقت كنند و چهارماه ديگر را  كرده است كه خداوند جنگ و نزاع را در آنها حرام حرام

مانند هيئتي  ، و در دوران است چرخد يكردند و بدانيدكه زمان م بجاي آنها تعيين مي
لوح  -ها و زمين آفرينش را انجام داد و براستي دركتاب خدا  كه خداوند در آسمان روزي

كه  كه آسمانها و زمين را آفريد تعداد ماهها را دوازده ماه قرار داد، روزي المحفوظ 
:  كه سه تاي آنها پشت سر هم و يكي تك افتاده هستند، حرامچهارتاي آنها ماههاي 

باشدكه در بين ماههاي جمادي  و ذوالحجه و محرم و آن يكي ماه رجب مي ذوالقعده
؟ خداوندا  كردم  . هان اي مردم آيا رسالت خويش را ابالغ الثاني و شعبان واقع شده است

، ضعيف است چون  چيزي كه درباره نسخ ماههاي حرام آمده است ». ... باش هتوگوا
  كه بر نسخ داللت كند . چيزي درآن نيست
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 ذمه يا بستن پيمان ذمه و حمايت عقد -2

كه حكم اسالمي يا نائب او با  عبارت است از پيمان و امانتنامه و عقد ذمه آنست ذمه
وجب و بم كفرشان را نگه دارند بندد كه  كتاب يا با غيرآنان ازكفار پيمان مي بعضي از اهل

  :  طذمه بدانان اجازه بدهدكه بر دينشان باقي بمانند بدو شر عقد
: احكام حكومت اسالمي و احكام اسالمي را في الجمله بپذيرند و آنها را  اول شرط

  مراعات كنند. 
  : جزيه و سرانه و خراج بپردازند. دوم شرط

كه زنده باشد و بر ذريت و نسل بعد از  ، مادام بسته است اكه آن ر عقد بر شخصي اين
  فرمايد:  كه مي ن عقد قول خدا استاو نيز قابل اجرا و ساري باشد و دليل اجراي اي

+(#θè=ÏG≈s% šÏ% ©!$# Ÿω šχθãΖÏΒ÷σ ãƒ «! $$Î/ Ÿωuρ ÏΘ öθ u‹ø9 $$ Î/ Ì� ÅzFψ$# Ÿω uρ tβθ ãΒ Ìh�ptä† $tΒ tΠ§� ym 

ª! $# …ã&è!θ ß™u‘uρ Ÿω uρ šχθ ãΨƒÏ‰ tƒ tÏŠ Èd, ys ø9 $# z ÏΒ š Ï% ©!$# (#θè?ρ é& |=≈tFÅ6 ø9 $# 4 ®L ym 

(#θäÜ÷è ãƒ sπ tƒ ÷“Éf ø9$# tã 7‰ tƒ öΝèδ uρ šχρã� Éó≈|¹ ∩⊄∪_ ]:كه  كتاب  بكساني از اهل«]. 29 التوبة
اند،  كرده آورند، و آنچه را كه خداوند و رسولش حرام بخدا و روز رستاخيز ايمان نمي

 بدستكه  پذيرند، پيكاركنيد و با آنان بجنگيد تا زماني شمرند و آيين حق را نمي حرام نمي
  . »كامل هستند و منقادند سليم شده و با خضوع دهند در حاليكه ت خويش جزيه مي

: پيامبرمان بما دستور داده  كه مغيره در روز جنگ نهاوند گفت روايت كرده  بخاري
كنيد. و  پرداخت هكنيد يا جزي كه خداي يگانه را پرستش كه با شما بجنگيم تا زماني است

ري صورت نگيردكه آن را كه كا ، مادام اين عقد دائمي است و محدود بوقت معيني نيست
  كند. نقض

  و موجبات اين عقد عواقب
كه جنگ با اهل ذمه حرام است و  ، اينست عقد ذمه بسته شد، نتيجه مترتب برآن هرگاه

و صيانت آبرو و ناموسشان و ضمانت آزاديهايشان و خودداري از  انحفاظت اموالش
  :  كه گفت گردد، چون از علي بن ابيطالب روايت شده آزارشان واجب مي
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پردازند تا خونشان چون خون ما باشد و اموالشان چون  ذمه بدينجهت جزيه مي اهل «
باشد و  كه هرچه بنفع ما باشد بنفع آنان نيز مي عامه فقهاء آنست و قاعده.  »اموال ما باشد

  .باشد هرچه بضرر ما باشد بضرر آنان نيز مي

   گردد  بر اهل ذمه اجرا مي كه احكامي
  گردد:  سالمي از دو جهت بر اهل ذمه اجراء ميا احكام

  گردد پس براي اهل ذمه جايز نيست بر اهل ذمه اجراء مي ميمالي اسال معامالت  -1
كه تصرفاتي انجام دهندكه مخالف با تعاليم اسالمي باشد، مانند معامالت ربوي و ديگر 

  باشند.  كه در قوانين اسالمي حرام مي عقودي
درباره اهل ذمه اجرا  سالميبات مقرره اسالمي و حدودات او عقو مجازات  -2

كه در فقه اسالمي حد داشته باشد، حد درباره  كاري مرتكب شوند،  گردد پس هرگاه مي
حد رجم را درباره يك زن و  صگردد زيرا ثابت شده است كه پيامبر آنها نيز اجراء مي

  كرد.  شده بودند، اجراء »محصنزناي  «كه مرتكب  مرد يهودي 
در شعاير ديني و عقايد و عبادات و احوال شخصيه از آزادي مطلق برخوردار  ولي

. هرگاه دراين  »آنان را در دين خود آزاد بگذاريد «باشند، چون يك قاعده فقهي است  مي
باشيم در اينكه بمقتضاي قوانين  مسائل داوري خويش را پيش ما بياورند، ما مختار مي

β+ فرمايد:  . خداوند مي كنيم يا داوري را نپذيريم ن داوري اسالمي در ميان آنا Î*sù x8ρ â !$y_ 
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كردند و داوري را پيش تو آوردند، در ميانشان داوري  كتاب بتو مراجعه  هرگاه اهل«
توانند بتو زياني برسانند و اگر داوري  كردي نمي  ، اگر اعراض كن  كن يا از آن اعراض

كنندگان بعدل و داد  داوري  اوند، چون براستي خد كردي داوري از روي عدل و داد كن
. اين بود آنچه متعلق به شرط اول بود و اما شرايط جزيه را  »دارد سيار دوست ميرا ب

  . كنيم بشرح زير بيان مي
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   آن  و تعريف جزيه

اي  سرانه ساالنه اتكه عبارت است از مالي و مالي يه از جزاء گرفته شده است  جز كلمه
  شوند.  نان داخل ميشود، كه در ذمه و عهد و پيمان مسلما كه بر اهل كتاب گذاشته مي

  گرفتن  شرعي جزيه دليل 

θ#)+ فرمايد: : خداوند مي شرعي آن دليل è=ÏG≈s% šÏ%©!$#..._  سوره توبه كه در  29آيه
اند كه  از عبدالرحمن بن عوف روايت كرده ترمذيهمين فصل گذشت بخاري و 

 صيامبركه پ است كرده روايت . و ترمذي  گرفت جزيه »هجر «از مجوسيان  صپيامبر
 ازگرفت و عثمان عفان  گرفت و عمرخطاب از ايرانيان جزيه  ازمجوسيان بحرين جزيه

    . گرفت ايرانيان يا بربرها جزيه

  گرفتن  مشروعيت جزيه  فلسفه
كرده است تا هر  ، بر اهل ذمه جزيه واجب  در برابر فرض زكات بر مسلمانان اسالم

، در زير سايه يك پرچم  مانان و اهل ذمهدوگروه با هم مساوي باشند، چون هر دوي مسل
كنند و  هستند و از همه حقوق و مزاياي يك دولت بيك نسبت استفاده مي واحد

كنند و  باشند و چون مسلمانان در سرزمين اسالمي از اهل ذمه حمايت مي برخوردار مي
، بايد به  ننمايند، پس اهل ذمه در برابرآن دفاع و حمايت از آنا آزادي آنها را تامين مي

كه  كرده است و تا زماني مسلمانان جزيه بپردازند و خداوند اين وظيفه را بر آنان واجب
، از آنان بر مسلمانان  اهل ذمه اين وظيفه را انجام دهند، حمايت و محافظت و دفع اذيت

  باشد. واجب مي

  شود  مي هگرفت  كساني از چه  جزيه
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آنها عقد ذمه و پيمان حمايت بسته شود گرفته  كه با اي  از همه ملتهاي مغلوبه جزيه
  . )1(كتاب يا مجوسي يا غيرآنها باشند و خواه عرب يا عجم باشند  خواهد شد، خواه اهل

كتاب به اثبات رسيده و از راه سنت  گرفتن جزيه از اهل  كريم  نص صريح قرآن با
نها بدانها ملحق شود و غير آ گرفته مي كه از مجوسيان نيز جزيه   صحيح ثابت شده

  باشند. مي
ازآنها دليل  جزيه: مجوسيان اهل شرك هستند وكتابي ندارند و گرفتن  گفت القيم ابن

بدينجهت جزيه را از  صشود و پيامبر است بر اينكه از همه مشركين جزيه پذيرفته مي
، اسالم آوردند  پرستان عرب پيش از نزول آيه جزيه مشركين عرب نگرفت چون همه بت

از جنگ با عربهاي  صشد و در آنوقت پيامبر ازلرا اين آيه بعد از جنگ تبوك نزي
  ، فارغ شده بود. پرست بت

، اسالم را پذيرفته بودند. و قبل از آن از يهوديان كه  همه اعراب سرزمين عربستان و
هنوز اين آيه نازل نشده بود و چون بعد  چون،  جنگيدند، نيز جزيه نگرفت صبا پيامبر

نگ تبوك اين آيه نازل شد، از عربهاي نصراني جزيه پذيرفت و همچنين از از ج
، همانگونه  پذيرفت ، از آنان نيز مي العرب پرستي مانده بود در جزيره . و اگر بت مجوسيان

. وكفر برخي باكفر برخي  پرستان و آتش پرستان پذيرفت كه از صليب پرستان و ديگر بت
پرستان عرب شديدتر ازكفر مجوسيان نبود، چه  كفر بت ديگر هيچ فرقي ندارد، بعالوه

كفر مجوسيان شديدتر بود چون   ، بلكه پرستان پرستان و آتش فرقي هست بين بت
و پروردگاري و خالقيت اهللا را قبول داشتند و بغير از اهللا هيچ  ربوبيتپرستان عرب  بت

آنان را به اهللا نزديك سازند  پرستيدندكه ها را بدانجهت مي خالق ديگري قائل نبودند و بت
كه يكي خالق خير و ديگري خالق شر  و براي عالم دو صانع و دو خالق قائل نبودند،

                                         
كتاب و مجوسيان جزيه  : از اهل گفته است شافعي  . امام مذهب مالك اوزاعي و فقهاي شام است اين - 1

شود. اما  پرستان بطو مطلق جزيه پذيرفته نمي ه عرب يا عجم باشند و از بت شود خوا گرفته مي
شود يا بايد اسالم بياورند يا براي جنگ آماده باشند.  گويد: از عربها جزيه پذيرفته نمي ابوحنيفه مي

  مولف
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پرستان نكاح مادر و دختر و خواهر را حالل  گويند و بت باشد، آنگونه كه مجوسيان مي
ب بودند و اما مجوسيان اصال اهل كتا ÷دانستند و بر بقاياي دين ابراهيم خليل نمي

قبول نداشتند، نه در عقائدشان و نه در  رانبودند و دين هيچ پيغمبري از پيامبران پيشين 
، اهل كتاب بودند، ولي چون پادشاهشان با  گويد مجوسيان . و داستاني كه مي شرايعشان

گرديد و برداشته شد  كتاب و شريعت نسخ  كرد، اين  دختر خويش جمع شد و ازدواج 
كتاب  بود، ديگر اهل و اگر اين داستان نيز صحيح مي اردحت نداين سخن بهيچ وجه ص

گرديده بود پس بر چيزي نمانده   كتابشان و شريعتشان برداشته شده و باطل نبودند، چون
صحف و  ÷كه عربها بر دين ابراهيم بودند و ابراهيم بودند. در حاليكه معلوم است

پديد آورده  ÷عت و دين ابراهيمپرست در شري كه عربهاي بت داشت و تغييري  عتشري
كتاب  كه   شان نبود، اگر بپذيريم بودند، بزرگتر از تغيير و ديگر گوني مجوسيان در دين

باشند، درحاليكه  ردهك داشتند. چون سراغ نداريم كه مجوسيان بدين هيچ پيغمبري تمسك
از مشركين  ترين دين داشتند، بهتر كه زشت عربها چنين نبودند پس چگونه حال مجوسيان

  .  . پايان سخن ابن القيم ترين دليل است بينيد اين قول صحيح كه مي  عرب بود، همانگونه

  اخذ جزيه  شرايط
گرفته   كساني ، شرط است پس بايد از و رحمت و عدل، حريت  جزيه گرفتن  براي

  شودكه داراي اين شرايط باشند: 
 فرمايد: ، چون خداوند مي ريتح  - 3اهل تكليف ،   -2و مذكر بودن ،  نرينه  -1

+(#θè=ÏG≈s% šÏ% ©! $# Ÿω šχθãΖÏΒ÷σ ãƒ «!$$ Î/...∩⊄∪_ ]:كه در اين فصل بيان و تفسير شد. ]. 29 التوبة
كه از روي قدرت و دارائي قادر بپرداخت جزيه باشند، جزيه بگيريد، پس  كساني  از يعني

كه ازمسكيني كه   ، همانگونه جزيه بر زن و كودك و برده و بنده و ديوانه واجب نيست
ندارد  ردنكارك كه قدرت شود و همچنين ازكسي گرفته نمي ، نيز مستحق صدقه است

  .  گير و ازكار افتاده است و امثال آن از بيماران و ناتوانان وكسي كه كور است يا زمين
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 ، مگر اينكه جزو اغنياء و ثروتمندان باشند. يرها نيز واجب نيست بر راهبان د و
كتاب و كودكانشان  بر زنان اهل جزيهكه  كرده است سنت بدين حكم«گويد:  �مالك

  .»شودكه به حد بلوغ رسيده باشند گرفته مي نيست و جزيه تنها از مرداني
از زنان و  «:  كه عمر خطاب به اميران سپاه خويش نوشت است كرده روايت اسلم   

برريششان تيغ زده شده باشد  كهيريد كودكان جزيه مگيريد و تنها از مرداني جزيه بگ
  كودك دارد.   كه مجنون حكم . بديهي است »اند كه ريش درآورده يعني مردان بالغي

  جزيه و مقدار آن  اندازه
چون او را به يمن  صاندكه پيامبر كرده روايت سنن از معاذ بن جبل  صاحبان

ده باشد يك دينار جزيه بگيرد كه محتلم ش  به وي دستوردادكه از هر مرد بالغي كرد روانه
. سپس عمر خطاب مقدار آن را افزايش داد كه از صاحبان  يا معادل آن لباس اهل يمن

هر سال مقرر  ايطال براي هر نفر چهار دينار و از صاحبان نقره و سيم چهل درهم بر
 از فقر و تنگ دستي مردم يمن خبر صشودكه پيامبر فرمود. و اين امر از اين ناشي مي

، پس هر يك با  داشت و عمر خطاب از ثروتمندي و توانمندي اهل شام اطالع داشت
  اند.  آن را معين فرموده دازهتوجه باوضاع مالي مردم مبلغ و ان

پرسيدندكه چرا اهل شام چهار دينار طال و اهل يمن يك  »مجاهد «گويد از   بخاري  
. ابوحنيفه و  ت مالي آنها تعيين شده استكار با توجه به قدر : اين پردازند؟ اوگفت دينار مي

 24درهم و برمتوسط  48بر ثروتمند  «اند:  اند كه گفته روايتي از احمد اين نظر را پذيرفته
  . »اند درهم معين است و اين حد را بين اقل و اكثر بيان كرده 12درهم وبر فقير 

و حداكثر بستگي  گويد كه حداقل يك دينار است شافعي و روايتي از احمد مي امام
باشد. مالك و روايتي ديگر از احمد كه راجح  نظسرو تشخيص واليان مي وبه اجتهاد 
حد معيني براي حداقل و حداكثر نيست بلكه بستگي به نظر و اجتهاد   « گويد:، آنست مي

 ظفكسي مو . و نبايد هيچ»كند ولي امراست تا نسبت بحال و وضع هر كسي آن را تعيين 
  گردد كه قدرت پرداخت آن را ندارد. يزيبپرداخت چ
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  بر حد مشخص جزيه  كردن افزون 
كه عالوه بر پرداخت مقدار جزيه پذيرائي از   كه بر اهل جزيه شرط شود، است  جايز

  گذرند، نيز بعهده بگيرند. كه از منطقه آنان مي مسلماناني
انه روز از : يك شب كرد كه  عمر خطاب بر اهل ذمه شرط گويد: يس احنف بن ق  

  كنند و هر مسلماني كنند و پلها را اصالح  كنند پذيرائي كه از محل آنان عبور مي مسلماناني
  . استكرده   كشته شود، بايد خونبهاي او بپردازند. احمد آن را روايت كه در ديارشان 

اهل جزيه شام پيش عمر خطاب آمدند و گفتند: هرگاه مسلمانان از  گويد كه  اسلم
كنيم و  گوسفند و مرغ مهمانشان   كنند كه با كشتن گذرند ما را موظف مي ا ميديار م

بدهيد و چيزي بر آن  نخوريد بدانا كه خود مي از آنچه  «:  گفت �عمر.  ضيافتشان دهيم
  . »ميفزائيد

  گرفته شود كه برايشان دشوار است كتاب و ديگران چيزي  از اهل  نبايد
كتاب برفق و مدارا رفتار كنيد و آنان را بچيزي  اهل دستور دادكه نسبت به صپيامبر

 صباشد. ابن عمرگويد: آخرين سخن پيامبر قدرتشان مكلف مسازيد كه فوق طاقت و
كساني را كه بنام اسالم با  كنيد يعني ذمه مرا حفظ« »احفظوني في ذمتي«:  گفت آن بود كه 

  : . در حديث است »بنديد مواظبشان باشيد آنان عقد ذمه مي
  ، ستم كس بر اهل ذمه و پيمان بستگان « »من ظلم معاهدا أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه«

، مكلف سازد، من خصم اويم و حجت بر عليه  كه فوق توانش است كند يا او را به چيزي 
  . » او هستم

  . »يزي نيستدر اموال اهل ذمه جز عفو و گذشت چ «عباس روايت كرده است كه  ابن

  گردد مسلمان شود جزيه از او ساقط مي كه كسي 
بر  « »ليس على المسلم جزية«است  كرده روايت كه ابن عباس  بنا بحديث مرفوعي  

شود. احمد و  . پس هركسي مسلمان شد جزيه از او ساقط مي» اي نيست مسلمان جزيه
  اند. كرده  روايتابوداود آن را 
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كردند به اوگفته شد  ز او جزيه مطالبهيكنفر يهودي اسالم آورد و ا « گويد: ابوعبيده
به عمر خطاب    مسلمان جزيه نيست بر :  بدينجهت اسالم آوردي تا جزيه ندهي گفت

  .  »گرفته شود او جزيه  ازكه نبايد   : بر مسلمان جزيه نيست و نوشت نوشتند: او گفت

  كه در ميهن خويش هستند   عقد ذمه با هموطنان و كساني بستن

خواهند با مسلمانان و در سايه  كه مي كساني جايز است عقد ذمه با كه همانگونه  
خواهند بدور از مسلمانان و در ديار خويش  اسالم زندگي كنند، با كساني كه مي

 ، يان نجرانبا نصران صكه عقد ذمه بسته شود. چون پيامبر ،  كنند نيز جايز است زندگي
ند و در ديار خويش سكونت گزيده بودند عقد ذمه بست با اينكه در اماكن خويش ماند

- كسي از مسلمانان با آنان باشد.كه اين معاهده مشتمل بود بر حمايت از آنان  بدون اينكه 
.  و گرفتن حقشان از ظالم بينشانحفظ حريت و آزادي شخصي و ديني و اقامه عدالت در  

ه و آن را تنفيذ اين عهد و پيمان را محترم شمرد صو خلفاي راشدين بعد از پيامبر
كند و   كه او خواست آن را نقض ، نمودند و تا زمان هارون الرشيد عباسي نيز ادامه داشت

  . كرد و اينست نص و متن آن عقد و پيمان كار منع  او را از آن  كه الحسن محمد بن 
ل ، على ما تحت أيديهم من قليصلنجران وحاشيتها جوار اهللا، وذمة محمد النبي رسول اهللا«

أو كثير، ال يغير أسقف من أسقفيته، اوال راهب من رهبانيته، وال كاهن من كهانته، وليس عليه دنية، 
أي ال يعامل معاملة الضعيف، وال دم جاهلية، وال يخسرون وال يعسرون، وال يطأ أرضهم جيش، ومن 

أي في من ذي قبل، سأل منهم حقا فبينهم النصف، غير ظالمين والمظلومين، ومن أكل ربا 
ذا الكتاب جوار اهللا، المستقبل، فذمتي منه بريئة، وال يؤخذ رجل منهم بظلم آخر، وعلى ما في ه

بمفاد اين معاهده بمردم نجران  « ».وذمة محمد النبي االمي رسول اهللا أبدا، حتى يأتي اهللا بأمره
م اموال اندك گردد بر اينكه تما و حومه پناه خدا و ذمه و پيمان محمد رسول اهللا اعطاء مي

كه هيچ اسقفي از اسقفيت و هيچ راهبي از رهبانيت  دو بسيارشان در اختيار خودشان باش
. و با  شود يعني آزادي مراسم ديني خواهند داشت كاهني ازكهانت آن تغيير داده نمي و هيچ

مردم نجران و حومه همچون ضعيفان و ناتوانان معامله و رفتار نخواهد كرد و از خونهاي 
گردند و  شود و تنگ دست گردانده نمي جاهلي معافند. و بدانان زيان رسانده نمي هورد

گذارد و هركس از آنان حقي بخواهد بايد باانصاف  هيچ سپاهي بر سرزمينشان قدم نمي
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باشدكه نه ظالم و نه مظلوم واقع شوند و هركس از آنان در آينده معامالت نبوي انجام 
كس از مردم آنجا بسبب ظلم ديگري مورد  شود و هيچ  نمي دهد اين پيمان من شامل او

نامه  رسد مفاد اين نامه و پيمان كه امر و دستور خدا مي گيرد و تا زماني مواخذه قرار نمي
امي رسول خدا براي هميشه باقي خواهد  صدرجوار خدا و عهد و ذمه محمد پيامبر

كند و بر اهل اين   استفاده معاهده سو. هرگاه يكي از روساء خواسته باشدكه از اين  »ماند
  . كند از آن باز داشته شده است نامه ستم پيمان
پادشاهي بخواهد درباره اهل ذمه بدلخواه  هرگاه «:  سرخسي آمده است »مبسوط «در  

كه در قلمرو اسالم جايز و صحيح  كند و به قتل و بدار زدن و امثال آن  خويش عمل
شود، چون امكان دادن  اين تصرفات از او پذيرفته نمي كند نيست دستور دهد و حكم

كه بر ظلم خويش بماند، با وجود امكان جلوگيري از او، حرام است و اهل ذمه تنها  بظالم
،  كردن برخالف عقد ذمه باطل است در معامالت ملزم به احكام اسالمي هستند، پس شرط

، شرايط  در اسالم صحيح نيست كه كند،  پس اگر صلح يا ذمه را برابر شرايطي اعالم
 »كل شرط ليس في كتاب اهللا باطل« فرمايد: مي ص، چون پيامبر مخالف مورد اعتبار نيست

  .» كه دركتاب خدا و موافق با آن نباشد باطل است هر شرطي«

   گردد  نامه مي چيزهائي موجب نقض عهد و پيمان چه
گردد يا اگر از التزام به  مه نقض ميعهد ذ ،كنند اهل ذمه از پرداخت جزيه امتناع هرگاه

كرده است يا بر مسلماني تجاوز و  كه حاكم بدان حكم كنند، احكام اسالمي شانه خالي
كه مرتكب قتل مسلماني شوند باكسي را از دين مرتد كنند يا  كنند، بدينمعني تعدي

اط شوند يا كنند يا مرتكب لو  يا با زن مسلماني ازدواج شوندمرتكب زنا با زن مسلمان 
كنند يا جاسوسي نمايند يا جاسوسان را پناه دهند يا از خدا و رسول و قرآن و  راهزني

 الشود، چون اين اعمال براي جان و م كنند، باز عهد و پيمان نقض مي دين اسالم بدگوئي
كه راهبي  باشند به ابن عمرگفته شد:  آبرو و حيثيت و اخالق و دين مسلمانان زيانمند مي

شنيدم او را ميكشتم، زيرا ما به وي امان  : اگر مي دهد گفت دشنام مي صيامبربه پ
  ايم كه بمقدسات دينمان دشنام دهند.  نداده
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گردد ولي  كفر ملحق شوند، پيمان ايشان باطل مي همچنين اگراهل ذمه به سرزمين  و
ان نقض گردند يا درباره مسلماني مرتكب قذف شوند، پيم  اگر مرتكب امر ناپسنديده

 شاش نقض شد، اين نقض درباره زنان و اوالد گردد، هرگاه شخصي پيمان ذمه نمي
  گيرد.  ، چون موجب نقض تنها از آن شخص سرزده است وتنها اورا دربر مي نيست

، نقض شد حكم اسير پيدا  حكم عقد ذمه در مورد شخصي يا اشخاصي هرگاه
 اثر يكفر را باطل و ب ، زيرا اسالم سوابق  كنندكه اگر اسالم بياورند قتلشان حرام است مي

  مي كند.

 غير مسلمانان به مساجد و بالد اسالمي  دخول

دخول غير مسلمانان از كفار به مسجدالحرام و ديگر مساجد و سرزمينهاي  درباره
كفار به سه دسته تقسيم  ، همگي بالد اسالمي نسبت به ، بين فقهاء اختالف است اسالمي

  شوند:  مي
، حق دخول  كافري ذمي يا غيرذمي كه بهيچ وجه هيچ  : سرزمين حرم مكه اول قسم

$+ آيد: بدانجا را ندارد، چون از اين آيه اين حكم برمي yγ•ƒr' ‾≈tƒ šÏ% ©!$# (# þθãΖtΒ# u $ yϑ‾Ρ Î) 
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اند پس بعد از امسال ديگر هيچ يك از آنان  آلوده كاناي مومنان براستي مشر«]. 28 التوبة:[

  . »تا چه رسد بدينكه بدان داخل شود -به مسجدالحرام نزديك نشود 
كافران بيايد و امام   واحمد و مالك براين راي هستند. پس هرگاه پيكي از طرف شافعي

شود كه پيش امام آيد،  باشد، به وي اجازه داده نمي رمحو پيشواي مسلمين در سرزمين 
كند يا اينكه كسي را پيش او   بلكه بايد امام خود به بيرون حرم برود و او را مالقات

 شكوفه با اجازه امام يا خليفه يا نائب بفرستد تا پيام او را بشنود ولي ابوحنيفه و اهل 
، بشرط اينكه بعنوان مسافر داخل شود  استكافر همپيمان را به حرم جايز دانسته  دخول 

  تواند بخانه كعبه نيز داخل شود.  . و براي او كافر معاهد مي نه بعنوان اقامت
و مدينه شريفه  نجد: از سرزمين اسالمي يعني حجاز تنها، از يمامه تا يمن و  دوم قسم

اش  اند همه ه، و بعضي گفت گويند نصفش جزو تهامه و نصفش جزو حجاز است كه  نبويه 
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: حدود حجاز عبارت است از فاصله مابين دوكوه  گفته است . كلبي  جزو حجاز است
بين تهامه و نجد واقع شده  فاصلهو راه عراق بدين جهت حجاز ناميده شده چون  »ء طي «

اند  گفته واقع شده است و برخي »سراه «و  »نجد «اند: چون حاجز بين  گفته  است و برخي
: تبوك نيز از حجاز است و  . حربي گفته است جد و تهامه و شام شده استچون حاجز ن

كنند بيش از  سرزمين حجاز شوند ولي نبايد درآنجا اقامت وارد ازهاج باتوانند  كافران مي 
  . سه روزكه اقامت مسافر است

كافران و ماندن آنها در حجاز اشكالي ندارد. حجت و  گفته است اقامت  ابوحنيفه  و
 صاز پيامبر : اوگفتكه  است كرده روايت كه مسلم از ابن عمر  ل جمهور حديثي استدلي

 »الخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب فال أترك فيها إال مسلما« : گفت كه مي شنيده است
بتاكيد يهود و نصاري را از جزيره العرب بيرون خواهم راند ودر آن بجز مسلمان كسي  «

أخرجوا « : اند كه وصيت فرمود وگفت مسلم بر اين روايت افزوده ازو غير  . » گذارم را نمي
كار  . ابوبكر بدين »مشركين را از جزيره العرب بيرون برانيد« »المشركين من جزيرة العرب

نپرداخت و فرصت نكرد و حضرت عمر در خالفت خود آنان را ازآنجا بيرون راند و 
داد. و از ابن شهاب آمده  اجازه اقامت سه روز مي و براي تاجرانشان فقط كرد يدشانتبع

نبايد دو دين در جزيره « »ال يجتمع دينان في جزيرة العرب« : گفت صكه پيامبر است
.  بصورت مرسل بيرون آورده است» موطاء «. مالك اين روايت را در  »گردهم آيند العرب 
إن الشيطان قد يئس أن يعبده « : گفت كه مي  شنيدم ص: از پيامبر گويد كه جابرگفت مسلم 

كه  براستي شيطان مايوس شده است « »المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم
خواهد بين نمازگزاران سخن  العرب بپرستند ولي مي جزيره رديگر نمازگزاران او را د
ست از: . سعيد بن عبدالعزيز گفته حدود جزيره العرب عبارت ا»چيني و دو بهم زني كند

  .  تا پايان يمن تا مرز عراق تا ساحل دريا - القري  -مابين وادي 
ابين تا روستاهاي عراق   لعرب از انتهاي عدن اند: حد و مرز جزيره ا او گفته غير

درجهت طولي و از جده وحومه آن از سواحل دريا تا مرزهاي شام درجهت عرض 
  باشد .  مي
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 وكافران با عهد و پيمان و عقد ذمه  كه  است: ديگر سرزمينهاي اسالمي  قسم سوم 
كنند. ليكن بدون اجازه مسلمانان حق دخول در  توانند در آنجا اقامت مي نامه امانت 

توانند داخل  گويد بدون اجازه مي مساجد ندارند و اين راي شافعي است و ابوحنيفه مي
   ندارند.را  گويند بهيچ حال حق دخول در مساجد مسجد شوند و مالك و احمد مي

   آنها ل و تعريف  و انفا ئم غنا

  رسد.  كه انسان با سعي و تالش بدان مي جمع غنيمت بمعني چيزي است غنائم
  گويد:  مي شاعر

  رضيت من الغنيمة باالياب  وقد طوفت في اآلفاق حتى
پذيرفتم و بازگشتن را  غنيمتزمين بسيار گرديدم تا اينكه بازگشت را بجاي  درآفاق«
كه در جنگ و پيكار از  . و در اصطالح فقه عبارت از اموالي است »ت شمردمغنيم

  گيرد: شود و انواع زير را دربر مي گرفته مي دشمن
  زمين و خاك دشمن   -3اسيران   -2منقول  اموال  -1

كه غنايم موجب  ، بمعني زيادت است »نفل  «جمع  كهگويند  را انفال نيز مي غنايم
جنگيدند و برخي بر  . قبايل عربي پيش از اسالم هرگاه مي نان استافزايش اموال مسلما

گرفته بودند، بر جنگجويان خود  شدند، اموال غنايم را كه از دشمن برخي ديگر غالب مي
دادند، كه يكي از  كردند وسهم بزرگي را از آن براي رئيس قبيله اختصاص مي تقسيم مي

  : شاعران بدان اشاره كرده وگفته است
  والفضولوحكمك والنشيطة   منها والصفاياالمرباع لك 

پيش از  هك كني و آنچه اي رئيس يك چهارم غنيمت و آنچه تو خود انتخاب مي«
اش از آن  ماند، همه ، اضافه مي كه بعد از تقسيم افتد و آنچه  جنگ بدست جنگجويان مي

  . »تو است

  ست تنها در دين اسالم براي مسلمانان حالل گرديده ا غنيمت
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كرده است و خداوند گرفتن آن را حالل كرده  غنيمت را براي اين امت احالل  خداوند

$ θè=ä3sù#)+ فرمايد: است كه مي £ϑÏΒ öΝçFôϑ ÏΨ xî Wξ≈n=ym $ Y7Íh‹sÛ 4 (#θà) ¨? $# uρ ©!$# 4 āχ Î) ©! $# Ö‘θ àxî ÒΟ‹Ïm§‘ 

∩∉∪_  :پاك و حالل است  شود، بخوريد كه از غنيمت نصيب شما مي از آنچه «]. 69[األنفال
  .» تكنيد. براستي خداوند غفور و رحيم اس كنيد از اينكه خيانت و تقواي خدا پيشه

كه اين حالل بودن غنيمت خاص امت اسالمي است و  حديث صحيح آمده است در
  در ديگر اديان الهي نبوده است و چيزي از غنايم براي ايشان حالل نبوده است. 

أعطيت خمسا « : گفت صاند كه پيامبر بداهللا روايت كردهو مسلم از جابر بن ع بخاري
وجعلت لي االرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من .نصرت بالرعب مسيرة شهر: لم يعطهن نبي قبلي

وبعثت إلى .وأعطيت الشفاعة.وأحلت لي الغنائم، ولم تحل الحد قبلي.أمتي أدركته الصالة، فليصل
از پيامبران پيش از من اعطا  ككه به هيچ ي استمن پنج چيزاعطا شده  به« »الناس عامة

افتد. همه روي زمين براي  ، ترس از من بدل دشمن مي اند: بفاصله مسافت يكماه راه نشده
كه هركس هرگاه و هر جا وقت نمازش فرا رسد، بايد   ، من مسجد و پاك شده است

م حالل شده ، و براي من غنائ نيست آب نمازش را بخواند نيازي به مسجد خاص و
، و مقام شفاعت عظمي بمن  ، در حاليكه براي هيچكس پيش ازمن حالل نشده است است

، در حاليكه پيامبران پيشين  ام داده شده است و من براي همه مردم روي زمين مبعوث شده
چون خداوند عجز و ناتواني ما را ديد پس غنايم را  .»شدند يبراي قومي خاص مبعوث م

  .  كرده استبراي ما حالل 
  غنائم  مصارف
و مشركان قريش در روز هفدهم ماه رمضان  صبرخورد مسلحانه بين پيامبر نخستين

،  اين پيكار بزرگ به پيروزي قطعي و بزرگي و نتيجهسال دوم هجرت در بدر روي داد 
، مسلمانان  و مسلمانان منتهي گرديد. و براي اولين بار از زمان بعثت صبراي پيامبر

كردند و خداوند آنان را بر دشمناني پيروز و  و شيريني پيروزي را احساسحالوت 
كرده بودند و آنان را بنا حق از خانه  در طي زبانزده سال بر آنان ظلم و ستم كه كرد، سلطم

و ديارشان بيرون رانده و تسلط بر اموالشان پيداكرده بودند و تنها جرمشان از نظر 
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، در  شكست خورده فراري ركان. مش است »اهللا «: پروردگار ما گفتند : مي مشركان اين بودكه
گذاشته بودند، كه مسلمانان پيروز آنها را جمع  اين جنگ اموال بسياري را از خود بجاي

كساني  ؟ آيا از آن كيست  كه اين اموال از آن كردند، كرده و سپس درميان خود اختالف آوري
كه پيرامون  كساني است اند؟ يا از آن  بيرون رفتهوي  باست كه بدنبال دشمن و براي تعقي

  .اند؟ جمع شده و از او در مقابل دشمن حمايت كرده صپيامبر
فرمايد حكم در  كند و مي كه قرآن مجيد راهنمائي مي پاسخ بدين پرسشها است براي

كه درآيه  ، گردد و بدست خدا و رسول او است برمي صغنايم و تقسيم آن بخدا و پيامبر

y7tΡθ+ فرمايد: ل سوره انفال خداوند مياو è=t↔ó¡ o„ Çtã ÉΑ$xΡ F{ $# ( È≅è% ãΑ$xΡ F{$# ¬! 
ÉΑθ ß™§�9 $#uρ...∩⊇∪_ ] :كنند،  درباره تقسيم غنايم و انفال از تو سوال مي اي محمد«]. 1األنفال

  . » بگو غنايم از آن خدا و پيامبر او است و حكمش بدست آنان است

  تقسيم غنايم چگونگي
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í�ƒÏ‰ s% ∩⊆⊇∪_  :كه در جنگ از قبيل طال و نقره و كاال و اسيران و بدانيد آنچه« ].41[األنفال  ،
گيريد بدرستي يك پنجم آن از آن خدا و رسول خدا و  از دشمن به غنيمت مي

باشد اينست حكم  خدا و يتيمان و بينوايان و راهگذران مستحق مي لوندان رسوخويشا
كه بايد به پنج قسمت تقسيم شودكه يك قسمت در اختيار پيامبر است و چهار  غنايم 

شود اگر بخداوند ايمان داريد و همچنين اگر ايمان  قسمت ديگر بين مجاهدان تقسيم مي
، از ماليكه و آيات و  كرديم  ده خويش محمد نازلبدانچه در روز جنگ بدر بر بن ريددا

، دو  كه جدائي ميان حق و باطل بود و روز برخورد و بهم رسيدن پيروزي درآن روز، 
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بود كه شما را با  وكافر و مسلمان بود و خدا بر همه چيز توانا است و از توانائي ا گروه 
  . »ي دادشمار اندك و سالح اندك و سواره اندك بر كافران پيروز

 صاين آيه تصريح شده است بدينكه خمس و يك پنجم غنايم براي خدا و پيامبر در
و فقيران و راهگذران دور مانده از وطن  مومنانو يتيمان  صو خويشاوندان پيامبر

  . باشد. و ذكر نام اهللا براي تبرك است هزينه مي خويش و بي
بنابراين آن را براي  شود، مصرف مي »فيئي «خدا و رسول درجهت مصرف  سهم

و جهاد و ديگر مصالح  ميدستگيري فقيران و تهيه اسلحه جنگي و ساز و برگ نظا
  كنند. عمومي هزينه مي

برايمان نماز  صپيامبر«:  اند كه گفت ه كرد عبسه روايت و نسائي از عمرو بن  ابوداود
نماز را  صمبر، چون پيا ، در پيش روي ما قرار داشت خواند و شتري از شتران غنايم

ال يحل لي من غنائكم مثل هذا إال «:  كند و گفت بپايان برد و سالم داد، از پهلوي شتر موئي 
از غنايم شما باندازه اين موي شتر برايم حالل نيست مگر « »الخمس، والخمس مردود فيكم

گردد و سودش و نفعش  تقسيم مي شماهاگردد و بر خمس آن و آن خمس نيز بشما برمي
. چون خمس نيز براي فقيران و تهيه سازو برگ جنگي و جهاد، هزينه  »گردد ا برميبشم
،  نضير از اموال آنان از اموالي بود كه در جنگ بني صهاي پيامبر گردد، و اما هزينه مي

اموال  «:  است كرده روايت نمود. مسلم از عمر بن خطاب  صپيامبر صبخداوند ن
گردانيد و  ه خداوند آن را نصيب و بهره پيامبرشنضير از جمله چيزهائي بودك بني

بودند و  هآن خسته نكرد آن هيچگونه دخالتي نداشتند و اسب خويش را در مسلمانان در
بود كه هزينه يك سال خانواده خويش را  صبدون جنگ بدست آمده بود و ويژه پيامبر

نگي در راه خدا بمصرف كرد و بقيه را براي خريدن اسبان و ابزار و وسايل ج  ازآن تامين
  . »رسانيد

المطلب بود كه  هاشم و بني : مخصوص خويشاوندان پيامبر از بني سهم ذوي القربي  
بودند نه ديگر خويشاوندان او كه همواره  صهمواره پشتيبان و مدافع و يار و ياور پيامبر

  در پي شكست و دشمني و عناد با وي بودند.
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: چون روز جنگ خيبر و  گفت  اند كه كرده   وايتر عمو احمد از جبير بن مط بخاري
هاشم و  سهم ذوي القربي از خمس غنايم آن را بر بني صپيروزي درآن فرا رسيد پيامبر

 اي:  كرد. جبير گويد من و عثمان بن عفان پيش پيامبر رفتيم وگفتيم مطلب تقسيم بني
ميان آنان ميدانيم و  هاشم نيستيم چون موقعيت ترا در رسول خدا ما منكر فضيلت بني

مطلب را چرا بر ما ترجيح دادي و  دانيم ولي برادران ما از بني خدمات آنان را نيز مي
ما نيز نسبت بدانان در  كه حاليكردي در   بدانان از غنايم سهم ويژه دادي و ما را محروم

وال إنهم لم يفارقوني في جاهلية «:  گفت ص؟ پيامبر برابر شما در يك منزلت هستيم
براستي بني مطلب هيچگاه نه در دوره  « »وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شئ واحد.إسالم

از من جدا نشدند و انگشتان دستان خويش را درميان هم  المجاهليت و نه در دوره اس
: براستي بنوهاشم و بنومطلب يك چيزند و يكي هستند وبا هم يك حكم  قرار داد و گفت

  . »دارند
 توانند ميغني و فقير و دور و نزديك اين دو طايفه و مذكر و مونث آنان  ، اين سهم از

  باشد. بگيرند و براي مذكر دو برابر سهم مونث مي
العابدين و باقر روايت  اينست مذهب امام شافعي و امام احمد و از ابن عباس و زين و
برابرند و كه در اين عطاء فقير و غني و مذكر و مونث و كوچك و بزرگ با هم  شده
دريافت سهم مساوي دارند، چون همگي يك سان مشمول مفهوم قرابت و  حقاقاست

مطلب را  هاشم و بني تواند محروم شدن بني خويشاوندي پيامبرند و اين سهم از خمس مي
نيز در  صكند. زيرا خداوند اين سهم را بدانان بخشيده است و پيامبر از زكات جبران

بعضي  صكه پيامبر است و در حديث نيز نيامده است  كرده  عات، سهم آنان را مرا تقسيم
گفته است سهمي راكه بوسيله قرابت و   را بر بعضي ديگر برتري داده باشد. امام شافعي

كند، پس بايد  كنند، بميراث شباهت پيدا مي آن را پيدا مي فت، استحقاق دريا خويشاوندي
كه ثروتمند بود و  القربي هم بعمويش عباس از سهم ذوي صبمانند آن تقسيم شود. پيامبر

  فرمود. اش صفيه بهر دو اعطاء مي هم به عمه
اند بايد به يتيمان فقير  گفته داد، بعضي را به اطفال مسلمين مي اناما سهم يتامي و يتيم و

شود، چون يتيمان ناتوان و  اند به يتيمان فقير و غني بهر دو داده مي گفته  داد و بعضي
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او از  وگر چه ثروتمند هم باشند. بيهقي با اسناد صحيح از عبداهللا بن شقيق ضعيفند ا
رفتم و او در  ص: من در وادي القري بحضور پيامبر گفت كه است كرده روايت مردي 

... او فرمود  ؟ گوئي : اي رسول خدا درباره غنيمت چه مي برابر اسبي ايستاده بود، بوي گفتم
: كسي  . گفتم از آن سپاهيان و مجاهدان است باقيپنجم يك پنجم از آن خدا و چهار 

  ... استحقاق بيشتري ندارد؟
نخير، حتي « »ال، وال السهم تستخرجه من جيبك، ليس أنت أحق به من أخيك المسلم«

آوري تو نسبت بدان از برادر مسلمانت استحقاق  كه آن را از جيب خود بيرون مي سهمي
وأيما قرية عصت اهللا ورسوله، فإن خمسها هللا « : ده است. و در حديث آم» نداري يبيشتر

كه خالف امرخدا و رسول او رفتاركند، يك پنجم  هر دهي و شهري « »ورسوله ثم هي لكم
پنجم باقيمانده بر  ار. و اما چه » آن از آن خدا و رسول او است و بقيه آن از آن شما است

قل بدان اختصاص دارند، بنابراين زنان و شود.كه مردان آزاده بالغ عا سپاهيان تقسيم مي
برند وسهمي ندارند چون  بالغ و ديوانگان از سهم سپاه نصيبي نمي بندگان وكودكان غير

. و در  و آزادي و حريت و بلوغ و عقل نشرط بردن سهم غنايم عبارت است از مرد بود
و باكساني  كرده و عمال در جنگ بوده كه جنگ ، قوي و ضعيف و كسي ميان جنگجويان

  گيرند. اند، يكسان سهم مي كه در جنگ عمال شركت نداشته 
كه  خدا مردي  ولگفتم اي رس  : گفت كه  كرده است   ازسعد بن مالك روايت احمد

: اي پسر ام  گفت ص؟ پيامبر حامي قوم خويش است با ديگران سهمش يكسان است
خداوند روزي   بخاطر ضعيفانتانداني كه شماها را  سعد مادرت بعزايت بنشيند، مگر نمي

  . گرداند؟ دهد و پيروزتان مي مي
كساني را كه امير و فرمانده سپاه آنان را براي  «:  آمده است» البالغهاهللا  حجه « دركتاب

دارد مانند پيكها وگشتيها و پيشگامان  گسيل مي هايي  مصلحت سپاه بكارهائي و ماموريت
گيرند،  را مي خودشركت نداشته باشند، باز هم سهم ، اگر چه عمال در نبرد  و جاسوسان

سهمي به عثمان نيز داد چون او برابر دستور  »درب«از غنايم جنگ  صكه پيامبر همانگونه
براي پرستاري از همسرش رقيه دخت پيامبر در جنگ شركت نكرد و  صپيامبر
كارت  و با اينبراستي ت« »إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه« : گفت به وي صپيامبر
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.  »كرده است و از غنايم به وي سهمي داد كه در جنگ بدر شركت پاداش مردي را داري
  .  كرده است  اين روايت را بخاري از ابن عمر نقل

كه پياده يك سهم و سواره سه سهم دارد.  بدين منوال است متقسيم سهام غناي نحوه
به سوار و اسبش سه سهم  صكه پيامبر چون دراحاديث صحيح بصراحت آمده است

  داد. كه اسب نداشتند يك سهم مي داد و بمجاهدان پياده  مي
بدين جهت بود چون سواره زحمت بيشتري داشت و  صاين عمل پيامبر و

كسي بودكه اسب را برايش نگهداري كند و  كند و محتاج  بايستي از اسبش نيز مواظبت مي
براي غير اسب سهمي درنظر گرفته  .)1( ياده بودتاثير سوار در جنگ سه برابر تاثير و نقش پ

كه براي غير اسب سهمي داده باشد و حال  نقل نشده است صشود، چون از پيامبر نمي
از وجود  صآنكه در جنگ بدر، هفتاد شتر وجود داشت و هيچيك از جنگهاي پيامبر

ر چنانچه ، اگ ، چون اغلب وسيله رفت و آمد شتربوده است شترداران خالي نبوده است
رسيد و يارانش نيز بعد از او  شد و بما مي داد حتما نقل مي براي شتر سهمي مي صپيامبر

براي بيشتر از يك اسب هم سهمي در نظرگرفته  اند. هبراي شتر سهمي در نظر نگرفت
كه براي بيشتر از يك اسب  و يارانش روايت نشده است صشود، چون از پيامبر نمي

شود،  كند و سوار مي وه دشمن هم تنها بر يك اسب جنگ ميسهمي داده باشند، بعال
شود، چون هر سواري  براي بيش از يك اسب هم سهم در نظرگرفته مي گويد: ابوحنيفه 

كه اسب بيشتري داشته باشد فايده بيشتري دارد و غناي بيشتري و زحمت بيشتري دارد. 
د، باز هم براي او سهم در نظر كن  كند اگر كسي اسب را عاريه بگيرد يا اجاره فرق نمي
  گيرد. كرده باشد، سهم آن به صاحبش تعلق مي شود و اگر كسي اسبي را غصب گرفته مي

  سهم غنايم يا نفل از غنيمت  اضافه

                                         
و سهم و پياده يك سهم دارد ولي اين نظر او مخالفت صريح با حديث صحيح ابوحنيفه سوار د بنظر  - 1

كمتري دارد فرقي نيست ولي  كار آيي  بين اسب عربي و اسب غيرعربي كه  گويند  مي وهيرد. گر دا
 گيرد.  اند با هم فرق دارند و اسب غير عربي حكم شتر دارد و بدان سهم اضافي تعلق نمي گفته  برخي
  مولف
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تواند سهم بعضي از جنگجويان را باندازه يك سوم سهم يا يك چهارم  و رهبر مي امام
خود غنايم پرداخت نمايد، مشروط سهم اضافه بدهد و اين قسمت اضافي را نيز از 

اي بر  برآنكه در جنگ با دشمن از خود شجاعت و لياقت نشان داده و آنچنان ضربه
كه استحقاق سهم اضافي را داشته باشد و اين مذهب احمد و  دشمن وارد آورده باشد،

كه  و اين بموجب حديثي است كه از حبيب بن مسلمه روايت شده است )1( ابوعبيد است
بعد از جداكردن خمس در آغاز داد و بعد از بازگشت  »سرايا «يك چهارم را به  صمبرپيا

داد. بروايت ابوداود و ترمذي و در يكي از جنگها  يك سوم بعد از خمس را بدانان مي
به سلمه بن االكوع سهم پياده و سواره را هر دو پرداخت و به وي پنج سهم  صپيامبر

  از خود نشان داده بود. آيييار شايستگي و كاراعطاء فرمود چون درآن جنگ بس

  و سلب از آن قاتل و جنگنده است جامه 
عبارت است از اسلحه و جنگ ابزار و جامه دشمن مقتول و وسايل آرايش  سلب

. ولي جواهرات و پول نقد و وسايل ديگر وي جزو سلب نيست بلكه جزو  جنگي وي
گويد: هركس  كند و مي گجويان را تشويق ميآيدكه فرمانده جن گاهي پيش مي ، غنايم است

هركس را از دشمن بكشد، اسلحه و جنگ ابزار مقتولين = سلب = از آن او است و 
را به قاتل و جنگجو داده است و از  »سلب « صبديگر افراد سپاه تعلق ندارد. چون پيامبر

ي و خالد بن . و اين مطلب را ابوداود از عوف بن مالك اشجع آن خمس نيز نگرفته است
  . كرده است الوليد روايت 

 »داره «: براء بن مالك در روز جنگ  كه كرده است  ابي شيبه از انس بن مالك روايت ابن
اي به وي زد كه او راكشت  و بر خوان زين آنچنان ضربتي و نيزه گذشت  »مرزبان «ازكنار 

گوش عمر  خبر به  . اين ابزار وي = سلب وي = سي هزار ارزش داشت و اسلحه و جنگ
كه نصيب  گيريم ولي سلبي ما از سلب خمس نمي «:  گفت  بن خطاب رسيد و به ابوطلحه

                                         
 گويد  المال پرداخت شود و شافعي مي گويد: سهم اضافي بايد از خمس واجب براي بيت مي الكم  - 1

  كه نصيب امام است پرداخت گردد. مولف بايد سهم اضافي در خمس خمس
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. ابن »بگيرمكه از او خمس  بن مالك شده است مال بسياري است و نظرم اينست اءبر
  : اين اولين سلبي بود كه دراسالم از آن خمس گرفته شد. گفت سيرين
كه  ردندآو صكه يكنفر جاسوس مشركين را پيش پيامبر  بن االكوع نقل شده سمله از
كه جاسوس  گفتن بود،  در سفر بود و با ياران خود نشست و مشغول سخن صپيامبر

كردم و او   كنيد و بكشيد من او را دنبال  : او را دنبال گفت ص، پيامبر فراركرد و گريخت
  سلب و وسايل او را به من داد.  صراكشتم و پيامبر

  از غنايم سهمي ندارند  كه كساني  
. پس  : بلوغ و عقل و ذكورت و حريت است شرط بردن سهم از غنايم كه قبال گفتيم 

بدون داشتن  اند،تو برد، اگرچه مي هركس اين شرايط را نداشته باشد، سهمي از غنايم نمي
: در صدر  ، از غنايم چيزي بگيرد و كمتر از سهم باشد. سعيد بن المسيب گفت سهم

يافتند، از غنايم عطايايي بدانان داده  كودكان و بندگان در جنگ حضور مي ، هرگاه  سالما
  شد.  مي

: من در جنگ خيبر همراه اربابانم حضور  ابوداود از عمير روايت كرده است كه گفت  
، و دستور داد  گفت او برده است و مملوك گفتند.  سخن صداشتم و درباره من با پيامبر

 ص، چيزي بمن دادند. در حديث ابن عباس آمده است كه از پيامبر كم بهاء از كاالهاي 
، اگر در جنگ حاضر باشند، سهمي معين از غنايم  سوال شد كه آيا زن و مملوك و برده

پاسخ داد كه سهم مشخصي ندارند، مگر اينكه از غنايم قوم بدانان  ص... پيامبر دارند؟
رفتيم و  بجنگ مي ص: ما همراه پيامبر كه گفت  ستگردد. از ام عطيه روايت ا چيزي عطا

آورديم و او از غنايم مقدار  كرديم و از بيماران پرستاري بعمل مي مجروحان را مداوا مي
: در جنگ خيبر  گفت كه . ترمذي بطريق مرسل از اوزاعي آورده است بخشيد اندكي بما مي

ود، يعني مقدار اندكي بدانان كودكان سهمي عطا كرد و آنان را سهيم نم به  صپيامبر
اي پنج مطلب را از ابن  در نامه »حرورينجده  «كه  بخشيد. از يزيد بن هرمز آمده است

داد؟  زنان را در جنگ شركت مي ص: آيا پيامبر كه  : بمن خبر بده كرد و گفت عباس سوال
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كي به  تيمان ؟ دوران يتيمي ي كشت داد، آيا كودكان را مي آيا از غنايم بدانان سهمي مي
  .؟ رسد؟ خمس از آن كيست پايان مي

،  نوشتم دادم و بوي نمي جواب نمي ويكتمان علم نبود ب : اگر ترس گفت  عباس ابن
زنان را بجهاد و  صكه آيا پيامبر ات پرسيده بودي كه تو طي نوشته سپس بوي نوشت

را مداوا برد كه مجروحان  زنان را بجنگ و جهاد مي صبرد؟ بلي پيامبر جنگ مي
 صشد، ولي سهم معيني نداشتند و پيامبر و بدانان از غنايم چيزي داده مي كردند مي

كي  كه دوره يتيمي يتيمان اي كشي؟ و نوشته كشت آيا تو كودكان را نمي كودكان را نمي
ريششان روييده ولي  يكساني هستندكه مو خورم  رسد؟ بجان خود قسم مي بپايان مي

كنند. پس هرگاه يتيم  توانند نفس خويش راكنترل  را بگيرند و نميتوانند حق خويش  نمي
توانست مصالح و منافع نفس خويش را بمانند ديگران مراعات كند، آنوقت يتيمي وي 

گوئيم از آن ما است و قوم ما آن  مي ا؟ م اي كه خمس از آن كيست شود و نوشته تمام مي
  اند. محدثين بزرگ آن را روايت كرده اند. جز بخاري پنج نفر از كرده را ازما منع

شوند براي جنگ و غير مسلمانان از غنايم  كه مزدور و اجير مي كساني  

  سهمي ندارند 
كنند و براي  شغل سپاهيگري انتخاب مي خويشبراي معاش و زندگي  كه كساني

د شوند، در غنايم حقي ندارند، اگر چه در جنگ هم شركت كنن كار اجير و مزدور مي اين
اند، بلكه  چون آنان قصد جنگ را نكرده و براي جهاد و قصد جهاد بيرون نيامده

و سپاهيان امروز نيز همين حكم را دارند، چون جنگ و  اند گرفتن اجرت بجنگ آمده براي
كه در   شركت در جنگ با دشمن حرفه و پيشه آنها است و اما درباره غير مسلمانان ذمي

  :  ظر فقها مختلف استكنند ن جنگ و جهاد شركت مي
شود ولي سهم  مقدار اندكي از غنايم اعطاء مي نحنفي و بروايتي از شافعي بدانا علماي

كه بايد امام و رهبر آنان را  مشخصي ندارند و همچنين از امام شافعي روايت شده است
رد، شان را از مالي بپردازد كه مالك معيني ندارد و اگر اين كار را نك اجير كند و اجرت
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اند برايشان سهمي تعيين  گفته  از غنايم را بدانان بدهد. ثوري و اوزاعي صسهم پيامبر
  شود.  مي

  يا سرقت و دزدي از غنايم  غلول
شود و  ، چون اين عمل موجب شكستن قلوب مسلمين مي از غنيمت حرام است دزدي
زدي بپردازند، و از دارد كه بد گردد و مسلمانان را وا مي مي سببكلمه مومنين را  اختالف

شود. لذا دزدي و  گردند و سرانجام موجب شكست و هزيمت مسلمانان مي  جنگ غافل
كبيره است و مسلمانان بر اين اجماع دارند. خداوند   سرقت از غنيمت از گناهان

$+ فرمايد: مي tΒuρ tβ%x. @c É<oΨ Ï9 βr& ¨≅ äó tƒ 4  tΒuρ ö≅ è=øó tƒ ÏNù' tƒ $yϑÎ/ ¨≅ xî tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈uŠÉ) ø9 [آل عمران:  _∪⊆∌⊆∩...#$

كند در روز قيامت آن را خواهد  كه پيامبر در غنيمت خيانت هرگز شايسته نيست«]. 161
  .  »... آورد يعني جزاي آن خيانت را از او خواهند گرفت

خائن بغنايم و مرتكب دزدي از غنايم را عقوبت و  كهدستور داد  صپيامبر
ند و او را زد. تا عبرت ديگران شود و مردم ديگر بچنين كنند و كاالي او را سوزا مجازات

  كاري اقدام نكنند.
إذا وجدتم «:  گفت صاند كه پيامبر ابوداود و ترمذي از عمر بن خطاب روايت كرده  

  كرده است  هرگاه كسي را يافتيد كه از غنيمت دزدي « »الرجل قد غل فاحرقوا متاعه واضربوه
كه از غنيمت دزدي كرده  كسي كاالي  . گويد در همان »را بزنيدكاالي او را بسوزانيد و او 

: مصحف را بفروش  . گفت بود، مصحفي را يافتيم و درباره آن از سالم سوال كرديم
  برسانيد و پول آن را صدقه بدهيد و آن را نسوزانيد.

و ابوبكر  صكه پيامبر است كرده روايت عمرو بن شعيب و او از پدرش و جدش  از
اند.  اند و او را نيز زده از غنيمت شده بود سوزانده زديكه مرتكب د كسي را  ر كااليو عم

به سوزاندن  صكه بموجب آنها پيامبر روايت شده است صو احاديث ديگري از پيامبر
  .  نداده است ورشود و به زدن او دست كه مرتكب دزدي از غنيمت مي كسي كاالي  
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راي و صالحديد خويش رفتاركند اگر صالح  تواند بر حسب حاكم مي بنابر اين
كند و اگر مصلحت غير آن   كاري اقدام كاالي او را بسوزاند و او را بزند. بچنين  ديدكه

  باشد آن را انجام دهد.
كركره بر كاالي   : مردي بنام گفت  كه  است كرده  از عبداهللا بن عمرو روايت بخاري

، مردم رفتند  مود او در آتش دوزخ استفر صنظارت داشت و مرد، پيامبر صپيامبر
  كردند ديدند كه او عبائي را از غنايم دزديده بود. درباره وي تحقيق 

كرد خبر  در روز جنگ خيبر يكي از ياران پيامبر فوت«كه  كرده است روايت ابوداود
برويد بر يارتان نماز بخوانيد مردم ازاين سخن چهره  رسيد فرمود:  صفوت وي به پيامبر

اين  خواند. لذا فرمود:  بر وي نماز نمي صكه چرا پيامبر كشيدند و ناراحت شدند،  درهم
. كاالي وي را گشتند در ميان  » يار شما در راه خدا مرتكب خيانت در غنيمت شده است

  .  هاي يهوديان يافتندكه ارزش دو درهم نداشت اي از مهره آن مهره

  تقسيم غنايماز  پيشاز مواد خوراكي  گرفتن بهره  
كه   ، زيرا تا زماني خوراكي و علوفه چهارپايان از مساله غلول مستثني است مواد

 آنانكنند ولو اينكه بر   توانند از آنها استفاده جنگجويان در سرزمين دشمن هستند، مي
  تقسيم نشده باشد.

گ خيبر در روز جن «:  اند كه گفت كرده روايت مغفل  نبخاري و مسلم از عبداهللا ب -1
،  دهم كيسه پيه پيداكردم و آن را برداشتم وگفتم امروز از اين چيزي بكسي نمي  يك

يعني چيزي نگفت و سكوت كرد و سكوت -  خنديد مي صكه پيامبر برگشتم و ديدم
  .» -دليل بر رضايت است  صمبرپيا

عامي را : در جنگ خيبر، ط گفت اند كه  و حاكم و بيهقي از ابن اوفي آورده ابوداود  -2
  . رفت داشت و مي كفايت خويش از آن برمي  آمد باندازه كه هركس مي  يافتيم
  يافتيم : ما در جنگهايمان عسل و انگور مي گفت كه  كرده روايت بخاري از ابن عمر  -3

  . داشتيم خورديم و بر نمي كه آن را مي
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شود. مالك در  يگرفته نم  ها خمس كه از آن برخي روايات از ابوداود آمده است در
دشمن وارد شدند، هر  بسرزمينكه  كه مسلمانان وقتي   بينم : من اشكالي نمي گفته  »موطاء«

طعامي را بيابند بخورند پيش از آنكه تقسيم شود و اگر همه را بخورند هيچ اشكالي در 
: بنظر من شتر و گاو و گوسفند نيز بمنزله طعام هستند و  بينم و گفته است آن نمي

كه از  خورند همانگونه  از آنها نيز مي دند،لمانان همينكه بسرزمين دشمن داخل شمس
  توانند ذبح كنند و شيرشان را بخورند.  خورند. يعني مي خوراك و مواد خوراكي مي

اگر سپاهيان از مواد و اشياء نخورند و صبركنند تا همه مردم حاضر تقسيم  : گفت و
و اگر همه آن را بشيوه نيكو و بدون اجحاف بخورند و  اردشوند، سپاهيان را زيان د مي

، ولي بنظر من جنگجو نبايد از آن ذخيره و  بينيم بدان نياز داشته باشند، در آن اشكالي نمي
  . ، بهنگام مراجعت اش انداز كنند براي خانواده پس

  از آن خودش است  يابدمال خويش را پيش دشمن ب مسلمان
، استرداد  موال مسلمين را كه در دست دشمنان بوده استجنگجويان مسلمان ا هرگاه

كنند و پس بگيرند، صاحبان آن اموال براي تصرف آن اولويت دارند و جنگجويان حق 
  .  كنند، چون آن اموال جزو غنايم نيست ندارند، چيزي از آن را تصاحب

ان بر آن ، مسلمان گرفت گريخت و دشمن آن را كه اسبش  ابن عمر روايت شده از  -1
  روي داد.  صدست يافتند و اسب به وي برگردانده شد و اين عمل در زمان پيامبر

مدينه حمله آوردند و عضباء ناقه  گاهمشركان برچرا «:  گفت  بن حصين عمران  -2
و يك زن مسلمان را با خود بردند. در يكي ازشبها كه مشركين  صمخصوص پيامبر

ت فراركند، بر هر شتري دست نهاد شتر صدا كرد خوابيده بودند، زن برخاست و خواس
كه شتر رام و آرامي بود، سوار برآن شد و بطرف مدينه  رسيد، »عضباء «تا اينكه به 

گرديد، و نذر كرد كه اگر خداوند او را نجات دهد، اين شتر را سر خواهد بريد و  روان
بردند. آن  صپيش پيامبركند، چون بمدينه رسيد مردم عضباء را شناختند. او را  نحر مي

 : گفت صكه اين شتر را نحر كند، پيامبر ، خبر دادكه نذر كرده است صزن به پيامبر
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.  بد جزائي بدان دادي « »بئس ما جزيتها، ال نذر فيما ال يملك ابن آدم، وال نذر في معصية«
  . » ، نذر در معصيت قبول نيست چيزي را نذركند كه مالك آن نيست تواند انسان نمي

كافر حربي اسالم آورد، و مسلمان شد اگر مال مسلماني را در  همچنين هرگاه يك و
  شود. دست داشته باشد آن مال به صاحبش برگردانده مي

  شود  حربي مسلمان مي كافر
كرد و در سرزمين جنگي   حربي مسلمان شد و به قلمرو اسالم مهاجرت كافر هرگاه 

ود زن و فرزند و مال او حرمت و احترام ذريت كرده ب زن و فرزند و مالش را ترك
آنها جزو  يابند،كند، پس هرگاه مسلمانان بر آنها دست  مسلمان و مال مسلمان را پيدا مي

قالوها فقد عصموا «:  گفت صشوند، چون پيامبر غنايم نيستند و بصاحبش برگردانده مي
را بر زبان آورد براستي  كلمه شهادتين و توحيد هرگاه هركس« »مني دماءهم وأمولهم...

يعني مسلمانان حق تعرض جان و مال آنان  اند كرده  آنان خود و مال خود را برمن حفظ
  . »را ندارند

  جنگي  اسيران

  : دوم از غنايم قسم
: زنان  باشند و آنان دو دسته هستند: قسم اول غنايم مي هجنگي نيز از جمل اسيران

كه زنده بدست مسلمانان بيفتند كه  و ازكفار وقتي: مردان بالغ جنگج وكودكان قسم دوم
كه با مردان جنگجوي اسير برابر مصلحت مسلمين  دهد، اسالم حق را بحاكم و رهبر مي

گرفتن و آزادي در برابر  رفتار كند و از آزاد كردن آنها و بر آنها منت نهادن يا از آنان فديه
اند، آن را انجام دهد. منت نهادن برآنها فديه و يا كشتن آنها، هركدام را اصلح و انفع بد

در قبال آزادي خود، بايد مالي  يعنيگاهي با مال است  يعني آنان را مجاني آزاد كند. فديه 
پرداخت كنند. و گاهي فديه عبارت است از آزادي اسيران مسلمان در برابر آزادي آنها. 

ديث و روايت صحيح آمده در جنگ بدر اسيران در برابر فديه مالي آزاد شدند و در ح
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 كرد،  عقيل معاوضه دو نفر ياران اسير خود را با يك نفر ازمشركان بني صكه پيامبر ، است
  . و ترمذي آن را صحيح دانسته است كرده روايت كه احمد آن را  

#+ فرمايد: مي خداوند  sŒÎ*sù ÞΟ çF‹É) s9 t Ï%©!$# (#ρã� xx. z>÷� |Ø sù É>$ s% Ìh�9 $# # ¨Lym !#sŒÎ) ó/èφθ ßϑçFΖsƒùR r& 

(#ρ ‘‰à± sù s−$ rOuθ ø9 $# $ ¨ΒÎ*sù $CΖtΒ ß‰÷èt/ $ ¨ΒÎ)uρ ¹ !# y‰Ïù 4 ®Lym yì ŸÒ s? Ü>ö� pt ø:$# $ yδu‘# y—÷ρ r&...∩⊆∪_  :4[محمد .[

هرگاه در ميدان كارزار و جنگ با كافران روبرو شديد گردنهايشان را بزنيد و همچنان «
كنيد، در اين  كوبيد و دركشتن آنها مبالغهكافي دشمن را درهم ب ادامه دهيد تا به اندازه

كنيد يا در   را محكم ببنديد، سپس يا بر آنها منت بگذارند و آزادشان نهنگام اسيران دشم
برابر آزادي از آنها فديه بگيريد و اين وضع ادامه يابد تا جنگ بار سنگين خود را بر زمين 

  . »نهد...
گرفته بود هشتاد نفر بودند  اسيراني كه صكه پيامبر است كرده روايت مسلم از انس   

و يارانش فرود آمده بودند،  صآزادشان كرد، در حاليكه آنان از كوههاي تنعيم بر پيامبر

uθ+ تا بهنگام نماز صبح آنان را بكشند و دراين باره آيه زير نازل شد èδuρ “Ï% ©!$# £#x. öΝßγ tƒÏ‰ ÷ƒr& 

öΝä3Ψ tã öΝä3 tƒÏ‰ ÷ƒ r& uρ Νåκ÷] tã ÇôÜ t7Î/ sπ©3 tΒ .ÏΒ Ï‰÷è t/ ÷βr& öΝä. t�xøß r& óΟ ÎγøŠn= tæ...∩⊄⊆∪_  :تنها او  «]. 24[الفتح
كه دست آنان را از شما بازداشت و دست شما را از آنان باز داشت در دره  كسي است 

  . »مكه بعد از آنكه شما را بر آنان پيروز گردانيد
. براي  »برويد شما آزاد هستيد« »اذهبوا فأنتم الطلقاء« گفتند: درفتح مكه به اهل مكه  و

كه به اثبات  كه هرگاه مصلحت تقاضا كند، اسيران را بكشد. همانگونه امام جايز است
دستور داد كه نضر بن حارث و عقبه بن معيط در روز جنگ  صكه پيامبر رسيده است

$+ فرمايد: حد بكشند. و در اين باره خدا مي و ابو عزه جمحي را در روز جنگ اُ بدر tΒ 

šχ%x. @c É<oΨ Ï9 β r& tβθ ä3 tƒ ÿ…ã&s! 3“u�ó� r& 4 ®L ym š∅ Ï‚÷Wãƒ ’Îû ÇÚ ö‘F{ براي «]. 67[األنفال:  _∪∠∌∩...#$
و اين  . » كن سازد... شايسته نيست كه اسيران داشته باشد تا اينكه كفر را ريشه صپيامبر

انتخاب كند. تواند يكي از سه راه قبلي را  كه امام و رهبر مي مذهب جمهور علماء است
شود يا از او فديه  شود بلكه يا مجاناً آزاد مي اند اسير كشته نمي گفته حسن بصري و عطاء 
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گرفتن فديه  اند بهيچ وجه گفته علماءشود. زهري و مجاهد و گروهي از  آزادي گرفته مي
گفته است آزادي بدون فديه و بهاي آزادي جايز  كافر جايز نيست و مالك  از اسيران

  .  اند منت نهادن با اخذ فديه و غيرفديه جايز نيست  گفته و علماي حنفي نيست

  با اسيران  رفتار
رفتار انساني مهربانانه دارد و مردم را به اكرام و احسان نسبت  يكبا اسيران  اسالم
ستايد و از آنان به نيكي ياد  كنند مي خواند وكساني راكه نسبت به آنان نيكي مي بدانان مي

  فرمايد: . خداي متعال ميكند مي

+tβθ ßϑÏèôÜ ãƒuρ tΠ$ yè©Ü9 $# 4’n?tã Ïµ Îm7ãm $YΖŠÅ3ó¡ ÏΒ $VϑŠÏKtƒuρ #��� Å™r& uρ ∩∇∪ $oÿ©ςÎ) ö/ä3 ãΚÏè ôÜ çΡ Ïµ ô_ uθÏ9 «! $# Ÿω 
ß‰ƒÌ� çΡ óΟä3ΖÏΒ [!# t“ y_ Ÿωuρ # �‘θ ä3ä© ∩∪_  :9-8[الدهر .[  
دارند در راه او به  مردان خداكساني هستندكه بنا بمحبت خداوند طعامي راكه دوست«

گويند ما اين طعام را براي جلب رضاي خدا به  دهند و مي فقيران و يتيمان و اسيران مي
  . » خواهيم دهيم و از شما پاداشي و سپاسي نمي شما مي

، وأجيبوا الداعي، فكوا العاني « : كند كه گفت روايت مي صاشعري از پيامبر ابوموسي
كنيد و گرسنه را   اسيران را آزادكنيد و داعي را اجابت« »يضوأطعموا الجائع، وعودوا المر 

كه ثمامه بن اثال بدست مسلمانان اسير شد و  . قبالگفتيم»كنيد سير نمائيد و از بيمار عيادت
او را بنيكي اسيركنيد يعني بخوبي « »أحسنوا إساره« آوردند فرمود: صاو را بحضور پيامبر

كه  طعامي و خوراكي « »وا ما عندكم من طعام فابعثوا به إليهاجمع« : . وگفت »رفتاركنيد ويبا 
كه براي   .كه صبح و شام از شيري »كنيد و به وي تقديم داريد  آوري داريد برايش جمع

  دادند .  دوشيدند، به وي نيز مي مي صپيامبر
 خواهيد بگو هرچه كرد و او نپذيرفت و گفت: اگر مال مي او را به اسالم دعوت  پيامبر

بر وي منت نهاد و او را بدون فديه  ص. پس پيامبر دهيم خواهي براي فديه آزادي مي مي
كه مسلمان شود و در كتب صحاح  گرديد  موجب صآزاد كرد و همين رفتار پيامبر

كه در ميان اسيران جويريه دخت حارث وجود  المصطلق آمده است درباره جنگ بني
و شتران زيادي با خود آورد تا دخترش را  داشت و پدرش حارث بن ضرار بمدينه آمد
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كه چند ميل با مدينه فاصله دارد، دو شتر را كه خيلي  بخرد و آزاد كند و در وادي العقيق 
اي رها كرد تا برگردد چون بمدينه وارد شد  كرد و آنها را در دره  دوستشان داشت پنهان

فداي آزادي او  كو اين: اي محمد دختر من پيش شما است  آمد و گفت صپيش پيامبر
؟  ، در فالن دره كردي كه در عقيق پنهان   كو آن دو شتري  گفت پس ص. پيامبر ام را آورده

بخداي سوگند جز خدا ترا بر  »أشهد أن ال إله إال اهللا وأنك رسول اهللا« : گفت پس حارث 
د و حارث دو پسرش نيز ايمان آوردند و مسلمان شدن همراهكار مطلع نساخت و  اين

كرد و با   او را از پدرش براي خود خواستگاري صدخترش نيز اسالم آورد كه پيامبر
ما  تياركه در اخ كه اصحاب اين را ديدند گفتند: پس اين اسيران وي ازدواج نمود، وقتي

هستند همگي خويشاوندان پيامبرند، لذا بر آنان منت نهادند و بدون فديه همه را آزاد 
كه باندازه جويريه براي قومش  من زني را سراغ ندارم «:  گفت يشه كردند. لذا حضرت عا

موجب آزادي يكصد خانواده از  صخير و بركت داشته باشد، چون ازدواج او با پيامبر
كار بزرگي  با جويريه براي اين چنين  ص. بنابر اين ازدواج پيامبر »گرديد  بني مصطلق

راي مصلحت شرعي بود كه بدنبال آن ، بلكه ب بود، نه براي ارضاي شهوت نفساني
توانست بعنوان اسير جنگي و ملك يمين او  اگر براي شهوت مي بود مي ون، چ گشت مي

  كند. را تصاحب 

  گرفتن   گيري و برده طلبي و به بندگي = بنده استرقاق 
گيري مباح باشد، بلكه در قرآن فقط  كه بموجب آن برده كريم نصي نيست قرآن در

اسيري  صكه پيامبر ، بصراحت آمده است و به اثبات نرسيده است ردگاني بدعوت بĤزاد
كرده باشد بلكه اسيران و بردگان مكه و بني مصطلق و حنين را آزاد كرد و به  را برده 

كه  نيز آزاد كرده و بردگاني دان كه او بردگاني جاهلي راكه پيش او بوده اثبات رسيده است
  . اد كرده استاند نيز آز به وي اهداء شده

اند و  ، بعضي از اسيران خود را برده ساخته خلفاي راشدين بعنوان معامله بمثل ولي
 ندا گيري و برده سازي را مباح ندانسته آنان هم در همه احوال و هر صورتي برده

. بلكه تنها در  كه شرايع و اديان الهي و قوانين بشري نيز چنين بوده است همانگونه 
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كافر، اسيران جنگي را برده   و علني از جانب مسلمين بر عليه دشمتان جنگهاي مشروع
و آن را شرعا حرام  تندگيري را لغو ساخ ساختند و صورتهاي ديگر برده سازي و برده مي

دانستند، با اينكه اسالم مصدر و سرچشمه برده سازي را بدينگونه  و غير معتبر و ناروا مي
ديگر با بردگان بسيار نيكو و جوان مردانه با بردگان ، از جانب  محصور و محدود ساخت

گشود و  داشت و درهاي متعددي براي آزادي آنان  مانهكرد و با آنان رفتار كري برخورد مي
    شود. كه در زير بدانها اشاره مي ، آنگونه  مشروع ساخت

  با برده  رفتار
كند و  كوئي رفتارمياسالم براي بردگان احترام قائل است و با آنان به ني براستي

اهانت و خواري ننموده است و در موارد زير اين  انانبرايشان آغوش مهرگشوده و بد
  خورد: مطلب بوضوح بچشم مي

  : كرده است از جمله نسبت بدانان بسيار سفارش -1
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öΝä3 ãΖ≈yϑ÷ƒr&...∩⊂∉∪_  :كنيد و چيزي و كسي را براي او  خداي يگانه را پرستش«]. 36[النساء
از قرار ندهيد و نسبت بوالدين و خويشاوندان و يتيمان و فقيران و بينوايان و شريك و انب

زن و همسر يا رفيق در سفر و راهگذر  خواههمسايه نزديك و دور و رفيق هم پهلو 
كرده است نسبت بهمه  كه دست راست شما آنان را تصاحب  بازمانده از سفر و به بردگان

  . »كنيد آنها خوبي و نيكي
 »اتقوا اهللا فيما ملكت أيمانكم« : گفت مي ص: پيامبر گفت كه   روايت است ÷علي از

  . »كنيد كنيد تقواي خدا پيشه كه تصاحب مي درباره بردگاني«
كه داللت بر تحقير و  كه بردگان بنامي يا اسمي خوانده شوند، كرده است نهي اسالم  -2

دي أو أمتي وليقل فتاي وفتاتي، ال يقل أحدكم عب« : گفت صكند، چون پيامبر خواري آنان
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هيچكس از شما نگويد بنده يا كنيز من بلكه بگويد پسر جوان يا دختر جوانم  «» وغالمي
  . » يا جوان من

كه خوراك و پوشاك مالك و مملوك و برده و اربابش  دستور داده است اسالم  -3
 تحت أيديكم، فمن  إخوانكم جعلهم اهللاخولكم « : گفت صامبريكي باشد. ابن عمر گويد: پي

كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، وال تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم 
خادمان شما برادران شما هستندكه خداوند آنان را زير دست شما « »ما يغلبهم فأعينوهم

 كه همنوع او است زير دست و خادم او باشد از است پس هركس برادرش  قرارداده
پوشد باو بپوشاند و آنان را بكارهائي  كه خود مي خورد باو بدهد و از لباسي كه مي غذايي

 كرديد كاري چنيناش برنيايند و اگر  مكلف نكنيد كه آنان را بسختي اندازد و از عهده
  . »اش برآيند كنيد تا از عهده خودتان آنان را كمك

لم و آزار و شكنجه قرارگيرند. از ابن كرده است از اينكه بندگان مورد ظ نهي اسالم  -4
هركس بنده  « »من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته عتقه« : گفت صعمر روايت شده كه پيامبر

. » گناه او آزاد كردن او است  مملوك خويش را سيلي يا كتك بزند كفاره و تاوان اين
صدايي از پشت سر زدم بناگاه  : در حالي كه من غالم خود را مي ابومسعود انصاري گفت

اعلم أبا مسعود أن اهللا أقدر عليك منك « گويد: است مي صكه پيامبر خود شنيدم و ديدم 
بدان اي ابو مسعود خداوند بر تو بيشتر قدرت دارد تا شما بر اين غالم « »على هذا الغالم

  .» و خادمت
ان لم تفعل « : . حضرت گفت »استاو در راه خداوند آزاد «:  گويد گفتم مي ابومسعود
. و اسالم اين حق را به » سوختي كردي بĤتش دوزخ مي اگر اين كار را نمي« »لمستك النار

كه هرگاه تشخيص داد ارباب با برده و بنده و غالمش  قاضي و حاكم داده است 
  حكم صادر كند.  يرفتارسخت و ناهنجاري دارد، آن بنده را آزاد كند و بĤزادي و

 ص. پيامبر دگان را به تعليم و تاديب بندگان خود خوانده استبابان بن ار اسالم  -5
 .من كانت له جارية فعلمها، وأحسن إليها وتزوجها، كان له أجران في الحياة وفي االخرى« : گفت

كنيزي داشته باشد و او را تعليم دهد و به وي  هركس« »أجر بالنكاح والتعليم، وأجر بالعتق
تزويج كند و به همسري خويش درآورد، او دو پاداش و مزد  رفتارنيكو داشته باشد وبا او
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خواهد داشت يكي مزد و پاداش دنيوي و ديگري مزد و پاداش اخروي مزد و پاداشي 
  .»ازدواج و تعليم وي و مزدي براي آزاد ساختنش وبراي انكاح 

  آزادي بندگان  راه 
بردگي را بيان داشته ، درهاي متعددي گشوده و راههاي نجات از  براي آزادي اسالم

  ، پديد آورده است:  است و وسايل متعدد وگوناگوني براي رهائي بندگان از بندگي
. خداوند  اسالم آزادي بندگان را راهي به رحمت و بهشت خدا قرار داده است -1

Ÿξ+ گويد: مي sù zΝys tFø% $# sπ t7s) yèø9 $# ∩⊇⊇∪ !$ tΒuρ y71u‘÷Šr& $tΒ èπ t7s) yè ø9$# ∩⊇⊄∪ ’7sù >π t6s% u‘ ∩⊇⊂∪_  :13-11[البلد .[

؟ آزادي بندگان  گردنه چيست دانيد گذشتن از اين گذريد و نمي گردنه نمي  چرا از اين«
  . »توانيد از همه سختيها بگذريد و برضاي خدا برسيد بندگان مي كردنيعني با آزاد 

ن : اي رسول خدا عملي را به من نشا آمد و گفت صعرب بياباني نزد پيامبر مردي
آزادي نفسي  « »عتق النسمة، وفك الرقبة« : گفت صكه مرا به بهشت وارد سازد. پيامبر بده 

 »رقبه «و  »نسمه«: اي رسول خدا مگر  . آن مردگفت » گردني از بند بندگي و جاني و رهائي
 »ال، عتق النسمة أن تنفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها« : گفت صيكي نيستند؟ پيامبر

كه در پرداخت بهاي  كه به تنهائي او را آزاد كني و فك رقبه آنست آزادي نسمه آنست «
  . »كه عقد به كتابت كرده باشد ، چون ممكن است كني كمك وي به وي

tΒ...+ كه خدارند مي فرمايد:  كفاره قتل خطاء است بنده  آزادي  -2 uρ Ÿ≅ tFs% $�Ψ ÏΒ ÷σãΒ $ \↔sÜyz 

ã�ƒÌ� óstG sù 7πt7s% u‘ 7πoΨ ÏΒ÷σ•Β...∩⊄∪_  :هركس مومني را بخطا بكشد بايد بنده مومني را «]. 92[النساء
  . »آزادكند

اي را آزاد كند كه خدا  كند و بشكند، بايد برده  هركس قسم خود را نقض -3

ÿ…çµ...+ فرمايد: مي è? t�≈¤ s3sù ãΠ$yèôÛÎ) Íο u�|³ tã t Å3≈|¡tΒ ôÏΒ ÅÝy™÷ρ r& $ tΒ tβθ ßϑÏèôÜ è? öΝä3ŠÎ=÷δr& ÷ρr& óΟ ßγè? uθó¡ Ï. 

÷ρr& ã�ƒÌ� øtrB 7π t6s%u‘...∩∇∪_ ]:كند، بايدكفاره و تاوان  خويش را نقض قسمهركس  « ]. 89 املائدة
كند، اطعام نمايد يا  ، ده نفر را آنگونه كه بطور متوسط خانواده خويش را اطعام مي آن

  . »كند  اي را آزاد كند و بĤزادي او كمك برايشان لباس تهيه كند يا بنده
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اي است  گناه او آزادي بنده شود كفاره اين »ظهار «با همسر خويش مرتكب  كه كسي -4

%tÏ+ فرمايد كه خدا مي ©!$# uρ tβρã� Îγ≈ sà ãƒ  ÏΒ öΝÍκÉ″ !$ |¡ ÎpΣ §ΝèO tβρ ßŠθ ãè tƒ $ yϑÏ9 (#θ ä9$s% ã�ƒÌ� óstGsù 7π t7s% u‘ ÏiΒ È≅ö6 s% 

βr& $¢™!$ yϑtFtƒ...∩⊂∪_ ]:ادلةشوند  ، مي»ظهار «ه نسبت بزنان خويش مرتكب ك كساني « ].3 ا
از آنكه با زنانشان تماس جنسي  يشگردند، بايستي پ سپس از گفته خويش پشيمان مي

  . »اي را آزادكنند برقرار كنند و مباشرت نمايند، بتاوان آن بنده
يكي از مصارف زكات را خريدن بندگان و كمك به آزادي آنها قرار داده  اسالم  -5

yϑ‾Ρ$+ فرمايد: مي آزاد كنند كهعني بدانان زكات داده شود تا خود را بخرند و است ي Î) 

àM≈s% y‰ ¢Á9$# Ï !# t�s)àù=Ï9 ÈÅ3≈|¡ yϑø9 $# uρ t, Î# Ïϑ≈yè ø9 $#uρ $ pκö� n=tæ Ïπ x©9 xσßϑ ø9 $# uρ öΝåκæ5θ è=è% †Îû uρ É>$ s% Ìh�9 $#...∩∉⊃∪_ 
بينوايان و فقيران وكساني كه  براستي مصارف صدقات و زكات عبارتند از: «]. 60 التوبة:[

بدانان  دلجوئيكه بعنوان جلب نظر و تاليف و   آوري زكات مشغول هستند وكساني  بجمع
  . »باشد خواهند خويشتن را آزادكنند، مي كه مي شود و بندگاني داده مي

 فرمايد: كه مي كتابت شود: كه با بندگان بر مبلغي مال عقد به  اسالم امركرده است -6

+...t Ï%©!$# uρ tβθ äótG ö6tƒ |=≈tG Å3ø9 $# $ £ϑÏΒ ôMs3n=tΒ öΝä3 ãΖ≈yϑ÷ƒr& öΝèδθ ç7Ï?%s3sù ÷βÎ) öΝçG ôϑÎ= tæ öΝÍκ� Ïù # Z�ö� yz ( Νèδθ è?# u uρ 

ÏiΒ ÉΑ$̈Β «! $# ü“Ï% ©!$# öΝä38 s?# u...∩⊂⊂∪_  :كتابت  كه خواهان عقد به بندگان و بردگاني« ].33[النور
يد، اگر در آنان خير و نيكي سراغ داشتيد و از مال خدا كه كن كتاب شوند با آنان عقد به  مي

كه   سهم زكات از، بدانان بدهيد تا بتوانند به عقد خويش وفا كنند يعني  به شما داده است
  .»كنيد تا موفق به آزادي خويش شوند  كمك حق اهللا است بدانان 

شود هرگاه  واجب مياي را آزاد كند وفاي به نذر بر او  نذر كند كه بنده هركس  -7
  مقصودش تحقق پيدا كرد. 

  گيري را محدود و تنگ معلوم شدكه اسالم منبع و سرچشمه برده سازي و برده پس
گوناگون و   كرده است و با آنان بسيار كريمانه معامله و رفتار نموده است و درهاي

آنان را از زير يوغ ، تا بدينوسيله زمينه آزادي نهائي  متعددي براي آزادي آنها گشوده است
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، دراز كرده است كه در طي  آنان دست مهر و ياري سويبردگي فراهم آورد و آنچنان ب
  شود. روزگار هرگز فراموش نمي

  كه جزو غنايم است   دشمنان جنگي سرزمين
كردند و  شود هرگاه جنگجويان مسلمان سرزميني را فتح  بزور تصرف مي كه زمينهايي

شدند و مردمان صاحبش را از آنجا راندند، حاكم  رفآن را متصبا جنگ و كشتار بزور 
  كه انجام دهد: اسالمي در بين دو چيز مخير و آزاد است

  .)1(كند  آن را بر جنگجويان تقسيم اينكه  -1
  كند. وقف آن را بر مسلمين  اينكه -2

ندكه ك و ماليات مستمر تعيين  )2(  كرد، بايد برآن خراج آن را وقف مسلمين هرگاه
كه زمين را در اختيار دارند، خواه مسلمانان باشند يا كافر ذمي و  شود، ازكساني وصول مي

شود. و در اصل  گرفته مي جرت و مزد زمين محسوب است و هر سال اُ اين خراج  واقعدر 
خراج و تعيين آن ازكارهاي حضرت عمر خطاب بودكه براي زمينهاي مفتوحه شام و 

  د.مصرو عراق تعيين نمو

  اند كرده را ترك  نصاحبانش از ترس يا از روي صلح آ كه  سرزمينهائي
،  تقسيم زمينهاي مفتوحه بر فاتحين يا وقف آن برمسلمين واجب است كه همانگونه 

اند، نيز واجب است يا  كه صاحبانش از ترس فرار كرده همچنين اين عمل در زمينهايي
اينكه زمينهايشان مال ما باشد و  بر،  ايم ح كردهاند بلكه با ايشان صل صاحبانش فرار نكرده

  دهيم كه روي آن كار كنند. در برابر خراج و پرداخت آن بدانان اجازه مي
كنيم براينكه زمينشان از آن خودشان باشد و بما خراج زمين  اگر با آنان صلح اما

شود.  ميشوند اين خراج نيز ساقط  مانبدهند، اين خراج حكم جزيه دارد پس اگر مسل

                                         
.  گويد اينگونه زمينها بر مسلمانان وقف خواهد بود و تقسيم آن بر فاتحان جايز نيست  مالك امام - 1

  مولف

  كشت و زرع نيز نشود. مولف زمينهاي آبي است اگرچهمخصوص  خراج - 2
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جرت و مزد باشد ميزان آن بسته بنظر حاكم است و بر حسب اجتهاد و  اُ هرگاه خراج 
كار بر حسب امكنه و ازمبه مختلف  كند، چون اين  تشخيص خويش آن را تعيين مي

كرده   كه عمر تعيين  .از آنچه  نمايد. پس سزاوار نيست كند و تفاوت مي اختالف پيدا مي
ماند و  اند بحال خود مي كرده  كه حضرت عمر و ديگران تعيين است پشيمان شد، چيزي

كه سبب تغيير نكند، چون تعيين و تقدير او  هيچكس حق ندارد آن را تغيير دهد، مادام 
  . تحكم است و قابل تغيير نيس

  و ناتواني از آباداني و عمارت زمين خراجي عجز
اني و عمارت آن عاجز باشد بر كه زمين خراجي در اختيار داشته باشد و از آباد كسي

  :  شود و ملزم به انجام يكي از آنها است يكي از دو كار زير مجبور مي
  .از آن دست بردارد - 2را اجاره بدهد  آن  -1

  .  در واقع اين زمين مال مسلمين است و تعطيل آن بهيچ وجه جايز نيست چون

  گرفته شده   در زمينهاي مفتوحه و بغنيمت ارث
شود كه در دست او بوده  كسي منتقل مي مينها ارث مجري است و بوارثاين ز در

  . كرده است كار مي  بر آن كه نگونه است بهما

  ء فيي

  گرفته شده است و شرعاً مالي است  بمعني رجع و برگشت »ء يفييفاء  «از  »فيئي  « كلمه
د در سوره كه خداون بگيرند و آنست خويشكه مسلمين آن را بدون جنگ از دشمنان 

$!+ : حشر بدان اشاره فرموده است tΒ uρ u!$ sùr& ª! $# 4’ n?tã  Ï&Î!θ ß™u‘ öΝåκ÷] ÏΒ !$ yϑ sù óΟ çFø y_÷ρr& Ïµø‹n=tã 

ôÏΒ 9≅ ø‹yz Ÿωuρ 7U%x. Í‘ £Å3≈s9 uρ ©! $# äÝÏk=|¡ ç„ …ã&s# ß™â‘ 4’ n?tã tΒ â !$ t±o„ 4 ª! $# uρ 4’ n?tã Èe≅à2 

& ó x« Ö�ƒÏ‰ s% ∩∉∪ !$̈Β u !$ sùr& ª! $# 4’ n?tã  Ï&Î!θ ß™u‘ ôÏΒ È≅ ÷δr& 3“t� à) ø9 $# ¬T sù ÉΑθ ß™§�=Ï9 uρ “Ï% Î!uρ 

4’ n1ö� à) ø9$# 4’ yϑ≈tGuŠø9 $# uρ ÈÅ3≈|¡ yϑø9 $# uρ È ø⌠ $# uρ È≅‹Î6¡¡9 $# ö’ s1 Ÿω tβθä3 tƒ P's!ρßŠ t ÷t/ Ï !$ uŠÏΨ øîF{ $# öΝä3ΖÏΒ 
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4 !$ tΒuρ ãΝä39s?# u ãΑθß™§�9 $# çνρ ä‹ ã‚sù $ tΒuρ öΝä39pκtΞ çµ÷Ψ tã (#θßγtFΡ $$ sù 4 (#θ à)̈?$# uρ ©! $# ( ¨βÎ) ©! $# 

ß‰ƒÏ‰ x© É>$ s) Ïèø9 $# ∩∠∪ Ï !#t� s) à ù=Ï9 t Ì�Éf≈yγßϑ ø9 $# t Ï% ©!$# (#θã_Ì� ÷zé& ÏΒ öΝÏδÌ�≈tƒ ÏŠ óΟ ÎγÏ9≡uθ øΒr& uρ 

tβθ äó tGö6 tƒ Wξ ôÒsù zÏiΒ «! $# $ZΡ≡uθôÊ Í‘uρ tβρ ç�ÝÇΖtƒuρ ©! $# ÿ…ã&s!θ ß™u‘uρ 4 š� Í×‾≈s9 'ρé& ãΝèδ 

tβθ è% Ï‰≈¢Á9$# ∩∇∪  tÏ% ©!$# uρ ρ â §θt7s? u‘# ¤$!$# z≈yϑƒM}$# uρ ÏΒ ö/Å‰Ï=ö7s% tβθ™7Ïtä† ô tΒ t� y_$yδ öΝÍκö� s9 Î) 

Ÿω uρ tβρ ß‰ Åg s† ’ Îû öΝÏδÍ‘ρ ß‰ ß¹ Zπ y_%tn !$£ϑÏiΒ (#θ è?ρé& šχρã� ÏO÷σ ãƒuρ #’ n? tã öΝÍκÅ¦àΡ r& öθs9 uρ tβ%x. 

öΝÍκÍ5 ×π|¹$ |Áyz 4 tΒuρ s−θ ãƒ £xä©  Ïµ Å¡ø tΡ š�Í×‾≈s9 'ρ é' sù ãΝèδ šχθßs Î=ø ßϑø9 $# ∩∪ 

šÏ% ©! $#uρ ρ â !% ỳ .ÏΒ öΝÏδ Ï‰ ÷èt/ šχθ ä9θà) tƒ $uΖ−/ u‘ ö� Ïøî $# $oΨ s9 $ oΨ ÏΡ≡uθ ÷z\}uρ šÏ% ©!$# 

$ tΡθà)t7y™ Ç≈yϑƒM}$$ Î/ Ÿωuρ ö≅yè øgrB ’Îû $ uΖÎ/θ è=è% yξ Ïî tÏ% ©# Ïj9 (#θ ãΖtΒ# u !$ oΨ −/u‘ y7̈Ρ Î) Ô∃ρ â u‘ îΛÏm§‘ 

 ].10-6[الحشر:  _∪⊂⊆∩

از يهود) باز گردانده است چيزي است كه  آنچه راكه خداوند به رسولش از آنها ( «
ايد نه اسبي تاختيد و نه شتري يعني بدون  شما براي بدست آوردن آن زحمتي نكشيده

  ) .كه پيروزيها هميشه نتيجه جنگهاي شما باشد و اين طور نيست ( تجنگ بدست آمده اس
سازد و خداوند برهمه چيز  برهركس بخواهد مسلط مي خداوند رسوالن خود را ولي
. آنچه راكه خداوند از اهالي اين آباديها به رسولش باز گردانده  كس توانا است و همه

جنگ نصيب او كرده است آن مال از آن خدا و رسول او و خويشاوندان او  بدوناست و 
،  كه اين اموال عظيم نستو يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان است و اين بخاطر آ

  . »دست بدست ميان ثروتمندان شما نگردد
گويد، آن را بگيريد و  كه بشما مي است و احكامي دهرا رسول خدا براي شما آور آنچه

از آن  ،  كرده است و شما را ازآن منع نمايد آنچه راكه ازآن نهي قبول و اجراكنيد و
كه خداوند شديد  زيد و تقواي الهي پيشه كنيد،خودداري نمائيد و از مخالفت با خدا بپرهي

  .  و مجازات او سخت است ستالعقاب ا
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اند.  فيئي براي مهاجراني است كه از خانه وكاشانه و اموال خود رانده شده اموال  اين
آنان   كنند براستي طلبند و خدا و رسول او را، كاري مي آنان فضل الهي و رضاي او را مي

  راستگويانند.  
) و در خانه  مدينه رسول كساني هستند كه در دارالهجره ( از مصارف آن ريكي ديگ و 

كساني راكه به سويشان هجرت كنند  اند. آنان گزيده  ، سكونت ايمان قبل از مهاجران
 دكنن دارند و در دل خود نيازي بدانچه به مهاجران داده شده است احساس نمي دوست مي

كساني  دهند، هرچند شديداً فقير هم باشند،  ارند و ترجيح ميد و آنان را بر خود مقدم مي
  كه خداوند آنها را از بخل و حرص نفس خويش بازداشته است رستگارند. 

گويند: پروردگارا ما و برادرانمان راكه در ايمان بر ما  بعد از آنها آمدند و مي كه وكساني
؛ پروردگارا تو  ت به مومنان قرار مدهاي نسب گرفتند بيامرز و در دلهايمان حسد وكينه پيشي

  . مهربان و رحيمي
اند و پيش از فتح مكه  در اين آيات از مهاجريني كه بمدينه مهاجرت كرده خداوند

اهل مدينه هستند و مهاجرين را پناه و ماوي دادند و  ر كهاند و از انصا اسالم آورده
  . نام برده است امت آيند، تا روز قي كه بعد از اين دوگروه پديد مي كساني

  اموال فيئي  تقسيم 
گويد تقسيم اموال فيئي موكول به نظر و اجتهاد امام دارد كه  ازقول مالك مي قرطبي

دارد و ازآن با اجتهاد خويش بخويشاوندان  هر اندازه خودش بخواهد و الزم بداند برمي
فاء راشدين بر اين رساند و خل دهد و باقيمانده را در راه مصالح مسلمين بمصرف مي مي

ما لي مما افاء «كند:  نيز برآن داللت مي صاند و سخن پيامبر كرده قول بوده و بدان عمل
از آنچه خداوند نصيب شماكرده است « »اهللا عليكم إال الخمس، والخمس مردود عليكم

. براستي او آن را  »گردد چيزي ازآن ما نيست جزخمس آن و آن خمس نيز مĤال بشما برمي
كه درآيه ذكرشده بعنوان تنبيه و آگاهي  است و كساني دهخمسها و ثلثها تقسيم نكر به

شود و  كساني هستند كه فيئي بدانان داده مي ترين  ها مهم گروه  اند، چون اين برآنها ذكرشده
  . بعنوان حصر نيست
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�š+:  گفت گويد. خداوند در تاييد مالك و استدالل بنفع او مي زجاج tΡθè=t↔ó¡ o„ # sŒ$ tΒ 
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È≅‹Î6¡¡9 كنند؟ بگو آنچه از  پرسند چه چيزي را انفاق مي از تو مي «]. 215 البقرة:[ _∪∋⊆⊅∩...#$
د براي پدر و مادر و خويشاوندان و يتيمان و بخشي كنيد و مي خير و مال خود انفاق مي

  . »راه ماندگان است رمستمندان و د
كند و احسان و صدقه خويش را  تواند بغير از اينها نيز انفاق  و باجماع هركس مي 

خمس خدا  «گويد:  بغيراين اصناف هم بدهد اگر مصلحت بداند. نسائي از قول عطاء مي
بخشيد و  داشت و از آن مي آن براي خود برمي از صو خمس رسول يكي است پيامبر

با آن  خواست ميداد و هركاري  خواست مي نهاد و بهركس مي خواست مي هركجا مي
  .  »كرد مي

، با هم اختالف دارند  »فيئي«: سنن دركيفيت تقسيم  حجه اهللا البالغه آمده است دركتاب
كرد به متاهل دو  را تقسيم ميآوردند همانروز آن  مي صرا پيش پيامبر »ء فيي «هرگاه 

داد و ميزان نياز و  داد. و ابوبكر آن را به بنده و آزاد مي سهم و به مجرد يك سهم مي
  . گرفت كفايت را در نظر مي

داد.  سوابق و نيازهاي اشخاص را مورد توجه قرار مي خويشعمر خطاب در ديوان  و
بشخص او و كارهايي كه انجام اش يا با توجه  هركس را با توجه به شخص او و سابقه

داده و يا با توجه بخودش و عيال و اهلش و يا با توجه باو و نيازش مورد عطا و بخشش 
دادند و  كار را با اجتهاد خويش انجام مي ماحصل اين اختالف اينست اين  داد. رميقرا

  .  گرفت هركس مصالح زمان خويش را در نظر مي

  امان يا اماننامه  عقد

 امانشود و او در  كند از و پذيرفته مي از محاربين دشمن تقاضاي اماننامه  كيهرگاه ي

β÷+ فرمايد: . خداوند مي خواهد بود بهيچ وجه تعدي و تجاوز به وي جايز نيست Î)uρ Ó‰tnr& 
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āω šχθßϑ n=ôè tƒ ∩∉∪_ ]:و اگر يكي ازمشركان از تو پناهندگي بخواهد به او پناه ده «]. 6 التوبة
خدا را بشنود و در آن بينديشد، سپس او را به محل امنش برسان چرا كه آنها  متا كال

  . »گروهي ناآگاهند

  ا دارند؟ حق پناهندگي و اماننامه دادن ر كساني چه 
حق براي مردان و زنان و آزادگان و بندگان يكسان ثابت است يعني همگي  اين

كه امان  توانند بهركس از افراد دشمن كافران پناه و امان بدهند و هريك مي به  انندتو مي
خواهد امان و پناه بدهد و همه افراد مسلمانان اين حق را دارند، مگر كودكان و  مي

امان دادن آنها صحيح  ايناي كسي را از دشمنان امان داد  كودكي يا ديوانه ديوانگان هرگاه 
  .  نيست

اند كه رسول خدا  كرده  و ابوداود و نسائي و حاكم از حضرت علي روايت احمد
ذمه و عهده همه  « »ذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، وهم يد على من سواهم«:  گفت

اين ذمه را بعهده گيرد و مسئوليت آن  تواند مسلمانان مي ترين مسلمين يكي است و پايين
را بپذيردكه براي ديگران قابل اجرا است و همه مسلمانان با هم در برابر دشمن يك 

  . »دست و متحدند
: گفتم  گفت اند كه  كرده روايت ء دخت ابوطالب  و ابوداود و ترمذي از ام هاني بخاري

فالن ابن هبيره راكه من او را پناه  گويد، مردي را بنام ( مي »عليام  «اي رسول خدا فرزند 
كسي راكه  « »من أجرت يا أم هانئقد أجرنا « : گفت ص. پيامبر ، خواهدكشت ام و امان داده

  . » را پناه و امان داديم واي ما نيز ا تو امان و پناه داده

  اعطاي امان و پناهندگي  نتيجه
بلفظ يا باشاره مقررگرديد، و به وي اعطاء شد  تقاضاي امان و امان خواهي هرگاه

كه امان و پناه به وي داده  ، جايز نيست زيرا كسي ديگر تجاوز بر شخص امان داده شده
كشته شود و جان  كرده است از اينكه   ، او نفس خويش را حفظ شد، و او پناه خواست

  گرفته شود. كرده است از اينكه برده  خويش را حفظ 



   

  هفقه السن      1942 

 

 

كه خبر بوي رسيدكه يكي از جنگجويان و   مر روايت شده استحضرت ع از
. لذا  نترس سپس آن شخص را كشت : گفت ايراني ، بيكي از جنگجويان  مجاهدان اسالمي

كه  گزارش شده است و خبر رسيده  بدرستي به من «:  اي بفرمانده سپاه نوشت طي نامه
برد و از جنگ  اينكه بكوه پناه ميكنند، تا  كافر را دنبال مي  گروهي از مردان شما، 

،  سپس چون او را دريافت »نترس «گويد:  از شما به او مي كيكند، سپس ي خودداري مي
كه جانم در دست او  كس  سوگند بدان - .يعني چنين موردي پيش آمده است  -كشد  مي

را قطع  گردنش -از اين ببعد  -كاري بكند  كسي چنين  كه بمن خبر برسد كه ، مادام  است
  . » كشت و او را بجاي آن شخص خواهم  نمك مي

من أمن رجال « : اند كه گفت روايت كرده صدر تاريخ خود و نسائي از پيامبر بخاري
كسي را امان دهد و به  هركس  «» على دمه فقتله، فأنا برئ من القاتل وإن كان المقتول كافرا

ء و  قاتلي بري  بكشد، من از چنين، سپس او را  بر خون خود ايمن هستي تووي بگويد 
  . »كافر هم باشد بيزارم اگر چه مقتول 

لكل غادر لواء «:  گفت صاند كه پيامبر كرده  و مسلم و احمد از انس روايت بخاري
غادر و عهد شكني در روز قيامت و رستاخيز پرچم خاص خود  هر « »يعرف به يوم القيامة

  .»شود را دارد كه بدان شناخته مي

  شود و معتبر است  حق امان چه زمان ثابت مي اين
ر كه امان داده شد، معتب شود و از همان زمان  امان اعطاء شد، اين حق ثابت مي همينكه

كه حاكم يا فرمانده سپاه آن را اقرار كند.  ، وقتي است ، ليكن اقرار نهائي نافذ االجرا است و
  يابد. ، امان اعتبار كلي ميكرد چون حاكم يا فرمانده امان را اقرار و اثبات

و زيان مسلمانان  سودگردد و در  ، از اهل ذمه محسوب مي شخص امان داده شده و
، مگراينكه ثابت شود كه از  خواهدگرديد. الغاي اين اماننامه جايز نيست شريك و سهيم 

 خواهد به مسلمانان ضرر برساند، مثل اينكه بر عليه كند و مي اين حق سواستفاده مي
كند كه در  مسلمين جاسوسي يهمسلمين و بسود قوم خود بجاسوسي پردازد و عل

  شود. آنصورت اين حق امان از او سلب مي
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  اي بطور عمومي  امان براي منطقه عقد
، وقتي جايز و صحيح است كه  امان دادن و پناهندگي از سوي افراد مسلمان اعطاي

،  اي و اعطاي پناهندگي براي مردم ناحيه امانبراي امان يكنفر يا دو نفر باشد، ولي عقد 
، مگر اينكه امام و پيشواي مسلمين با اجتهاد خويش بدان اقدام  بطور عموم صحيح نيست

كه به وسيله امام و  كند و مصلحت را درنظر گيرد و در پي آن باشد مانند عقد ذمه  
دي مسلمين باشد، سرانجام كار در اختيار افراد عا اگر اين شود، ميپيشواي مسلمين بسته 

  . )1( موجب ابطال و الغاي حكم جهاد خواهدگرديد

  كه به وي امان داده شده است  كسي را دارد  و قاصد، حكم پيك 
،  كسي را دارد كه به وي امان داده شده است ، حكم و مامور مذاكرات فيمابين پيك

تقابل رفت و آمد كند يا خواه نامه همراه داشته باشد يا براي صلح درميان دو طرف م
از ميدان  ولينبس باشد، تا فرصتي پيش آيد، براي انتقال مجروحين و مقت درتالش آتش

  . جنگ
 »لوال أن الرسل ال تقتل لضربت أعناقكما« : گفت  كذاب »مسيلمه  «به دو پيك  صپيامبر

ميگشتم ولي زدم و شما را  گردنتان را مي شوند، كشته نمي اگر بدينجهت نبود كه پيكان «
  .)2( اند كرده  از نعيم بن مسعود اين حديث را نقل ابوداود. احمد و  »شود كشته نمي پيك

فرستادند. ايمان در قلب او جاي  صابورافع را بصورت پيك خدمت پيامبر قريش
مانم و مسلمان  گردم و با شما مي گرفت وگفت اي رسول خدا من بسوي قريش برنمي 

إني ال أخيس بالعهد، وال أحبس البرد فارجع إليهم آمنا، فإن وجدت « : گفت صشوم پيامبر مي

                                         
  .408منقول از الروضه النديه ص - 1

  

گفتند ما نيز به نبوت وي   گوئيد؟ : شما چه مي گفت را خواند و بدان دو نفر لمهنامه مسيص پيامبر - 2
  لوال ....:  بدانان گفت صدكه پيامبر معتقد هستيم اين بو
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 انكنم و بعهد و پيم براستي من عهد شكني نمي«» بعد ذلك في قلبك ما فيه االن، فارجع إلينا
دارم پس تو دركمال امن و آرامش  كنم و نگه نمي كنم و پيكان را حبس نمي خيانت نمي

احساس ايمان راكه اكنون در دل داري باز هم در خود بسوي قريش برگرد آنگاه اگر اين 
و ابن حبان  ذكر كرده. احمد و ابوداود و نسائي آن را  »كردي بسوي ما برگرد احساس

  . بصحت آن راي داده است
: رسول و پيك و  كه محمد آمده است »السيرالكبير «خراج ابو يوسف و  در كتاب

بدانها وفا كنند و آنها را مراعات نمايند و اين عمل آور شروطي دارد كه بايد مسلمانان  پيام
كنند حتي  مسلمانان درباره پيك دشمن غدر و عهد شكني كه يستواجب است و صحيح ن

، چون  كشيم گروگانهاي مسلمين را هم بكشند ما پيكهاي دشمن را نمي  اگر كافران
 بهتربر غدر و خيانت وفاء در برا«» وفاء بغدر خير من غدر بغدر« فرمايد: مي صپيامبر

  . » است از خيانت و غدر در برابر غدر و خيانت

  خواهد  كه مصونيت دارد و ذمي نيست و پناهندگي مي كسي  =  مستأمن  

يابد و  شود و امنيت مي بقلمرو اسالم داخل مي كه حربيعبارت است از كافر  مستامن  
ي و توطن داشته باشد بلكه بدون اينكه نيت اقامت هميشگ )1(شود به وي امان داده مي

بيش از يكسال بماند و قصد اقامت دائمي  اگركند  كمتر از يكسال اقامت خواهد مدتي مي
داشته باشد، آنوقت حكم ذمي دارد و تابع دولت اسالمي است و بمانند اهل ذمه با او 

  شود. رفتار مي
ن نابالغ و مستامن بحساب آمد و به وي امان داده شد، همسر و پسرا كسي هرگاه 

او   گروه با كه اين  و مادرش و مادربزرگانش و خدمت كارانش، مادام وركليدخترانش بط
آيند و تابع شخص برخوردار از  كنند، در امان خواهند بود و مستامن بحساب مي زندگي 

                                         
خدا آمده باشد او در امان  كالم  شنيدنيا ماموريتي يا امثال آن يا براي  است براي ابالغ نامه ممكن  - 1

است و نيازي بعقد امان ندارد اما اگر براي نجات بيايد و به وي اجازه داده شود از مقامات مسئول 
  شود. مولف مي  او مستامن محسوب
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β÷ + فرمايد: كه مي ، سخن خداي است هستند و دليل اين »مستامن «حق  Î)uρ Ó‰ tnr& zÏiΒ 

šÏ. Î�ô³ ßϑø9$# x8u‘$ yf tFó™$# çν ö� Å_r' sù 4 ®L ym yì yϑó¡ o„ zΝ≈n=x. «! $# ¢ΟèO çµøó Î=ö/ r& …çµ uΖtΒ ù' tΒ...∩∉∪_ ]:قبال ]. 6 التوبة
  ترجمه شد.

  مستأمن و پناهنده  حقوق
، به وسيله امان نامه به قلمرو اسالم درآمد او از حق حفظ  يك دشمن جنگي هرگاه

كه بعقد امان  شود تا زماني مي وردارش برخنفس و مال و ديگر حقوق و مصالح خوي
كه آزادي وي  تمسك نموده و بدان وفادار باشد و از آن انحراف پيدا نكند. و حالل نيست

را مقيد ساخت و مطلقاً جايز نيست او را متوقف و زنداني نمود، خواه بقصد اسارت يا 
طر اينكه بين ما و آنان ، يا بخا اينكه از رعاياي دشمن است خاطر، ب بقصد زنداني كردن

  .  حالت جنگ برقرار است
كه  ، اموال آنها تضمين شده است و ممكن نيست : بحكم امان دادن گفته است سرخسي

كفر   به سرزمين شخص. و حتي اگر آن  گرفت و مباح دانست اموال آنان را بحكم اباحه
د، ولي حرمت و گرد شود و باطل مي برگردد اگر چه به نسبت ذات وي امان تمام مي

  :  گفته است  . در مغني ضمانت مال او هنوز بحال خود باقي است
خويش را  لحربي به وسيله عقد امان به قلمرو اسالم داخل شد و ما كافر هرگاه  «

پيش مسلماني يا يك نفر ذمي به وديعه نهاد يا مال خود را بدانان قرض داد، 
، اگر او بعنوان تاجر يا پيك يا سياحت و  مبيني . مي كفر برگشت خودش به سرزمين  سپس

دهد، سپس به سرزمين  انجامكفر برگشته بود، تا آن را   كاري به سرزمين تفريح يا براي
، چون با بيرون  اسالم برگردد در اينصورتها هم نفس و جانش و هم مالش در امان است

نداشته است و حكم  رفتنش قصد بيرون رفتن از سرزمين اسالم را نداشته و نيت آن را
دشمن داخل شده و قصد اقامت و توطن را داشته  باذمي را دارد. و اگر به سرزمين جنگ 

، چون دخول  گردد نسبت بجانش ولي اموالش هنوز در امان است باشد، امان وي باطل مي
وي در سرزمين اسالم بوسيله عقد امان شامل مالش نيزشده است و هرگاه دخول وي در 
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ابطال امان نسبت بجانش شود، نسبت بمالش بحال خود باقي  ب، موج نگسرزمين ج
  . » ، چون ابطال بنفس او تعلق دارد نه بمالش است

  گرفته است   كه امان چنين شخصي وظيفه 
كند و بر عليه آنها  كه امنيت و نظم عمومي را حفظ  چنين شخصي آنست  وظيفه

زد. اگر بر عليه مسلمين و بسود دشمنان و مراقبت اوضاع نپردا بجاسوسيخروج نكند و 
  . كشتنش حالل است  ، آن وقت اسالم بجاسوسي پرداخت

  حكم اسالم بر وي  تطبيق
شود و برابر نظام و حقوق  مالي اسالمي بر شخص امان داده شده تطبيق داده مي قوانين

ربوي وي دهد و از معامالت  عقد بيع و داد و ستد و ديگر عقود را انجام مي ، اسالمي
يك  حقشود، چون اينگونه معامالت در اسالم حرام است و اگر بر  جلوگيري مي

 اجرا، عقوبات و مجازات درباره او  كند، بمقتضاي شريعت اسالمي مسلماني تعدي
.  كند يا بر شخص امان داده شده ديگري شود. و همچنين اگر بر يك ذمي نيز تعدي مي

كه مسامحه و  برپاي داشتن عدالت از وظايفي استگرفتن حق مظلوم از ظالم و  چون 
مانند ارتكاب  ند،. و اگر برحقوق الهي تعدي و تجاوز ك سهل انگاري درآن حالل نيست

شود و مجازات اسالمي در حق وي اجرا  جرم زنا بمانند مسلمانان با وي رفتار مي
  .)1( كند گردد، چون اينگونه جرائم جامعه اسالمي را فاسد و تباه مي مي

  شخصي امان داده شده اموال مصادره
شود، مگراينكه با مسلمانان بجنگند و آنوقت كه  چنين شخصي مصادره نمي اموال

از بين  نيزآيند و دراين حال مالكيت وي برمال او  اسيرگردند، بصورت برده و عبد درمي
آنها زايل و استحقاق وراثت نيز از  رد.رود، چون در اين حال استحقاق مالكيت ندا مي

                                         
دارد بر شخص امان داده شده  كه جنبه الهي آنها غلبه در حقوق الهي و حقوقي گويد  مي ابوحنيفه  - 1

  . مولف شود. و اين راي مرجوع است حدود شرعي اجرا نمي
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شود. اگرچه در اين وقت هنوز در سرزمين اسالم باشند، چون استحقاق وراثت وقتي  مي
اند. و اموال  كه آنها بميرند و حال آنكه نمرده كه شخصي بميرد و اين وقتي است  است

شود بر مبناي اينكه جزو غنايم  تحويل داده مي مسلمينالمال  چنين اشخاصي به بيت
  . است
شود  ، قرضي نيز داشته باشد، ساقط مي عضي از مسلمانان يا افراد ذمياگر بر ب و
  كند و شايستگي آن را داشته باشد.  كسي نيست آن را مطالبه چون

  چنين شخصي  ميراث
داده شده در سرزمين اسالمي بميرد، يا در سرزمين دشمن بميرد،  امانشخص  هرگاه

گردد،  مالكيت به ورثه او منتقل مي، و بقول جمهور  مالكيت او بحال خود باقي است
 نتقلاش م كه اموال او را بورثه ، . بنابراين وظيفه دولت اسالمي است برخالف نظر شافعي

، اين اموال او فيئي مسلمين محسوب  اي نداشت كند، و برايشان ارسال دارد، اگر او ورثه
   گردد. مي

  نها  و پيما عهد

  ها  بعهود و پيمان احترام
است و نقش مهمي دارد و در محافظت بر صلح  وم بعهد و پيمانها بسيارنيكاحترا چون

، در حل مشكالت و نزاعها و تسويه عالقات و پيوندها،  ، اهميت نقش آن و آرامش
  .  ، لذا احترام بعهود و پيمانها يك وظيفه اسالمي است غيرقابل انكار و بديهي است

تار كند و بدانان ظلم ننمايد و با آنان سخن آميزش و رف مردمهركس با   « عربها گويند:
گويد و مرتكب دروغ نشود و بوعده خويش وفا كند، براستي مردانگي و مروت چنين  

. براستي اين سخن حق  »كامل است و عدالت او آشكار و برادريش واجب است ، شخصي
ستگو با مردم رفتارنيكو داشته باشد و بوعده خويش وفاكند و را كس، چون هر است

، و دوستي و برادري چنين شخصي  باشد، اين دليل كمال مردانگي و مظهر عدالت است
  .  شايسته است
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عهود و  اين، دستور داده است خواه  به وفا و التزام بهمه عهود و التزامات خداوند

'yγ•ƒr$+ ، با خدا يا با خلق خدا باشد: التزامات ‾≈tƒ š Ï%©! $# (# þθãΨ tΒ#u (#θèù ÷ρ r& ÏŠθ à)ãè ø9 $$ Î/...∩⊇∪_ ]:املائدة 

  . »ايد وفاكنيد كه بسته ايد به عقود و عهودي  كه ايمان آورده اي كساني« ].1
گردد و مستوجب  نوع تقصير و كوتاهي در وفاي بعهدگناه بزرگي محسوب مي هر

$+ . خشم و غضب خدا است pκš‰ r' ‾≈tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u zΝÏ9 šχθä9θ à) s? $ tΒ Ÿω tβθ è=yè ø s? ∩⊄∪ u�ã9Ÿ2 

$ºFø) tΒ y‰Ψ Ïã «! $# βr& (#θä9θà)s? $tΒ Ÿω šχθ è=yè øs? ∩⊂∪_  :اي مومنان چرا چيزي را « ].3-2[الصف
كه چيزي  دهيد، پيش خداوندگناه بزرگ و موجب خشم او است گوئيدكه انجامش نمي مي

  . »را بگوئيد و بدان عمل نكنيد
تعهدگردد، درباره آن مورد محاسبه كه انسان بر خويشتن ببندد و بدان م نوع عهدي هر

θ#)...+ گيرد. و بازخواست قرار مي èù ÷ρr& uρ Ï‰ ôγyèø9 $$ Î/ ( ¨βÎ) y‰ ôγyè ø9$# šχ%x. Zωθ ä↔ó¡ tΒ ∩⊂⊆∪_   :اإلسراء]

 راربنديد وفا كنيد براستي عدم وفاي بعهد مورد بازخواست ق كه مي بعهدي«]. 34

t...+ : . حق وفاي به عهد بر دين مقدم است »گيرد مي Ï% ©! $#uρ (#θãΖtΒ# u öΝs9 uρ (#ρ ã�Å_$pκç‰ $ tΒ /ä3s9 ÏiΒ 

ΝÍκÉJ u‹≈s9 uρ  ÏiΒ > ó x« 4 ®Lym (#ρã� Å_$pκç‰ 4 Èβ Î)uρ öΝä.ρç� |ÇΖoKó™$# ’Îû ÈÏd‰9$# ãΝà6ø‹n=yè sù ç�óÇ ¨Ζ9 $# āω Î) 4’ n?tã ¤Θöθ s% 

öΝä3oΨ ÷� t/ Νæη uΖ÷� t/ uρ ×,≈sVŠÏiΒ...∩∠⊄∪_  :اند  اند و مهاجرت نكرده يمان آوردهوكساني كه ا «]. 72[األنفال
واليت و سرپرستي آنها را نداريد تا اينكه هجرت نكنند و اگر در دين از شما كاري  اشم

كنيد مگر بر عليه قومي باشدكه بين شما و  كمك كه بدانان  بخواهند بر شما واجب است
و پيمان بر حق شودكه در اينجا حق وفاي بعهد  . مالحظه مي »ايشان پيماني وجود دارد

إن « فرمايد: مي ص. پيامبر وفاي بعهد و پيمان خود جزو ايمان است - دين مقدم است 
. بگفته  » براستي نيك عهدي در اثر ايمان و جزئي از آن است«» حسن العهد من االيمان

. جزاي وفا بعهد و پيمان چيزي نيست  داشته است قبولحاكم صحيح است و ذهبي آن را 

%tÏ+ : مگر بهشت ©!$# uρ öΝèδ öΝÎγÏF≈oΨ≈tΒL{ öΝÏδÏ‰ ôγtãuρ tβθ ãã≡ u‘ ∩∇∪ t Ï% ©!$#uρ ö/ãφ 4’n? tã öΝÍκÌE≡uθ n=|¹ 

tβθ ÝàÏù$ pt ä† ∩∪ y7Í×‾≈s9 'ρ é& ãΝèδ tβθ èOÍ‘≡ uθ ø9 $# ∩⊇⊃∪ š Ï% ©!$# tβθèOÌ� tƒ }̈ ÷ρ yŠö� Ï ø9 $# öΝèδ $ pκ� Ïù tβρà$ Î#≈yz ∩⊇⊇∪_ 



  1949     جهاد
  

  

دار و  كنند و امانت عهد و پيمان را مراعات ميكه امانات و  و كساني «]. 10-8[المؤمنون: 
كه بر نماز خواندن خود مداومت دارند براستي اينانندكه   درست عهد و پيمانند و كساني

  . »مانند برند و جاويدان درآن مي بهشت و جنات فردوس را به ارث مي
و رسوالن  ران، از اخالق پيامب درست عهدي و نيكو پيمان داري استي†بر
  : بوده است †ندخداو

+ö�ä. øŒ$#uρ ’ Îû É=≈tG Å3ø9 $# Ÿ≅ŠÏè≈oÿôœÎ) 4 …çµ‾Ρ Î) tβ%x. s−ÏŠ$ |¹ Ï‰ ôãuθø9 $# tβ%x. uρ Zωθ ß™u‘ $|‹Î; ‾Ρ ∩∈⊆∪_  :54[مريم .[

دار بود و رسول و نبي  در اين كتاب از اسماعيل يادكن براستي راست وعده و وعده نگه«
تي نمونه اعالي انساني بود. عبداهللا بن اسالم در اين خلق و خوي براس ص. و پيامبر »بود
كاال  خريده بودم و اندكي از بهاي  ص: من قبل از بعثت چيزي از پيامبر گفت الحمساء  ابي

يافتى « ، لذا فرمود: ، در جاي خودش ببرم يشكه آن را برا مانده بود به وي وعده داده بودم 
انمرد تو مرا به شفقت انداختي من سه اي جو « »أنتظركلقد شققت علي، أنا ها هنا منذ ثالث 

  . »كشم كه برگردي روز است بخاطر وفاي بعهد در اينجا انتظار شما را مي
كه آنان بر دين خود بمانند و   با يهوديان عهد و پيمان بست از هجرتبعد  صپيامبر

 كمك و كاري نكنند. كه  اموالشان مصون باشد، بشرط اينكه بر عليه او به مشركين قريش
يهوديان اين عهد و پيمان را شكستند، سپس پوزش خواستند و بعد مجدداً پيمان را 

�§ (βÎ¨+ و برگشتند كه خداوند فرمود: شكستند Ÿ° Éb>!# uρ£‰9 $# y‰Ψ Ïã «! $# tÏ% ©!$# (#ρã� xx. ôΜ ßγsù Ÿω 
tβθ ãΖÏΒ÷σ ãƒ ∩∈∈∪ šÏ% ©! $# £N‰ yγ≈tã öΝåκ÷] ÏΒ §ΝèO šχθ àÒ à)Ζtƒ öΝèδ y‰ ôγtã ’Îû Èe≅ à2 ;ο §÷s∆ öΝèδ uρ Ÿω 

šχθ à) −Ftƒ ∩∈∉∪_  :براستي بدترين جانوران و موجودات نزد خداوندكساني «]. 55[األنفال
ايد سپس عهد و پيمان  از آنان عهدگرفته كه كساني آورند،  هستند كه كافر شدند و ايمان نمي

  . »زگارانندكنند و آنان متقي نيستند و نا پرهي زنند و هر بار آن را نقض مي خدا را بهم مي

كردكه هرگاه خداوند در روزي او گسترش و  ثعلبه با خداي خويش عهد و پيمان   
نياز كند حق هر ذي حق را بدهد، چون  وسعت پديد آورد و او را از فضل خويش بي

گردانيد، اين  روزي و رزق او را بسط و گسترش داد و ثروت و مال او را فراوان  خدا
د و بربندگان خدا بخل ورزيد و خداوند در حق او چنين عهد را بهم زد و پشيمان ش
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[÷Νåκ+ د:فرمو ÏΒuρ ô̈Β y‰ yγ≈tã ©! $# ï È⌡s9 $ oΨ9s?# u ÏΒ  Ï&Î# ôÒ sù £s% £‰ ¢ÁoΨ s9 £tΡθ ä3uΖs9 uρ z ÏΒ tÅsÎ=≈¢Á9$# 

∩∠∈∪ !$ £ϑn=sù Οßγ9s?# u  ÏiΒ  Ï&Î# ôÒsù (#θ è=Ïƒ r2  Ïµ Î/ (#θ©9 uθ s?uρ Νèδ ¨ρ šχθ àÊÌ� ÷è •Β ∩∠∉∪  öΝåκz: s) ôãr'sù $ ]%$x ÏΡ ’ Îû 

öΝÍκÍ5θ è=è% 4’ n< Î) ÏΘ öθtƒ …çµ tΡöθ s)ù=tƒ !$ yϑÎ/ (#θà n=÷z r& ©! $# $ tΒ çνρ ß‰ tãuρ $ yϑ Î/uρ (#θçΡ$Ÿ2 šχθç/ É‹ õ3tƒ ∩∠∠∪_ ]:التوبة 

75-77 .[  
كه اگر خداوند ما را از فضل خود  اند، بسته نكه با خدا پيما از آنها كساني هستند، «

كه خداوند از  ه خواهيم داد و از شاكران خواهيم بود، اما هنگاميكند، قطعاً صدق روزي
گردان شدند.  كردند و روي  فضل و نعمت خود، به آنها بخشيد، بخل ورزيدند و سرپيچي

،  كنند، برقرار ساخت كه خدا را مالقات ، تا روزي  را در دلهايشان نفاق)  روح اين عمل (
گفتند و خالف وعده خويش  خلف جستند و دروغكه از پيمان الهي ت اين بخاطر آنست

  . »كردند عمل
 رابراستي مردي از قريش دخترم  «:  مرگ عبداهللا بن عمر فرا رسيد گفت چون

، بخداي دوست ندارم با يك  اي بوي داده بودم خواستگاري كرده بود و من وعد گونه
كه من دخترم را   ، يرمگ ، شما را گواه مي كنم خداي را مالقات  - خلف وعده - سوم نفاق 

  . » بازدواج وي درآوردم
ثالث من كان فيه فهو منافق، « فرمايد: مي صركند كه پيامب اشاره بحديث زير مي عبداهللا

سه « »وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان
چه روزه بگيرد و كه در هركس جمع شوند او منافق است اگر  خصلت و خوي هست

گفت مرتكب دروغ شود و   كه هرگاه سخن كسي : است ماننماز بخواند و بگويد كه مسل
. حديث  »كند كند و هرگاه امين دانسته شد، در امانت خيانت  هرگاه وعده داد، خلف وعده

. خداوند در بد شمردن و شناعت خالف وعده و بهم زدن  است كرده روايت را بخاري 

θèù#)+ فرمايد: ن ميعهد و پيما ÷ρ r& uρ Ï‰ ôγyèÎ/ «! $# # sŒ Î) óΟ ›?‰yγ≈tã Ÿωuρ (#θàÒ à)Ζs? z≈yϑ÷ƒ F{ $# y‰÷èt/ 

$ yδÏ‰‹Å2öθ s? ô‰ s% uρ ÞΟ çFù=yè y_ ©!$# öΝà6ø‹n=tæ ¸ξŠÏ x. 4 ¨β Î) ©! $# ÞΟn=÷è tƒ $ tΒ šχθ è=yè ø s? ∩⊇∪  Ÿωuρ (#θçΡθ ä3s? 

ÉL ©9 $%x. ôMŸÒ s) tΡ $ yγs9 ÷“ xî .ÏΒ Ï‰÷è t/ >ο§θ è% $ ZW≈x6Ρr& šχρä‹ Ï‚ −Fs? óΟä3uΖ≈yϑ÷ƒr& Kξ yz yŠ öΝä3oΨ ÷� t/ βr& šχθ ä3s? 
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îπ ¨Βé& }‘Ïδ 4’n1 ö‘r& ô ÏΒ >π ¨Βé& 4 $yϑ ‾ΡÎ) ÞΟà2θ è=ö7tƒ ª! $#  Ïµ Î/ 4 ¨ sÍh‹u; ã‹s9 uρ ö/ä3s9 tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈uŠÉ) ø9 $# $tΒ óΟçGΨ ä. ÏµŠÏù 

tβθ àÎ=tGøƒ rB ∩⊄∪_  :د، به عهد او وفا كنيد و كه با خدا عهد بستي هنگامي«]. 92-91[النحل
كرديد روي آنها، آنها را نشكنيد در حالي  سوگندهاي موكد خويش را بعد از اينكه تاكيد

دهيد  ايد، خداوند از آنچه انجام مي كه خدا را كفيل و ضامن و حاضر بر آنها قرار داده 
س از آنكه . همانند و مثل آن زن سبك مغز مباشيد كه پشمهاي تابيده خود را پ آگاه است

تابيد. آنچنان مباشيد كه سوگند و پيمان خود را  كرد و وا مي تابيد، باز مي مستحكم مي
وسيله خيانت و فساد قرار دهيد، بخاطر اينكه گروهي جمعيتشان ازگروه ديگر بيشتر 

يعني  -شمردند  مي صاي براي شكست بيعت با پيامبر كه كثرت دشمن را بهانه است (
خواهد با اين وسيله  خداوند مي -)  ئي مكنيد براي نقض عهد و پيمانشما نيز بهانه جو

كند و روز قيامت و رستاخيز آنچه را كه درآن اختالف داشتيد، براي شما  شما را آزمايش
  . »سازد روشن مي

  عهد و پيمان  شرايط
شته ، بايد شرايط زير را دا كه احترام بدان واجب و وفاي بدانها الزم است و پيماني عهد

  باشد.
،  عهد و پيمان با حكمي از احكام شرع اسالم كه مورد اتفاق همه است نآ نبايد  -1

كل شرط ليس في كتاب اهللا فهو باطل وان كان « فرمايد: مي صمخالفت داشته باشد. پيامبر
خدا نباشد  بكه مخالف باكتاب خدا و حكم او باشد و در كتا هر شرطي« »مائة شرط

  . »صد بار هم شرط شده باشدباطل است اگرچه يك
گرفته باشد، چون اكراه و اجبار  عهد و پيمان از روي رضا و اختيار صورت  بايد  -2

كه شرط حريت و اختيار و آزادي در آن نباشد احترامي  كند و عقدي  اراده را سلب مي
  ندارد. 

باشد، تا كامال واضح و آشكار باشد و بدون اشكال و پيچيدگي   بايد عقد و پيمان -3
  ، احتياج بتاويل نداشته و اختالف ايجاد نكند. بهنگام تطبيق
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  زدن عهود و پيمانها  بهم
  شوند مگردر يكي ازحاالت زير: و پيمانها بهم زده نمي عهود

كه آن وقت پايان پذيرد يا محدود بظروف معيني  موقت بوقتي باشند، وقتي  -1
  اشند.، پايان يافته ب باشندكه آن مقتضيات و ظروف

شنيدم  ص: از پيامبر و ترمذي از عمر بن عنبسه روايت كرده است كه گفت ابوداود
من كان بينه وبين قوم عهد، فال يجلن عهدا، وال يشدنه، حتى يمضي أمده، أو ينبذ « : گفت مي

هر كس با قومي وگروهي عهدي و پيماني داشته باشد آن را بهم نزند و  « »إليهم على سواء
اندازد  مي نبرد يا عهد و پيمان را بسوي آنا شد تا اينكه مدت آن را بپايان مياستحكام نبخ

  گويد: . قرآن مي »كند و ابطال آن را بدانان اعالم مي

+āω Î) šÏ% ©!$# Ν›?‰ yγ≈tã zÏiΒ tÏ. Î�ô³ ßϑø9 $# §ΝèO öΝs9 öΝä.θ ÝÁà)Ζtƒ $ \↔ø‹x© öΝs9 uρ (#ρ ã�Îγ≈sà ãƒ öΝä3 ø‹n=tæ # Y‰ tn r& 

(# þθ‘ϑ Ï? r'sù öΝÎγøŠs9 Î) óΟèδy‰ ôγtã 4’ n<Î) öΝÍκÌE£‰ ãΒ 4 ¨β Î) ©!$# �=Ïtä† tÉ) −G ßϑø9 مگر كساني از «]. 4 التوبة:[ _∪⊇∩ #$
اند و احدي را برضد شما  چيزي از آن فرو گذار نكرده وايد  كه با آنها عهد بسته مشركين 

مدتشان محترم  اند، پيمان آنان را تا پايان اند و پيمان خود را بهم نزده تقويت ننموده
  . »دارد بشماريد زيرا خداوند پرهيزكاران و متقيان را دوست مي

$...+ فرمايد: كند. خدا مي  اخالل يماندشمن در عهد و پ كه وقتي   -2 yϑ sù (#θßϑ≈s) tFó™$# öΝä3 s9 

(#θ ßϑŠÉ)tG ó™$$ sù öΝçλm; 4 ¨βÎ) ©! $# �=Ïtä† šÉ)−Gßϑ ø9 ن بر عهد و پيمان تا هر زمان آنا «]. 7 التوبة:[ _∪∠∩ #$
 . »دارد استقامت داشتند شما نيز استقامت داشته باشيد، براستي خدا متقيان را دوست مي

+βÎ)uρ (#þθ èWs3‾Ρ ΝßγuΖ≈yϑ÷ƒr& .ÏiΒ Ï‰ ÷è t/ öΝÏδÏ‰ôγtã (#θãΖyè sÛuρ ’Îû ôΜ à6ÏΖƒÏŠ (#þθ è=ÏG≈s) sù sπ£ϑ Í←r& Ì� øà6 ø9 $# � öΝßγ‾ΡÎ) Iω 
z≈yϑ÷ƒ r& óΟßγs9 öΝßγ‾=yè s9 šχθ ßγtG⊥ tƒ ∩⊇⊄∪    Ÿω r& šχθè=ÏG≈s) è? $ YΒ öθs% (# þθ èWs3‾Ρ óΟ ßγuΖ≈yϑ÷ƒ r& (#θ‘ϑ yδuρ Æl# t�÷zÎ*Î/ 

ÉΑθß™§�9 $# Νèδuρ öΝà2ρ â y‰ t/ š^ ¨ρr& Bο §�tΒ 4 óΟ ßγtΡ öθt± øƒrB r& 4 ª!$$ sù ‘,ym r& βr& çν öθt± øƒrB β Î) Ο çFΖä. šÏΖÏΒ÷σ •Β 

شما را  يناز عهد خويش بشكنند و آي و اگر پيمانهاي خود را پس« ]. 13-11 التوبة:[ _∪⊃⊆∩
كفر پيكار كنيد، چرا كه آنها پيماني ندارند، شايد دست  مورد طعن قرار دهند با پيشوايان 
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كه پيمانهاي خود را شكستند و تصميم به اخراج پيامبر گرفتند،  بردارند. آيا با گروهي
آغاز كردند. آيا از آنها شما را  باكنيد؟ در حاليكه آنها نخستين بار پيكار  پيكار نمي

  . »كه از او بترسيد اگر مومن هستيد  ترسيد؟ با اينكه خداوند سزاوارتر است مي

(ΒÎ̈$+ ، از آنان ظاهر شد: هاي غدر و داليل خيانت وقتي كه نشانه -3 uρ �∅ sù$ sƒ rB ÏΒ 

BΘöθ s% Zπ tΡ$uŠÅz õ‹Î7/Ρ $$ sù óΟ Îγø‹s9 Î) 4’ n? tã > !#uθ y™ 4 ¨βÎ) ©! $# Ÿω �=Ït ä† tÏΨ Í←!$ sƒø:$# ∩∈∇∪_  :هرگاه  و« ]. 58[األنفال
، و نگران باشي كه عهد خود را  گروهي بيم داشته باشي هائي از خيانت با ظهور نشانه

كه پيمانشان لغو شده   كن كنند، به طور عادالنه به آنها اعالم  شكسته و حمله غافلگيرانه 
  .  »دارد نمي وست، زيرا خداوند خائنان را د است

  پايان پيمان و عهد بجهت پرهيز از خيانت  اعالم
كه   ، تا زماني حاكم فهميد كه بين مسلمين و همپيمانان خيانت واقع شده است هرگاه

 ديك، بدور و نز بهم خوردن پيمان و الغاي آن را بدشمن اعالم نكند، و خبر نقض پيمان
  خواهد: سالم اين را نمي، تا آنان غافل نشوند، چون ا نرسد، جنگ با آنان حالل نيست

+$ ¨ΒÎ)uρ �∅ sù$ sƒrB ÏΒ BΘöθ s% Zπ tΡ$uŠÅz õ‹ Î7/Ρ $$ sù óΟ Îγø‹s9 Î) 4’n?tã > !# uθ y™ 4 ¨βÎ) ©! $# Ÿω �=Ïtä† tÏΨ Í←!$sƒø:$# ∩∈∇∪_ 
، بهتر است از غدر در برابر  چون بر اساس اسالم وفا در برابر غدر ديگران ]. 58[األنفال: 

كسي را سوي   اگر امير مسلمين  :گويد» السير الكبير «محمد بن الحسن دركتاب  ر،غد
كند، شايسته نيست در اين  پادشاه دشمن بفرستد، تا الغاي عهد و پيمان را به وي اعالم

مگر اينكه وقت  ،كنند، يا باطراف مملكت آنان يورش برند ميان مسلمين حمله غافلگيرانه 
نقض پيمان و الغاي آن را به اطراف  كافي بگذرد، تا اينكه پادشاه دشمن بتواند خبر 

دانستند، كه  مملكت خويش برساند، تا غافلگير نشوند، با اين حال اگر مسلمانان بيقين مي
، پسنديده و مستحب  نداده است خبر، پادشاه بقوم خود  هنوز با گذشت وقت كافي

كنند، چون اين  مطلع كه برآنان حمله غافلگيرانه نكنند، تا اينكه آنانرا از الغاي پيمان آنست
كه از خديعه و نيرنگ  كه بر مسلمين است  . همانگونه كار شبيه به خدعه و نيرنگ است 

  از شبه خديعه و نيرنگ نيز پرهيزكنند. هك پرهيزكنند، برآنان است
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كه مردم قبرص مرتكب حادثه  حكومت عبدالملك بن مروان چنان پيش آمد،  در زمان
كند، لذا با فقيهان عصر  ست پيمان صلح با آنان را ملغي بزرگي شدند، عبدالملك خوا

كرد، ليث بن   سعد و مالك بن انس مشورت بنخود بمشورت نشست از جمله با ليث 
: براستي مردم قبرص متهم به غش و خيانت با اهل اسالم و هواداري  سعد به وي نوشت

$+ فرمايد: و خيرخواه دشمنان رومي هستند و خداوند مي ¨ΒÎ)uρ �∅sù$ sƒ rB ÏΒ BΘöθ s% Zπ tΡ$uŠÅz 

õ‹ Î7/Ρ $$sù óΟ Îγø‹s9 Î) 4’ n? tã >!# uθ y™...∩∈∇∪_  :پيمانشان را لغو كن و يك سال  منلذا بنظر  «]. 58[األنفال
  .»بدانان مهلت بده تا همگي از آن مطلع شوند

: اعطاي امان و پيمان صلح به مردم  كه  مالك بن انس در فتواي خويش نوشت اما
ندارم كه  غيار قديم است و از واليان همواره مورد تاييد قرار گرفته است و سراقبرص بس

كرده باشد، يا آنان را از سرزمينشان بيرون رانده باشد، لذا   هيچ حاكمي پيمانشان را نقض
گردد  كامل   ، تا حجت بر آنان كن بنظر من هرچه زودتر الغاي پيمان و امان را بدانان اعالم 

#)...+ فرمايد: ميچون خداوند  þθ‘ϑÏ? r' sù öΝÎγøŠs9 Î) óΟ èδy‰ ôγtã 4’ n<Î) öΝÍκÌE£‰ ãΒ...∩⊆∪_ ]:عهد و «]. 4 التوبة
. اگربعد از اين اخطار درست رفتار نكردند، و  »پيمانشان را تا آخر مدتشان بپايان بريد

دست از غش و خيانت برنداشتند و خيانتشان به اثبات رسيد، آنگاه بعد از اعالم الغاي 
  گرداند. كني و خداوند ترا پيروز مي مي له، بدانان حم عهد و پيمان و اتمام حجت

   صصصصاز پيمانهاي پيامبر برخي 
يكي از قبايل عرب معاهده صلح و امان بست و اينست نص  »ضمرهبني «با  پيامبر   1

م هذا كتاب محمد رسول اهللا لبني ضمرة، بأنهم آمنون على أمواله« : و متن قرار داد صلح
وأنفسهم، وأن لهم النصر على من رامهم، إال أن يحاربوا في دين اهللا، مابل بحر صوفة، وإن 

 »إذا دعاهم إلى النصرة أجابوه، عليهم بذلك ذمة رسوله، ولهم النصر من برمنهم واتقى  صصصصالنبي
كه بموجب آن مال و جانشان از  ، براي قبيله بنو ضمره  اين نامه محمد رسول خدا است«

كند و قصد ايشان كند، بر مسلمين  مسلمانان در امان است و هركس بدانان حملهطرف 
كنند و نصرت دهند، مگر اينكه با دين خدا بجنگ برخيزند و مدت  كه ايشان را كاري است
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يعني مادام شرايط صلح را بهم نزنند،  -آب دريا پشم را تركند  كه تاين پيمان تا زماني اس
كه  و يكي ديگر از شرايط صلح آنست -حال خود باقي است براي هميشه اين پيمان ب

هرگاه محمد آنان را بياري بخواند بايد بياري او بشتابند و در مقابل در پناه خدا و رسول 
كند،  خواهند بود و عهده ذمه خدا و رسول را دارند و هركس از آنان راه بر و تقوي پيشه

  . » از ياري ما برخوردار است
، پيمان حسن همجواري را با يهوديان  در مدينه استقرار يافت صامبرهمينكه پي -2

  :  اينكه ترجمه آن كه ،  ساختبرقرار 
  اهللا الرحمان الرحيم  بسم
كه بموجب آن مومنان و مسلمانان قريش و   نامه محمد نبي و رسول خدا است اين

ها  كه با آن يشوند وكسان كه بدانان ملحق مي  اهل شهر يثرب و پيروانشان و كساني
  در برابر ديگر مردمان يك امت واحده و متحد هستند:  يكه همگ كنند، مجاهده مي

گيرند و  كه ديه و خونبهاي مقتولين مي باشند، قريش بر حال قبلي خويش مي مهاجرين
  دهند. دهند و اسيران خود را بنيكي و برابر عرف و عدالت در بين مومنان فديه مي مي

اي  سازند وهر طايفه قبلي خويشند وديه قبلي خويش را برقرار مي الهم برح بنوعون
  دهند .  اسيران خود را برابر عرف و به نيكي و عدالت در بين مومنان فديه مي

سازند  بنو الحارث از خزرج بر حال قبلي خويشند و ديه قبلي خويش را برقرار مي و
عدالت در بين مومنان فديه اسيران خويش را برابر عرف و بنيكي و  اي طايفهو هر 

  دهند.  مي
سازند و هر  و بنوساعده برحال قبلي خويشند و ديه قبلي خويش را برقرار مي  

   دهند. مياي اسيران خويش را برابر عرف و به نيكي و عدالت در بين مومنان فديه  طايفه
هر  سازند و برحال قبلي خويشند وديه اوليه و قبلي خويش را برقرار مي وبنو جشم

  دهند.  اي اسيران خويش را برابر عرف و بنيكي و عدالت در ميان مومنان فديه مي طايفه
اي  و هر طايفه سازند يبنونجار بر حال قبلي خويشند و ديه خويش را برقرارم و

  دهند. اسيران خود را برابر عرف و بنيكي و عدالت در ميان مومنان فديه مي
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اي  سازند و هر طايفه ديه قبلي خويش را برقرار مي بنوالنبيت برحال قبلي خويشند و و
  دهند.  مومنان فديه مي اناسيران خود را برابر عرف و بنيكي و عدالت در مي

اي  سازند و هرطايفه بنواوس برحال قبلي خويشند و ديه قبلي خويش را برقرار مي و
  دهند.  برابر عرف و بنيكي و عدالت در ميان مومنان اسيران خويش را فديه مي

مومنان در ميان خود نبايدكسي راكه در زير بار سنگين بدهكاري و عيالواري فرح و  و
در فديه   ، بحال خود بگذارند، بلكه بايد برابر عرف و بنيكي شادي را از دست داده است

  كنند و نسبت به وي بخشش داشته باشند. كمك ، به وي  دادن و ديه دادن
همه مومنان متقي  مومني بدون اجازه او پيمان ببندد. و نبايد با موالي  يمومن هيچ

كند، يا مرتكب گناه وعدوان و  كه از سرشت ظلم پيروي دربرابر متجاوزين از خود و كسي
 فرزندتجاوز و فساد بين مومنان شود، با هم يك دست و بر عليه او هستند، حتي اگر 

را بجاي كافري بكشد و حق  يكي از آنان هم باشد و هيچ مومني حق ندارد كه مومني
ترين مومنان  كند وذمه و عهد خدا يكي است و پائين نداردكافري را برعليه مومني ياري

- حق دارد ذمه وعهد خدا را به هركسي اعطاكند ومومنان موظف به پيروي ازآن هستند 
و مومنان با هم دوست و موالي همديگرند و همپيمان  -يعني اگر بكسي امان داد  

  شوند. ب ميمحسو
،  هركس از يهود تابع ما شود، او از ياري ما و مساوات در رفتار برخوردار است و

يعني دربرابر ظلم و ياري ديگران  - كنند  او ياري رعليهبدون اينكه مورد ستم قرارگيرد يا ب
  . كنيم بر عليه او از او حمايت مي

بدون مومن ديگري در ، هيچ مومني حق ندارد  صلح و سازش با مومنان يكي است و
جنگ درراه خدا، صلح براي خويش برقراركند و ديگرمومنان را درنظر نگيرد، مگر اينكه 

  .)1( اين صلح بعدالت و براي همه باشد

                                         
كند و به مومنان ديگر كاري نداشته  در جنگ هيچ مومن حق ندارد خودش با دشمن سازش يعني  - 1

شود كه اعالن جنگ بر عليه جماعتي از مسلمانان اعالن جنگ بر همه  استنباط مي اينجاباشد. و از 
  ين جهان است و همگي موظف بدفاع هستند. مولفمسلم
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جنگجويان و غازيان ما موظف هستند بنوبه از پي همديگرباشند، و بجاي هم  و
كه در راه خدا ريخته   نخونشا برابر كنند. و همه مومنان در  كنند و نوبت عوض جنگ

گرفتن براي همديگر هستند و  شود، ولي همديگر هستند و موظف به تالفي و انتقام مي
، انتقام بگيرند. و همه مومنان متقي  بايد خون همديگر را كه در راه خدا ريخته شده است

  هستند. آنبر بهترين هدايت و راستترين 
كند و نبايد در  پناه دهد و ازآن حمايت نبايد هيچ مشركي مال و جان قريشيان را و

، حق  يعني مشركان هم پيمان مسلمين -گردد  برابر مال و جان قريشيان مانع مسلمين
وبدون ارتكاب  قتلو هركس مومني را بدون علت وموجب   -حمايت ازقريش ندارند 

شود،  گيرد و بجاي او كشته مي ، بكشد قاتل مورد قصاص قرار مي جرم مشخصي
اينكه ولي مقتول به خونبها وديه راضي باشد و همه مومنين برعليه قاتل هستند و مگر

  از او حق گرفته شود.  اكنند، ت ، جزآنكه بر عليه قاتل قيام براي آنان حالل نيست
كند و بخدا و روز رستاخيز باور  كه بمحتواي اين صحيفه اقرارمي براي هيچ مومني و

گذار و گناهكار را ياري  كه حادثه آفرين و بدعت نيست ، حالل دارد و ايمان آورده است
يا پناه دهد، بر او لعنت خدا و خشم  كند، كسي را ياري كند، يا پناه بدهد و هركس چنين 

  شود.  خدا در روز رستاخيز باد و درآن روز هيچ تصرف و عدلي از او پذيرفته نمي
در آن بخدا و رسول او شما اي مومنان درهرچيزي اختالف داشته باشيد، حكم  و

  گردد. برمي صمحمد
كه درجنگ شركت دارند، بايد درهزينه جنگي سپاه با مومنان سهيم  يهود، مادام وقوم

  باشند، و هرگروه ازآن دو هزينه خويش را بپردازند.
عوف با مومنان يك امت واحده و متحد هستندكه مومنان دين خود و  يهوديان بني و

، مگركسي كه مرتكب ظلم يا جرم  شان خواه خودشان يا موالي رند،ايهوديان دين خود را د
  كند.  تنها خود و خانواده خود را هالك و تباه مي -ظالم وگناهكار  - وگناهي شودكه او

  عوف برخوردارند.   نجار نيز از حقوق يهوديان بني يهوديان بني و
  عوف هستند.  مثل يهوديان بني نيزساعده  يهوديان بني و
  وديان بني جشم نيزمثل يهوديان بني عوف هستند.يه و
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كند يا  كه ظلم عوف هستند، مگركسي بني ثعلبه هم مثل يهوديان بني ويهوديان
از  هكند و جفن گناه شودكه او فقط خود و خانواده خود را هالك و تباه مي مرتكب

عوف هستند و  شطبيه هم مثل خود يهود بني ، وبني  ثعلبه است ثعلبه مانند خود بني بني
خوبي ونيكي غير از گناه است و يكسان نيستند و موالي ثعلبه مانند خود ثعلبه هستند و 

از يهوديان حق خروج از  كس دوستان و همپيمانان يهود مانند خود يهوديان هستند و هيچ
پذيرد و  و جراحت و زخم خون ريزي التيام نمي صمدينه را ندارند، مگر با اجازه محمد

گردد. مگركسي  اش برمي تكب فتي و جنايت شود زيان آن بخود او و خانوادههركس مر
  .  و خداوند با بهترين و نيكوترين اينها است باشد.كه مورد ظلم واقع شده  

كه نفقه و هزينه  كه نفقه و هزينه خويش را بپردازند و برمومنين است بر يهوديان است  
كه در اين صحيفه نامشان  اگركسي با مردمانيكه  خويش را بپردازند و بر همه آنها است

كنند و خيرخواه  كنند و بايد با هم ديگر مشورت  كند همديگر را ياري ، جنگ آمده است
كس بگناه همپيمانش  . و هيچ همديگر باشند و در خوبي و نيكي با همند، نه درگناه و بدي

يعني وقتي مسلمين  -ت كردن از آن ستمديده و مظلوم اس شود، و ياري  بازخواست نمي
كه  و بايد يهوديان مادام - كه جنگ مشروع باشد  كنند، در جنگ همپيمانان خود شركت مي

  كنند، در هزينه و نفقه با مومنان سهيم باشند. در جنگند و جنگ مي
محترم و  تكه نامشان در اين صحيفه آمده اس كساني   ، براي همه داخل شهر يثرب و

كند يعني  ، بدون اينكه زيان برساند يا جنايت يه هركس مثل او استبااحترام است و همسا
گيرد مگر باذن اهل  كسي مورد پناه قرار نمي درضرر و گناه يك حكم ندارند و هيچ حريم 

روي دهد كه دراين صحيفه نامشان آمده  نياي يا نزاع و خالفي بين مردما . و هر حادثه آن
ن ومرجع حل اختالف بدستور خدا و پيامبر او است و خوف فسادي رود، حكم دركارشا

  . كه در اين صحيفه است ترين و نيكوترين چيزي و كسي است است و خداوند با متقي
نبايد پناه داده شوند. و اگركسي به يثرب  ندكن كه قريش را ياري قريش وكساني و
ا ياري كنند و ، بايد همديگر ر كه در اين صحيفه نامشان آمده است كساني كند، همه حمله

هرگاه بصلح و پوشيدن جامه صلح خوانده شوند بايد بپذيرند وآنان نيز بصلح خوانده 
جنگدكه دراين  كه در راه مخالفت با دين خدا مي بپذيرند مگركسي ايدشوند، مومنان نيز ب
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كه حصه خويش را از  پذيرند و بر هركس الزم است صورت مومنان صلح با آنان را نمي
  انجام دهد.جانب خويش 

آمده است  نامشانكه دراين صحيفه  يهود اوس و موالي آنها بمانندكساني هستند، و
درنيكي وخوبي محض ودرخوبي ونيكي با هم برابرند. نه درگناه و بدي و هركس مسئول 

ترين و بهترين چيزي است كه در اين صحيفه  عمل بد خويش است و خداوند با راست
  .  آمده است

در برابر ظالم و گناهكار مسئوليت  وكند  اع از ظالم و گناهكار نميصحيفه دف اين
، مگر اينكه  ندارد و هركس بيرون رود، ايمن است وهركس در مدينه بنشيند ايمن است

كه درآن صورت ايمن نيست وخداوند متقي و نيكوكار را پناه  گناه شود، كند يا مرتكب ظلم
  .)1( ستدهد و محمد رسول خدا ا مي

                                         
تاليف » الوثايق السياسيه في العهد النبوی والخالفه الراشده«بنقل ازكتاب  »الرساله الخالده « از كتاب نقل - 1

  الملل دردانشگاه عثماني حيدرآباد دكن. بين   استاد حقوق محمد حميداهللا حيدر آبادي



 

مان أَي  

-كه بمعني دست راست يعني دست مقابل دست يسري چپ  ايمان جمع يمين است
بستند، هريك از  اند، چون هرگاه مردم پيمان مي است و پيمان را بدان جهت يمين ناميده 

اند بدينجهت پيمانها را  گرفتند و بعضي گفته ديگر را مي ، دست راست يك طرفين پيمان
، بمانند دست راست و يمين  داشت اشياء انها در حفظ و نگهاند چون پيم گفته »ايمان «

  هستند. 
و تاكيد چيزي به وسيله  شرع اسالمي عبارت است از تثبيت و تحقيق در »يمين«ليكن 
اين  -صفات اهللا يعني قسم خوردن بنام اهللا يا بصفات او  يا ذكر صفتي از »اهللا «ذكر نام 

كاري بدان تقويت  خويش را بر انجام كه شخص عزم سوگند خوردن خود عقدي است
  بيك معني هستند.  »قسم «و  »ايالء«و  »، حلف «و  »يمين«بخشد.  مي

  كه بنام اهللا يا صفتي از صفات او باشد يمين وقتي صحيح است

سوگند صحيح نيست مگر با ذكر نام اهللا يا صفتي از صفات او باشد، خواه صفات 
، به كبرياي اهللا قسم  ، به غزت اهللا قسم ند: به اهللا قسمذات يا صفات افعال خدا باشند. مان

اي يا به  . و سوگند به مصحف يا بقرآن يا بسوره به قدرت يا ارادت يا علم خدا قسم
  فرمايد:  كريم خداوند مي . در قرآن است »يمين «اي نيز داخل  آيه

+’ Îûuρ Ï!$ uΚ¡¡9 $# ö/ä3 è% ø—Í‘ $ tΒ uρ tβρß‰ tãθè? ∩⊄⊄∪ Éb>u‘uθ sù Ï !$uΚ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{ $# uρ …çµ ‾ΡÎ) A,ys s9 Ÿ≅ ÷WÏiΒ !$ tΒ öΝä3 ‾Ρ r& 

tβθ à)ÏÜΖs? ∩⊄⊂∪_ ] : ودرآسمان است روزي شما و آنچه به شما وعده « ].23-22الذريات
شود پس قسم و سوگند به پروردگار آسمان و زمين آن مطلب حق است  داده مي

  .»گوئيد كه شما سخن مي همانگونه

+Iξ sù ãΝÅ¡ø% é& Éb>t� Î/ É− Ì�≈t± pR ùQ$# É>Ì�≈tó pR ùQ$# uρ $‾Ρ Î) tβρ â‘Ï‰≈s) s9 ∩⊆⊃∪ #’ n?tã βr& tΑ Ïd‰ t7œΡ # Z�ö� yz ÷Λàι ÷Ψ ÏiΒ $tΒuρ ßøtwΥ 

tÏ%θ ç6ó¡ yϑ Î/ ∩⊆⊇∪_  :پس سوگند به پروردگار مشرقهاي هرسال و «  ].41-40[المعارج
ما پيشي كه ما توانائيم براينكه بهتر از ايشان آوريم وكسي درقدرت از  مغربهاي آن 

  . »كند گيرد و اگر ما بخواهيم اينرا كسي بر ما غلبه نمي نمي
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 »ال، ومقلب القلوب« چنين بود: ص: سوگند پيامبر گفت كه مي از ابن عمر روايت شده
  .»كننده و تغيير دهنده دلها  ، سوگند به دگرگون نه«

 : گفت كرد مي در دعا و نيايش مبالغه مي صگويد: هرگاه پيامبر ابوسعيد حذري
.  »... سوگند بدانكس كه جان ابوالقاسم بدست او است« »والذي نفس أبي القاسم بيده...«

  بروايت ابوداود.

  قسمند  »اقسمت عليك«و  »عمر اهللا«و  »ايم اهللا «كلمات 

است پس قسم و سوگند است و جمله  »و حق اهللا «يا  »واهللا «بمعني  »اهللا ايم« چون
بخدا سوگند  «ها سوگند است چون بمعني  اي حنفي و مالكيهنيز نزد فقه »يمين اهللا«

آيد كه شخص از آن قصد و  گويند وقتي قسم بحساب مي . شافعيه مي است »خورم مي
، يمين منعقد است و سوگند است در  گفت نيت سوگند كند، پس اگربقصد سوگند چنان

  . كه سوگند نيستكه اصح آنست  . از امام احمد دو روايت نقل شده غير آنصورت نه
به حيات خدا و بقاي وي  « درنزد حنفيه و مالكيه سوگند است چون بمعني »عمراهللا «و 
و نيت ، مگر اينكه بدان قصد  اند قسم نيست گفته باشد شافعي و احمد و اسحاق  مي »قسم

اند مطلقاً قسم نيست و  بعضي علما گفته »اقسمت باهللا«و  »عليك اقسمت  «سوگندكند. و 
: اگرسوگند  گفته است كه بدان قصد سوگندكند. مالك اند: وقتي قسم است شتر علماگفتهبي

 يا »اقسمت «:  : اقسمت باهللا اين سخن وي قسم و سوگند است و اگرگفت گفت يادكننده 
  كند. قسم نيست مگر اينكه از آن نيت و قصد قسم »اقسمت عليك«

  هاي معمولي  سوگند خوردن مسلمانان بصورت

  اي تعارفي قسمه

آيد مثال  ، چيزي الزم نمي گفتيم از قسمهاي معمولي مسلمانان قبال در مجلد دوم
حج «يا  »كردم روزه يك ماه بر من باد كاري  اگر چنين «:  اگركسي قسم خورد و گفت

يا  »كاري راكردم حالل بر من حرام باشد اگر چنين  «:  ياگفت :اهللا الحرام بر من باد بيت
. در اينگونه »كاري راكردم تمام مايملك من صدقه و احسان باشد چنين اگر «:  گفت
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، بايد كفاره  سوگندها و امثال آنها اگر خالف قسم رفتار كرد، و سوگند را شكست
اند چيزي نيست و  گفته شكستن يمين بپردازد و ظاهر اقوال علما چنين است و بعضي 

برخالف آنها رفتاركند، بايد چيزي راكه اند اگر  گفته آيد. وبرخي چيزي بروي الزم نمي
  بدان متعهد و ملتزم شده است انجام دهد. 

خوردن باينكه او از اسالم بيزار و   قسم خوردن باينكه او مسلمان نيست يا قسم

  بري است 

كار را بكند يا از خدا و  ، اگراين كه او يهودي يا نصراني است اگر كسي سوگند خورد،
كار را انجام داد، جماعتي از  ، آن  ر اين كار را بكند، و بعد آنبدور است اگ صپيامبر

اند اين قسم نيست وكفاره ندارد چون اين سخنهاي او بمعني  علما از جمله شافعي گفته
  . تهديد و زجر شديد است

من حلف «:  گفت صكه پيامبر ابوداود و نسائي بنقل از بريده و او از پدرش آمده است
االسالم فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا فلن يرجع إلى االسالم  فقال: إني برئ من

گويد او . اگر دروغ  ء هستم : من از اسالم بيزار و بري هركس قسم خورد وگفت« »سالما
گفت بسالمتي كه مسلمان نيست و اگر راست   گفته و مجازاتش آنست كه  همانطور است

از چنين قسمي آن باشد كه آن كار را نكند با اين  اگر مقصودش -گردد  به اسالم برنمي
و از خدا استغفار  ص شود و بايد بگويد: ال اله اال اهللا محمد رسول اهللا سوگندكافر نمي

نعوذ  كار را انجام دهد با اين قسمش ( كند و توبه نمايد و اگر مقصودش آن باشدكه آن
  . »شود كافر مي  ) باهللا

 »من حلف بغير ملة االسالم فهو كما قال« : گفت صرگويد پيامب ثابت بن ضحاك 
شود و او برابر قسمش  هركس بغير از دين اسالم سوگند خورد با او آنگونه رفتار مي«

  . »است
كلمات قسم هستند و اگر  گويند اينگونه حنفيه و احمد و اسحاق و سفيان و اوزاعي مي

  . آنان قسم استگفتار   قسم بدروغ واقع شود، بايدكفارت بدهد و اين

  قسم بغير خدا حرام است و ممنوع 
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هرگاه بغير از ذكرنام اهللا يا يكي از صفات او قسم منعقد نشود، پس سوگند بغير آن 
كه بدان قسم خورده شده است و  حرام است چون قسم بمعني تعظيم چيزي است

ص خدا است و قسم يك نوع عبادت است و خا - ها اختصاص به اهللا دارد  گونه تعظيم اين
يا قسم به اولياء  صپس هركس بغير اهللا و صفات او قسم بخورد، مانند قسم به پيامبر -

اهللا يا قسم به پدر يا مادر يا كعبه يا هر چيزي ديگركه باشد، قسم او صحيح نيست و 
اي نيست ولي چون چنين تعظيمي  شود و اگر چنين قسمي بشكند بروي كفاره منعقد نمي

  گردد:  گناهكار مي ،  ا قايل شده استرا براي غير خد
اي  عمر خطاب را در ميان قافله صكه پيامبر از ابن عمر روايت شده است -1
أال إن اهللا عز وجل « آنان را صدا زد: صكه پيامبر  خورد، كه او به پدرش سوگند مي ، يافت

گاه باشيد خداي هان آ« »فمن كان حالفا فليحلف باهللا أو ليصمت.ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم
  كند از اينكه بپدرانتان سوگند بخوريد. هركس  بزرگ شما را نهي مي

:  . عمر گفت»خواهد سوگند بخورد يا بخداي سوگند بخورد يا ساكت شود مي  
پدرانم سوگند  »اباء «شنيدم ديگر به  صبخداي سوگند از وقتي كه اين سخن را از پيامبر

  . كنم رم و نه اينكه آن را از ديگري نقلنخوردم نه اينكه خود بپدر قسم بخو
عبداهللا  »ال، والكعبة« گويد: خورد، و مي كه قسم مي عبداهللا ابن عمر از مردي شنيد، -2 

هركس بغيراز « »من حلف بغير اهللا فقد أشرك« : گفت كه مي شنيدم ص: من از پيامبر گفت
  . » اهللا سوگند بخورد براستي مرتكب شرك بخدا شده است

من حلف منكم فقال في حلفه: بالالت والعزى: « : گفت ص: پيامبر گفت  بوهريرها -3
هركس سوگند خورد و « »ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق.فليقل: ال إله إال اهللا

كفاره آن را بدهد و هركس  : ال اله اال اهللا گفت به الت و عزي سوگند باگفتن درسوگندش 
  . »ا تو قماركنم دركفاره آن صدقه بدهد: بيا تا ب گفت بدوست خود

يعني بغير  -كه به امانت  هركس« »من حلف باالمانة فليس منا«ابوداود آورده است   -4
  . » او برراه و طريقه ما نيست - خدا هر چيزي باشد حتي امانت قسم بخورد 

وال  - ام أي االصن - ال تحلفوا بآبائكم وال بأمهاتكم وال باالنداد« : گفت صپيامبر -5
بپدرانتان و مادرانتان و ببتها سوگند نخوريد. و « »تحلفوا إال باهللا وال تحلفوا إال وأنتم صادقون
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- كه صادق و راستگو هستيد  سوگند نخوريد مگر بنام اهللا و سوگند نخوريد مگر در حالي
  . ابوداود و نسائي آن را از ابوهريره روايت كرده اند.  » - قسم دروغ نخوريد  

  م خوردن بغير از اهللا بدون اينكه براي آن تعظيم قايل شود قس

كه قسم بخداوند بقصد  . همانگونه از قسم بغير خدا بقصد تعظيم آن نهي شده است
، ولي اگركسي در قسم خوردنش بغير از خدا، مقصودش تعظيم آن  تعظيم خدا است

چون مشابهت به تعظيم  ، نباشد، بلكه منظورش تاكيد سخن باشد، آن مكروه است نه حرام
 »أفلح وأبيه« : در پاسخ آن اعرابي گفت ص. چون پيامبر خدا دارد و مشعر بدان است

  .»بجان پدرش رستگار شد«
، برزبان عربها  ، براي تاكيد كالم بدون قصد تعظيم : اينگونه قسمهاي عادي گفت بيهقي  

  . اسخ رضايت بخش است: اين پ شد، و نووي هم اين راي را تاييد كرد وگفت جاري مي

  سوگند خوردن خدا بمخلوقات خودش 

عادت عربها برآن بودكه سخن آغاز شده به قسم را مورد اهتمام قرار دهند، و 
فهماند،  گوينده با قسم خود مي كردند كه  گوش دهند، و خاموش شوند، چون فكر مي بدان

خوردكه سخن خويش  خواهد بگويد، مهم است و او بدان جهت قسم مي كه مي كه مطلبي
كه خداوند  ، ، در ميان عربها است را تاكيد بيشتري ببخشد و با توجه بدين احساس عمومي

#ú...Éβ+ خورد. مانند: كريم بچيزهاي زيادي از مخلوقات خود قسم مي در قرآن u ö� à)ø9 $# uρ 

Ï‰‹Éf yϑø9$# ∩⊇∪_  :و]. 1[ق +Ä§÷Κ¤±9 $# uρ $ yγ8 pt éÏuρ ∩⊇∪_  :و]. 1[الشمس +È≅ ø‹©9 $# uρ #sŒÎ) 4ý øótƒ ∩⊇∪ 

Í‘$ pκ̈]9 $# uρ # sŒÎ) 4’©?pg rB ∩⊄∪_  :كه اين  و امثال اينگونه قسمها. و اين دليل برآنست ].2- 1[اليل
آيد، داراي حكمت و  ، مطلبي كه بدنبال آنها مي چيزهايي كه بدانها سوگند ياد شده است

، براي پند و عبرت و  لوقاتباشند. از جمله توجه بدين اشياء و مخ هاي فراواني مي فلسفه
  دقت و تامل درآنها، تا راه صواب را درآنها بيابند.
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كالم خدا است و تمام  ، تا بما بفهماندكه قرآن كريم سوگند خورده است خداوند بقرآن
كندكه آنها بندگان  ، تا بيان باشد وبفرشتگان سوگند خورده است ، درآن مي وسايل سعادت

  خدايند، و خداياني نيستند كه قابل پرستش باشند. و آفريدگان خاضع و مطيع
، چون داراي فوائد و منافع  و به خورشيد و ماه و ستارگان سوگند خورده است

بيشماري هستند، و تغيير حالت آنها از حالي بحالي ديگر، داللت بر حدوث و مخلوق 
يم و درستكار است و كه حك بودن آنها دارد، و بنابر اين خالق و صانع و آفريدگاري دارند،

  . غفلت از شكر وي جايز نيست و توجه بوي الزم است
. چون همه آنها از  و قلم و آسمان و برجهايش سوگند خورده است »طور « وبه باد و

  باشد. باشند و دقت و تفكر در آنها واجب مي آيات خداوند مي
، مهمترين آنها  ده استكه قسم به آنها ياد شده و بخاطر آنها سوگند خور و اما چيزهائي

و رستاخيز اجساد مردگان بار ديگر  صوحدانيت خداوند است و رسالت و نبوت پيامبر
باشند، كه بايستي  باشند، چون همه اينها اساس و زير بناي دين اسالم مي و روز قيامت مي

در اعماق جان مومنان ريشه بدوانند، و قسم خوردن به مخلوقات از جمله چيزهائي 
  ه بخداوند اختصاص دارد و غير ك است

ها صحيح نيست كه  خداوند حق ندارند، بمخلوقات خدا سوگند بخورند. و ما انسان
  . جز به اهللا و صفتي از صفات او قسم بخوريم

  شرط يمين و قسم و ركن آن 

كه قسم خورنده بايد حداقل بالغ مسلمان مختار باشد و  از جمله شرايط قسم آنست
خورد،امكان انجام دادن آن را داشته باشد و اگر از روي اكراه  م ميكه برآن قس چيزي

  .  ، الفاظ مستعمل درآن و تلفظ بدانها است شود و ركن آن واجبار، قسم بخورد، منعقد نمي

  حكم قسم خوردن   

، انجام دهد تا  كه قسم يادكننده چيزي را كه برآن قسم خورده است حكم يمين آنست
كند، تا شكننده قسم و گناهكار محسوب  ، يا از انجام آن خودداريصادق و نيكوكار باشد

  گردد. نشود تاگناهكار نشود وكفاره آن واجب
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  اقسام قسمها و سوگندها 

قسم   -3قسم منعقده يا جدي   -2قسم لغو   - 1شوند:  قسمها به سه دسته تقسيم مي
  . كردن حقي غموس يا قسم دروغين بمنظور پايمال

  آن   كمسوگند لغو و ح  

:  مانند سوگندهاي تعارفي  ، ، بدون قصد سوگند خوردن يمين لغو: سوگندي است
كه شخصي قصد قسم  بخداي بايد بخوري يا بنوشي يا بيائي وامثال اينگونه تعارفات

  باشند. خوردن ندارد، بلكه از سخنان ساقطه و بيهوده مي

.āω ãΝä+ : از حضرت عايشه روايت است كه اين آيه ä‹Ï{# xσãƒ ª! $# Èθ øó ‾=9 $$ Î/ þ’ Îû 

öΝä3ÏΨ≈yϑ÷ƒr&...∩⊄⊄∈∪_ ]:خداوند شما را با قسمهاي لغو و غيرجدي و بدون قصد «]. 225 البقرة
 .»وكال واهللا .وبلى واهللا. ال واهللا « : . درباره قول مردي نازل شد كه گفت»كند مواخذه نمي

  .  بروايت بخاري و مسلم و ديگران
كه شخص بر چيزي  يمين لغو آنست «اند:  گفته  و اوزاعيمالك و علماي حنفي و ليث 

، پس  شودكه خالف آن است ، سپس ظاهر مي كند، راست است گمان  قسم بخورد كه 
  اند.  . از احمد دو روايت مانند هر دو مذهب روايت شده »آيد خطاء از آب درمي

  كفاره و مواخذه ندارد.  كه   حكم چنين قسمي آنست

  سوگند جدي و حكم آن  يمين منعقده و  

، بقصد و به جد، بدان اقدام  كه قسم يادكننده ، سوگندي است اين نوع يمين و قسم
، پس سوگند عمدي و مقصود و جدي است و يك سخن لغو  كند و برآن مصمم است مي

كه بر زبان جاري شود، و جنبه تعارف و عادت داشته باشد  ، و بيهوده و بدون قصد نيست
  . جدي است كامال بلكه 

،  كه شخص بركاري قسم بخورد كه در آينده اند يمين منعقده وجدي آنست گفته برخي
  آن را انجام دهد يا انجام ندهد.
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كه اگر آن را بشكنند و بمقتضاي آن عمل نكنند، واجب  حكم چنين قسمي آنست

.āω ãΝä+ فرمايد: كفاره و تاوان آن را بدهند. خداوند مي  كه است ä‹Ï{# xσ ãƒ ª! $# Èθøó ‾=9 $$ Î/ þ’ Îû 

öΝä3ÏΨ≈yϑ÷ƒr& Å3≈s9 uρ Νä. ä‹Ï{# xσ ãƒ $oÿÏ3 ôMt6 |¡x. öΝä3 ç/θè=è% 3 ª! $# uρ î‘θ à xî ×ΛÎ=ym ∩⊄⊄∈∪_ ]:225 البقرة .[
كه قلبتان  كند ولي درقسمهائي خداوند شما را با قسمهاي لغو و بدون قصد، مواخذه نمي«

كند و خداوند آمرزنده و  مواخذه ميكند و بر آن تصميم داريد، شما را  قصد آن را مي
  فرمايد: . و باز هم مي » درستكار است

+Ÿω ãΝä. ä‹ Ï{# xσ ãƒ ª! $# Èθ øó‾=9 $$ Î/ þ’ Îû öΝä3ÏΖ≈yϑ÷ƒ r& Å3≈s9 uρ Νà2ä‹ Ï{# xσ ãƒ $ yϑÎ/ ãΝ›?‰ ¤)tã z≈yϑ÷ƒF{ $# ( 
ÿ…çµ è? t�≈¤ s3 sù ãΠ$yè ôÛÎ) Íο u� |³tã tÅ3≈|¡ tΒ ôÏΒ ÅÝy™÷ρ r& $tΒ tβθ ßϑÏè ôÜ è? öΝä3ŠÎ=÷δr& ÷ρr& óΟßγè? uθ ó¡ Ï. ÷ρ r& ã�ƒÌ� øt rB 7π t6s%u‘ ( 

 yϑsù óΟ ©9 ô‰ Ågs† ãΠ$u‹ÅÁ sù Ïπ sW≈n=rO 5Θ$−ƒr& 4 y7Ï9≡sŒ äο t�≈¤ x. öΝä3 ÏΨ≈yϑ ÷ƒr& #sŒÎ) óΟçFø n=ym 4 (# þθ Ýà x ôm$# uρ öΝä3 oΨ≈yϑ ÷ƒr& 4 
y7Ï9≡x‹ x. ß Îit7ãƒ ª!$# öΝä3s9  Ïµ ÏG≈tƒ# u ÷/ä3 ª=yè s9 tβρã� ä3 ô±n@ ∩∇∪_ ]خداوند شما را به « ].89 ملائدة:ا

كند ولي شما را برشكستن قسمهاي منعقده و  قسمهاي لغو و غيرعمدي مواخذه نمي
كه چنين قسمي را بشكند و  كسي  كند.كفاره و تاوان جدي و مصممانه مواخذه مي
كه  كه ده نفر مستمند را اطعام دهد از غذاي متوسطي بمقتضاي آن عمل نكند، آنست

اي را آزادكند و اگر آنها را نداشت و  خورند يا بده نفر لباس بپوشاند يا بنده خودشان مي
كفاره و تاوان سوگندهايتان اگر بمقتضاي آنها عمل  نيافت سه روز روزه بگيرد اينست

كنيد يعني بمقتضاي آنها  نكرديد. هرگاه قسم خورديد، سوگندهاي خويش را حفظ
كند باشدكه  حكام خود را براي شما بيان ميكنيد، اين چنين خداوند آيات و ا عمل

  .  »شكرگزار باشيد 

  آن   يمين غموس و حكم

نيز گويند، عبارت است از سوگند دروغي كه بمنظور  »صابره «كه آن را   يمين غموس
كه بقصد فسق و فجور و خيانت  شود، يا سوگندي است كردن حقوق ديگران ادا مي پايمال
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 )1(باشند، و كفاره و تاوان ندارند كبيره مي  گناهان  سمها از جملهگونه ق شود. اين خورده مي

، كه كفاره و تاوان داشته باشد و  گناه اين گونه قسمها بزرگتر و بيشتر از آن است چون
اند، چون كسي راكه چنين قسمهائي بخورد، او  ، ناميده شده بدينجهت غموسه= فرو برنده

شوند و از چنين قسمي توبه  نجه آتش دوزخ ميبرند و موجب شك را در جهنم فرو مي
گونه قسمها حقوقي ضايع شده باشد رد حقوق بصاحبان آن  واجب است و اگر بر اثر اين

  .خداوند مي فرمايد: نيز واجب است

+Ÿωuρ (# ÿρä‹ Ï‚ −Gs? öΝä3uΖ≈yϑ÷ƒ r& KξyzyŠ öΝà6 oΨ ÷� t/ ¤Α Í” tIsù 7Πy‰s% y‰ ÷èt/ $ pκÌEθ ç6èO (#θ è%ρä‹ s? uρ u þθ�¡9 $# $ yϑÎ/ 

óΟ ›?Šy‰ |¹ tã È≅‹Î6y™ «! $# ( ö/ä3s9 uρ ë># x‹ tã ÒΟŠÏàtã ∩⊆∪_  :و سوگندهاي خود را «]. 94[النحل
وسيله تقلب و خيانت و نفاق در ميان خود قرار ندهيد، مبادا گامهاي ثابت بر اثر ايمان 

اي شما گردد و بخاطر بازداشتن مردم از راه خدا آثار سوء آن را بچشيد و بر شما، متزلزل 
  . »عذاب عظيم خواهد بود 

خمس ليس لهن «:  گفت صاند كه پيامبر احمد و ابوالشيخ از ابوهريره روايت كرده -1
 »كفارة: الشرك باهللا، وقتل النفس بغير حق، وبهت مؤمن، ويمين صابرة يقطع بها ماال بغير حق

كند:  ها را جبران نميكه هيچ چيزآن گناه آنها آنقدر بزرگ است پنج چيز كفاره ندارد يعني«
كه  كسي بناحق و بهتان زدن به مومن و قسم بدروغ شريك براي خدا قرار دادن وكشتن

  .»كنند يا ازديگري قطع كنند بوسيله آن مالي را بناحق براي خودكسب
الكبائر: االشراك باهللا، « : گفت صكه پيامبر كرده  بخاري از عبداهللا بن عمرو روايت -2

گناهان كبيره عبارتند از: شريك براي خدا « »وقتل النفس، واليمين الغموس وعقوق الوالدين،
كسي بناحق و سوگندن بدروغ براي پايمال كردن  قرار دادن و نافرماني والدين و كشتن

  . »حقوق ديگران 
من حلف على يمين مصبورة كاذبا «:  صابوداود بنقل از عمران بن حصين بنقل از پيامبر

كند، خودش  هركس سوگند بدروغ ياد كند تا حقوقي را پايمال« »عده منفليتبوأ بوجهه مق
  . »كند جايگاه خويش را در دوزخ آماده

                                         
  احمد آن را مي گويند.امام شافعي و روايتي از امام  - 1
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  مبناي قسمها و سوگندها بر عرف و نيت استوار است  

كار سوگندها برعرف و عادات رايجه مردم است نه بر معاني لغوي و نه بر 
قسمش ت نخورد و ماهي خورد، گوش ، پس اگركسي سوگند خورد كه  اصطالحات شرعي

شكسته نشده است و خالف مقتضاي سوگند خود رفتارنكرده است اگرچه خداوند ماهي 
، ماهي نيز بوده باشد، يا  ، مگر اينكه شخص مرادش ازگوشت را نيزگوشت نام نهاده است

  اينكه در عرف قوم او معموال گوشت را بر ماهي نيز اطالق كنند. 
كرد و در نيت و قصد خود، چيزي ديگر اراده  ورد و توريه اگركسي برچيزي قسم خ

. مگر اينكه ديگري او را بر چيزي  ، نه الفاظش كرده باشد، نيت و قصد او معتبر است 
، بلكه نيت و قصد قسم دهنده معتبر  سوگند دهدكه دراين صورت نيت او معتبرنيست

  خواهد ، اگر چنين نباشد سوگند در دادگاه و داوري سودي ن است
خورد  كه سوگند مي كسي : در همه احوال در سوگند نيت  گفته است . نووي  داشت
كه بر وي وارد  كسي را سوگند دهد يا نايب او دردعوي كه قاضي ، مگر وقتي  معتبراست
، دراين صورت نيت قاضي و نايب او معتبراست و دراين صورت توريه  شده است

شود و قسمش  صحيح است وگناهكار نمي صحيح نيست و در احوال ديگر توريه
شود. اگر چه براي امر باطلي و حرام باشد. دليل بر اينكه در سوگند خوردن  شكسته نمي

، مگر اينكه ديگري او را قسم دهد روايتي است از  خورد معتبر است كه قسم مي كسي نيت
بيرون  صپيامبر : ما بقصدديدار گفت كه   ابوداود و ابن ماجه بنقل از سويد بن حنظله

رفتيم و وائل بن حجر با ما بود و يكي ازدشمنانش اورا گرفت و مردم پرهيز داشتند از 
، لذا او را رها  كه او برادر من است و وائل نيست اينكه قسم بخورند و من قسم خوردم 

كه همراهان پرهيز داشتند از اينكه  رفتيم و بوي خبر دادم  صكرد، سپس بخدمت پيامبر
: تو راستي را  گفت ص. پيامبر كه او برادر من است  بخورند و من قسم خوردمقسم 
كسي  . و دليل بر اينكه هرگاه  » مسلمان برادر مسلمان است« »المسلم أخو المسلم«:  گفتي

، روايتي است كه مسلم و ابوداود و ترمذي از  را قسم بدهند نيت قسم دهنده معتبر است
در سوگند « »اليمين على نية المستحلف« : گفت صكه پيامبراند  ابوهريره روايت كرده

يمينك على ما يصدقك « : . و در روايتي ديگر آمده است » دادن نيت قسم دهنده معتبر است
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كه صاحب و رفيق تو تو را بر آن  سوگند خوردن تو بر چيزي معتبراست« »عليه صاحبك
  دهد.  ي است و او را قسم ميكه طرف دعو  كسي است  . و مراد از صاحب»تصديق كند

  شود  در حال نسيان و خطاء سوگند شكسته نمي

كار را انجام داد يا  كاري را نكند، سپس از روي فراموشي آن  اگركسي قسم خورد كه 
 فرمود: صشود، چون پيامبر شود و گناهكارنمي بخطا مرتكب آن شد، قسم او باطل نمي

خداوند فراموشي و خطاء و « »نسيان وما استكرهوا عليهالخطأ وال :إن اهللا تجاوز لي عن أمتي«
  فرمايد: .. و خداوند مي » اند، از امت من درگذشته است كه بر آن مجبور شده كاري
شويد برشما  كه به خطاء مرتكب مي دركاري« »وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به«

  . »گناهي نيست

  جرا نيست كه به اكراه سوگند خورد، الزم اال كسي  قسم   

كه بدان وفا كند و   اگركسي باجبار وادار به سوگند خوردن بر چيزي شود، الزم نيست
كه در مبحث نسيان   بعلت همان حديثي )1(شود اگر بمقتضاي آن عمل نكرد گناهكار نمي

. بعالوه كسي كه باكراه و اجبار وادار بكاري شود. از او اراده سلب شده است و  گذشت
گويندكه  گانه فقهي مي . لذا پيشوايان بزرگ سه ب سقوط تكليف استسلب اراده موج

گويد  كه مي  شود بخالف ابوحنيفه كه مجبور شود، اصال منغقد نمي يمين و سوگند كسي
  شود.  منعقد مي

  استثناء در سوگند خوردن 

شود يعني با  كه در قسم خود بگويد: ان شاء اهللا او استثناء كرده و گناهكار نمي كسي
اگر  «:  گفت صدهد. ابن عمر گويد: پيامبر ترك عمل بمقتضاي سوگند كفاره نمي

                                         
: اگر بر ترك چيزي سوگند خورده باشد، مرتكب آن شود و اگر بر فعل  گناهكار شدن در قسم آنست  - 1

كند. خالصه بمقتضاي سوگند عمل نكند خواه فعل يا ترك  چيزي قسم خورده باشد، آن را ترك
  باشد.
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. احمد و  » بر او گناهي و نقض سوگند نيست: ان شاء اهللا سوگندي ياد كرد و گفت
  . اند و ابن حبان بصحت آن راي داده است كرده ديگران اين روايت را نقل

  تكرار سوگند 

را تكراركرد، سپس بمقتضاي آن عمل نكرد و اگركسي بريك چيزيا چند چيزسوگند 
گويند: براي هر قسمي بايد  كرد، ابوحنيفه و مالك و روايتي از احمد مي قسم را نقض

اند اگركسي چند قسم خورده باشد و سبب  گفته كفاره جداگانه بدهد و علماي حنابله  يك
كفاره براي همه آنها  د، يككفاره يكي از آنها باشن آنها يكي باشد و اين تكرار قبل از دادن 

كافي است چون همه از يك جنس هستند ولي اگر سبب سوگند يكي نباشد مانند سوگند 
بخدا و ظهار، درآن صورت چون موجب كفاره از يك جنس نيستند بايد كفاره هركدام 

  جداگانه داده شود. و در هم تداخل ندارند. 

  كفاره و تاوان سوگند

كفر است بمعني ستر و پرده پوشي و در اينجا مقصود از   كفاره صيغه مبالغه  كلمه
كند و اثر مواخذه  پوشاند و جبران مي كه بعضي ازگناهان را مي كفاره اعمالي است

كه سوگند  ، وقتي برد.كفاره سوگند جدي و منعقده گناهان را دردنيا و آخرت از بين مي بدان
  : ير است خورنده بمقتضاي آن عمل نكند، بشرح ز

  اطعام دادن  -1
  لباس پوشانيدن -2
اي بنا باختيار شخص و اگر هيچ يكي از آن سه را نتوانست بايد سه  آزادي برده -3

روز روزه بگيرد. اين سه چيز كه شمرده شد، بترتيب تصاعدي است از نظر فضيلت يعني 
  . ترين آزادي بنده است ترين آنها اطعام و متوسط لباس و عالي پايين
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∩∇∪_ ]:گونه سوگندها عبارت است از خوراك دادن به ده نفر  ... كفاره اين« ].89 املائدة
ه دادن به ده نفر دهيد يا جام كه به خانواده خود مي  مستمند از غذاي معمولي و متوسطي

كار نتوانست سه   ، اما اگر كسي هيچ يك از اين سه اي ازمستمندان و يا آزاد كردن برده
  كه مي خوريد، سوگندهاي خود را حفظ روز روزه بگيرد. اين كفاره سوگندهايي است

  . »كند تا شكر او را بجاي آوريد كنيد. خداوند اين چنين آيات خود را براي شما بيان مي

  كفاره  سفه فل

خلف وعده و عدم وفاي بوعده است پس كفاره  -حنث  -عدم عمل بمقتضاي سوگند 
  . و تاوان براي جبران آن الزم و واجب است

  اطعام 

هيچ نص شرعي مقدار طعام و نوع آن را بيان نكرده است و دراينگونه موارد ميزان و 
دهد از نوعي و  يكه شخص م كند، پس طعامي نوع آن را عرف و عادت تعيين مي

ترين طعام هنگام  دهد كه نه از عالي كه معموال به اهل خانواده خود، مي ، اي است باندازه
خورد. پس  گاهي خود مي كه ترين طعامي است جشن و مناسبتها است و نه از پايين

، پايينتر از آن  گندم است گوشت و سبزي و نان اش  اگركسي معموال طعام غالب خانواده
، بلكه بايد مثل آن يا بهتر از آن باشد. چون مثل حد وسط است و اگر عاليتر  يستجايزن

. طبيعي است كه اين اطعام با اشخاص و  باشد مثل و باالتر از آن دارد و اشكالي نيست
  . كند و بستگي به عرف هركس و هر محلي است مناطق و كشورها، فرق مي

غير افي است ولي در شهرهاي ديگر زندگي ك  »مد «گفته است در مدينه يك  اما مالك  
، برابر زندگي خويش اطعام كنند.  از زندگي ما را دارند، بايد از حد وسط غذا و طعام

ôÏΒ ÅÝy™÷ρ+ گويد: چون در آيه مي r& $ tΒ tβθ ßϑÏè ôÜè? öΝä3ŠÎ=÷δ r& _.  و مذهب داود و يارانش چنين
  . است



  1973     أيمان
  

  

بايد مسلمان باشند ولي ابوحنيفه فقيران اند كه اين افراد مستمند،  كرده فقيهان شرط 
گويد اگر مستمندي را ده روز اطعام كردكافي  داند. ابوحنيفه مي اهل ذمه را نيز جايز مي

  شود.  اندكافي نيست بلكه اين ده روزه يك نفر محسوب مي گفته است و ديگران 
دار طعام از كه استطاعت و توان مالي داشته و اين مق  كفاره اطعام بركسي واجب است

نفقه خود و افراد تحت تكفلش زيادي باشد. بعضي از علما حد استطاعت را پنجاه 
  . گفته و يا بقول نخعي بيست درهم  كه قتاده  اند آنگونه گفته درهم

  لباس 

 كه  ، شود و حداقل آن لباس جامه معمولي يك مرد فقير است كه لباس ناميده مي آنچه
. پس يك پيراهن بلند و  ر آيه به حد متوسط مقيد نشده استكند، چون لباس د كفايت مي 

. كاله يا  كه عبا يا بيجامه شلوار و رداء كافي است ، همانگونه  بيجامه شلوار كافي است
اند:  گفته كند، حسن بصري و ابن سيرين كفايت نمي عمامه يا كفش يا منديل يا حوله 

كه  اي  گفته عمامه  . سعيد بن المسيب كه واجب است دو جامه زير و باالپوش است آنچه
اند، يك  گفته . عطاء و طاوس و نخعي  كافي است كه بر خود پوشد، بر سرپيچد و عبائي 

 گفته براي هر ، ابن عباس كه كامال او را بپوشاند مانند مالفه يا رداء كافي است  اي جامه
  . كافي است  مسكين عبائي يا ردائي

اي بدهد كه شرعاً و  اند بايد بهر مستمندي از زن و مرد جامه امام مالك و احمد گفته
  بر حسب حال خود بتوانند درآن نماز بخوانند.

  آزادي بنده   

المنذر آزادي يك برده از بند عبوديت بطور  بنا بر راي ابوحنيفه و ابوثور و ابن
كن . لي كافي است حتي اگركافر هم باشد، چون درآيه بصورت مطلق آمده است مطلق

جمهور علماگويند برده آزاد شده بايد مومن باشد، چون مطلق در اين آيه بر مقيد دركفاره 
  . آمده است »تحرير رقبة مؤمنة« قتل خطاء و ظهار قياس و حمل مي شود كه آنجا:

  روزه بهنگام عدم استطاعت   
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كه سه روز  هركس نتوانست يكي از آن سه چيزقبلي را انجام دهد، بروي واجب است
، نتوانست سه روز روزه بگيرد،  روزه بگيرد. اگربنا بيك عذر شرعي مانند بيماري و غيره

بايد نيت و قصد كند كه بهنگام استطاعت آن سه روزه را بگيرد و اگر نتوانست عفو 
، تتابع و پشت سرهم بودن درآن سه  شود. چون عفو خدا وسيع است خداوند شاملش مي

، اينكه حنفيه و حنابله تتابع را شرط  يا متفرقه جايز است روزه شرط نيست بلكه پي درپي
كه در بعضي قراتها آمده است شاذ و غير  » متتابعات«كلمه  . چون  اند، صحيح نيست دانسته

، قرآن نيست و حديث  ، چون قرائت شاذه معروف است و بدان استدالل درست نيست
  . روايت نشده است صصحيح نيز در تفسيرآيه از پيامبر

  كفاره  پرداخت قيمت  

كفاره را ازقبيل اطعام يا لباس  گانه بغير از ابوحنيفه دادن و پرداخت قيمت پيشوايان سه
  دانند. دانند ولي ابوحنيفه جايز مي راكافي نمي

  كفاره پيش از نقض قسم يا بعد از آن  پرداخت 

نكند و  كه بمقتضاي آن عمل شود، كفاره قسم واجب مي باتفاق همه فقها، وقتي
پيش  »حنث «تواند قبل از اينكه  پيش آيد و اينكه آيا شخص مي »حنث «باصطالح فقها 

كند و برخالف مقتضاي قسم خود  كند، آنوقت خلف وعده  كفاره آن را پرداخت آيد،
رفتاركند؟ جمهورفقها براين هستندكه اين عمل جايزاست و همين طور بعد از آن نيز 

من حلف على يمين «و ابوداود و ترمذي در حديث آمده است جايز است و بروايت مسلم 
هركس بر چيزي سوگند خورد، سپس « »فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل

كفاره سوگندش را بپردازد و آنچه  ، كه عدم وفاي بدان برايش بهتر است تشخيص داد،
  .»برايش بهتر است انجام دهد

  . كفاره دادن پيش از عدم وفا به سوگند جايز است  كه در اين حديث اشاره شده است
، آنگاه بر خالف  كفاره را پرداخت ، هرگاه پيش از شكستن قسم و عدم وفاي بدان

كفاره پيش از آن بمانند   ، چون با پرداخت مقتضاي قسم رفتار كرد شروع درگناه نيست
تاخير كفاره نيز جايز يك عمل مباح درآمده است و باز بموجب روايت ديگري از مسلم 
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هركس بر چيزي « »من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها، وليكفر عن يمينه« : است
، برايش بهتر  كردن سوگند خورد و تشخيص دادكه عدم وفاي بدان و برخالف آن عمل

.  »كفاره يمين خود را بپردازد كار را كه برايش بهتراست انجام دهد، سپس  ، آن است
كسي با عملش مرتكب معصيت شده و احتمال دارد كه پيش ازكفاره  اند: چنين وگفته

كفاره پيش   بپرداخت صبميرد، شايد با توجه بدين فلسفه و حكمت بوده است كه پيامبر
چون اگر قبالكفاره را بدهد اصال معصيتي را  - از ارتكاب معصيت ارشاد فرموده است 

ويد كفاره حتما بايد بعد از ارتكاب معصيت شكستن گ ابوحنيفه مي -مرتكب نشده است 
كند. و براي ابوحنيفه معني اين فقره از  قسم باشد. چون آنوقت موجب آن تحقق پيدا مي

كند و  كفاره   كه قصد پرداخت  آنست »... فليكفر عن يمينه، وليفعل الذي هو خير « : حديث
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  . ... ولي قول اول ارجح است كردي . يعني هرگاه اراده خواندن قرآن »الشيطان الرجيم بگو

  عدم وفا بسوگند بجهت مصلحت جايز است   

كند، ولي اگر مصلحت بهتري  خورد، بمقتضاي آن عمل كه سوگند مي كسي اصل آنست
كند و بخالف آن عمل كند وكفاره  ديد، مي تواند از آن عدول را درعدم وفا بدان مي

Ÿω+ پرداخت نمايد. خداوند گويد: uρ (#θè=yè øg rB ©! $# Zπ|Ê ó� ãã öΝà6ÏΨ≈yϑ÷ƒX{ χ r& (#ρ •�y9 s? (#θà)−G s? uρ 

(#θ ßsÎ=óÁ è? uρ š÷t/ Ä¨$̈Ψ9 $# 3 ª! $# uρ ìì‹Ïÿxœ ÒΟŠ Î=tæ ∩⊄⊄⊆∪_ ]:نام خدا را در معرض «]. 224 البقرة
قسمهايتان قرار مدهيد كه بوسيله قسمها از نكوكاري و پرهيزگاري و اصالح ميان مردم 

يعني نام خدا بايد وسيله تشويق بركارهاي خير باشد و قسم بنام خدا  ( - دست بكشيد 
، نه اينكه قسم براي خودداري  ر نكوكاري و تقوي و تعظيم ذات خدا استبراي پايداري ب

از نكوكاري باشد، هرگاه قسمي يادكرديدكه در آن قسم امتناع از خوبي باشد، آنچه بهتر 
، انجام دهيد و قسم خود راكفاره دهيد، براي مثال اگرقسم يادكرديد به ارحام خود  است
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داند  كنيد وكفاره قسم را بدهيد) و خدا شنوا است ميخوبي نكنيد، خوبي به ارحام خود ب
  .» )1(كنيد، دانا است به قسم و قصدتان به آن قسم را براي چه ياد مي

يعني نام خدا را در معرض سوگندهاي خود )2( اين آيه بگونه ديگر نيز تفسير شده است
كنيد  دم اصالحكنيد و تقوي پيشه سازيد و در ميان مر قرار ندهيد و براي اينكه نيكي 

سوگند ياد ننمائيد. مقصود نهي از گستاخي و جسارت در بسيار سوگند خوردن بنام اهللا 
  ، تا عظمت نام اهللا پيش او پايين نيايد. است

. يعني اجازه  كرده است  كفاره مشروع يعني خداوندگشودن و بهم زدن قسم را با دادن 
وكفاره آن را بدهيد. احمد و بخاري و  كه براي مصلحت به قسم خود وفا نكنيد داده است

إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت «:  گفت صاند كه پيامبر كرده مسلم روايت
كه خالف  هرگاه برچيزي قسم يادكردي و تشخيص دادي« »الذي هو خير، وكفر عن يمينك

  .»رداز، آنچيزي را كه بهتر است انجام بده وكفاره قسمت را بپ آن بهتر است

  شود كه بر آن قسم ياد مي اقسام سوگندها باعتبار چيزي

  شود، قسم را باقسام زير  كه قسم بر آن ياد مي توان باعتبار چيزي بنابراين مي
  تقسيم كرد: 

كار حرام باشد يعني قسم ياد  بر چيزي قسم يادكند كه انجام فعل واجب يا ترك   -1
رهيزكند، در اينگونه موارد عدم وفا به سوگند و كند كه واجب را انجام دهد و از حرام پ

، چون در اينگونه موارد قسم براي تاكيد انجام تكليف الهي و  ، حرام است شكستن آن
  . عبادت است

بر چيزي قسم ياد كند كه منجر به ترك واجب و فعل حرام شود، در اينگونه موارد   -2
رتكاب معصيت سوگند يادكرده ، چون بر ا عدم وفا بسوگند و شكستن آن واجب است

  گردد. است وكفاره نيز بر وي واجب مي

                                         
  . مترجم.61صفوة العرفان ص - 1

  جم..متر236- 3/235تفسير قاسمي ج  - 2
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برچيزي قسم ياد كند كه فعل و ترك آن مباح باشد، دراينگونه موارد عدم وفا به   -3
  . سوگند مكروه است و وفا بسوگند پسنديده و مندوب است

م وفا بر ترك مندوب و سنت و فعل مكروه سوگند يادكند در اينگونه موارد عد  -4
بسوگند مندوب و نيكو است و قصد اصرار در ادامه سوگند و وفاي بدان مكروه است و 

  .  كفاره واجب است
بر فعل مندوب و ترك مكروه قسم يادكند. اين اطاعت خدا است وفاي بدان نيكو   -5

  . و مندوب و عدم وفا بدان مكروه و ناپسند است

 نذر 

ر اصل شرع الزم نيست خود را ملتزم بانجام نذر عبارت است از يك تقرب بخدا كه د
كه مشعر به انجام آن باشد، مثل اينكه بگويد: بر  ، آئيني و اين التزام را وسيله لفظي اداكني

. يا بگويد: اگر خدا بيمارم را شفا دهد، برمن  من باد به اين مبلغ را درراه خدا صدقه بدهم
كه بالغ و عاقل باشد و   از كسي صحيح است باد كه سه روز روزه بگيرم و امثال آنها. نذر

  . كافر هم باشد، پس اسالم شرط صحت نذر نيست مختار ولو اينكه 

  نذر يك عبادت باستاني است 

ركرد، آنچه كه در شكمش  ، ذكر كرده است كه نذ خداوند از قول مادر حضرت مريم

øŒ + دارد نذر خدمت اهللا باشد Î) ÏMs9$ s% ßNr& t�øΒ$# tβ≡t� ôϑÏã Éb>u‘ ’ ÎoΤÎ) ßNö‘x‹ tΡ š� s9 $tΒ ’ Îû  Í_ôÜt/ 

# Y‘§� ys ãΒ ö≅ ¬7s) tG sù û Íh_ÏΒ ( y7̈Ρ Î) |MΡ r& ßìŠÉΚ¡¡9 $# ÞΟŠÎ=yè ø9 موقعي كه زوجه « ]. 35[آل عمران:  _∪∋⊃∩ #$
كه در شكم دارم  : اي پروردگارا من بحقيقت نذر نمودم براي تو آنچه گفت عمران مي

المقدس باشد، پس بپذير از من اين نذر را  مت بيت) محرر و خالص براي خد پسري كه (
  كند: . و خداوند به مريم امر مي » محققا تو شنواي دانائي
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+...$̈ΒÎ* sù ¨ Ét� s? zÏΒ Î�|³ u;ø9 $# #Y‰ tn r& þ’ Í<θ à)sù ’ ÎoΤÎ) ßN ö‘x‹ tΡ Ç≈uΗ÷q §�=Ï9 $YΒöθ |¹ ôn=sù zΝÏk=Ÿ2é& uΘ öθ u‹ø9 $# $ |‹Å¡ΣÎ) 

كه   ام ، بگو همانا با خداي خود نذر كرده كسي را از بشر ديديپس اگر« ]. 26[مريم:  _∪∌⊅∩
  . » گفت ، پس امروز با هيچكس سخن نخواهم ساكت باشم

  نذر در دوره جاهليت 

خداوند از مردمان جاهلي چيزهائي را نقل كرده است كه بدان بخدايانشان تقرب 
نزديكي به وي انجام كه بمنظورطلب شفاعت نزد خداوند و  كردند از قبيل نذرهائي مي

θ#)+ دادند: مي è=yè y_ uρ ¬! $ £ϑÏΒ r&u‘sŒ š∅ ÏΒ Ï ö̂� ys ø9 $# ÉΟ≈yè÷Ρ F{ $# uρ $ Y7ŠÅÁ tΡ (#θä9$s) sù # x‹≈yδ ¬! óΟ ÎγÏϑôãt“ Î/ 

# x‹≈yδuρ $oΨ Í←!%x. u� à³Ï9 ( $yϑsù šχ%Ÿ2 öΝÎγÍ←!%Ÿ2u� à³Ï9 Ÿξ sù ã≅ÅÁ tƒ † n<Î) «! $# ( $ tΒuρ šχ%Ÿ2 ¬! uθßγsù 

ã≅ ÅÁ tƒ 4†n< Î) óΟÎγÍ←!%Ÿ2 u�à° 3 u !$ y™ $ tΒ šχθßϑ à6ós tƒ ∩⊇⊂∉∪_  :دادند  و قرار مي«].136[األنعام
، براي خدا از آنچه خدا خود آفريده است ازكشتنيها و  مشركان عرب وكافران مكه

اي  كه آن را صرف مهمانان و مسكينان كنند و براي بتهايشان هم بهره اي  ، بهره حيوانات
گفتند اين براي خدا است و اين براي  دادند و مي بتكده ميدادند كه به خدمتكاران  قرار مي

گرفتند و  افتاد، نمي ، اگر از بهره خدا چيزي در بهره بتها مي شريكان يعني بتها است
، به بتهاي ما  رسد و آنچه براي خدا است گفتند: آنچه براي بتها است به خدا نمي مي
  .  »رسد، چه بد حكمي بود اين حكمشان مي

  ودن نذر در اسالم و دليل آنشرعي ب

$!+ : : درقرآن آمده است دليل شرعي بودن نذر، قرآن و سنت نبوي است tΒuρ Ο çFø)xΡ r& ÏiΒ 

>π s) x ‾Ρ ÷ρr& Νè? ö‘x‹ tΡ  ÏiΒ 9‘õ‹ ‾Ρ �χ Î*sù ©! $# …çµ ßϑn=÷è tƒ...∩⊄∠⊃∪_ ]:هر چيزي را كه در راه « ].270 البقرة
  . » شيد خداوند از آن آگاه استكرده با كنيد و هر نذري را كه   خدا نفقه

Ο¢+ فرمايد: سپس مي èO (#θàÒ ø) u‹ø9 öΝßγsW x s? (#θèùθ ã‹ø9 uρ öΝèδ u‘ρ ä‹ çΡ (#θèù §θ ©Ü u‹ø9 uρ ÏMøŠt7ø9 $$ Î/ È,ŠÏFyè ø9$# ∩⊄∪_ 

هاي بدن خود را با حلق و تقصير و چيدن  ، بايد آلودگي سپس بعد از قرباني«]. 29[الحج: 
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اند وفا  كرده  كه كنند و برطرف سازند و به نذرهائي  ناخن و لباس پوشيدن ازخود دور

tβθ+ . و در جاي ديگر »كنند كعبه طواف افاضه گرامي و قديمي كنند و برگرد خانه  èùθãƒ 

Í‘õ‹ ¨Ζ9 $$ Î/ tβθ èù$ sƒ s†uρ $YΒöθ tƒ tβ%x. …çν •� Ÿ° # Z��ÏÜ tG ó¡ãΒ ∩∠∪_  :و آنان به نذر خود وفا « )1(]7[اإلنسان
  .» گسترده است كه شر آن  ز روزي ترسند ا كنند و مي مي

 »من نذر أن يطيع اهللا فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فال يعصه« : كه و درسنت نبوي آمده است
كند يعني نذرش مشروع باشد اطاعت خويش را انجام  هركس نذركندكه خدا را اطاعت «

ا مرتكب دهد و بنذرش وفا كند و هركس نذركند كه خدا را عصيان نمايد اين عصيان ر
. بخاري و  »نشود، چون نبايد مرتكب عصيان شد، پس نبايد دراين صورت به نذر وفا كند

، و آن را يك  اند، اگر چه اسالم نذر را شرعي ساخته است مسلم از عايشه روايت كرده
كه   پسندد. در روايتي از ابن عمر آمده است داند ولي آن را نمي عمل مشروع مي

 »إنه ال يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل« : نهي فرمود و گفتاز نذركردن  صپيامبر
.  »شود گيرد، بلكه موجب بيرون آمدن از بخل مي به وسيله نذر كار خيري صورت نمي«

  بروايت بخاري و مسلم 

  چه نذري صحيح است و چه نذري صحيح نيست 

اشد. و اگر نذر ب هرگاه نذر موجب تقرب بخدا باشد، صحيح و وفاي بدان واجب مي
، مانند نذر براي  شود و صحيح نيست گردد، منعقد نمي موجب ارتكاب عصيان و گناه 

قبور و نذر براي اهل معاصي و فسق و فجور يا مانند اينكه نذر كند كه شراب بنوشد يا 
كند. اگر چنين چيزهائي و امثال  كند يا والدينش را اذيت  كسي را بكشد يا نماز را ترك

، بلكه انجام دادن آن حرام است و براي عدم  ا نذركرد، وفاي بدان واجب نيستآنها ر
، چون  چون نذر در اصل باطل بوده و منعقد نشده است )2(اي الزم نيست كفاره وفاي بدان 

                                         
: طاعت خدا را از قبيل نماز و روزه و حج و عمره و زكات و ديگر  گفته است قتاده در تفسير اين آيه   - 1

  . نام نهاد. طبراني آن را با سند صحيح آورده است »ابرار«كردند لذا خداوند آنان را  فرايض را نذر مي

  اين مذهب حنفيه و احمد است. - 2
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، و بنا براي  » در معصيت خدا نذر صحيح نيست« »ال نذر في معصية« فرمايد: مي صپيامبر
، بعنوان تنبيه  افعيه در اينگونه نذرها كه وفاي بدان حرام استجمهور فقهاء و مالكيه و ش

  كه كفاره يمين نيز بدهند.  ، واجب است گيري و زجر و سخت

  نذر مباح   

كه نذر اگر موجب قربت و تقرب بخدا باشد، صحيح است و اگر موجب  قبال گفتيم 
خداوندا بر من  معصيت باشد صحيح نيست و اما نذر مباح چه طور؟ مثل اينكه بگويد:

گونه  اند اين . جمهور علماء گفته ، يا اين جامه را بپوشم باد كه سوار بر اين قطار شوم
در  صكرده است كه پيامبر شود احمد روايت چيزها نذرنيست و چيزي بدانها الزم نمي

؟  : ترا چه شده است اثناي خطبه ديد كه يك نفر اعرابي در آفتاب ايستاده است گفت
 ص. پيامبر كند در جلو آفتاب باشم اش را تمام مي خطبه صكه تا پيامبر ام  نذركرده:  گفت 

كه   اين نذر نيست بلكه نذر آنست« »ليس هذا بنذر، إنما النذر فيما ابتغي به وجه اهللا« : گفت
  . »براي رضاي خدا و تقرب به وي باشد

كه بدان وفا كند  است شود و نذركننده مختار گفته است نذر مباح نيز منعقد مي احمد
»  الروضه النديه «كفاره بدهد و مولف  كه   ، يا نكند و اگر بدان وفا نكند بر وي الزم است
: نذر مباح مصداق نذر است و عموم امر  اين مذهب را ترجيح داده است و گفته است

  كه زني  كند: گردد. و روايت ابوداود اين نظر او را تاييد مي وفاي به نذر، شامل آن مي
كه هرگاه از اين جنگ سالم برگشتي بر سر تو  ،  : اي رسول خدا من نذر كرده بودم گفت

. و دف زدن اگر مباح نباشد يا  : به نذر خويش وفا كن گفت  به وي صدف بزنم پيامبر
. اگرمباح است پس اين  . و بهرحال تقرب بخدا نيست مكروه است يا شديدتر از مكروه

، بطريق  ه نذرمباح است و اگر مكروه باشد، اجازه وفاي بنذر مكروهدليل وجوب وفاي ب
  باشد. اولي دليل وفاي بنذر مباح مي

  نذر مشروط و نذر غير مشروط 

: نذر مشروط عبارت است از ملتزم  . اول نذرگاهي مشروط وگاهي غيرمشروط است
ي مانند اينكه شدن به قربتي و عادتي بهنگام پيش آمدن نعمتي يا دفع مصيبتي و عذاب
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بگويد: اگر خداوند بيمارم را شفا داد، بر من باشد كه سه روز روزه بگيرم يا ده نفر 
كنم يا اگر خداوند آرزويم را تحقق بخشيد، برمن باد كه چنين و چنان  مستمند را اطعام 

كه  : نذر مطلق  كه به نذر خويش وفا كند. دوم كنم و اگر مطلوب حاصل شود، الزم است  
، بدون اينكه آن را بچيزي ببندد و وفاي  كند بر من باد كه دو ركعت نماز بخوانم ر مينذ

شامل آن  »من نذر أن يطيع اهللا فليطعه« : ، چون حديث نبوي بدينگونه نذرها الزم است
  شود. مي

  نذر براي مردگان 

  كه نذر براي مردگان بيشتر عمل عوام است و آنچه  دركتب علماي حنفي آمده است
شود از پولها و شمعها و اشياء ديگر براي قبور اولياء كرام و قبور بزرگان بجهت  گرفته مي

... اگر مسافرم سالم  كس  ، مثل اينكه بگويد: اي سيد و سرور من فالن تقرب بدانان
برگشت يا بيمارم خوب شد يا فالن نيازم برآورده شد اين مقدار يا مبلغ پول يا خوراك يا 

چراغ يا امثال آن نذر تو باشد، باجماع علما اينگونه نذرها باطل و حرام شمع يا روغن 
  است بداليل زير:

، چون نذر عبادت  اينها نذر براي مخلوق است و نذر براي غير خدا جايز نيست  - 1  
  . است و عبادت براي غير خدا صحيح نيست

  گردد.  مالك  تواند چيزي را كه براي او نذر شده مرده است و مرده نمي كسي  -2
تواند، دركارها تصرفي كند، اين عقيده  اگرگمان كند كه مرده بدون خدا مي -3

، يا مسافرم را  ، پناه بر خدا. مگر اينكه بگويد خداوندا اگر بيمارم را شفا دادي كفراست
كه مستمندان در گاه فالن ولي را  كنم ، براي تو نذرمي سالم برگرداندي يا نيازم را برآوردي

كنم يا براي فالن مسجد فرش و سوخت بخرم يا فالن مبلغ پول بمتصدي و  طعاما
، و در  كارها كه نفع فقراء در آن است  سرپرستي امورات آن بدهم و امثال اينگونه

كه محل صرف و  ، اينصورت نذر براي خدا است و ذكر ولي بعنوان مصرف نذر است
. و از اينجهت معتبر  لي قرار داده استخرج اين نذر را ساكنين خانقاه يا مسجد آن و

  . است
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كه نذر را به غني و شريف و اشرافي و صاحب منصب وصاحب نسب   و جايز نيست
يا صاحب علم بدهد مگر اينكه فقير باشند و درشرع به اثبات نرسيده است كه دادن نذر 

  به غني و ثروتمند جايز باشد.

  نذر كردن عبادت در جاي معيني 

اي يا قرائت قرآني يا اعتكافي را در يك جاي معيني  ركند كه نماز يا روزهاگر كسي نذ
انجام دهد، اگر آن محل و مكان در شرع داراي مزيتي باشد مانند نماز در مسجدالحرام و 

، الزم است بدان وفا كند واال اگر مكان داراي مزيت شرعي  مسجدالنبي و مسجداالقصي
. و نذر متوجه آن  داوند وفاي بدان را دستور داده استكه خ  نباشد از جمله نذوري نيست

شود كه خداوند بدان دستور داده است مثال نماز را بايد بخواند و مكان مهم  چيز مي
  . نيست

كند  اند: هرگاه كسي نذر كرد كه چيزي را بر اهل شهر معيني صدقه گفته  علماي شافعيه
نذركردكه در شهر معيني روزه بگيرد  كه به نذر خويش وفا كند و اگر بروي واجب است
كه روزه را بگيرد، چون عبادت است و تقرب بخدا. و تعيين مكان   بروي واجب است

تواند در غير آن شهر نيز روزه بگيرد و اگر نذركرد كه در  براي روزه معني ندارد پس مي
نماز با اختالف  تواند آن نماز را در غير آن شهر نيز بخواند چون شهرمعيني نمازبگزارد مي

كند، مگر در مسجدالحرام يعني تمام سرزمين حرم و مسجد مدينه  محل فرق نمي
و مسجداالقصي پس هرگاه نذر كرد كه در يكي از آن سه محل نماز بخواند،  صپيامبر

حتماً بايد بنذر خويش وفا كند چون فضيلت نماز در آنها با جاهاي ديگر خيلي فرق 
ال تشد الرحال إال إلى ثالثة مساجد: المسجد الحرام « مود:فر صكند. چون پيامبر مي

جز بسوي سه مسجد بار نبنديد: مسجدالحرام و « »ومسجدي هذا والمسجد االقصى
. و براي تعيين مكان تصدق و  » المقدس مسجدالنبي در مدينه و مسجد االقصي در بيت

مرو بن شعيب از پدرش و او اند كه ع كرده ، نيز به دليل نقلي استدالل  صدقه دادن نذري
: اي رسول خدا من  گفت آمد و صزني بحضور پيامبر «كه   كرده است از جدش روايت 

. محلي را نام برد كه مردمان جاهلي در  كنم  كه چيزي را در فالن محل قرباني ام نذر كرده



  1983     أيمان
  

  

: براي  : نخير گفت گفت  ؟ كني : براي بت قرباني مي گفت صكردند. پيامبر آنجا ذبح مي
: پس به نذر خويش وفا  گفت  ص: نخير پيامبر گفت  ؟ كني مجسمه و تمثال بت قرباني مي

بر من باد كه براي خدا دو ركعت نماز در  «:  گفت  كسي اند: اگر گفته  . علماي حنفي » كن
بنا براي ابوحنيفه و دو  »كنم فالن محل بخوانم يا فالن مبلغ را بر فقراي فالن شهر صدقه 

تواند در غير آن محل به نذر خويش وفاكند چون مقصود از نذر تقرب بخدا  رش مييا
است و نفس محل در تقرب بخدا دخالتي ندارد. و اگر نذر كرد يك نماز دو ركعتي در 

گزارد كه از حيث شرف و فضيلت از آن   مسجدالحرام بگزارد و آن را در مسجدي
نمازش قبول و به نذر خويش وفا كرده  تر بود يا اصال شرف و فضيلتي نداشت پايين

گويند مقصود از آن نذر قربت بخداي بزرگ است و اين تقرب درهر  است چون مي
  يابد.  جائي تحقق مي

  نذر كردن براي شيخ معيني

آن شيخ زنده باشد ونذركننده قصد  كسي چيزي را براي شيخ معيني نذر كرد، اگر اگر
كند اين نذر صحيح است و  ين زندگي بروي صدقهداشته باشدكه بعلت فقرو نيازش در ح

. و اگر آن شيخ مرده باشد و  كرده است كه اسالم آن را تشويق از جمله احسانهائي است
كند، اين  ناذر و نذر كننده قصد استغاثه از او داشته باشد و از وي طلب برآوردن نيازي

  . نذر معصيت است و وفاي بدان جايز نيست

  وزه بگيرد و از آن عاجز باشد كسي نذر كند كه ر

كسي روزه واجب يا شرعي را نذركند و از وفاي بدان عاجز باشد، خواه بعلت پيري و 
  تواند افطار كند و  ، او مي كه اميد شفاي آن نيست  سن زياد يا بعلت بيماري

كفاره يمين بپردازد يا بجاي روزه هر روزي طعام يكنفر مستمند را بدهد. برخي 
  احتياطاً بايد هر دو را انجام دهد. اند گفته

  قسم خوردن باينكه تمام مالش را صدقه بدهد 
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راه  : همه مال من در : سوگند ياد كند كه تمام مال او صدقه باشد ياگفت گفت اگركسي
گفته  نامند و بقول شافعيه بايدكفاره يمين بدهد. امام مالك مي »نذر لجاج «خدا. اين نذر را 

. در اينگونه موارد مالي مراد  گفته است  وم مالش را بدهد. ابوحنيفه: بايد يك س است
خواهد بود كه از اصل آن زكات واجب است نه اموال غير زكوي از قبيل باغ وملك 

  وزمين وآب وامثال آنها. 

  كفاره نذر 

كفاره يمين بدهد.  كه هرگاه نذركننده بدان وفا نكرد، يا پشيمان شد، بر وي الزم است
كفاره نذر « ») كفارة يمين  شيئاً  كفارة النذر إذا لم يسم (« : گفت ص: پيامبر بن عامرگفتعقبه 
كه آن را  . بروايت ابن ماجه و ترمذي  » كه از چيزي نام نبرده باشد كفاره قسم است وقتي

  حسن و صحيح غريب دانسته است.

  كه بميرد و بر وي نذر روزه باشد  كسي  

آمد و پرسيدكه مادرم مرده  صكه زني بخدمت پيامبر كرده است ابن ماجه روايت
 : گفت صاست و او نذر روزه داشت و پيش از آنكه به نذرش وفا كند، مرد. پيامبر

  .»ولي او بايد بجاي او روزه بگيرد« »ليصم عنها الولي«



 

  مالت  د و ستد و معا بيع = دا

  در طلب روزي سرخيزي  

اللهم بارك المتي في « : گفت صكه پيامبر ، كرده است  روايت ياز صخر غامد ترمذي
:  . و گفت » گردان ، مبارك خداوندا تالش سحرخيزانه امت مرا در طلب روزي« »بكورها

روز آنها را روانه  ل، او داشت دسته سپاهي يا لشكري را گسيل مي صهرگاه پيامبر
،  داشت راگسيل ميكاروان تجارتي  اي بود، هرگاه  كرد، و اين صخر خود مرد تاجرپيشه مي

  كه ثروتمند شد و مالش فراوان شد. كرد، اول روز آنها را روانه مي

  حالل  كسب

يعني .إن اهللا تعالى يحب أن يرى عبده« : گفت صكه پيامبر  روايت شده است ÷از علي
براستي خداوند دوست دارد بنده خويش را ببيند كه در راه كسب «» في طلب الحالل

  . . بروايت طبراني و ديلمي »كند حالل سعي و تالش مي
 »طلب الحالل واجب على كل مسلم« : گفت صكه پيامبر  بن انس روايت است مالك از 

گفته  كرده و منذري . طبراني آن را روايت » كسب حالل برهر مسلماني واجب است طلب «
  . اسناد آن حسن است ان شاء اهللا

تر و  حالل كسب كدام   سوال شد: صاند: از پيامبر كه آورده بن خديج گفته رافع
عمل انسان بدست خودش و هر « »عمل المرء بيده، وكل بيع مبرور« ؟ فرمود: تر است مبارك

. اصول مكاسب زراعت و »كه از عمل حرام و غش و خيانت خالي باشد داد و ستدي 
كه  بدست خود انجام دهد و چيزي انكه انس ، و پاكترين آنها آنست تجارت و صنعت است

. احمد و بزار و طبراني از ابن  اند. تجارت گفته آيد و بعضي از غنايم در جهاد بدست مي
  اند.  كرده كه راويانش مورد وثوق هستند، روايت   عمر با سندي

  علم و آگاهي به احكام داد و ستد و بيع و معامالت وجوب

لم وآگاه باشد از كه عا ، پردازد، بر وي واجب است بكسب و داد و ستد مي كه كس هر
كنند تا معامالت او صحيح و  كه معامالت و كسب را صحيح يا فاسد مي  چيزهائي
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و بعضي تجار  گرديد ياند كه عمر خطاب در بازار م تصرفاتش بدور از فساد باشد. آورده
  : گفت زد و مي و بازرگان را شالق مي

كند، مگر اينكه فقه معامالت كسي معامالت و داد و ستد  - اسالمي  -در بازار ما  نبايد 
متاسفانه امروز بسياري از مسلمين ” شود باخواري مي را بداند واال خواهي نخواهي دچار ر

كنند و اين جنبه را بكلي مورد  ، اهمال مي ، برابرفقه اسالمي يادگيري معامالت درست در
دهند و مباالت  اند كه بحرام خواري اهميت نمي اي درآمده اند و بگونه غفلت قرار داده

باشد وكسب چند برابر  ركنند، برايشان مهم نيست هر اندازه سود و نفع بيشترو بيشت نمي
، زيرا  گوششان بدهكار حالل و حرام نيست و براستي اين اشتباه بزرگي است شود،

، تالش كنند تا حالل وحرام ومباح و غير مباح را ازهم  بازرگانان بايد براي رفع اين نقيصه
المقدور از شبهات و شكوك  و حتي شندسازند وكسب حالل و پربركت داشته با جدا

طلب و « »طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة« فرمايد: مي صبدور باشند. پيامبر
كه  . پس هركس » كسب دانش و آگاهي بر هر مسلمان مرد و زني واجب و فريضه است

اطمينان و رضاي مردم را داشته باشد،  كسب حالل و حالل خواري باشد و بخواهد در پي
  بايد از اين مطلب آگاه باشد.

والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة ، الحالل بين « : گفت صبن بشير گويد: پيامبر نعمان
يشتبه عليه من االثم كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من االثم أوشك فمن ترك ما 

حالل واضح و « »من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه.لمعاصي حمى اهللاوا.أن يواقع ما استبان
. و حرام نيز آشكار  كه شارع فعل آن را خواسته است كه چيزي است   آشكار است

كه شارع ترك آن را خواسته است و در ميان حالل و حرام چيزهائي  چيزي است كه است
علما درآن با هم اختالف  كه آراء كه نزد بعضي از مردم محل اشتباه است هست

كند ازترس اينكه مبادا بحرام دچار شود نسبت  كه امور مشتبهه را ترك  دارند.كسي
كند. يعني  كند و بيشتر دوري مي ، بيشتر احتياط مي كه تكليف آنها روشن است كارهائي به

ه كارهاي مشكوك و مشتبهه في  كه بر ارتكاب رود. و كسي بطريق اولي نزديك حرام نمي
 دچاركندكه نفس خويش را بكارهاي حرام نيز  گستاخ و جسور باشد، نزديك است 

گردد، باالخره خود را دچار ارتكاب حرام  كسي كه بسيار دنبال كارهاي مكروه مي يعني



  1987     بيع (داد و سند و معامالت)
  

  

كه درپيرامون حمايت  كند. گناهان و حرامها قرق شده و قدغن شده خدايند وكسي مي
گوسفندان خود را به قرق شده در آورد  كه  ، بچراند نزديك است شده و قرق شده

. بروايت  »شود گردد سرانجام مرتكب حرام مي كه از مرزهاي حرام برنمي كسي يعني
  . بخاري و مسلم

  بيع  معني  

 - » شراء «و   -فروختن   - » بيع«بيع درلغت بمعني مطلق مبادله است و دو لفظ  كلمه
ه الفاظي هستندكه براي معاني متضاد بكار روند و از جمل بمعني هم بكار مي  - خريدن 

  روند و مشترك هستند. مي
بر سبيل تراضي  ديگرمال  )1(، مبادله مالي است به اصطالح شرع اسالمي در  »بيع«

 )4(كه از نظر شرع اي  بر سبيل و بشيوه )3(، در برابر عوض است )2( . يا نقل ملكيتي طرفين
  مجاز باشد. 

  عامالت شرعي جواز بيع و م دليل

، قرآن و سنت نبوي و اجماع امت اسالمي  شرعي و روا بودن بيع و معامالت دليل
  . است

≅¨...+ : آن از قرآن دليل ymr& uρ ª! $# yì ø‹t7ø9 $# tΠ§� ym uρ (# 4θ t/ Ìh�9 خداوند بيع را «]. 275 البقرة:[ _∪∋∠⊅∩...#$
الكسب عمل الرجل أفضل « : . و دليل آن از سنت نبوي» كرده است حالل و ربا را حرام 

كه  اي ، عمل انسان است بدست خودش و هر معامله كسب نيكوترين« »بيده، وكل بيع مبرور

                                         
انسان   شود چون سرشت و طبع ناميده مي »مال«ازآن نفع برده شود  درآيد و  بتملك كه هر چيزي  - 1

  بدان ميل دارد.

  . نيستكه ملك انسان  پرهيز است ازچيزي براي  - 2

    باشد. شوند مي كه عوض واقع نمي ها و چيزهايي براي پرهيز از هبه - 3

    . و منهي عنه است رعيپرهيز از بيعهاي غيرمجاز ش براي  - 4
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اند بر اينكه از زمان  كرده اجماع  المي. و امت اس »از حرام و غش و خيانت خالي باشد
  . تا بامروز بيع و معامالت وجود داشته و روا بوده است صپيامبر

   بيع و حكمت   فلسفه

بمنظور اينكه بر بندگان خويش ميدان زندگي راگسترش دهد بيع را  داوندخ
فردي از افراد انسان نياز مبرم و قطعي به مواد خوراكي و  هركرده است چون  حالل

نياز نيست و  كه زنده باشد و از آنها بي پوشاكي و چيزهاي ديگر مورد نياز دارد و مادام 
 آورد،د همه آن چيزهاي مورد نياز خويش را فراهم توان ، نمي كه هر انساني بديهي است

كار، هيچ راهي بهتر و كاملتر از  كه آنها را از ديگران بگيرد و براي اين پس مجبوراست
، و بدان نيازي ندارد،  ، پس چيزي راكه از نياز خودش زيادي است شيوه مبادله نيست

  باشد. گيردكه بدان نيازمند مي دهد و چيزي را از ديگران مي مي

  اثر فعلي شرعي بيع   

كامل و  گرفت و همه اركان و شرايط آن كاال صورت  عقد بيع و اتفاق بر تبادل هرگاه
درست باشد ملكيت بايع و فروشنده بركاال به مشتري و خريدار منتقل و ملكيت مشتري 

تقل كه به آنان من توانند درچيزي شود و هركدام مي برثمن وعوض وبها به بايع منتقل مي
كاال به مشتري و ملكيت بها به فروشنده  يعني ملكيت - ، تصرف مشروع نمايند.  شده است
  .-گردد  منتقل مي

  هاي بيع اركان و پايه   

شود و براي چيزهاي حقير و پيش پا افتاده و معمولي  ايجاب وقبول منعقد مي يا )1( بيع
گويند و  بدان بيع المعاطات كه ايجاب و قبول نيست و تنها تبادل كاال و بها كافي است

                                         
مالت ديگر، بين مردمان اموري هستندكه بر رضاي نفسي و رضايت خاطر مبتني هستند و و معا بيع - 1

براي داللت بر اين معني دروني بيان  راچون رضايت خاطر، چيزي پنهاني است شارع مقدس الفاظي 
كه اول از  ، ايجاب آنست ها مترتب ساخته است از جمله ايجاب و قبول است و احكام را بر آن   داشته

 رقشود، ف كه از طرف ديگر در جواب آن واقع مي شود و قبول آنست ي از طرفين معامله صادر مييك
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الفاظ معيني الزم  لكار بستگي به عرف و عادات غالب مردم دارد و براي ايجاب وقبو اين
مقصود بيان رضايت  - نيست چون درعقود، مقاصد و معاني معتبرند نه الفاظ و مباني 

كاال  كه معتبر است رضايت بدين مبادله آنچه - كه حاصل شود  ، بهرگونه خاطر طرفين است
داللت كند يا براي اين كار  ينو بها است و چيزي باشدكه بردادن و گرفتن از طرف

كننده تملك و تمليك باشد،  اي باشد بر اين رضايت خاطر و بيان اي داللت كننده قرينه
، يا آن چيز از آن تو باشد  گويد، فروختم يا دادم يا آن را بملك تو درآوردم مثل اينكه بايع

، يا بدان  كردم ، يا قبول ، ياگرفتم گويد: خريدم و مثل اينكه مشتري . بدههاي آن را يا بفرما ب
  ، يا بفرما بهاي آن را بگير. راضي هستم

  صيغه بيع  شرايط  

  . هاي عقد هستند شرايط زير الزم است كه صيغه  ايجاب و قبول در
يان آنان نباشد شوند و فاصله مضري م گفته همهردو با هم در يك مجلس با  كه  -1 

  . يك مجلس باشند بدون فاصله يعني در 
، بايد ايجاب و قبول با هم  ، ازكاال و بهاي آن واجب است كه تراضي برآن چيزي در -2

و قبول توافق و  ايجابتوافق داشته باشند، اگر ايجاب و قبول توافق داشته باشند، اگر 
ل اگر بايع بگويد: اين جامه را به پنج شود براي مثا تناسب نداشته باشند، بيع منعقد نمي

، چون ايجاب و  ، و مشتري بگويد: آن را به چهار تومان قبول كردم تومان به تو فروختم
  شود.  قبول با هم توافق و تناسب ندارند اين بيع منعقد نمي

لت برتحقق وقوع رضايت تا دال -ماضي باشند  »صيغه «بايد ايجاب و قبول به   -3
. يا  گويد: قبلت = قبول كردم . مشتري گويد: بعت = فروختم مانند اينكه بايع -كند طرفين

، و اشتري  فروشم حال شده باشد، مثل ابيع = مي هبصيغه مضارعي باشدكه از آن اراد
. اگر از صيغه مضارع اراده استقبال شود يا  خرم فروشم و االن مي خرم يعني االن مي =مي

                                                                                                         
شود موجب بايع  گوينده ايجاب بابع باشد و گوينده قبول مشتري يا برعكس باشد پس مي كند كه نمي

    و قابل مشتري يا برعكس موجب مشتري و قابل بابع باشد. مولف
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، نه خود بيع و وعده عقدي  درآيد اين وعده بيع است ادات استقبال محض بر سر آن
    . شود و چنين عقدي صحيح نيست و عقد شرعي بدان منعقد نمي يستشرعاً عقد ن

  صيغه بيع به وسيله نوشتن  عقد

كتابت و نوشتن  شود، به وسيله عقد بيع به تلفظ ايجاب و قبول منعقد مي كه همانگونه 
متعاقدين از يكديگر دور باشند  زشود بشرط آنكه هريك ا ها نيز منعقد مي ها و لفظ صيغه

يا اينكه طرف معامله الل باشد و نتواند سخن بگويد، هرگاه بايع و مشتري دريك مجلس 
، چون  گفتن درميان نباشد، عقد به وسيله كتابت درست نيست باشند و عذري ازسخن

شود  خاطر، از آن عدول نمي بر رضايت ، استكه ظاهرترين نوع داللت  گفتن كالم و سخن 
كه در  ، اي نباشد. و دركتابت نيز شرط است ، مگر اينكه بحقيقت از اين عدول چاره بغير آن

  رسد، جواب قبول را بنويسد.  كه نوشته بدست طرف مي همان مجلس

  بواسطه فرستاده و پيك  عقد

شود، اگر  د ميعقد به وسيله تلفظ به ايجاب و قبول وكتابت آنها منعق كه همانگونه
شود، بشرط اينكه طرف  يكي ازمتعاقدين پيكي پيش طرف آخر بفرستد، نيز منعقد مي

قبول  تكه در اين دو صور كند. وقتي ، قبول همينكه به وسيله پيك از ايجاب خبر يافت
از قبول  »موجب «كمال عقد آگاهي  . و براي  يابد و تمام است حاصل شود، عقدكمال مي

  . الزم نيست

  الل  از طرف  قدع

گردد، چون اشاره او  آخرس و الل نيز منعقد مي  به وسيله اشاره معروف همچنين
  . اگر شخص نطق بزبان و درست با آن برابر است ند، مان كننده رضاي خاطر او است بيان

تواند به وسيله نوشتن معامالت را انجام دهد. اينكه  ، نوشتن را بداند مي الل و گنگ
، نه در قرآن و نه در سنت نبوي چيزي در  اند: براي بيع الفاظ معيني شرط است گفته بعضي
  .  كافي است برساندكه رضايت طرفين را  . بلكه هر چيزي نيامده است رهاين با
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  بيع  شرايط

صحت ودرستي بيع، شرايطي الزم است تا بيع صحيح باشد: برخي ازآنها مربوط  براي
معامله واقع  ها برآنند وبرخي از آنها بچيزهائي پيوند داردكه گر مي باش به عاقد و معامله 

، خواه كاال يا بها و  كه نقل ملكيت آن بطرف ديگر مقصود است شود يعني مالي مي
  .)1(باصطالح ثمن يا مبيع باشد

  به عاقد و اجرا كننده عقد بيع  مربوط شرايط 

ست وكودك و غير مميز شرايط عقد، عقل و تمييز است پس عقد ديوانه و م ازجمله
، اگرمجنون و ديوانه طوري باشدكه زماني مجنون و زمان ديگر بخود  صحيح نيست

كه در حال جنون  آمد، چنانچه در حال بخود آمدن عقدي نمايد، صحيح است و عقدي مي
كه اهل تمييز باشد، عقدش صحيح است و متوقف بر  . و كودكي  صحيح نيست بندد مي

  .  كه اگر ولي او آن را اجازه دهد، شرعاً معتبر است  و استاجازه و اذن ولي ا

  شود  ها عقد جاري مي معقود عليه و چيزهائي بر آن شرايط  

  شود، شش شرط بايد موجود باشد: برآنها جاري مي عقدكه   چيزهائي در
انتفاع بدان و سودمند بودن آن   -2عين و ذات آن چيز كه بايد پاك باشد  طهارت  -1

بدان علم  -5اجراكننده عقد، قادر بتسليم آن باشد  -4جراكننده عقد، مالك آن باشد ا  -3
  : ها چنين است وكاالي فروخته شده قابل قبض باشد. وتفصيل آن مبيع  - 6داشته باشد 

كاال بايد ذاتاً پاك باشد. جابر گويد: از  گردد، يعني عقد روي آن جاري مي كه چيزي  -1
براستي « »إن اهللا حرم بيع الخمر والميتة والخنزير واالصنام« : گفت كه مي شنيدم  صپيامبر

  . گفته  » كرده است خداوند فروختن شراب و مردار و خوك و بتها را حرام
كشتيها را اندوده  ، كه بدان  اي رسول خدا نظرت درباره پيه مردار چطور است شد:

  دهند؟ مي آرايند و جالء مي انا بدكنند و مردم خود ر كنند و پوستها را بدان چرب مي مي

                                         
شود و بدل و عوض آن جايز است و همچنين تصرف در  دن بيع باطل نميبا تلف ش كه چيزي : ثمن  - 1

  . آن پيش از قبض
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گردد يعني  در اين حديث به بيع برمي »هو«ضمير  »ال، هو حرام «.  ، آن حرام است : نه گفت
بيع پيه مردار را  ص، چون در اين حديث پيامبر ، نه انتفاع بدان بيع آن حرام است

، بنابر اين  بدان ، نه از انتفاع عيب دانست و او را از بيع آن بازداشت يهوديبرشخص 
كردن پوست و  ، جايز است زيرا براي چرب انتفاع به پيه مردار، بدون بيع و معامله بدان

بدن آدمي بكار  درجال دادن موي سر بدان و براي غير از خوردن بشرط داخل نشدن 
گفته است  » اعالم الموقعين «رود. در اينگونه موارد اشكالي ندارد. ابن القيم در  مي
  :  در اين حديث دو قول است »حرام «كلمه  رهدربا

  باشند. كه مورد پرسش هستند حرام مي اينكه اين افعال  ل او
كارها، آن را بخرد. اين دو قول  ، اگرچه مشتري براي اين است امبيع پيه مردار حر دوم

ده كارها بو  كه آيا سئوال از فروختن پيه براي سود جستن آن در اين بر اين مبني هستند،
برگزيده  ما؟ و قول اول را شيخ و استاد  گونه انتفاعها بوده است ، يا سئوال از اين است
  . كه آن ظاهرتر است است

آنان را از حرام بودن اين انتفاع خبر نداد، تا آنان نياز خود را  صاول پيامبر چون
را براي اين  آنا گفتند م آنان را از تحريم بيع خبرداد وآنان صبدان ذكر كنند. بلكه پيامبر

. پس بيع و فروش پيه مردار را برايشان اجازه نداد و آنان را از بيع آن  فروشيم منافع مي
، و بين عدم جواز بيع چيزي و حالل بودن انتفاع  كرد نه ازسود بردن و استعمال آن منع

  . ابن القيم خن. پايان س ، هيچگونه تالزم نيست بدان
ثم باعوه وأكلوا هللا اليهود، إن اهللا لما حرم شحومها جملوه قاتل ا« : گفت صپيامبر سپس

كرد، آن را آب  چون خداوند پيه مردار را حرام -مرگشان باد  - خدا يهود را بكشد « »ثمنه
  . »آن را خوردند بهايكردند و گداختند سپس فروختند و 
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ل جمهور خمر و ميته و خنزير بقو -و فلسفه حرام بودن بيع اين سه چيز اولي  علت
، اين حكم  . بنابراين يعني چون نجس هستند پس بيع آنها حرام است است )1( نجاست

  شود. اي مي شامل هر چيز نجس و آلوده
اند  كرده  حنفي و ظاهريه هر چيزي راكه داراي منفعت باشد از آن استثناء علماي

، لذا، بيع  استبيع آن شرعاً حالل  ، كه نجس است و داراي منفعت است اند چيزي وگفته
هاي نجس را كه بضرورت براي باغ و بستانها استعمال دارد و براي  پهن و سرگين و زباله

دانند. و همچنين بيع و فروش هر نجسي كه در  روند، حالل مي سوخت و كود بكار مي
كه براي  برداري قرارگيرد، حالل است مانند روغن نجس غير خوردن و آشاميدن مورد بهره

شود و  كه براي رنگ رزي فروخته مي روند و رنگ نجسي جال دادن بكار مي اندودن و
  .  برداري ازآنها براي خوردن نباشد بالمانع است كه استفاده و بهره امثال اينها، مادام

كه در آن  كه از ابن عمر سئوال شد درباره روغني كرده سند صحيح روايت با بيهقي
 صيعني نخوريد. پيامبر -كنيد  يد و پوست را چرب: بدان جال ده موش افتاده باشد گفت

،  آن آنجا افتاده است هگذشت و ديد كه الش  »ميمونه «اي  از كنار گوسفند مردار شده
چرا پوستش را دباغي نكرديد كه از آن «. »وهال أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعم به؟« فرمود:

، پس از  مود خوردن مردار حرام است. فر . گفتند: اي رسول خدا مردار است »بهره گيريد

                                         
گردد. ظاهراً فروش مي بدان   تحقيق در نجاست خمر و شراب به جلد اول فقه السنه مراجعه براي  - 1

كند. عالوه بر  پوشاند و تخدير مي كه گرانبهاترين موهبت الهي يعني عقل را مي  جهت حرام است
  كه در جلد دوم بدان اشاره شده است و اما خوك عالوه بر آنكه نجس و آلوده است رهاي آنضر

كدو  كرم روند و گوشت خوك موجب پديد آمدن  جوشيدن از ميان نمي باكه  اراي ميكربهائي است د
،  كه بيع آن حرام است است مكد. و اما مردار بدان جهت كه غذاي سودمند بدن انسان را مي ، است

، عالوه  است يميرد و مصرف آن موجب اختالل صحت و تندرست ثر بيماري مي چون غالباً در ا
ميرد چون خون در آن حبس  كه بناگاه مي گريزان است و تنفر دارد. حيواني  برآنكه نفس وطبع از آن

آيد و خون براي نمو و رشد ميكربها بهترين محيط مناسب  شود، بسرعت فساد در وي پديد مي مي
روند. و لذا خوردن و فروختن خون جاري و  هم از ميان نمي جوشاندنگاهي با   كه  . ميكربهائي است

  . مولف روان حرام است
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كه  ، جايز است و مادام و انتفاع غير از خوردن تفادهشود كه اس اين سخن او استفاده مي
گيري و  ، بشرط اينكه براي بهره انتفاع بدان جايز باشد بيع و فروش آن نيز جايز است

  .)1(انتفاع مباح باشد
برداري و انتفاع از آن باشد  قابل بهره شود، بايد روي آن واقع مي عقدكه  چيزي : دوم

اي و نفعي  ، مگر اينكه از آنها بهره پس بيع وفروش حشرات و مار و موش جايز نيست
  عايد شود. 

شكار و صيد  د. كه بدر گربه و زنبور عسل و ببر و پلنگ و شير و چيزهايي  فروختن و
گرچه حالل گوشت هم شود، ا برداري مي كه از پوستشان بهره خورند و چيزهايي مي

، چون تفرج و لذت از مشاهده آنها و شنيدن آواز آنها از جمله  نباشند، جايز است
  . هدفهاي مقصود و مباح است

كرده است و آنهم  از آن نهي صپيامبركه  سگ از اينجهت جايز نيست وفروختن
  داري كه براي نگهباني و نگه مقصود سگ غير تعليم ديده است و غير از سگهائي است

گفته   . ابوحنيفه شوند يعني فروختن آنها هم جايز است گله و كارهاي ديگر نگهداشته مي
اند: تنها فروختن سگ  گفته  . عطا و نخعي جايزاست - بطور مطلق  - گاست فروختن س

.  از بهاي سگ مگر سگ شكاري نهي فرموده است ص، چون پيامبر شكاري جايز است
  .  به دانسته است قكرده است و حافظ رجال اسناد آن را موثو يتنسائي آن را از جابر روا

كرد پرداخت قيمت آن واجب است يا خير؟ شوكاني گفته  اگر كسي سگي را تلف آيا
كه  داند. و كسي داند پرداخت قيمت آن را واجب نمي كه بيع آن را حرام مي  كسي :  است

كه دربيع آن تفصيل قايل  داند وكسي مي اجببيع آن را جايز بداند پرداخت قيمت آن را و
براي بيع آن شرايط قايل شده است و برخي را جايز و برخي را غير جايز دانسته  -شده 
كه  . از مالك روايت شده است در پرداخت لزوم قيمت نيز، تفصيل قايل شده است -است 

                                         
چون مردم  ، اند: در اول اسالم از نزديك شدن به مردار نهي شده است جواب حديث جابر گفته در - 1

دانستند چون اسالم در دل مردم جاي  نسبت به اسالم قريب العهد بودند و خوردن مردار را مباح مي
  اي بكنند. مولف گرفت، بمردم اجازه داده شدكه از مردار بغير از خوردن هر نوع استفاده
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وي . و همچنين از  پرداخت قيمت تلف شده واجب است وليفروختن آن جايز نيست 
كه آن را   گفته است بيع آن جايز و كسي  . ابوحنيفه تنها كراهت بيع آن روايت شده است

  باشد. كند، ضامن قيمت آن مي تلف 

  الت غناء و موسيقي ابزار آ فروختن  

فروختن ابزارآالت غناء و موسيقي نيز، همين حكم را دارد، چون غنا و موسيقي در  و
رود و فايده مباحي ازآن اراده  ائده مباحي بكار ميجاي خود جايز است و آنچه براي ف

يك منفعت  و موسيقي، پس بنابر اين غنا  شود، حالل است و شنيدنش نيزمباح است مي
باشند و  شرعي است و خريد و فروش ابزار آن نيز جايز است و آنها داراي قيمت مي

از خواني مادران براي آو -1:  هاي غناي حالل و آواز خواندن مباح قيمتي هستند. نمونه
در حين عمل براي تخفيف  اه آواز خواني صاحبان اعمال و حرفه  - 2آرامش اطفالشان 

آواز خواني در هنگام شادي براي اعالم آن شادي و   -3خستگي و تعاون و همكاري 
آواز خواني  - 5آواز خواني در اعياد و جشنها براي اظهار شادي   -4آشكار ساختن آن 

  .  و شادي در جهاد و جنگ مشروعبراي نشاط 
كه آواز خواني موجب سرور نفس و سرعت   همچنين در هر عمل طاعتي و مباحي و

كه  ، گفتن و شتاب و سرحالي دركار باشد، غناء و آواز خواندن چيزي نيست جز سخن
 دكهگرد  ، چيزي عارض ، اگر بر آواز خواندن زيباي آن زيبا است و زشت آن زشت است

آيد. مانند اينكه  گردد و غيرحالل بحساب مي ز دايره حالل خارج سازد، حرام ميآن را ا
  آواز خواندن براي تحريك شهوت يا دعوت بفساد و فسق و فجور يا مشوق شر و تباهي

بخاطر اين عوارض  آنصورتگردد و يا انسان را از عبادات و اطاعات خدا باز دارد، در 
، حالل  . چون آواز خواني در حد ذات خودش گردد نه در حد ذات خودش حرام مي

  سازد. كه آن را از دايره حالل خارج مي است و اين عوارض آن است
حمل بر اين  اند، هكه وارد شد احاديث مربوط به نهي از غنا و آواز خواندن بنابراين

  كه اين عوارض را داشته باشند.  شوند و مقصود غنائي است عوارض مي

  واز خواندن حالل بودن آ دليل
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كه حضرت ابوبكر  اند از حضرت عايشه  كرده  بخاري ومسلم و ديگران روايت  -1
زدند و رسول خدا  خواندند و دف مي مي وازپيش وي آمدند، در حاليكه دو كنيز برايش آ

 صكرد. پيامبر اي بر خويش پوشيده بود. ابوبكر آن دو كنيز را از خواندن منع  آنجا جامه
 ناناي ابوبكر آ«» دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد« : كنار زد و گفت  ي خويشجامه را از رو

  .» را بحال خويش بگذار اينروزها ايام عيد است
براي يكي از  صاند كه پيامبر كرده احمد و ترمذي با اسناد صحيح روايت  امام  -2

پيش ايشان آمد كنيز سياهي  . يك جنگها از مدينه بيرون رفته بود چون بمدينه برگشت
كه اگر خداوند ترا به سالمتي برگرداند در  اي رسول خدا من نذر كرده بودم  گفتو

إن كنت نذرت فاضربي فجعلت «:  گفت ص، پيامبر پيشگاه تو دف بزنم و آواز بخوانم
  . » كرد بزدن اي پس بزن و شروع  اگر نذر كرده«» تضرب
از اصحاب و تابعين به آواز خواندن كثيري  كه جماعت صحيح بما رسيده است بطور -3

، از عبداهللا بن الزبير و عبداهللا  اند، براي مثال از ميان اصحاب گوش داده  و زدن آالت طرب
بن جعفر و ديگران و از ميان تابعين از عمربن عبدالعزيز و شريح فاضي و عبدالعزيز بن 

  . مسلمه مفتي مدينه و ديگران
رسد بايد ملك اجرا كننده عقد  شود و بفروش مي يكه برآن عقد جاري م چيزي م سو

باشد يعني ملك فروشنده باشد يا ازطرف مالك به وي اجازه داده شده باشد، اگر خريد و 
  آيد.  و اجازه مالك واقع شود، از تصرفات فضولي به حساب مي ذنفروش پيش از ا

د اينكه شوهربراي گيرد مانن كاال صورت مي كه بدون اجازه مالك فضولي بيعي است بيع
همسرش چيزي بخرد، بدون اينكه او اجازه خريد آن چيز را به وي داده باشد يا چيزي 

كسي  ازمال وي بفروشد بدون اينكه او اجازه فروش آن را به وي داده باشد ياكسي مال 
ديگر را بفروشدكه او خود غايب باشد يا چيزي را براي او بخرد بدون اجازه او، آنگونه 

اجراي آن  وآيد. عقد بيع فضولي عقد صحيحي است ولي لزوم  عموال پيش ميكه م 
گردد و  . اگر اجازه داده تنفيذ و اجرا مي كه ، مالك است )1( متوقف بر اجازه مالك يا ولي

                                         
  . مذهب مالكيه و اسحاق بن راهويه و روايتي از شافعيه و حنابله است اين - 1
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آورده  بارقيكه بخاري از عروه  . دليل اين مطلب روايتي است اگر اجازه نداد باطل است
ديناري به من داد و گفت برو گوسفندي براي من بخر من با  ص: پيامبر گفت كه  ،  است

، پس  كه يكي از آن دو را بدو دينار فروختم  آن دينار دو گوسفند برايش خريدم
خداوند «» بارك اهللا في صفقة يمينك« : گوسفند و يك دينار برايش آوردم به من گفت يك

اند كه  كرده ز حكيم بن حزام روايت. و ابوداود و ترمذي ا »كناد  اين معامله ترا پر بركت
او را فرستاد تا يك حيوان قرباني برايش بخرد با يك دينار او يك حيواني  صپيامبر

گوسفندي ديگر بجاي آن  ، سپس  خريد با يك دينار و آن را بدو دينار فروخت قرباني
:  فتگ صآورد و پيامبر صخريد با يك دينار كه آن را همراه يك دينار بخدمت پيامبر

 صگوسفند دوم را كه ملك پيامبر : عروه  حديث اول درپس .» بارك اهللا لك في صفقتك«
باشد، فروخت و چون برگشت و به وي  صكه پيامبر  شده بود، بدون اجازه مالكش

  خبرداد او را بر آن كار اقرار نمود، و برايش دعاي خيركرد.
تن آن بعداً پس دليل است گوسفند دوم و فروخ  ، برصحت خريدن است ليلاين د پس

بر صحت داد و ستد، كسي براي ديگري بدون اجازه او. ولي مبادا از اينراه ضرري متوجه 
  .  او شود، متوقف بر اذن و اجازه او است

، با  خريد سپس آن را فروخت صگوسفندي براي پيامبر دوم حكيم  و در حديث
كرد و از او اجازه  رايش خريداري گوسفند دوم را ب  شده بود. سپس صاينكه ملك پيامبر

كرد و به وي دستور داد كه آن را قرباني  تصرف او را قبول  ناي صنگرفته بود. و پيامبر
گوسفند اولي و  كند و برايش دعاي خير نمود، پس اين دليل است بر اينكه فروختن  

آن  صبربود پيام ؛ صحيح بوده است اگر اين داد و ستد صحيح نمي گوسفند دوم خريدن
  داد. نمود و به بر هم زدن آن داد و ستد دستور مي را انكار مي
شود بايد قدرت تسليمي شرعي و حسي برآن  كه برآن عقد جاري مي چيزي چهارم

، بيع  ، مانند ماهي درآب كه بر تسليم حسي آن قدرت نيست وجود داشته باشد، پس چيزي
  . آن صحيح نيست

ماهي درآب را نخريد، چون آن فريب  «:  گفت كه استكرده  از ابن مسعود روايت احمد
  .  »است و زيان
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كه از بيع غائص  ، از عمران بن حصين از رسول خدا روايت شده است بصورت مرفوع
روم و هرچه  اين بار بدريا فرو مي ،كسي بگويد كه غواص به كرده است بدينگونه  نهي

. و  ن فروختن جنين درشكم مادرش. وهمچني ، مال تو باشد، بدين بهاي بيرون آوردم
كه پرواز كرده و معموال بر نگردد و برگشت او بمحل  اي  همچنين است فروختن پرنده

كه بمحل خود برگردد ولو اينكه شبانه  داشته باشد، دتخود احتمال نرود. اگر آن پرنده عا
چون  ، )1( باشد، باز هم بقول اكثر علما فروختن آن صحيح نيست مگر زنبور عسل

، و دردسترس  چيزي را بفروشد كه نزد او نيست نسانكرده است از اينكه ا نهي صپيامبر
گويند اگرعادت به برگشتن محل خود داشته باشد،  كه مي  . بخالف حنفيه او نيست

. و همچنين  تواند آن را تسليم كند، مگر زنبورعسل ، چون مي فروختن آن جايز است
گيري نهي فرموده است  ، براي تخم ني و آب حيوان نرينهاز فروختن نطفه و م صپيامبر

توان آن را تسليم نمود، خواه از  باشد و نمي گذاري نيست و معلوم نمي چون قابل قيمت 
  آن اسب يا شتر يا گوسفند باشد. 

  بخاري و غير او.  بروايت
اند،  هگيري حرام دانست فروش آن و اجاره حيوان نر را نيز، براي جفت علماجمهور  و

مگر اينكه كسي خودش بميل و دلخواه خود، چيزي بصاحب حيوان فحل بپردازد. در ازاء 
  .  كرده و جفت داده است اينكه آن را با حيوان ماده خودش جمع

گيري در مدت معلومي جايز است و  ، براي جفت حيوان فحل اجاره اند گفته بعضي
لك و قولي از شافعي و حنابله نيز حسن بصري و ابن سيرين بر اين راي هستند. از ما

  .  روايت شده است
دوشيده  ه، چون قبل از اينك همچنين فروختن شير در پستان حيوان جايز نيست و

اي  گويد: مگر اينكه بگويد پيمانه شود. شوكاني مي شود، مجهول است و موجب زيان مي

                                         
اند، اگر دركندو  ز دانسته، جدا ازكندو را جاي كرم ابريشم و زنبور عسل گانه فروختن  سه پيشوايان  - 1

داند.  جايز نمي كندو كه بدون فروختن  كنند. بخالف ابوحنيفه باشند و طرفين معامله آنها را مشاهده
  مولف
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كه  دايه مستثني استكه در پستان آن حيوان است را، بشما فروختم و شير   از آن شيري
  . ، جايز است بعلت شدت نياز به فروختن آن

، چون تسليم آن غير ممكن  پشم برپشت حيوان نيز جايز نيست تنو همچنين فروخ  
از  صكه پيامبر . از ابن عباس روايت شده ، چون مبيع با غيرمبيع آميخته است است

و شير در پستان و  ،)1(حيوانفروش خرما پيش از آنكه قابل خوردن باشد و پشم بر پشت 
  . . بروايت دارقطني ، نهي فرموده است كره در شير و ماست

 ياكه در گرو و رهن  كه مالك از تسليم آن شرعاً عاجز باشد، مانند چيزي چيزي فروش
اش نيز،  در توقيف باشد، نيز جايز نيست و همچنين جدائي بوسيله بيع بين حيوان و بچه

از آن نهي فرموده  صشود. پيامبر عمل موجب عذاب حيوان مي ، چون اين جايز نيست
اند و اين راي بهتر  جايز دانسته ، ريدن. و برخي علما آن را بقياس بر ذبح و سر ب است
  .  است
اند و اما فروش آن  اما فروش قرض و وام به بدهكار را، جمهور فقهاء جايز دانسته و

دانند، ولو اينكه بشرط  ظاهريه صحيح نمي را بغير بدهكار، علماي حنفي و حنابله و
باشد، چون بايع بر تسليم آن قادر نيست و چون شرط تسليم به  نيزكردن بدهكار  تسليم

  سازد. ، پس شرطي است فاسد و بيع را تباه مي غيربايع است
، هر دو معلوم و مشخص  بايد مبيع وكاالي فروخته شده و ثمن و بهاي آن پنجم

، چون درآن فريب و نيرنگ  بيع صحيح نيست باشد،، مجهول  يا يكي باشند. اگرهر دو
  . است

، اگرچه اندازه و مقدارآن  كافي است ، در چيزي معين  كردن آن از مبيع با مشاهده گاهي
، پيش  كه درمعامالت تخميني و گزافه فروشي و سرجمع فروشي را هم نداند، همانگونه 

  آيد. مي

                                         
اند چون  كردن را بروايتي از حنابله جايز دانسته  فروش پشم بر پشت حيوان بشرط چيدن و قيچي اما  - 1

  .  كردن است آنوقت معلوم و قابل تسليم
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؛ اندازه و صفات آن براي  كه در ذمه فروشنده است اي شدهاما مبيع وكاالي فروخته   
صفت و اندازه و مدت  طرفين معامله معلوم و معروف باشد و ثمن و بها نيز بايد ازنظر

آن  نكه ديد كه در مجلس عقد معامله نيست و چيزي  معلوم باشد. اما فروختن چيزي
، حكم هريك را بعداً  فروشيمشقت يا ضرر دارد، و بيع تخميني و بدون سنجش و گزافه 

  كرد.  جداگانه ذكر خواهيم

 كه در مجلس معامله حاضر نباشد   چيزي فروختن

اي  كه از مجلس عقد بيع، غايب باشد، جايز است بشرط اينكه بگونه چيزي فروختن
كه بعلم به آن منجر گردد. سپس اگرآن چيز برابر آن وصف بود، بيع الزم و  وصف شود،

كه آن را نديده بود، حق خيار  ، و اگر برابر آن وصف واقع نشد، آن طرف است اجراقابل 
كند كدام از بايع و مشتري آن را نديده  كند يا رد نمايد، فرق نمي در اينكه بيع را قبول دارد،

  باشد، اين حق را دارد.
چيزي را به  »وادي القري «: در  گفت  كه  عمر است نبخاري و غير او از اب روايت

 ص، در برابر مال او كه در خيبر بود. ابوهريره گويد: پيامبر رالمومنين عثمان فروختمامي
بود،  نديدهچيزي راخريد و آن را  هركس« »من اشترى شيئا لم يره فله الخيار إذا رآه« : گفت

اند و در اسناد آن  . دارقطني و بيهقي آن را روايت كرده »چون آن را ديد، حق خيار دارد
  . كه ضعيف است كردي هست راهيم عمر بن اب

  چيزي در ديدنش مشقت يا ضرري باشد فروختن  

غايب هستند، بشرط اينكه توصيف شوند، يا اوصاف آنها  كه چيزهائي  بيع  همچنين
كنسرو و داروهاي  - عادتاً و عرفاً معلوم باشد مانند فروش خوراكهاي محفوظ درظرفي 

كه جز بوقت  بنزين و گاز و امثال آنها، داخل قوطي وكپسول اكسيژن و حلبي نفت و
و فروش  - كردن درآنها يا مشقت دارد يا ضررشود، چون باز درآنها باز نمي مالاستع
زميني و چيزهايي از اين  كه در زير زمين هستند، مانند هوچ و پياز و سيب هائي  ميوه
و  دارد  شقتانش متوان بيكباره همه آنها را بيرون آورد، چون براي صاحب كه نمي ، قبيل

، و چه بسا موجب فساد و از حيز  فروختن آنها بتدريج هم داراي عسر و حرج است
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نيز جايز است و اينگونه محصوالت در مزارع بزرگ با اجراي عقد  انتفاع افتادن آنها باشد،
آنها را بيرون آورد، چون براي  نكهشوند، بدون اي ، فروخته مي و پيمان معامله در مزرعه

، و چه بسا  حبانش مشقت دارد و فروختن آنها بتدريج هم داراي عسر و حرج استصا
موجب فساد و از حز انتفاع افتادن آنها باشد، نيز جايز است و اينگونه محصوالت در 

شوند، بدون اينكه آنها را  ، فروخته مي معامله در مزرعه نمزارع بزرگ با اجراي عقد و پيما
  بيرون بياورند. 

كه موجب   كه اينگونه محصوالت با امثال خود تفاوت فاحش دارند، اهر شد،ظ هرگاه
كه  كه طرف مختار است  شود، شود، خيار ثابت مي زيان و ضرر بيكي از متعاقدين مي

كه  كه اگر تخم مرغ خريد و دريافت  را تنفيذ كند، يا آن را فسخ نمايد، همانگونه  لهمعام
  .)1( اي رفع ضرر از خودش، حق خيار دارد بر فاسد شده است

  تخميني و گزافه فروش  بيع

گونه معامالت در  نيست و اين مكه مقدار تفصيل آن معلو  يا تخميني آنست گزاف 
كه متعاقدين عقد معامله  در زمان او متعارف و معمول بوده است صميان اصحاب پيامبر

مگر وسيله تخمين كه مقدار آن معلوم نبود،   كاالئي محسوس كردند روي  اجرا مي
كردند،و اگر زياني و ضرري  اينگونه موارد كمتر اشتباه مي دركه  ،  اشخاص خبره و آگاه

: مردم در باالي  گذشت و تسامح بود. ابن عمر گفت بود اندك بود و عادتاً قابل  هم مي
كه آن را تا اين ، داشتكار باز  آنان را از اين صفروختند، پيامبر بازار طعام را با تخمين مي

  كنند. نقل مي
كرده است ولي آنان را ازبيع قبل ازنقل آن  بيع تخميني آنان را قبول  صپيامبر پس

كيل و وزن كه  كومه و خرمن مواد غذائي بدون   گفته است بيع  نهي فرمود. ابن قدامه

                                         
كه ابن القيم در اعالم القعين آن را ترجيح داده است و مذهب جمهور علما  مذهب مالكيه است اين  - 1

كه از آن دربيع نهي شده است  دراينگونه موارد چون موجب فريب و جهالت است ، استبطالن بيع 
  اند. مولف و حنفيه بيع را جايز دانسته و حق خيار بهنگام رويت قايل شده
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ندارد، بصورت تخميني جايز است و در آن خالفي سراغ نداريم اگر  وزناصوال كيل و 
  يع و مشتري مقدار آن را ندانند.چه با

اگر مبيع را در برابر عوضي بدست آورده است بايد مقبوض و تسليم شدني  ششم
  : باشد و تفصيل آن بشرح پر است

كه مالكيت آنها، در برابر عوضي حاصل  و وديعه و چيزهائي  تميراث و وصي فروختن
تواند  اگركسي چيزي خريد مي. و همچنين  شود. قبل از قبض و بعد از آن جايز است نمي

 دركرده و   كند، بعد از آنكه آن را قبض كند يا در آن تصرفات شرعي آن را بفروشد يا هبه 
  اختيار گرفته باشد. 

اگر هنوز آن را قبض نكرده و در اختيار نگرفته باشد، هرگونه تصرفات شرعي  اما
  .  . بجز بيع و فروش درآن جايز است

، براي اينكه مشتري بمجرد عقد  غير از بيع در آن صحيح است چرا هرگونه تصرف اما
  خواهد، تصرف كند.  كه مي شد، و حق دارد در ملك خويش آنگونه  اهدبيع مالك آن خو

شد و صيغه عقد  كه بر آن معامله واقع مي  : سنت برآن بود كه هر مالي گفت عمر ابن
. ولي تصرف با بيع و  خاريب وايتشد بر اش از آن مشتري مي گرديد همه جاري مي

، چون احتمال دارد كه مبيع نزد بايع اول  ، جايز نيست فروش پيش از قبض و تسليم آن
هالك شده باشد، آنوقت بيع غرر و ضرر و فريب خواهد بود، و بيع غرر جايز نيست و 

دار و آب باشد، يا مال منقول باشد و خواه مق ينباغ و امالك و زم  باشد، خواه صحيح نمي
حكيم بن حزام  . زيرا احمد و بيهقي و ابن حبان از  و اندازه آن مشخص باشد، يا تخميني

دانم  كه نمي خرم : اي رسول خدا من چيزهائي مي كه اوگفت اند، كرده با اسناد حسن روايت 
  ؟  حالل است و چه چيزهائي برايم حرام است يمچه چيز برا
آن را نفروش تا  چيزي را خريدي هرگاه« »ى تقبضهإذا اشتريت شيئا فال تبعه حت« فرمود:

  بخاري و مسلم. . بروايت » گيري ميكني و در اختيار  اينكه قبض مي
شدند كه آن  زدند، منع مي هرگاه مواد خوراكي را تخمين مي صپيامبر ر زمان د مردم 

از   يكيكند، و آنگاه بفروشند. و فروش  را بفروشند، مگر اينكه آن را بمنزل خود نقل 
. چون ابن عمر درباره  است نيبا هم پيش ازقبض از اين قاعده مستث - طال ونقره  -نقدين 
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به  صكرد و پيامبر  سئوال صفروختن شتر بدينار و گرفتن درهمها بجاي آنها از پيامبر
  .  گرفت توان پولي را بجاي پول ديگري  وي اجازه داد. يعني مي

 اشتن قبض و تسليم د معني

، آزادگذاشتن دست  در باغ و ملك و زمين -كند  قبض به نسبت هر چيز فرق مي البته 
كند و از آن  در آن تصرف   كه  كه ملك بموجب عقد بوي منتقل شده است  مشتري

درخت يا  ايهيرس برداري نمايد مانند كشتن زمين و سكونت درمنزل و نشستن در ز بهره
  . م استميوه چيدن و امثال اينها خود قبض و تسلي

كه نقل آنها ممكن است يعني اموال منقول مانند مواد خوراكي و  قبض در چيزهائي و
  : پوشاكي و حيوان و امثال آن بطريقه زير است

  اين قبيل اشياء باشد. ازبا دريافت مقدار پيمانه و وزن اگر  : اول
  شد. با انتقال آن از جاي خودش اگر تخميني روي آن معامله واقع شده با : دوم
  شود.  در غير اينها براي قبض به عرف و عادت مردم محل مراجعه مي : سوم
كه  ، روايت بخاري است قبض در منقوالت با دريافت مقدار هست اينكه دليل

هرگاه در بيع نامي از كيل و «» إذا سميت الكيل فكل« گويد: به عثمان بن عفان  صپيامبر
،  و پيمانه نمودن نكرد كيل  ليل است بر وجوب. و اين د » كن پيمانه بردي پس پيمانه

شود، چون با هم  كه پيمانه و كيل آن شرط شده باشد و وزن نيز برآن قياس مي وقتي
كه با  مشترك هستند، چون هر دو معيار تقدير و تعيين اشياء هستند پس در هر چيزي 

گيرد، خواه   مقدار صورت يافتكه قبض با در شود، واجب است تعيين مقدار تمليك مي
  .  مواد خوراكي باشد يا غير خوراكي

شوند، در محل آنها روايتي است  كه تخميني خريده مي دليل وجوب انتقال چيزهائي و
ها، مواد  : ما از كاروانيان و قافله گفت اند كه او از ابن عمركه بخاري و مسلم آورده

ها را بفروشيم پيش  د كه آنكر ما را منع  ص، پس پيامبر خريديم را تخميني مي راكيخو
  . از آنكه از جاي خود منتقل سازيم
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اين اختصاص به مواد خوراكي ندارد، بلكه شامل اشياء ديگر مانند پنبه وكتان و  و
كه بصورت تخميني و سرجمع فروخته شوند، چون هيچ  هنگامي شود، ميامثال آنها نيز 

  فرقي با هم ندارند.
، به عرف رايج مردم در اينگونه موارد،  آنها نيامده است  رهغير از اينها كه نصي دربا اما

رايج  نباشد بعرف نص كنيم و هرجا  شود، پس هرجا نص باشد بدان عمل مي مراجعه مي
  . ، براي قبض و تسليم كنيم و متداول مردم مراجعه مي

  وجود قبض فلسفه  

گفته شد،  كه  برآنچه نهي از فروش اشياء پيش از دريافت و تسليم نمودن عالوه  فلسفه
در ضمانت  كاال ند، كه فروشنده اگر كاال را بفروشد و مشتري آن را قبض نك  آنست

شود نه مشتري و  ماند و اگرهالك شود خسارتش را فروشنده متحمل مي فروشنده مي
  هرگاه مشتري پيش ازقبض آن را بفروشد وسودي نصيب او شود، از چيزي سود برده

   . است ارت آن را بدوش نداشته و مسئوليتي نداشتهكه تحمل خس ست  ا
  اند كه نهي كرد از فروش سودي روايت كرده صاز پيامبر در اين باره صاحبان سنن  و

  برد كه ضمانت داشته باشد.  كسي سود مي اند. يعني كه براي آن ضمانتي بعهده نداشته
كه  مانند كسي استبفروشد  كند  كه چيزي را پيش از آنكه قبض مشتريي  براستي

مبلغي از مال را بديگري بدهد تا در برابر آن بيشتر از او بگيرد و تنها فرقش اين است كه 
اي  كاالي معامله شده را بميان آورده و حقه كرده و براي تحقق اين قصد خودش  نيرنگ

  تمام با ربا دارد. تسواركرده و اين عمل او شباه
كردندكه چرا از آن نهي  كه از او سئوال  شده استابن عباس متوجه اين نكته  بيگمان
: اين بيع درهم بدرهم است و طعام  كاال آن را بفروشند گفت كه پيش از قبض  ، شده است

  . هدف نيست

  شبر عقد خريد و فرو گرفتن گواه   
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  . » بگيريد و نبايد به شخص نويسنده و شاهد زياني متوجه شود...
است اين امر براي وجوب نيست و راهنمائي  نتگرفتن برداد و ستد س  گواه امر به  و

لحت مردم است پس اين امر براي وجوب نيست ، بدانچه درآن خير و مص و ارشاد است
. جصاص دركتاب  اند از جمله عطاء و نخعي و جعفر طبري كه بعضي فهميده آنگونه 

اتفاق نظر است در اينكه دستور و امر  »امصار «: بين فقهاي  گفته است احكام القرآن 
، بلكه  ست،براي وجوب ني بكتابت وگواه گرفتن و چيزي بعنوان رهن وگرو قرار دادن

كه سود و مصلحت و مراعات احتياط در  مندوب است و ارشاد و راهنمائي است بچيزي
، بنقل از پيشينيان  دين و دنيا درآن وجود دارد. و امر بهيچيك ازآنها براي وجوب نيست

كه عقود معامالت داد و ستد و وام دادن بدون حضور  ، ثابت شده است امت و خلف امت
رفته و علماي شهرها نيز از آن اطالع داشته و مخالفتي با آن گ گواهان صورت مي

كردند و آن را  بود، علما بر آن اعتراض مي گرفتن واجب مي اگر چنانچه گواه  اند، كردهن
اند و از عصر  رساندكه امر بدان را مندوب دانسته شدند و اين مطلب مي منكر مي

و تابعين در معامالت  صپيامبر با. اگر اصح تا بامروز چنين نقل شده است صپيامبر
گرفتن  گواه  شد و عدم  گرفتند، اين مطلب بصورت متواتر و آشكار نقل مي گواه مي خويش

، پس ثابت  نشده است  شدند. و چون بصورت عمومي چنين چيزي ازآنان نقل را منكر مي
  .  واجب نيستگرفتن در وام دادنها و معامالت و داد و ستدها   گردد كه نوشتن و گواه مي

  بر فروختن ديگران  فروختن

كاالي خود بيع بر بيع ديگران و فروختن  كاالي ديگران با فروش   شدن از فروش مانع
كه  كرده است چون ابن عمر روايت  ستوداد و ستد برفروختن و داد وستد ديگران حرام ا

 ي كه برادرشاز شما در هنگام هيچكس«» ال بيع أحدكم على بيع أخيه« گفت: صپيامبر
كاالي او  كاالي او نفروشد و مانع فروش فروشد او كاالي خويش را بجاي  كاالئي را مي 

  . »نشود
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كه  اند. در صحيحين از ابوهريره روايت شده حديث را احمد و نسائي روايت كرده اين
و بروايت احمد و نسائي و ابوداود و » ال يبيع الرجل على بيع أخيه« : گفت مي صپيامبر

» أن من باع من رجلين فهو لالول منهما«كه  كه آن را حسن دانسته است آمده   ترمذي
. و نووي در شرح  » ، آن چيز از آن اولي است هركس يك چيز را بدو نفر فروخت«

بيكنفر بفروشد و  »حق خيار«كه يكنفر كااليي را بشرط  بدينگونه  « : كه گفته است آن
و معامله را بهم  كن  را فسخشنهاد كندكه تو خريد خود شخص ديگري بيايد به خريدار پي

اين صورت بيع بربيع  . ( فروشم كمتري از آن بتو مي كه من چيزي مانند آن را به بهاي  بزن
حق خيار از آن فروشنده  ، . وصورت شراء برشراء ديگري بدينگونه است كه ديگري بود)

كه شخصي بيايد و به فروشنده  - خريدار بود  ندر صورت اول حق خيار از آ - باشد 
.  خرم كاال را با بهاي بيشتري از شما مي كه من آن   پيشنهاد كند كه تو معامله را بهم بزن

ازآن نهي   اين عمل چه در فروش و چه در خريد يك عمل گناهكارانه است و در شرع
رغم  يكرد، عل ، اقدام  كه از آن نهي شده است بدين عمل گر كسي. ولي ا شده است

گيرد ودرست است بنزد علماي شافعيه و  ، ليكن معامله صورت مي گناه است اينكه
شود  ، و براي داود بن علي پيشواي ظاهريه معامله اومنعقد نمي ابوحنيفه و فقهاي ديگري

  . . پايان سخن نووي»دو روايت نقل شده استمالك دراين باره  امو از ام
كه مزايده   است »مزايده «بر خريد ديگران بخالف اين نوع فروش بر فروش يا خريد  و

هنوز عقد معامله صورت نگرفته و ثابت  »مزايده «، چون در  جائز است و حرام نيست
بود براي فروش و  كرده كاالئي را عرض صكه پيامبر است و باثبات نرسيده است  نشده

  كه بيشتر بخرد.  كس حاضر است : چه گفت مي

 اولي است  آن چيز از آن  ـس فروختچيزي را بدو ك هركس 

، فروش آن بدومي  بديگري نيز فروخت اچيزي را بكسي فروخت سپس آن ر هركس
،  كه مال او نيست و ملك خريدار اولي شده است ، چون چيزي را فروخته است باطل است

خواه فروش دوم در مدت حق خيار واقع شده باشد يا بـعد از انقضاي مدت خيار، چون 
. سمره از  ، بمجرد عقد اولي از ملكيت او خارج شده است ي به فروش رفتهكاال 
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وأيما رجل باع بيعا .أيما امرأة زوجها وليان فهي لالول منهما« : كه كرده است  روايت ص پيامبر
هرزني را كه دو نفر ولي او، او را بعقد ازدواج دو نفر « .»من رجلين فهو لالول منهما

  گرفته است و هر كس آيد كه اول صورت ازدواج آنكس درمي درآوردند آن زن بعقد
  .  » كاالئي را بدو كس بفروشد كاال از آن اولي است

 بها در برابر افزايش مدت است افزايش

توان آن را با بهاي  كه مي را با بهاي نقد و حاضر فروخت همانگونه  كاالئي توان  مي  
كاالي  كه بعضي از بهاي طرفين جايز استدار فروخت و با رضايت  نسيه و قرض و مهلت

كاالي به فروش رفته نقد  فروشي نقد و بعضي ديگر قرضي و مهلتي باشد. هرگاه بهاي 
، بها را افزايش دهد جائز است چون مدت و  نباشد و فروشنده بعلت تاخير مدت پرداخت

اند و همچنين زيد بن  كاال تاثير دارد. و علماي شافعيه و حنفيه اين را گفته  زمان در بهاي
شود و  داليل اين مطلب استنباط مي معلي و المويد باهللا و جمهور فقها، چون ازمفهوم عا

  . شوكاني آن را ترجيح داده است

  كاري   العمل  و حق داللي  

العمل  كه ابن سيرين و عطاء و ابراهيم و حسن در داللي و حق گفته است بخاري امام  
اند. ابن  اشكالي نديده ، معاملهده و خريدار، بجهت تسهيل عقد كاري و واسطه بين فروشن

كاالي مرا  عباس گفته است كه اشكالي ندارد كه فروشنده بكسي بگويد، اين جنس و اين 
  ،مال خودت باشد.  بدين مبلغ بفروش و هر چه افزون برآن فروختي

مرا بدين مبلغ  كاالي  گفته است هرگاه فروشنده به واسطه بگويد، اين سيرين ابن
بفروش و هر سودي عالوه برآن حاصل شد، ازآن تو باشد يا بين من و تو مشترك باشد 

 »المسلمون على شروطهم«:  فرموده است كه ص. پيامبر اشكال ندارد، و جايز است
. اين حديث را احمد و  »بدان وفا كنند دارند ميبايد شرايطي را كه مقرر  مسلمانان«

  .  كرده و بخاري آن را بصورت معلق ذكر كرده است  ابوهريره روايت ابوداود و حاكم از

  باكراه چيزي را بفروشد و او را مجبور كنند  كه اي  فروشنده
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، بايد اختيار  كاالي خويش  در عقد فروش هاند، كه فروشند فقها شرط كرده جمهور  
يع و فروش منعقد داشته باشد، هرگاه بناحق او را مجبور بفروش مال خود كنند، اين ب

Hω...+ فرمايد: شود. چون خداوند مي نمي Î) βr& šχθä3 s? ¸ο t�≈pg ÏB tã <Ú# t� s? öΝä3ΖÏiΒ...∩⊄∪_ 
مال همديگر را مخوريد مگر اينكه از طريق تجارت و بازرگاني و از « .)1( ]29[النساء: 

  : فرمايد مي ص. و پيامبر » طريق خشنودي رضايت طرفين باشد...
. و باز »خاطر باشدبيع و فروش بايد با خشنودي و رضايت « »عن تراض إنما البيع«

از امت من خطاء و ارتكاب « »رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه« فرمايد: مي
اند، برداشته شده  كه برآن مجبور و مكروه شده چيزي از روي اشتباه و فراموشي و چيزي

. اين حديث را ابن ماجه و ابن حبان و دارقطني و  »شوند است و بدان بازخواست نمي
. ولي اگر  اند، درحسن بودن و ضعف آن اختالف است كرده طبراني و بيهقي و حاكم نقل

كسي را  كسي را بحق بر فروش مالش مجبوركردند، آنوقت بيع صحيح است مانند اينكه 
ري يا مسجدي يا توسعه و گسترش راه يا معب براي اش بكنند تا مجبور بفروش خانه

كسي را مجبوركنندكه براي بازپرداخت وام و  اي مورد استفاده قرار گيرد يا اينكه مقبره
كااليش را بفروشد يا براي تامين هزينه زندگي زن و بچه يا پدر و   بدهكاري خويش

. چون رضايت شارع مقدس بجاي  عقد فروش صحيح است واردمادرش درهمه اين م
  نشيند. كاال مي رضايت صاحب
گويد: معاذ بن جبل جوان سخي طبعي بود و چيزي را پيش   كعب  بن عبدالرحمن
 حضورگرفت و ب كه همه دارائيش را در بر مي ، داشت و آنقدر بدهي داشت خود نگه نمي

كار معاف بدارند  گويد. اگر بنا بود كسي را از اين   آمد تا با طلبكارانش سخن صپيامبر 
. ولي  او را مورد نظر داشت صكردند، بخاطر اينكه پيامبر  ر ميحتماً از معاذ صرفنظ

همه دارائي معاذ را فروخت و ديون او را پرداخت و چيزي براي معاذ باقي  صپيامبر 

                                         
و عقد هبه  عقداجارهكه مقصود از آن حصول ربح و سود باشد مانند عقد ببع و  هر عقدي : تجارت  - 1

كه معموال در اين موارد هدف بدست آوردن عوض است الغير. پس تجارت از بيع   بشرط عوض
   .مولف تر است وسيع عامتر است و دايره آن از بيع 
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 نماند.

 كسي كه مضطر و ناچار است و فروش  بيع

ديون و بدهيهاي خود يا  بازپرداختآيد كه انسان ناچار است براي  پيش مي گاهي  
، تمام يا قسمتي ازمايملك خود را بكمتر از قيمت واقعي بفروشد.  ضروريات زندگيبراي 

شود ازنظر شرع و پسنديده است  كراهت دارد و فسخ نمي  ، ولي گونه عقود جايز است اين
كرده شود يا به وي وامي پرداخت   و مساعدت ر كمكگونه موارد به شخص مضط در اين 

كه پيرمردي از بني   داود روايت شده ود. از مرد گمنام و ابيگردد، تا از اين تنگنا خارج ش
كه   آيد، روزگار سختي برمردم مي « : اي به ماگفت : علي بن ابيطالب درخطابه گفت تميم 

حاليكه كنند، در  فشارند و از مال خود بكسي كمك نمي ثروتمندان برمال خود دندان مي

Ÿω...+ فرمايد: . و خداوند مي »بدانان چنين امر نشده است uρ (#âθ |¡Ψ s? Ÿ≅ ôÒx ø9$# öΝä3uΖ÷� t/...∩⊄⊂∠∪_ 

  . »احسان و بخـشش بين خويش را فراموش مكنيد « ].237 البقرة:[
از بيع مضطر و بيع  صگيرد، ولي پيامبر  صورت مي بيعمضطرند، عقد  كه با كساني 

  . رموده استغرر و ضرر و زيان و فريب و فروش ميوه پيش از آنكه رسيده شود؛ نهي ف

 التلجئه بمنظور فرار از ظلم =بيع  بيع

كند، لذا چنان  او تجاوز و تعدي ال، از اينكه ستمكاري بر م ترس داشت كسي هرگاه 
اي جاري  فروشد و بمنظور فرار از ظالم عقد بيع را بگونه كه آن چيز را مي نشان داد،

عقد صحيح نيست چون هر دو  ، اين بر داشت كه تمام شرايط و اركان بيع را در ، ساخت
مقصود آنان نيست و اين عملشان مانند شوخي تلقي  بيعطرف عقد قصد بيع نكرده و 

  .  اند چون اركان و شرايط بيع را دارد عقد صحيح است گفته شود. برخي مي
شوند و بمنظور ديگري اجرا  تلجئه ناميده مي ، اينگونه بيعها كه  قدامه گفته است ابن

اند، چون شرايط و اركان بيع  گفته امام ابوحنيفه و امام شافعي .باشند باطل ميگردند،  مي
كه  ارد، بيع صحيح است همانگونه  كه معامله را فاسدكند، وجود ند موجود است و چيزي

كنند، سپس عقد بيع را جاري كنند، بدون اينكه اين  اگر طرفين بر شرط فاسدي توافق
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. ولي بنظر ما چون قصد بيع  نند، اين بيع صحيح استك را درضمن عقد بيان فاسدشرط 
  .  . پايان سخن ابن قدامه شود و بيع صحيح نيست اند، اين عملشان شوخي تلقي مي نداشته

 كردن چيزي مشخص و معلوم از آن عقد بيع با استثناء  اجراي

انند اينكه كند، م  را بفروشد و چيز معلومي را از آن استثناء كاالئي  كسي كه است  جايز
يا يك مجموعه ساختمانها   كند،  يك مجموعه درخت را بفروشد و يك درخت را استثناء

را از آن  يكند، يا زميني را بفروشد و يك محل مشخص را بفروشد و منزلي را استثناء 
  كند.   استثناء
بيع  و استثناء در )1(»مزابنه «و  »محاقله « از بيع صجابر نقل شده است كه پيامبر  از
باشد، پس اگر چيزي را بصورت  و معلوم، مگر اينكه ميزان آنها مشخص  كرده است نهي

، چون موجب زيان و ضرر و فريب  كرد، بيع درست نيست غير معلوم و مجهول استثناء 
  . شود و مجهول است مي

  و وزن را بكمال دادن در داد و ستد  پيمانه  

θèù#)...+ فرمايد: وزن را بكمال داد و مياست كه بايد پيمانه و  امركرده خداوند   ÷ρ r&uρ 

Ÿ≅ ø‹x6ø9 $# tβ# u”�Ïϑø9 $# uρ ÅÝó¡ É) ø9 $$ Î...∩⊇∈⊄∪_  :كردن از حق  كم كه  -و پركنيد پيمانه را « ].152[األنعام
 نكم نهاد  كه وزنه  كنيد،  مردم حرام است و ترازو را به عدالت ميان وزنه و جنس يكسان

، حرام است چه در پيمانه و چه در وزن  كردن از حق مردم  و كمتر از مقدار الزم و كم

θèù#)+ .  »عدالت بكار بريد ÷ρr& uρ Ÿ≅ø‹s3ø9 $# # sŒÎ) ÷Λäù=Ï. (#θçΡ Î—uρ Ä¨$ sÜ ó¡ É)ø9 $$Î/ ËΛÉ) tFó¡ ßϑø9 $# 4 y7Ï9≡sŒ ×�ö� yz 

ß |¡ôm r&uρ WξƒÍρ ù' s? ∩⊂∈∪_  :مانه را كرديد و به پيمانه فروختيد، پي چون پيمانه « ].35[اإلسراء

                                         
از آنكه رسيده باشد يا فروش آن در  : فروش محصول زراعي پيش : محاقله آمده است درقاموس - 1

 . خوشه يا مزارعه با ثلث ربع يا كمتر يا بيشتر يا كرايه زمين با گندم

كه پيمانه و وزن  اي . يا هر نوع معامله با خرماي رسيده -رطب  - خرماي باالي درخت  نفروخت : مزانبه
  د. مترجم و عدد آن مشخص نباشد. در خود فقه السنه اين الفاظ معني خواهند ش
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بكمال بدهيد و پركنيد و چون به وزن فروختيد وزن درست وكامل بدهيد و وزنه درست 
، براي شما بهتر و عاقبت و فرجام  كامل نهادن  بگذاريد و اين پيمانه درست دادن و وزن

 : نهي فرموده است شديداً. و از بازي كردن با پيمانه و وزن و كم دادن آنها  »بهتري دارد

+×≅ ÷ƒuρ tÏ ÏesÜ ßϑù=Ïj9 ∩⊇∪ t Ï%©! $# #sŒ Î) (#θä9$ tG ø.$# ’ n?tã Ä¨$ ¨Ζ9 $# tβθ èù öθ tG ó¡ o„ ∩⊄∪ # sŒÎ)uρ öΝèδθ ä9$ x. ρr& öΝèδθ çΡ y—̈ρ 

tβρç� Å£øƒ ä† ∩⊂∪ Ÿω r& ÷Ýà tƒ y7Í×‾≈s9 'ρé& Νåκ̈Ξr& tβθ èOθ ãèö6 ¨Β ∩⊆∪ BΘ öθu‹Ï9 8ΛÏà tã ∩∈∪  tΠöθ tƒ ãΠθ à) tƒ â¨$̈Ζ9 $# Éb>t� Ï9 

t ÏΗs>≈yè ø9 كنند و از  كه چون براي خود كيل   واي بر كم فروشاني« ].5-1[المطففين:  _∪∌∩ #$
كنند  گيرند و هرگاه براي مردم پيمانه  كنند و بكمال مي بخرند، پيمانه را پر مي چيزيمردم 

دهند و آن را بكمال  يا وزن نمايند و چيزي بمردم بفروشند، پيمانه و وزن را كم مي
شوند و در  زنده مي امتكنند و يقين ندارند كه فرداي قي ان نميدهند. مگر اينان گم نمي

خداوند   شود و در آن روز بزرگ در پيشگاه گرفته مي روز بزرگي از آنان حساب پس
  . »ايستند جهانيان مردم در مقام حساب و بازخواست مي

 سنگين باشد كه كفه ترازو ترجيح داشته باشد يعني اندكي   است مندوب

اي را از هجر آورده بوديم و آن را به  من و مخرقه عبدي پارچه گويد: يسقبن  سويد  
اي را بخرد و به وي  از كنار ما گذشت و خواست از ما جامه صمكه برديم و پيامبر 

كرد پيامبر  وزن مي راكاالهاي فروشي  كه در برابر مزد، فروختيم و در آن جا مردي بود،
. ترمذي و نسائي و  » كن كن و اندكي سنگن وزن  وزن « »زن وأرجح« : گفت  به وي ص

  .  دانسته است »حسن صحيح «اند و ترمذي آن را  دهابن ماجه آن را بيرون آور

 بودن معامله خوش ،و آسان گيري در خريد و فروش شتگذ

إذا باع رحم اهللا رجال سمحا « :گفت صپيامبر  اند كهو ترمذي از جابر آورده بخاري
كناد مردي را كه بهنگام فروختن و  خداوند بيامرزد و رحم « »وإذا اقتضىوإذا اشترى 

   »باشد  و بخشنده است و خوش معامله مي شت، باگذ خريدن و طلب حق خود نمودن

  م رضايت و فريب و نيرنگ باشد  درآن امكان عد كه بيعي  بيع غرر = 
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مال ضرر و زيان و كه در آن ابهامي باشد، با احت عبارت است از بيعي  غرر بيع
.  كرده است و آن را منع نموده است كه شارع مقدس ازآن نهي اي يا قماري باشد، مخاطره

كه مسائل  ، : نهي از بيع غرر، خود اصلي است از اصول شرع اسالم گفته است  نووي
  : گيرد، از بيع غرر دو چيز استثناء شده است بر مي فراواني را در

كه اگر آن را جداگانه  اي ، بگونه جنس بفروش رفته استكه داخل در  چيزي : اول
، يا  ، بتـبعيت خود بناء ، مانند فروش زير بناء و پايه آن بفروشند بيع آن صحيح نيست

  . خود حيوان  فروش شير در پستان بتبعيت
كه اندك و   ، يا بدانجهت كه معموال مورد مسامحه و چشم پوشي است چيزي : دوم

شدن  داخل، مانند  ، دشوار است كه تمييز و تشخيص و تعيين آن  انجهتحقير است يا بد
مدت زمان توقف مردم در حمام و ميزان مصرف آب متفاوت  ه، در برابر مرد ك در حمام

كه آن را با   اي و قبائي كه محرز شده يا مانند جبه و مختلف است و مانند نوشيدن از آبي
- رد اگر چه ابهام و عدم تعيين وجود دارد ولي جايز است در اينگونه موا - اند  پنبه انباشته

، اينك بعضي موارد آن راكه در  كرده است شارع مقدس موارد مختلف بيع غرر را بيان  
  : است  دوره جاهلي رواج داشته و مورد نهي قرار گرفته

  ةاز فروختن زمين و تعيين آن به وسيله سنگ انداختن = بيع الحصا نهي  -1
فروختند كه مساحت آن معلوم نبود، سپس مبناي  گاهي زمين را مي  جاهلي دوره در

،  گفتند هرجا كه سنگ انداخته شده كردند و مي مساحت آن را با انداختن سنگ معلوم مي
و  فروختند يبزمين افتاد، آنجا انتهاي زمين فروخته شده باشد، يا اينكه چيز مجهولي م

رهر چيزي افتاد آن چيز كاالي فروخته شده باشد، گفتند ب انداختند و مي سپس سنگ مي
شود،  ناميدند چون منتهي به ضرر و خدعه و نيرنگ مي لحصاه مي اين نوع عقد را بيع ا

  . ازآن نهي شده است
  از ضربه الغواص  نهي  -2

، هر چيزي را  روي بستند، كه اين بار كه بدريا فرو مي غواصان عقد معامله مي با گاهي
خريم و طرفين عقد را، ملزم به اجراي مفاد عقد  ، بدين مبلغ از تو مي ورديكه بيرون آ

غواص چيزي  گر چه، حتي ا پرداخت شده را مي  كه مشتري بهاي و مبلغ نامبرده كردند، مي
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بايست به  كرد مي كه فروشنده بود، نيز هرچيزي را كه پيدا مي  آورد و غواص بدست نمي
  گرفته بود.  چند برابر مبلغي بوده باشدكه خريدار بدهد، اگر چه ارزش آن

  .  ناميدند. از اين نيز نهي شده است مي »لغواص ا به ضر «را نوع معامله  اين
كه  اي بستند، مانند بچه آيد مي كه از حيوان بدست مي : عقد بيع را برآنچه  النتاج بيع  -3

  . ه است. از اين نيز نهي شد كه در پستان داشت در شكم داشت يا شيري
اي يا كاالئي مربوط به شخص ديگري  بدينگونه هركس بر جامه : المالمسه بيع  -4

كاال   شد، بدون اينكه از حال آن جامه يا آن نهاد، اين عمل موجب انعقاد بيع مي دست مي
  .  است هاطالع درست داشته باشند، يا اينكه رضايت وجود داشته باشد. از آن نيز نهي شد

كه دارند براي يك ديگر بيندازند   كه طرفين بيع و شراء آنچه : بدينگونه بذهالمنا بيع -5
  .  . از آن نيز نهي شده است و اين عمل بجاي ايجاب و قبول باشد، بدون رضايت طرفين

برسد، بمقدار معلوم و پيمانه  ه، پيش از آنك كشتزار و حبوبات  : فروختن محاقله بيع -6
،  زار را كه هنوز نرسيده است و در خوشه است گندم  اين معلوم از طعام مثال بگويد

  . ، از آن نيز نهي شده است فروشم گندم بتو مي بدينمقدار پيمانه 
معين از خرماي  مقدارب  -رطب - : فررخــتن خـرماي روي درخت المزابنه بيع  -7

شده ، يا فروش انگور روي درخت تاك بمقدار مشخص مويز ازآن نيز نهي  چيده شده
  .  است
  . ، پيش از رسيده شدن : فروختن ميوه خام وكال المخاضره بيع  -8
  .  پشم بر پشت حيوان پيش از چيدن آن ختن فرو  -9

  در شير  كره  فروختن  -10
  شود:  ، آبستن مي كه هنوز در شكم حيوان است اي  كه بچه  تا زماني فروختن  -11

شود.  كه در شكم حيوان است آبستن مي اي كه بچه چيزي را بفروشد بمدت زماني يعني
تا  فروختند كه مردمان جاهلي گوشت حيوان ذبح شده را مي  در صحيحين آمده است

مردم را از آن نهي  صشود. كه پيامبر  ، آبستن مي كه در شكم مادر است اي  كه بچه  زماني
آن معامله شده فرمود. همه اينگونه معامالت داخل در بيع غرر هستند و چيزي كه روي 

  اند.  نهي شارع واقع شده مورد، لذا  است مجهول و غير مشخص است



   

  هفقه السن      2014 

 

 

 شده حرام است شده يا دزديده   كه غصب  چيزي خريدن

داند آن چيز بنا حق ازصاحبش  كه مي كه چيزي را بخرد، ،  مسلمان حرام است بر 
، موجب  شگرفتن چيزي بناحق از دست مالك  باشد چون گرفته شده است و غصب مي

شود، پس در حقيقت خريدن آن چيز، خريدن از  نقل ملكيت از دست مالك آن نمي
، اين عمل اعانت به تجاوز و گناه است و  كه درست نيست غيرمالك است عالوه براين

. بيهقي روايت كرده است كه پيامبر  باشد و كمك بدزد و غاصب است اعانه به معصيت مي
  : گفت  ص
هركس مال دزديده « »و يعلم أنها سرقة فقد اشترك في إثمها وعارهامن اشتري سرقة وه«
، براستي او درگناه و عار و ننگ آن شريك  اي را بخرد و بداندكه آن مال دزدي است شده
  . » است

  سازد و فروختن اسلحه براي از آن شراب و مي مي كسي كه  انگور به فروختن

  آشوب و فتنه 

سازد و فروختن اسلحه درهنگام فتنه و آشوب  ن مي ميكه از آ انگور بكسي فروختن
، براي يك مقصد و  كه در جنگ هستند، و فروختن هرچيزي به اهل جنگ و كساني 

. بنظر ابوحنيفه و  . هرگاه چنين عقدي واقع شد، باطل است ، جايز نيست حرام دفه
ست و هدف شافعي اگر عقد داراي اركان و شرايط درست بيع باشد، نفس عقد صحيح ا

  غير مباح درآن مستتر است و مجازات آن بخداوند موكول مي شود . 
؟ چون مقصود از عقد انتفاع هردو طرف معامله  چرا بنظر جمهور علما باطل است اما
كاالي خويش و مشتري از كاالي   ، فروشنده از بهاي ، با دريافت عوض و بدل است

 شود موارد سود و انتفاع مورد نظر حاصل نمي برند و در اينگونه ، سود مي خريداري شده
گناه و تجاوز از حد شرع است  انجامد وكمك ومساعدت برواج  چون به ارتكاب حرام مي

θ#)...+ : و خداوند آن را ممنوع ساخته است çΡuρ$ yè s? uρ ’ n? tã Îh�É9 ø9$# 3“uθ ø) −G9 $#uρ ( Ÿωuρ (#θçΡ uρ$ yès? ’ n?tã 

ÉΟ øOM}$# Èβ≡uρ ô‰ ãè ø9 $# uρ...∩⊄∪_ ]:ياريبر انجام احسان و تقوي بهم ديگر كمك و هم«]. 2 املائدة 
،همديگر را ياري و  كنيد و در انجام و ارتكاب گناه و تجاوز از حق ظلم و عدوان



  2015     بيع (داد و سند و معامالت)
  

  

لعن اهللا الخمر وشاربها وساقيها وبائعها « : گفت ص. ابن عمرگويد كه پيامبر »مساعدت نكنيد
كناد مي و  خداوند لعنت و نفرين « »لمحمولة إليهومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها وا

و  گيرنده آن از انگور  گسار را و ساقي آن را و فروشنده و خريدار آن را و آب مي
و « . »كناد  شود، همه را لعنت كه برايش برده مي ه آن و كسيگرفته شده آن را و بردارند آب

هركس « »، فقد تقحم النار على بصيرمن حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا
انگور را در روزهاي چيدن نگه دارد و آن را نفروشد تا اينكه خريداري فرا رسد كه از آن 

. و عمر بن  » سازد، آن شخص آگاهانه خود را بميان آتش دوزخ انداخته است مي مي
. بيهقي  »داز فروختن اسلحه درهنگام فتنه و آشوب نهي فرمو صپيامبر «:  گفت  الحصي

كه معتقد  كسي : براستي فروختن آب انگور به  گفت . ابن قدامه  آن را بيرون آورده است
  .  سازد، حرام است كه از آن مي مي است

كه اگر فروشنده از قصد و هدف خريدار مطلع گرديد، از   ثابت شد، مطلباين  حاالكه
  .  بيع حرام و باطل است، آن را فهميد، اين  گفتن خودش يا از قرائن خاصه  راه

كه هدف مشتري چه چيز است  كار احتمال داشت و درست مشخص نبود، اگر اين ولي
ساخت و هم  آن را بكسي بفروشدكه حالش معلوم نبود، يا خريدار هم مي مي ينكهمانند ا

سازد، در اين صورت بيع  كه از آن مي مي كند،  كه داللت بر آن  ، سركه و چيزي نگفت
 گيرد برمي، هر چيزي را كه مقصود از آن حرام باشد، در  كلي . و اين حكم  تجائز اس

سالح به راهزنان يا فروش سالح درهنگام فتنه   مانند فروش سالح به اهل جنگ يا فروش
و آشوب يا اجاره دادن منزل به مي فروش يا براي فروش مي و امثال آنها، درهمه اين 

  . قدامه ن. پايان سخن اب استموارد بيع حرام و عقد بيع باطل 

  سوگند خوردن در معامالت از كثرت  نهي

الحلف منفقة « : كرده است ازقسم خوردن فراوان در داد و ستد، نهي صپيامبر  -1  
دهد و بركت را از ميان  كاالي فروشي را رواج مي قسم خوردن « »، ممحقة للبركةللسلعة 

اند. قسم خوردن در بيع موجب  كرده  ريره روايتبخاري و ديگران آن را از ابوه . »برد مي



   

  هفقه السن      2016 

 

 

گردد، و چه بسا موجب فريب   كمتر توجه  »اهللا«گردد كه به تعظيم و بزرگداشت نام  مي
  . مشتري شود، لذا از آن نهي شده است

شما را « »ثم يمحقإياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق « : كرده است مسلم روايت  -2
كار، اگرچه  ، فراوان سوگند يادكنيد، زيرا اين  اينكه در بيع و معامله دارم از برحذر مي

  . »برد ، ولي بركت را از بين مي كاال است  موجب رواج
إن التجارهم الفجار، فقيل: يا رسول اهللا، أليس قد أحل اهللا البيع؟ « : گفت صپيامبر  -3

ستي تاجران فاجران هستند، گفته برا«» قال: نعم، ولكنهم يحلفون فيأثمون، ويحدثون فيكذبون
؟ فرمود  كرده است كه خداوند بيع و معامله را حالل  شد: اي رسول خدا مگر نه اينست

شوند و قسمشان بدروغ است  خورند و دچارگناه مي است ولي تاجران قسم مي لچرا حال
را  . احمد و ديگران با اسناد صحيح آن»گردند گويند و مرتكب دروغگوئي مي و سخن مي

  اند.  كرده روايت 
من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي « : گفت صبروايت ابن مسعود پيامبر  -4

هركس بناحق برمال مسلماني سوگند يادكند او درحالي خدا را « »اهللا وهو عليه غضبان
مصداق آن را  ص: سپس پيامبر . گفت » كند كه خداوند بروي خشمناك است مالقات مي
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آخرت بهره اي از رحمت  يخرند، آنان در سرا ، بهاي اندكي را مي سوگندهاي خويش

نگرد و آنان را از  گويد و بدانان نمي خدا ندارند و روز رستاخيز خداوند با آنان سخن نمي
. »باشد كي در انتظارشان ميگرداند و عذاب سخت و دردنا گناهانشان تزكيه و پاك نمي

  .  اين روايت متفق عليه است
: اي رسول  آمد و گفت صكه يكنفر اعرابي بحضور پيامبر كرده  روايت بخاري -5

  : بعد از آن چه : شرك بخداي بزرگ گفت گفت  كبيره چه چيزهائي هستند؟  گناهان خداي 
مال مسلمان را بدست آورد  وغ : قسم خوردن بدروغ يعني با قسم خوردن بدر گفت  چيز؟



  2017     بيع (داد و سند و معامالت)
  

  

شودكه صاحبش  نامند چون سبب مي »يمين غموس «و مسلمان را از مالش ببرد كه آن را 
كفاره ندارد  را در آتش دوزخ فرو برد و گرفتار سازد و بنزد بعضي ازفقيهان چنين قسمي

كه امكان تدارك و جبران آن  ، بزرگ است آنقدرچون زشتي آن آنقدر است و گناه آن 
  . باكفاره ممكن نيست

من اقتطع حق امرئ «:  گفت  چنين ص: پيامبر گفت  اياس فرزند ثعلبه حارثي ابوامامه -6
فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول  .مسلم بيمينه فقد أوجب اهللا له النار وحرم عليه الجنة

ز حق خود دور قسم خودش مسلماني را اهركس با «» اهللا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك
گرداند  سازد و او را از آن محروم نمايد، براستي خداوند آتش دوزخ را برايش واجب مي

 صحق اندك نيز باشد؟ پيامبر ن: اگرچه آ گفت كند. مردي و بهشت را براو حرام مي
  .  مسلم بروايت. »اي از درخت اراك باشد : اگر چه شاخه گفت

 و فروش در مسجد خريد

كاال را بهنگام   ، ولي حاضر كردن عقد بيع را در مسجد جائز دانسته استابوحنيفه  امام
. بجهت مراعات مسجد و مالك و شافعي نيز بيع در  دانسته است مكروهبيع درمسجد 

  . اند: مكروه است گفته  اند ليكن مسجد را جائز دانسته
إذا « ويد:گ مي ص. پيامبر احمد بيع درمسجد را غيرصحيح و حرام دانسته است امام

كسي در  هرگاه ديديد كه« »رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: ال أربح اهللا تجارتك
خرد به وي بگوئيد: خداوند اين تجارت شما را  فروشد يا چيزي مي مسجد چيزي مي

  . »سودآور نكند و از آن خيري نبيند

 بهنگام اذان و بانگ نماز جمعه فروختن

، براي نمازهاي فرض و بهنگام اذان و بانگ نماز  ضيق وقت مو فروش بهنگا ببيع
. بيع نيز صحيح نيست و  ، حرام است و براي امام احمد عالوه بر اينكه حرام است جمعه

  .)1(شود منعقد نمي

                                         
  اند. امام احمد آن را جائز و مكروه دانسته غير - 1



   

  هفقه السن      2018 
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گفته شد به ذكر خدا و اداي نماز جمعه  مومنان هرگاه اذان نماز جمعه در روزجمعه 

. اين نهي به  »بهتر است اگر بدانيدكار برايتان  بشتابيد و بيع و داد و ستد را رهاكنيد اين
نسبت روز جمعه بهنگام اذان مقتضي فساد و تباهي عقد بيع است و ديگرنمازهاي فرض 

  شود. نيز بر آن قياس مي

   بصورت توليه و مرابحه و وضيعه جائز است معامله

و خريدار از بهاي كاالي خريداري شده اطالع داشته باشند، توليه  فروشنده هرگاه
كاال  كه   فروش با اصل سرمايه بدونيم و زياد و مرابحه يعني فروش با اصل بهائي يعني

بهاي  ازبدان خريده شده با اضافه سود مشخصي و معلومي و وضيعه يعني فروش باكمتر 
  . ، هر سه صورت در معامله جايز است خريداري شده

 و خريداري مصحف شريف فروش

جايز است ولي درصحت فروختن آن  ، خريدن مصحف فقهاي اسالمي باتفاق 
  اند:  اختالف كرده
را جايز و مباح  نفقهي چهارگانه باستثناي امام احمد و علماي حنابله آ پيشوايان

ها  باره جواز فروختن مصحف : در دانند امام احمد گفت دانند و حانبله آن را حرام مي مي
  .  رخصتي سراغ ندارم

 ا هاي مكه و اجاره آنه خانه فروختن

ابوحنيفه  بقولياز فقهاي اسالم از جمله اوزاعي و ثوري و مالك و شافعي و  بسياري  
  اند . آن عمل را جايز دانسته

  آب فروختن   



  2019     بيع (داد و سند و معامالت)
  

  

ها و امثال آن براي همه مردم مباح است و  درياها و رودها و باران و چشمه آب
ود باشند فروش كه در دريا و بستر رودها و جاي خ كس ندارد و تا زماني اختصاص بهيچ 

الناس شركاء في الماء والكال «:  گفت صكه پيامبر  و در حديث آمده است نيستآن جايز 
مردم در آب و علف و آتش با هم شريك و سهيمند و مالكيت خصوصي «» والنار

چاهي بكند يا ابزار  ويش. هرگاه يك انسان اين چيزها را احراز كند يا در ملك خ »ندارند
شوند و در اين صورت بيع آب  كند، آنوقت ملك او مي ستخراج آب نصبو آالتي براي ا

  . جايز است
از آن  »مه رو «بمدينه آمد، در آنجا چاهي بود بنام  صكه پيامبر شده است وقتي ثابت

مردم را از خريدن  صخريدند و پيامبر فروخت و مردم مي از آن آب مي هك يكنفر يهودي 
  عداً عثمان بن عفان آن را خريد و وقف مسلمانان كرد.آب از وي منع نكرد تا اينكه ب

است و پس از  حكردن آن مبا كه جمع در اين صورت فروش آب مانند هيزمي است 
لئن يحتطب « : گفت صكه پيامبر . در حديث آمده است ، حالل است احراز آن فروختن آن

اگر يكي از شما « »نعوهأحدكم حزمة من حطب فيبيعها خيرله من أن يسأل الناس، أعطوه أو م
گدائي كند، خواه خيري  ازاينكه ازمردم راستكند و آن را بفروشد برايش بهت  هيزم جمع

اي باشد براي تعيين ميزان  . هرگاه آب بفروش رود، اگر وسيله »به او عطاكنند يا نكنند
و . و اگر وسيله  مصرف آن اشكالي ندارد و تعيين ميزان مصرف بدان وسيله صحيح است

مصرف نباشد، به عرف و عادت مردم براي ضبط آن عمل  ميزانابزاري براي تعيين 
، ليكن در وقت اضطرار و بهنگام  اش براي احوال عادي است شود. و اينها همه مي

، كه آب را بدون بها در اختيار  ، بر مالك آب واجب است ضرورت و احوال غيرعادي
ثالثه اليكلمهم اهللا يوم القيامه: رجل منع ابن  « : گفت صپيامبر گويد: ابوهريره مردم بگذارد. 

عطاه وفي  كذبًا و رجل بايع امامًا فان ا لعصر  بعد ا سلعه  السبيل فضل ماء عنده و رجل حلف علي 
هستند كه در روز رستاخيز خداوند با آنان سخن  سسه ك«» يعطه لم يف له له و ان لم 

كه بعد از  كه دارد باز دارد و مردي  وشيدن آب اضافي كه راهگذر را از ن  گويد: مردي نمي
كه با امام و پيشواي  نماز عصر بركاالي فروشي خويش بدروغ سوگند ياد كند، و مردي

اگر امام چيزي به وي بدهد بدرستي عمل را انجام دهد و بوظيفه  كهكند  خويش بيعت 
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ل خويش را درست انجام خويش وفا كند و اگر چيزي به وي ندهد به وي وفا نكند وعم
  . »ندهد

 الوفاء = بيع الشرط  بيع

و آب و ملك خود را به مبلغي  زمينكه يكنفركه احتياج به پول دارد،  الوفا آنست بيع  
كه هر وقت قادرشد كه آن مبلغ را كه در برابر ملك خود   فروشد، بدين شرط بكسي مي

ملك او به خودش برگردد و حكم آن  گاه كند آن   ، مسترد دارد و باز پرداخت گرفته است
  و گرو گرفتن دارد.  رهنبنا به ارجح آراء نزد ما حكم 

 سفارشي االستصناع يا فروش  بيع

، پيش از ساختن استصناع عبارت  كاالهاي صنعتي بصورت سفارشي و فروختن خريدن
طبق  شود و كه بعداً برابر خواسته خريدار ساخته مي ،  كاالي صنعتي است از خريدن 

م وجود داشته وامت اسالمي  نوع خريد و فروش پيش از اسال اينسفارش او خواهد بود. 
برمشروعيت وصحت آن اجماع دارد و ركن و پايه آن ايجاب و قبول طرفين معامله 

  . شوند، جايز است كه ساخته مي كاالهاي صنعتي ، اين نوع معامله در همه است
  .  مصنوعي استبها وكاالي  تحكم آن افاده ملكي و

 صحت آن معامله سفارشي و پيش فروش شرايط

اي  شود و نوع و صفت وكيفيت و اندازه آن بگونه كه ساخته مي كاالئي   جنس بايستي  
موارد  اينگونهگردد. در  كه هيچگونه ابهامي و نزاعي پيش نيايد وكامال مشخص بيان شود،

آن را با تمام بهاي قراردادي بپذيرد كاالي ساخته شده اختيار داردكه  مشتري بوقت رويت
كه خواسته است  كند، خواه برابر شرايطي آن عقد را فسخ »خيار رويت«يا اينكه بر مبناي 

  .  ساخته شده باشد يا خير و اين راي ابوحنيفه و محمد بن الحسن شيباني است
ي گفته است اگركاالي ساخته شده برابر اوصاف و شرايط قرارداد ابويوسف  ليكن

، مشتري حق خيار ندارد چون  ساخته شده بود، بجهت جلوگيري از ضرر و زيان صانع
  از او نخرد.  يمتكاال را بدان ق ، آن كه مشتري ديگري ممكن است
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  كشاورزي ها و محصوالت  ميوه فروختن  

كشاورزي پيش از اينكه  ها پيش ازاينكه برسند و فروختن محصوالت  ميوه فروختن  
، مبادا كه تلف شوند و  ام يافته و سخت و سفت شده باشند، صحيح نيستها استحك دانه

  گردند.  آفتي چارآوري د قبل از جمع
بايع و مشتري را منع  صاند كه پيامبر كرده بخاري و مسلم از ابن عمر روايت   -1  

ده كنند، پيش از اينكه صالحيت و قابل استفا  ها را خريد و فروش اند از اينكه ميوه فرموده
  باشند. 

اند از اينكه  كرده بايع و مشتري را نهي صپيامبر كه كرده  يتمسلم از وي روا و  -2
خرما را پيش از ظاهر شدن عاليم رسيدن درآن و خوشه حبوبات را پيش ازسفيد شدن 

  كنند تا از آفت ايمن باشند. ، خريد و فروش آن
ت إن منع اهللا الثمرة، بم يأخذ أرأي« : گفت صپيامبر كه هكرد  بخاري از انس روايت -3

بمن بگو اگر خداوند مانع رسيدن ميوه شد و آن را به آفتي دچار كرد، « »أحدكم مال أخيه؟
 - كه ازاو خريده و بهايش را پرداخته است  - چگونه يكي ازشما مال برادرش را 

  . »گيرد مي
و محصوالت پيش ازاينكه به صالحيت استفاده از آناه رسيده باشند،  ها اگرميوه

كشاورزي پيش ازاينكه حبوبات سخت وسفت شده باشند، بفروش روند مشروط بر آنكه 
مشاع نباشند، بلكه  ملكبرداري باشند، و  گردند، اگر قابل استفاده و بهره  آوري فوراً جمع

، چون دراين صورت احتمال تلف و ترس  مشخص و معين باشند، عقد بيع صحيح است
  ازآفت وجود ندارد.

، سپس مشتري آن را بحال  آوري و چيدن فروخته شده بودند، بشرط جمع لي اگرو
شود و  اند بيع باطل مي گفته : برخي است الف، تا اينكه بخوبي برسند، اخت گذاشت خود

كه   شود و هر دو درمقدار اضافه شريك هستند. اين حكم اند بيع باطل نمي گفته  برخي
ا و محصوالت به مالك درختان ميوه و مالك زمين ه كه ميوه ذكر شد، به نسبت آنست

فروخته نشوند، ولي اگرآنها را بمالي اصل آنها پيش از رسيدن بفروشند بيع صحيح است 
كه آنها را با اصل خود بفروشند صحيح است يعني درخت را با ميوه و زمين را   همانگونه
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كاال  بفروشند، چون تسليمبمالك زمين  ، و اگرمحصول را پيش از رسيدن آن . با محصول
  .  براي مشتري بنحو كمال وجود دارد، بيع صحيح است

  ها را چگونه بايد فهميد؟  استفاده از ميوه صالحيت  

. بهرحال براي  و صالحيت استفاده از ميوه سرخ شدن و زرد شدن آنست رسيدن
  شود. اي صالحيت و رسيدن آن برابر عرف و عادت مشخص مي هرميوه

از فروختن ميوه پيش از صالحيت و  صاند كه پيامبر سلم از انس آوردهم و بخاري
   ».قرمز و زرد شود «:  گفت  ؟ گفتند: رسيدن ميوه چگونه است . كرده است رسيدن نهي
به نوع  ستگيكه شيرين شود و نرم شود و زرد يا سياه شود ب انگور آنست رسيدن

شوندكه خوردن آنها نيكو و خوشمزه  ها وقتي رسيده تلقي مي انگور دارد و ديگر ميوه
اندكه  آنها ظاهر باشد. بخاري و مسلم از جابر روايت كرده باشند و نشانه رسيدن در

  خوردنش مطبوع باشد. اينكهكردند تا  از فروش ميوه نهي صپيامبر
شود  هاي آنها معلوم مي كشاورزي و حبوبات با سخت شدن دانه محصوالت رسيدن

  عني ازآنها خوف فساد و تباهي نرود وميوه بخوبي ظاهر شود. وبنزد علماي حنفي ي

  رسند  مي هائي كه بتدريج ميوه فروختن   

، آشكار شد و برخ  اي يا محصول زراعيي بعضي ازميوه رسيدنصالحيت و  هرگاه
توان همه را چه آنكه رسيده و چه آنكه نرسيده سرجمع  ديگرش هنوزنرسيده بود، مي

د، واين بيع جايز است بشرط اينكه عقد متوجه يك بهره ويك دريك عقد بفروش رسان
دهد، باز هم عقد  اي باشدكه چند نوبت بهره مي اگرمحصول بگونه وگردد  نوبه محصول

جايز است درصورتيكه عقد بعد از رسيدن نوبه اول محصول و نوبر آن باشد مانند 
جات و  ن در صيفيدهد و مانند خيار و امثال آ درخت موزكه چند نوبت ثمره مي

و امثال آنها. و اين راي فقهاي مالكي و بعضي از فقهاي حنفي و  هاسبزيجات و مانندگل
  اند: كرده ، و بدينگونه استدالل علماي حنابله است

اي رسيده باشد و  كه هرگاه بعضي از ميوه ، از طريق شارع مقدس ثابت شده است -1
. دراينجا  ، زيرا نرسيده تابع رسيده است ستا جايزبرخ ديگرش نرسيده باشد، فروختن آن 
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گيرد وآن قسمت كه هنوز موجود نشده  نيز با توجه به قيمت ميوه موجود عقد صورت مي
  . است تابع آن است

ها را سرجمع بخرد ولي اگر برخي را بخرد، هر درختي  كه همه ميوه وقتي است اين
  خود را دارد. حكم
آيد و يا اموال  باشد يا نزاع و كشمكش پيش مياينگونه معامالت جايز ن اگر  -2

آيد و  آيند. زيرا اينگونه عقدها بيشتر در مزارع بزرگ پيش مي بصورت تعطيل درمي
مدتي طول  مگراينكهكند  آوري  تواند همه محصول آن مزارع بزرگ را جمع مشتري نمي

اول مخلوط  ، نوبه قسمت دوم ميوه نيزفرا رسد وبا قسمت بكشد وچه بسا درخالل آن
آيد و يكي از  شود و تميزو تشخيص آن دو تا دشوارخواهد بود درنتيجه نزاع پيش مي

آيد كه مشتري حاضر  پيش مي رشودكه مال ديگري را بخورد وكمت متعاقدين ناچار مي
گردد و موجب  ها را جداگانه بخرد، در نتيجه مال فروشنده ضايع مي ميوه باشد، اينگونه 

  شود. يضرر و زيان او م
، درست باشد و  بايد در اينگونه موارد فروختن و خريدن همه محصول سرجمع پس

كه خداوند آن را ازما برداشته  گردد، بعدم جواز موجب عسرو حرج ومشقت مي قول
  : است

+...$ tΒuρ Ÿ≅yè y_ ö/ä3ø‹n=tæ ’ Îû È Ïd‰9 $# ô ÏΒ 8l t� ym...∩∠∇∪_  :خداوند در دين عسر و « .)1(]78[الحج
  .  » بر شما نگذاشته است حرج

   . عابدين اين راي را ترجيح داده و مجله احكام شرعي نيزآن را پذيرفته است ابن

  درخوشه فروش گندم

و جو در خوشه و باقال در پوست و همچنين برنج و كنجد و گردو و  گندم فروش
فروش از  صتوان ازآنها بهره و سود برد و پيامبر جايز است چون مي در پوست بادام

                                         
بايد محصول هر نوبه جداگانه  گويند  دانند و مي فقهاء اين معامله سرجمعي را جايزنمي جمهور  - 1

  فروخته شود.
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 كرده است پس اگر شود و از آفت درامان خواهد بود، نهي كه سفيد مي خوشه تا زماني
و احتمال  استنياز و ضرورت   گرديد، درست است چون مورد سفيد شد و از آفت ايمن

غرر و ابهام و ضرر احتمالي قابل چشم پوشي است و اين مذهب علماي حنفيه و مالكيه 
  .  است

 ئحآفات وضع الجوا افت

شوند  ها دچار آن مي كه محصول زراعي يا ميوه جائحه بمعني آفتي است جمع جوائح
روند، بدون اينكه دست آدمي درآن دخالت داشته باشد مانند  و بر اثر آن از ميان مي

  . آبي و امثال آن خشك سالي و سرمازدگي و بي
ر عالئم ها بعد از ظهو هرگاه ميوه دارند.جوائح يا آفات حكم خاص خود را   

كردن در اختيارمشتري  صالحيت و رسيدن بفروش رفتند و فروشنده آنها را بوسيله تخيله
كه به وي اجازه تصرف داد سپس بوسيله آفتي از بين رفتند  و خريدار قرارداد بدينمعني
فرا رسد، در اين صورت ضمانت آنها بعهده فروشنده است  نهاپيش از آنكه وقت چيدن آ

دستور داد كه  صكه بهاي آنها را پرداخت نمايد، چون پيامبر ب نيستو بر خريدار واج
. و در متن  كرده است  افت آفات درنظر گرفته شود و اين روايت را مسلم از جابر روايت

  : كه  روايتي آمده است
إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فال يحل لك أن تأخذ من ثمنه شيئا، بم تأخذ مال «

اي را به برادرت فروختي يعني بهركس ميوه فروختي سپس  هرگاه ميوه« »؟أخيك بغير حق
بهاي آن را از مشتري بگيري، بچه  كه دچارآفت زدگي شد، آنگاه براي تو حالل نيست

، چگونه  گيري يعني بدون اينكه چيزي به وي داده باشي وسيله مال برادرت را بناحق مي
كه فروشنده ميوه را با اصل درخت  است ، و اين در صورتي » گيري بهاي آن را مي

آوري آن  درخت نفروخته باشد، يا خريدار براي جمع بصاحبنفروخته باشد، يا ميوه را 
عادتا تاخيري نكرده باشد، چون در اين حاالت در ضمانت خود مشتري است و مشتري 

شدن ميوه  بايد بهاي آن را بپردازد ولو اينكه با آفت از بين هم رفته باشد و اگر تلف
بلكه به وسيله آدمي صورت گرفته باشد، در اين صورت مشتري  نباشدبوسيله آفات 
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كند و بهاي پرداختي را از فروشنده پس بگيرد و  ، بين اينكه معامله را فسخ  مختار است
  كننده بگيرد. كاالي تلف شده را از تلف بين اينكه بيع را فسخ نكند و قيمت

لقيم آن را ابوعبيده و گروهي از ياران حديث است و ابن ااحمد بن حنبل و  يرا اين
كه جمهور علماء برآن هستندكه   : آمده است »داود تهذيب سنن ابي «. در  ترجيح داده است

. بعنوان طريقه احسان و  افت آفات و وضع جوائح براي سنت است نه وجوب امر به 
يله آفات را از مشتري نگيرد واين كاالي تلف شده به وس كه بايع بهاي  نيكي نيكو است 

  امر بر سبيل وجوب نيست و بايع ملزم نيست باينكه بهاي آن را نگيرد .
و قيمت آن  رددگ گفته است از يك سوم بباال اگر تلف شود افت حساب مي مالك امام

شود. ياران  كمتر باشد تاثيري ندارد وكسر نمي گردد و اگر از يك سوم پرداخت نمي
كند، از مال مشتري است و اگرآفت  ، ميوه را تلف كمتر از ثلث  يعني اگر آفت اند اوگفته

در اين حديث را بر ندب و  كه امر اني.كس كند از مال فروشنده است بيش از ثلث را، تلف
اندكه اين آفت و بال بعد از استقرار  ، استدالل كرده اند، نه بر وجوب كرده استجاب حمل

، سپس آفت پيش آمده  ، و مشتري مالك آن شده است استملكيت مشتري پديد آمده 
از خريد، آن را بفروشد يا ببخشد اين تصرف او جايز  بعدكند كه  ، اگر مشتري اراده  است

كه در  بح چيزي كرده است از سود بردن و ر نهي صكه پيامبر ، در حالي و صحيح است
  گردد. يز ثابت ميضمانت شخص نباشد. پس هرگاه فروش صحيح باشد، ضمانتش ن

كرده است از اينكه ميوه را پيش ازظاهر شدن صالحيت و رسيدن  نهي صامبرپي و
بفروشد اگر آفت و آسيب بعد از ظاهر شدن عالئم رسيدن و از مال فروشنده باشد، اين 

از ظاهر شدن عالئم  بعد. پس  بر نخواهد داشت اي در نهي از فروش پيش از رسيدن فايده
  .  شود و خود ضمانت آن را بعهده دارد. پايان سخن تهذيب ملك مشتري ميرسيدن تماماً 

  در بيع و معامله  شرايط

، قسمت اول شرايط صحيح و الزم و قسمت دوم شرايط  در بيع دو قسم است شرايط
باشند كه سه  ل شرايطي هستندكه موافق مقتضاي عقد بيع مي او شرايط. كننده عقد بيع باطل

  اند:  نوع 
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كردن ازطرفين و حاضر بودن  كردن قبض بيع مقتضي آنست مانند شرط كه  شرطي  -1
  . بها چون تقابض مقتضاي عقد است

مانند اينكه بهاي كاال  ، آنكه از مصلحت عقد باشد نه مقتضاي  چيزي كردن شرط  -2
نقد نباشد يا بعضي ازآن نقد نباشد بلكه قرض باشد وداراي مهلت يا شرط كردن يك 

كنندكه حيوان بايد شيرده باشد يا آبستن باشد يا  دركاال مانند اينكه شرط صفت خاص
شود، دراين احوال اگرشرط موجود  خريداري،  مانند اينكه باز به شرط شكاري بودن

تواند بعلت فقدان  باشد، عقد بيع الزم االجرا است و اگر شرط موجود نباشد، مشتري مي
 »المسلمون على شروطهم«فرمايد:  مي صامبركند و بهم بزند. پي شرط عقد را فسخ

 . و همچنين اگر »باشند خود هستند و موظف باجرا و مراعات آن مي روطمسلمانان برش«
كاال بشكند بتناسب فقدان   تواند از قيمت كاال برابر شرط بيان شده نباشد، مشتري مي

  باشد. كاهش قيمت متناسب با شرط مفقود  شرط و از ارزش آن بكاهد و ميزان
كه داراي نفع مشخصي براي فروشنده يا خريدار باشد مثل  چيزي كردن  شرط   -3

كند كه منفعت آن درمدت زمان معلومي از آن او  اي را بفروش برساند و شرط  اينكه خانه
يا اينكه حيواني را  كند كونتكندكه يك ماه و يا دو ماه درآن س  باشد مثل اينكه شرط

  او را تا جاي معيني برساند و سوار برآن شود.  كندكه  بفروشد و شرط
فروخت و شرط  صاندكه جابر شتري را به پيامبر كرده  مسلم و بخاري روايت چون

  .  متفق عليه است راويتكرد كه تا مدينه خود بر آن سوار شود. اين 
ه كند مثل اينك تواند نفع معيني را بر بايع و فروشنده شرط  همچنين خريدار نيز مي و
يا  .)1(، فروشنده آن را به محل معيني ببرد كاالئي راكه خريده است كندكه اين  شرط
  كند.  كاال را از هم جدا كند يا بدوزد يا قواره قواره اينكه

كرده بودكه   محمد بن مسلمه يك بسته هيزم از يكنفر خريده بود و بر وي شرط گويند
 وشد وكسي بر وي انكاري نكرد.  كند، و اين عمل مشهور آن را برايش بخانه حمل

                                         
كااليم را  شرط معلوم نباشد و محل مشخص نباشد شرط صحيح نيست اگرگفت بايد فروشنده  اگر  - 1

  . مولف فروشنده خانه او را بلد نبود اين شرط صحيح نيست وبياورد ام  بخانه
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. امام شافعي و علماي  مذهب احمد و اوزاعي و ابوثور و اسحاق و ابن المنذر چنين است
.  كرده است از بيع با شرط نهي صدانند، چون پيامبر حنفي چنين بيعي را صحيح نمي

دو شرط  كرده باشد. بلكه از كه نهي  ليكن اين نهي بصحت نپيوسته است يعني اثبات نشده
  . . يعني دو شرط در ضمن عقد بيع باشد درست نيست كرده است در بيع نهي

دوم از شرايط بيع شرايطي است كه فاسد هستند و شرايط فاسد داراي انواع  قسم
  باشند. مختلف مي

كند مانند اينكه يكي از طرفين در ضمن عقد عقد  عقد بيع را باطل اساس كه شرطي  -1
  كند، مثل اينكه فروشنده بخريدار بگويد:   گر شرطديگري را بر طرف دي

، يا  فروشم بشرط اينكه تو نيز فالن چيز را به من بفروشي اين چيز را به شما مي من
 ص، سخن پيامبر . دليل بطالن اين شرط فالن چيز را بمن قرض بدهي ار يافالن مقد

ا هم و دو شرط درضمن بيع سلم و بيع ب« »ال يحل سلف وبيع، وال شرطان في بيع« : كه است
امام احمد گفته است  . كرده و صحيح دانسته است . ترمذي آن را روايت  » حالل نيست

كه دراين معني باشد همين حكم را دارد مثل اينكه بگويد: اين چيز را بشما  هرچيزي
فروختم بشرط اينكه دخترت را بعقد نكاح من درآوري يا بشرط اينكه دخترم را بعقد 

نيستند ومذهب امام شافعي و  حگونه عقدها هيچكدام صحي تو در آورم و اين  نكاح
  . ا ابوحنيفه و جمهور فقهاء چنين است

را فاسد دانسته است مالك عقد بيع را صحيح دانسته و عوض مذكور در شرط  امام
فقط بيع  بلكهكنم  من به لفظ فاسد اگر معلوم و حالل باشد توجهي نمي «:  وگفته است

  . » رد نظر استمو
كه منافي با   با آن بيع درست است وليكن شرط باطل است مثل شرطي كه شرطي  -2

كه  كااليي كندكه تو نبايد اين  مقتضاي عقد بيع باشد مانند اينكه فروشنده برخريدار شرط
 صرا نبخشي و هبه نكني چون پيامبر آنخري بفروشي يا بشرط اينكه  ازمن مي

كه دركتاب  هرشرطي« »ليس في كتاب اهللا فهو باطل، وإن كان مائة شرط كل شرط« فرمايد: مي
  .  . اين حديث متفق عليه است »خدا نباشد باطل است اگر چه يكصد شرط هم باشد
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.  و شعبي و نخعي و ابن ابي ليلي و ابوثور چنين است بصريمذهب احمد و حسن  و
  دانند. الي فاسد ميليكن امام ابوحنيفه و امام شافعي بيع را در چنين ح

بگويد: اين چيز را بتو    كسي  شود مثل اينكه با وجود آن بيع منعقد نمي كه شرطي -3
فروختم اگر فالني راضي باشد يا اگرفالن چيز را برايم آوردي و همچنين است هر نوعي 

  .  كه معلق بريك شرط باشد درمستقبل وآينده چون معلوم نيست بيعي

  العربون بيع

كه خريدار چيزي را بخرد و قسمتي از بهاي آن را به فروشنده  عربون آنستال بيع
 گرددكل آن چيزمحسوب  بدهدكه اگرآن معامله تمام شد و تنفيذ گرديد، آن مبلغ از بهاي
گرفته است براي خويشتن  واگرمعامله صورت نگرفت و تنفيذ نشد، فروشنده آن مبلغ راكه

  .  ش مشتري است نسبت به وينگه دارد، بعنوان اينكه هبه و بخش
كرده است كه   روايت دانند چون ابن ماجه  فقها چنين بيعي را صحيح نمي جمهور

. امام احمد اين حديث ابن ماجه را ضعيف  كرده است بيع العربون نهي از صبرپيام
  ، چون او از نافع بن عبدالحارث  شمرده و بيع عربون را جايز دانسته است

بمبلغ  خريداي براي حضرت عمر  كه او از صفوان بن اميه خانه كرده است روايت  
كه آن را زندان سازد كه اگرحضرت عمر راضي شد عقد بيع قابل اجرا  چهار هزار درهم

  باشد و اگر حضرت عمر راضي نشد چهارصد درهم از آن صفوان باشد.
پس  راكاال  هاند: اگر مشتري ازكاال بدش آيد فروشند گفته سيرين و ابن المسيب  ابن

  .  بگيرد و چيزي را با آن بگيرد اشكال ندارد و ابن عمر نيز آن را جايز دانسته ا ست

  بشرط برائت از عيوب فروختن

كه درآن چيزباشد، برئي  چيزي را بفروشد بشرط اينكه او از هر عيب مجهولي هركس
اشد، پس هرگاه چيز پديدار گردد برائت داشته ب آنكه در  تواند از عيوبي باشد، نمي

تواند معامله را بهم بزند، چون اين  خريدار در آن چيز، عيبي يافت او حق خيار دارد و مي
گردد. اگر فروشنده  شود، پس پيش از بيع ساقط نمي ، بعد از بيع ثابت مي عيب مجهول
آزاد كرد، فروشنده از عيب تبرئه  مشتري او را از عيوب بعد ازعقد بيع  ياعيب راگفت 
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اي را به زيد بن ثابت فروخت به  كه عبداهللا بن عمر بنده شود. به اثبات رسيده است مي
، يعني هر عيبي داشته باشد اومسئول نباشد. زيد  هشتصد درهم بشرط برائت از عيوب آن

درآن عيبي يافت وخواست آن را به ابن عمر برگرداند و او نپذيرفت واو داوري را پيش 
كه از اين  كه قسم بخوري : آيا حاضرهستي گفت ن به ابن عمرعثمان بن عفان برد. عثما

را به ابن عمر برگرداند كه او  ده: نخير. پس عثمان بن گفت ؟ ابن عمر اطالع بودي عيب بي
: اين  گفت اند. ابن القيم . امام احمد و ديگران آن را ذكركرده آن را بيك هزاردرهم فروخت

عامله وعقد بيع با وجود شرط برائت ازعيوب صحيح رساند براينكه م اتفاق ايشان را مي
رساند براينكه فروشنده اگراز  است و چنين شرطي جايزاست و اتفاق عثمان و زيد را مي

كند چنين  و برائت از عيب را شرط  -بدون اينكه از آن نام ببرد -شد عيب اطالع داشته با
  شرطي او را سودي ندارد.

 بين فروشنده و خريدار اختالف

گواهي و شاهدي و  اختالف كردند و در ميانشان قيمتفروشنده و خريدار در  هرگاه
شود ومشتري مختاراست  ، پذيرفته مي اي نبود سخن فروشنده توام با سوگند خوردنش بينه

گويد، بپذيرد و بين اينكه سوگند بخوردكه  كه فروشنده مي كاال را با همان بهائي بين اينكه
، در آن صورت اگرسوگند خورد ازآن تبرئه  اندكتري از او خريده استبه بهاي  اكاال ر آن
گرداند، خواه كاال مانده باشد يا اينكه تلف شده باشد و  گردد وكاال را به فروشنده برمي مي

از پدرش و از جدش  اوكه ابوداود از عبدالرحمن بن قيس بن االشعث و  دليل آن اينست
هائي را ازبندگاه خمس از عبداهللا خريد به بيست  اشعث بنده«:  كه  روايت كرده است

ام  : من آنها را بده هزار خريده گفت و عبداهللا بهاي آنها را از او خواست و اشعث -   ؟ -هزار
: تو  گفت  من و تو داور باشد. اشعث  بين كه كن انتخابنه بيست هزار عبداهللا گفت يكنفر 

 : گفت كه مي ام : من از رسول اهللا شنيده گفت  . عبداهللا خود داوري بين من و خويش باش
هرگاه فروشنده و « »إذا اختلف البيعان ليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان«

اي نبود،  گواهي و بينه  كاالي فروخته شده اختالف داشتند و در ميانشان قيمت رخريدار د
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. علما اين حديث  »كنند مله را فسخ مي، يا معا معتبراست - فروشنده   -كاال  سخن صاحب
  اند.  را پذيرفته

:  و گفته است - د  كه نياز به مخصص دار -اين حديث را عام دانسته  شافعي امام
همانگونه كه اگر فروشنده و خريدار در بهاي كاال اختالف داشتند، هر در سوگند 

و  انتباره ضم ه رهن يا دربار يا در »خيارشرط «باره  خورند اگر در مدت و اجل يا در مي
  دهند. ضمان اختالف داشتند باز هم همديگر را سوگند مي

 فاسد بيع  حكم

گرفته باشد و اركان و شرايط بيع را  كه موافق دستور شارع صورت صحيح آنست بيع
 برايكاالي فروخته شده براي خريدار و ملكيت بها  داشته باشدكه موجب ملكيت

  رگيري آنها است براي هر دو.فروشنده و حالل بودن بكا
، بلكه فاسد و  عقد بيع مخالف با دستور و امرشارع باشد آن بيع صحيح نيست هرگاه
كه مطابق شرع اسالم نباشد و لذا آن بيع درست  باشد. پس بيع فاسد بيعي است باطل مي

شود،  گردد وحكم شرعي برآن مترتب نيست و موجب مالكيت نمي نمي عقدنيست و من
كرده باشد، چون حرام موجب ايجاد  كاالي فروخته شده را تصرف هم مشتري اگرچه

كه ازحرام آشكار ناشي شده  اي هربيع و معامله «:  گفته است شود. قرطبي ملكيت حالل نمي
گردد. پس بر خريدار است كه خود كاال را بصاحبش برگرداند و اگر  مي فسخباشد، 

اگر داراي قيمت بود مسترد گرداند، مانند زمين بدست اوتلف شده بود بايد قيمت آن را 
 كه هائيو ملك وكاال و حيوان و مثل و مانند آن را بصاحب كاال برگرداند، مانند چيز

  .  » پيمانه دارند يا وزن دارند، خواه خوراكي يا كاالي ديگري باشند

  و سود ناشي از بيع فاسد  ربح  

كه بيع فاسد بود، و او  ، در حالي فروخت كاالئي را گويند هرگاه فروشنده مي ها حنفي
كه عقد بيع را  سودي نيز برده بود، بر او است وكرده بود  ، و درآن تصرف بهاي آن راگرفته

كند و بها را به خريدار برگرداند، و سود حاصله را صدقه و احسان بدهد چون اين  فسخ
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قرآن بر او ممنوع سود را از طريق غيرمشروع و نهي شده بدست آورده است و بنص 
  . است

  مشتري  گرفتن  شده پيش از تحويل  جنس فروخته  شدن تلف شدن و هالك

، پيش از آنكه مشتري آن را  اش يا بعضي ازآن جنس فروخته شده همه هرگاه  -1  
گردد وعقد بيع  تحويل بگيرد بوسيله خود مشتري هالك وتلف شد، اين بيع فسخ نمي

تمام بهاي آن را بپردازد، چون او خود سبب هالك آن  كه ، استو ماند و بر ا بحال خود مي
  . شده است

اي و شخص غير از طرفين بيع ،  هرگاه جنس فروخته شده به وسيله فعل بيگانه  -2
يا  رد،كننده و هالك كننده بگي كه بهاي آن را از تلف هالك شده باشد، مشتري مختار است

  كند. اينكه عقد بيع را فسخ
، به وسيله خود فروشنده  تمام جنس فروخته شده پيش از تحويل به مشترك هرگاه  -3

كرده باشد و يا اينكه بوسيله يك  ، خودش را هالك تلف شده باشد و يا آن جنس خودش
  گردد.  آفت آسماني هالك شده باشد در اين صورتها عقد بيع فسخ مي

ك شده باشد بنسبت آن بعضي ازكاالي فروخته شده به وسيله فروشنده هال هرگاه  -4
شود، ومشتري مختاراست دراينكه باقيمانده آن را با  ، بهاي آن ساقط مي جزء هالك شده

  يا آن را رد كند.  رد،بهاي باقيمانده بگي
كه بعضي ازجنس فروخته شده به وسيله خود آن جنس هالك شده باشد  وقتي  اما -5

شود،  بهاي او از مشتري ساقط نميو بفعل آن اين هالك روي داده باشد هيچ چيز از 
و يا اينكه باقيمانده جنس را با  كند ليكن مشتري مختار است در اينكه عقد بيع را فسخ

  تمام بها بپذيرد.
، روي داد،  ، نقصي دركاالي به فروش رفته به وسيله يك آفت آسماني هرگاه  -6

شود،  ز بهاي آن كاسته ميكه در آن پديد آورده آمده است ا باندازه و به نسبت آن كاهش
كند يا اينكه باقيمانده را با باقيمانده  بين اينكه عقد بيع را فسخ ختاراستسپس مشتري م
  بهاي آن بپذيرد.
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 مشتري گرفتن  شده بعد از تحويل  فروخته  كاالي هالك شدن

جنس فروخته شده بعد ازقبض و تحويل به مشتري هالك شد، درضمان  هرگاه
باشد، اگر در آن عقد خياري براي  ملزم به پرداخت بهاي آن مي ومشتري است و ا

فروشنده شرط نشده باشد، و اگر خياري براي فروشنده شرط شده باشد، خريدارملزم 
  است باينكه بهاي آن را بپردازد يا مثل آن را بفروشنده برگرداند. 

  )  گذاري قيمت تسعير ( كاالها =  رينرخ و نرخ گذا تعيين

روند  كه بفروش مي كاالهائي  ي تعيين بهاي مشخص و محدودي براي يعن تسعير
  .  گذاري عادالنه كه بمالك ظلم نشود و بمشتري نيز اجحاف نرود. قيمت اي  بگونه

  نرخ گذاري و تعيين نرخ اجناس نهي شده از

گفتند اي رسول  مردم “ :  گفت اند كه كرده با اسناد صحيح از انس روايت سنن صاحبان
كاالهاي فروشي را تعيين  ، برايمان نرخ  بهاي كاالها گران شده و نرخ باال رفته استخدا 

وإني الزجو أن ألقى اهللا وليس .إن اهللا هو المسعر، القابض الباسط الرازق« : گفت ص. پيامبر كن 
گذار  گذار و نرخ براستي تنها خداوند است قيمت« »أحد منكم يطالبني مظلمة في دم وال مال

كه خداي خويش را  ، همانا من اميدوارم ي و كم و زيادكننده اشياء و روزي دهندهواقع
.  »اي خوني و مالي نداشته باشد و شكوه مطالبهكسي ازشما ازمن  كنم درحاليكه مالقات

. علما از اين حديث استنباط  كسي مرتكب ظلمي نشده باشم يعني در خون و مال
، چون  ، حرام است كاالهاي مردم ا در تعيين نرخكه دخالت حاكم و فرمانرو اند، كرده

رود و مردم آزادند درتصرفات مالي خويش و  مي - يا بايع يبمشتر - احتمال ارتكاب ظلم 
، در اينگونه موارد منافي با آزادي  تصرف درملك خويش و حجر و حدي بر آنان نهادن

، پس  ه نيستآنان است و مراعات مصلحت مشتري بهتر از مراعات مصلحت فروشند
باره  ، واجب است كه بدانان اجازه داده شود، كه در با هم برابر است دوحاال كه مصالح هر

  مصلحت و منافع خويش اجتهاد كنند و با هم توافق حاصل نمايند.
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: براستي مردم بر اموال و دارائي خويش مسلط هستند، و نرخ  است گفته  شوكاني
گيرد.  ، و جلو تصرف و آزادي آنان را مي برآنها است حجر گذاشتن،  گذاري و تعيين نرخ

، برعايت و مالحظه مصلحت و منافع همه مسلمين و نظر و  و امام و رهبر موظف است
كاال بهتر نيست از توجه و نظر او بمصالح و  توجه بمشتري و منافع او و شكستن قيمت

منافع هر دو يكسان و در كاالي او، پس نسبت به او  با باال بردن قيمت شندهمنافع فرو
كه بهر دوگروه امكان داده شود، كه براي نفع و   مقابل هم قرار دارند، پس واجب است

كاالي  كاال باينكه بايستي زيان خويش تالش كنند و اجتهاد نمايند. و ملزم ساختن صاحب

 &HωÎ) βr...+ : ، منافي با اين آيه است خويش را ببهائي بفروشد كه بدان راضي نيست

šχθä3 s? ¸ο t�≈pg ÏB  tã <Ú# t� s? öΝä3ΖÏiΒ...∩⊄∪_  :مگر اينكه تجارت و داد و ستدي « ]29[النساء
  . »باشد ناشي از رضايت طرفين از شما

  كنند و خودبخود، پنهان را پنهان هاكاال گردد كه  كاالها موجب مي تعيين قيمت بعالوه
، كه  ضرر فقيران و بينوايان استكاالها، موجب باال رفتن قيمت آنها بزيان و  كردن 

توانند آنها را بخرند، درحاليكه ثروتمندان براي خريدن آنها، از بازار مخفي و آزاد،  نمي
آيد و هردوي فقير و  ، پيش مي كلي و غبن فاحش زيان  ر نتيجهقوي و نيرومند هستند. و د

چكدام تحقق و منافع هي شوند، و مصالح ثروتمند درمضيقه و عسر و حرج واقع مي
  شود.  خرد و فقير هم محروم مي ثروتمند گران مي  -پذيرد نمي

  م نياز  بهنگا درنرخ  تخفيف

كردند و از حد خويش تجاوز كردند، و بر مردم اجحاف   ظلم فروشندگان هرگاه
كند و  كه دخالت آور بود، واجب است بر حاكم كه براي بازار زيان  اي نمودند، بگونه

كافه مردم و بمنظور جلوگيري از احتكار و براي نجات   يانت حقوقبمنظور حفظ و ص
  كند.   ، خود نرخ و بهاي اجناس را تعيين مردم از حرص و طمع و ستم تجار و بازرگانان

داند، وگروهي از علماي شافعيه  گذاري و تعيين قيمت را جائز مي امام مالك نرخ لذا
زيديه و  يشواياندانند. و گروهي از پ يز ميگراني اجناس چنين عملي را جا  نيز بهنگام

دانند، از جمله سعيد بن  گروه ديگري نيز دربسياري ازكاالها تعيين نرخ و تسعير را روا مي
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كه همگي آنان اگر مصلحت  بيعه بن عبدالرحمن و يحيي بن سعد االنصاري المسيب و ر
  اند. جامعه تقاضاكند، آن را جائز دانسته

كند و اين  الزم نيست براي سلطان كه براي مردم نرخ تعيين «:  ستا گفته هدايه صاحب
، تحكم و اجحاف  باشد ولي هرگاه صاحبان طعام و مواد خوراكي عمل شايسته نمي

 شد، ميبردند، و تجاوز آشكاري بحقوق توده مردم  ها را فراوان باال مي كردند و قيمت مي
كاالها، درآن  با تعيين نرخ و تعيين بهاي آمد، مگر و قاضي از حفظ حقوق مسلمانان برنمي

، بچنين كاري اقدام  و بصيرت تواند با مشورت اهل راي و اهل خبره صورت سلطان مي
  . »كند

  احتكار

كنند، تا آن چيز در  كنند و از مردم منع چيزي را بخرند و آن را پنهان كه احتكار آنست
شود، و باال رود و از اينراه مردم گران  گردد و در نتيجه قيمت آن كمياب ميان مردم

  متضررگردند.
  اند.  محدودكرده د،شو از علماء دايره موادي راكه احتكار شامل آنها مي بعضي

كه قوت روزانه مردم  ، گويند تنها مواد خوراكي و طعام مردم شافعي و احمد مي امام
كه  د در هر چيزيان ، مشمول احتكار است و بعضي اين دايره را وسيعتركرده وگفته است

بهاي آن با بهاي اشياء احتكاري  وگردد و قيمت آن متعادل نباشد   موجب ضرر و زيان
اند  گفته شود و حرام است بعضي تعادل و هماهنگي نداشته باشد مشمول احتكار مي

اگركسي محصول زراعت خويش را يا ساخته دست خود را احتكاركند اشكالي ندارد 
، چون  و از آن نهي فرموده است تكرده اس ارع آن را حرام كه ش حكم احتكار آنست

  شود. موجب حرص و طمع و آز فراوان و بداخالقي و در تنگنا قرار دادن مردم مي
من احتكر « : گفت صاند كه پيامبر ابوداود و ترمذي و مسلم از معمر روايت كرده -1

  . » او خطاكار است كار كندهركس احت« »فهو خاطئ
من « : گفت صاند كه پيامبر كرده حاكم و ابن ابي شيبه و بزار راويت  احمد و -2

هركس مواد خوراكي را تا چهل « »احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برئ من اهللا وبرئ اهللا منه
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را در اختيار مردم قرارندهد، براستي او از خداوند بري است  نشبانه روز، احتكار كند و آ
  . » و خداوند از او بيزار است

بئس العبد المحتكر: إن « : گفت ص، كه پيامبر خود گفته است »جامع«رزين در  -3
محتر بدكار كه هرگاه ارزاني  ، تاي اس بنده بد« »سمع برخص ساءه، وإن سمع بغالء فرح

كاالها را  گراني نرخ كاالها راكه موجب رفاه مردم است بشنود او ناشاد است و هرگاه 
  .» ي خلق است او شاد استبشنودكه موجب ناخشنود

الجالب مرزوق، «:  گفت صاند كه پيامبر كرده ابن ماجه و حاكم از ابن عمر روايت -4
مند است  كند از روزي حالل بهره كاالها را ببازار جلب مي كه  كسي « »والمحتكر ملعون

ه ، ملعون و از رحمت خداوند رانده شد كند و محتكر است كه آنها را احتكار مي وكسي
  فروشد.  آورد و با سود اندك آنها را مي بازار مي بهكاالها را  كه  كسي است . جالب» است
من دخل في «:  گفت صاند كه پيامبر كرده  و طبراني از معقل بن يسار روايت احمد  -5

شئ من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على اهللا تبارك وتعالى أن يقعده بعظم من النار يوم 
كاالي مسلمين دخالت كند تا قيمت آنها را  گذاري و تعيين نرخ  هركس در قيمت« »لقيامةا

  .  »كه خداوند او را در روز قيامت درآتش بزرگ بنشاند كند، شايسته است  گران

  ؟  موقع احتكار حرام است چه 
زير كه شرايط سه گانه  ، وقتي احتكار حرام است كه بسيار از فقها برآن هستند، گروهي

  را داشته باشد: 
، مازاد بر احتياجات ساليانه خود و افراد تحت تكفل او باشد،  جنس احتكار شده -1

ه اش را، ذخير كفايت هزينه ساليانه خود و خانواده كه هر فردي باندازه  چون جايز است
  . كرده است چنين مي  صكه پيامبر  همانگونه كند، 

بانتظار زماني نگه داشته باشد، كه شخص محتكر آن اجناس احتكاري را  -2
كاالها گران شود، تا آنوقت با بهاي بسيارگران بفروش برساند، و از نيازشديد مردم  قيمت

  گران بفروش برساند. و جنس خود را بقيمت كند استفاده بدان سوء 
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گيردكه مردم بدان مواد احتكار شده از قبيل مواد  درزماني صورت مي احتكار  -3
پوشاكي و غير آن نيازمند باشند. اگرآن مواد درنزد برخي از تجار وجود داشته  خوراكي و

بعبارت ديگر آن مواد وكاالها در بازار موجود  - نداشته باشند  يازيباشد و مردم بدان ن
شود، چون در اين صورت ضرر و زياني  نگه داشتن آنها احتكار محسوب نمي -باشد، 

  رسد. بمردم نمي

   خيار

حق انتخاب داشته  نند،كه دو طرف معامله يا يكي از آنها بتوا ارت از آنستعب خيار  
باشند، در اينكه معامله را فيصله بدهند و اجراء نمايند يا اينكه آن را لغو و فسخ سازند و 
هركدام را بهتردانستند آن را برگزينند هريك حق پشيماني دارد و اين خيار داراي اقسامي 

  است بشرح زير:

  لمجلسار اخي - 1

گرفت وايجاب و قبول از فروشنده و خريدار  در مجلسي عقد بيع صورت هرگاه
كه در مجلس  گرديد، هريك از طرفين عقد حق دارند مادام بوقوع پيوست و عقدكامل

 كرده شرطكنند مگراينكه درضمن عقد  محل وقوع عقد باشندكه عقد بيع را ابقاء يا الغاء 
آيد كه يكي از  جلس نداشته باشند. زيراگاهي پيش ميباشندكه هيچكدام حق خيار م

گرددكه  دهد، سپس برايش روشن مي طرفين عقد بيع درايجاب يا قبول شتاب بخرج مي
وي داده  به، لذا شارع اين حق را  مصلحت و سود او در عدم اجراي اين عقد است

كند و آن را  انگردد، جبر ، در اثر شتاب از او ضايع  كه مصلحتي راكه ممكن است است
  دريابد و پشيمان شود.

البيعان بالخيار ما «:  گفت صاندكه پيامبر كرده و مسلم از حكيم بن حزام روايت بخاري
و  فروشنده« »لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما

شيماني دارند، پس اگر همديگر را اند حق خيار و پ كه از هم جدا نشده خريدار تا زماني
در آن  دوكه مصلحت هر  گفته باشند و برايشان روشن شد، كردند و با هم راست تصديق

، بيعشان مبارك است و برايشان خير و بركت دارد و اگر چيزهائي را از هم  معامله است
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يان رفته است گفته بودند، آنوقت بركت و خير بيعشان ازم كتمان كرده بودند و با هم دروغ 
اند خداوند  گفته و روشن شدكه راست نديا جمله دعائيه باشد: يعني اگربهم راست گفت -

كرده باشند،  گرداند و اگرراست نگفته باشند و صفاتي را از هم پنهان شان را مبارك معامله
آيدكه هريك از طرفين عقد  . از اين حديث برمي »خداوند خيرو بركت آن را نابودكناد

كه  كند، تا زماني كند و آن را روا دارد، يا آن را الغاء و فسخ ابقاء ا، حق داردكه بيع ر بيع
اند اين حق را دارند و اين جدا شدن با جسم ازهمديگر، درهر  جسماً از هم جدا نشده

كه يكي از آن  گردد، براي مثال در خانه كوچكي وقتي حالتي برمبناي آن حالت منظور مي
گردد، و درمنزل بزرگ وقتي جدائي محسوب  جدائي محسوب ميخانه خارج شد، 

كند، پس اگر با  گام ازآن دور شده و قصد دخول در مجلس ديگري شودكه دوگام يا سه مي
،  تغيير نكرده است حالتكه اين  هم ماندند وبا هم برخاستند يا با هم رفتند تا زماني

  شود. جدائي محسوب نمي
وجدائي موكول به عرف وعادت مردم محل است وآنچه  كه تفرقه و برتر آنست راجح

كه درعرف جدائي بحساب  شود، وآنچه در عرف مردم جدائي بحساب آيد، بدان حكم مي
  شود كرد.  نيايد، بدان حكم نمي

: من مالي را به اميرالمومنين عثمان  گفت كه كرده است از عبداهللا ابن عمر روايت بيهقي
كه آن در خيبر  بود، به مالي ازآن اميرالمومنين »وادي«من در  كه آن مال بن عفان فروختم 

، ازترس  منزلش خارج شدم ازرفتم تا اينكه  ، پس پس مي گرفت بود، چون معامله صورت
كه  اينكه مبادا معامله را لغو كند و پشيمان شود،و سنت برآن بود كه طرفين معامله تا زماني

پس با جدا شدن و بيرون  -توانند پشيمان شوند  و مياند، حق خيار دارند  از هم جدا نشده
شود و مذهب جمهور علما از اصحاب و  اين حق ساقط مي ، عرفتن ازمجلس انعقاد بي

خيار : «اند تابعين بر اين است و از پيشوايان فقه احمد و شافعي آن را پذيرفته وگفته
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و بطوركلي درهر عقد  ، و اجاره در همه عقود از قبيل بيع و صلح و حواله »المجلس
  .)1(مقصود از آن حصول مال باشد، وجود دارد كه اي  اوضهمع

 و، مانند عقد ازدواج  كه مقصود از آنها عوض مالي نيست اي  در عقودي الزمه ولي
» به مضار  «ثابت نيست و همچنين در عقود غير الزمه مانند  »خيار المجلس «در آنها  »عخل«

  . يار المجلس نيستخ »وكالت «و  »شركت «و 

  شود؟ موقع حق پشيماني ساقط مي چه
و كنند  ساقطشودكه طرفين عقد آن را بعد ازعقد  وقتي ساقط مي خيارالشرط

كنندكه حق خيارنداشته باشند و اگر يكي ازآن دو، حق خيارخود را ساقط كند، حق  شرط
  شود. قط ميطرف ديگر باقي است و با مرگ يكي از آنها نيز حق خيار از هر دو سا

  خيار الشرط  - 2
را بخرد، بشرط آنكه درمدت معيني  چيزيكه يكي ازطرفين معامله  آنست خيارالشرط

در طي اين مدت اگرآن چيز  كه  )2(حق خيار داشته باشد، اگرچه اين مدت طول بكشد
كند.  را لغو سازد و باطل آنتواند  كند و اگر نخواست مي خواست بيع را قبول و ابقاء مي

  : ين شرط براي هر دو يا يكي جايزاست و دليل مشروع بودن آن اينستا
كل بيعين ال بيع بينهما « : گفت  صكه پيامبر از ابن عمر روايت شده است كه آنچه  -1

فروشنده هيچ بيعي نيست تا اينكه از هم جدا  ودربين خريدار « »حتى يتفرقا إال بيع الخيار

                                         
عقد باگفتار الزم  اند: وگفتهدانند  اند و آن را باطل مي كرده و ابوحنيفه با خيار المجلس مخالفت مالك  - 1

و چون واجب و منعقد شد، هيچكدام حق پشيمان شدن ندارند اگرچه در يك  گردد  و ثابت مي
.  اند: مقصود از تفرق و جدائي تفرق و جدائي درگفتار است نه در مجلس وگفته مجلس هم باشند

  مولف

نبايد مدت خيارالشرط از سه روز بيشتر باشد  گويند  شافعي و ابوحنيفه مي . ولي احمد است مذهب اين  - 2
و گفته است مدت خيار در هر چيزي بر حسب حاجت  . امام مالك يعني تا سه روز وكمتر جايز است

  شود. مولف تعيين مي نياز
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ازهم جدا نشوند بيع بين آنان بصورت عقد الزم االجرا  يعني تا »شوند مگر بيع الخيار مي
كنندكه تا مدت معيني حق خيار داشته   آيد مگراينكه يكي ازآنان يا هر دو شرط درنمي

  شود. شرط رفتار مي نايباشندكه بر مب
إذا تبايع الرجالن فكل واحد « : گفت صكه پيامبر باز هم از او روايت شده است  -2

 »لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخبر أحدهما االخر فيتبايعا على ذلك فقد وجب البيع منهما بالخيار ما
اند و با هم هستند، حق  كه ازهم جدا نشده هرگاه دو كس با هم عقد بيع بستند، تا زماني«

مگر اينكه يكي از آنان  -شود  پس اگر از هم جدا شدند، حق خيار ساقط مي -خيار دارند 
د در مدت معيني و برآن شرط عقد بيع را اجرا كنند، در آنصورت بيع ديگري را مخير ساز

. اين حديث را سه نفر از محدثين بزرگ صاحبان صحاح  »گردد و الزم االجرا مي واجب
، سپري شد، و بيع فسخ  اند. پس هر وقت آن مدت شرط شده مورد توافق كرده روايت

الشرط را  ياريكي ازآن دو بگويد: خ كند. اگر نگرديد، بيع صورت الزم االجرا پيدا مي
،  كه اگر مشتري دركاالئي كه خريده است شود، همانگونه  ، خيار ساقط مي كردم ساقط

گذارد  ، يا آن را در معرض فروش ، يا هبه نمودن آن كردن آن كرده باشد مانند وقف تصرف
گونه  اين شود، چون مي ساقطو برآن قيمت نهاد، دراين صورتها حق خيار الشرط او 

كه خيار داشته باشد، تصرفش روان  . و تا زماني تصرفات دليل بررضايت او بدان كاال است
  .  و نافذ است

  خيار العيب  - 3
  .  كاال حرام است عيب بهنگام فروش  كردن نهان 
  كسي كه :  كردن آن، حرام است  ، بوقت عقد بيع و پنهان كاالي فروشي عيب  كتمان

كه آن را بفروشد، مگر اينكه عيب آن را براي   رد بر وي حرام استكاالي معيوبي دا
  كند:  مشتري بيان

المسلم « : گفت كه مي شنيدم ص: از پيامبر گفت كه   عقبه بن عامر روايت شده از  -1
مسلمانان با هم برادرند و « »أخو المسلم، ال يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إال بينه
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كه چيزي به برادر مسلمان خود بفروشد و درآن عيبي باشد، مگر   ل نيستبراي برادر حال
  .  » ستكند پس تا عيبش را نگويد فروش آن حالل ني اينكه برايش بيان

  . احمد و ابن ماجه و دارقطني و حاكم و طبراني بروايت
هوذه هذا ما اشتراه العداء بن خالد بن «:  برايم نوشت ص: پيامبر عداء بن خالدگفت -2

 »من محمد رسول اهللا اشترى منه عبدا أو أمة، ال داء، وال غائلة، وال خبثة، بيع المسلم من المسلم
كه در  ، از او بنده يا كنيزي  اينست چيزي كه عداء ا... از محمد رسول اهللا خريده است«

ا ي -كه  كه بيع يك مسلمان با مسلمان است آن دردي و غائله و آلودگي نباشد، آنگونه 
  . » -عيب نداشته باشد يا عيب را بگويد

كند ازما  هركس با ما غش و خيانت « »من غشنا فليس منا« گويد: مي صپيامبر  -3
  . »نيست 

بيع با وجود عيب هرگاه عقد بيع تمام شد و براستي مشتري از عيب موجود  حكم
دار حق خيار دركاالي خريداري شده آگاه بود، آنوقت عقد بيع الزم االجرا است و خري

  .  ندارد، چون بدان راضي شده است
، ازآن  كه مشتري ازعيب اطالع نداشته باشد، سپس بعد از اجراي عقد بيع اما وقتي و

تواند  مشتري مي ومطلع شد، درآنصورت عقد بيع صحيح است ولي الزم االجرا نيست 
كند ولي  مله را قبولكاال را پس بدهد و قيمتي راكه پرداخته است پس بگيرد يا اينكه معا

كند، مقداري ازبهاي آن را ازفروشنده  كاال ايجاد مي كه اين عيب در قيمت بنسبت نقصي
هاي رضايت از  باشد يا عالمات و نشانه يمسترد دارد، مگر اينكه با وجود عيب خود راض

اشد كرده ب  گيري او مشاهده شود، مثل اينكه آن را در معرض فروش قرار دهد يا ازآن بهره
گويد:  . ابن المنذر مي يا در آن تصرف نموده باشد، درآن صورت بيع الزم االجرا است

حسن بصري و شريح قاضي و عبداهللا بن الحسن و ابن ابي ليلي و ثوري و صاحبان راي 
 ، در كسي كاالئي را خريد وآن را بعد از اطالع از عيب موجود درآن  هرگاه «گويند:  مي

و قول شافعي » شود ، ديگر حق خيار ندارد و خيار او ساقط ميمعرض فروش قرار داد
  .  چنين است يزن



  2041     بيع (داد و سند و معامالت)
  

  

   و خريدار  فروشنده   متبايعين= بين  اختالف 
فروشنده و خريدار اختالف داشتند كه اين عيب نزد كداميك دركاال پديدار  هرگاه

ود، سخن اي نب شده است و احتمال هر دو طرف را داشت و براي هيچكدام شاهد و بينه
كرده است و  خوردنش مورد قبول است وعثمان بن عفان چنين حكم وگندفروشنده با س

كاال را به فروشنده  اند: سخن سخن مشتري است با سوگند خوردنش و آنگاه گفته برخي
  گرداند.  برمي

  مرغ فاسد   تخم خريدن
د تمام ، اگر بخواه است دكه فاس يافت مرغ خريد و آن را شكست و در تخم هركس

، زيرا  بهاي آن را ازفروشنده پس بگيرد، چون در اين صورت عقد بيع فاسد بوده است
كه آن راكه شكسته  خارج شده و الزم نيست  -ماليت - دراين حال از مال بودن كاال كه

  ندارد.اي  است به فروشنده برگرداند چون فايده

   دارد ضمان  خراج 
كه  ، درآن مدت اي داشت اي و بهره ه شده فايدهعقد بيع فسخ شد وكاالي فروخت هرگاه

از حضرت عايشه  . است، آن فايده ازآن مشتري  نزد مشتري بوده و بهره ازآن حاصل شده
ضمانت دارد يعني منافع در  خراج« »الخراج بالضمان«:  گفت صكه پيامبر  روايت شده

عني منفعت و . ي . بروايت احمد و صاحبان سنن و تصحيح ترمذي » مقابل ضمانت
، چون مشتري ضامن  مشتري است ازآنشود،  كه ازكاال نزد مشتري حاصل مي سودي

كه ضامن آن  ، پس سودش ازآن كسي است كاال است و اگر تلف شود بعهده او است آن
  .  است

اي برد، سپس درآن عيبي  مثال اگركسي حيواني خريد و چند روزي ازآن بهره براي
، مشتري حق داردكه اين  به زمان پيش ازبيع است وطخبره مربكه بقول اهل  آشكار شد،
، بدون اينكه بابت آن چيزي به فروشنده  كند و اين بهره حاصله ازآن اوست بيع را فسخ
  پس بدهد.



   

  هفقه السن      2042 

 

 

كه مردي غالمي را خريد و از وي بهره برد، سپس در  ، برخي از روايات آمده است در
ام  : بهره بنده روشنده برگرداند. فروشنده گفتعيبي يافت و آن را بسبب آن عيب به ف يو

بهره آن در برابر اينكه ضمانت بعهده « »الغلة بالضمان« فرمود: صشود؟ پيامبر چه مي
  .  وگفته در اسناد آن چيزي نيست بوداود. بروايت ا »باشد مشتري بوده است ازآن او مي

  كرده است  انكه فروشنده پنه خيار التدليس در بيع = خيار بسبب عيبي -4
كتمان كردن   كند و بسبب كاالي خود را پنهان كند يعني عيب فروشنده تدليس هرگاه

او حرام است و مشتري تا سه روز حق خيار  لكاالبهاي آن را موقتاً باالببرد اين عم عيب
،  اند خيار فوري است گفته داردكه در طي اين سه روزكاال را بفروشنده برگرداند. و بعضي

  شود.  ه فهميد اگركاال را برنگرداند، ديگر خيارش ساقط ميهمينك
 صو فريب شده است و پيامبر نيرنگ كه مرتكب غش و ، آن بدان سبب است حرمت

، براي  و اما ثبوت خيار رد و برگرداندن كاال به فروشنده .»من غشنا فليس منا« : گفت
فهو بخير فمن ابتاعها ل والغنم ال تصروا االب«:  گفت صاينست كه بروايت ابوهريره پيامبر

كاري نكنيد كه چند روز «» النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر
شتر يا گوسفند را ندوشيد تا نشان دهيدكه پستان بزرگ و پرشيري دارد و عالقه و رغبت 

كه آن  د ازدوشيدنبع رد،كند، هركس چنين حيواني را خريد او اختيار دا خريدار را جلب
،  خرما يا قوت غالب -گرم  2949را نگه دارد يا آن را برگرداند. همراه با يك صاع = 

داريش  ، مشروط بر آنكه زايد بر هزينه نگه  كرده است كه از آن استفاده  بجاي شيري
اين حديث اصل و دليل نهي از غش  ": البر گفت. بروايت بخاري و مسلم ابن عبدو»باشد
تدليس و كتمان    ب و نيرنگ در داد و ستد است و همچنين دليل است بر اينكهو فري

كند ودليل است براينكه مدت خيار  كاري يا ظاهر سازي اصل صيغه عقد بيع را فاسد نمي
تصريه = بستن يا ندوشيدن پستان حيوان بمنظور  براينكهسه روز است و دليل است 

. و هر چيزي  “گردد خيار براي مشتري ميفريب مشتري حرام است و موجب ثبوت حق 
  كه تدليس بحساب آيد همين حكم را دارد.  
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گردد ولي براي  سرزده باشد، حرم منتفي مي اواين تدليس بدون قصد فروشنده از  اگر
  شود. جلوگيري ازضرر حق خيار براي مشتري ثابت مي

  يعني خيار بجهت مغبودن بودن مشتري يا بايع  خيار الغبن - 5
 انكه پنج توم شود مانند اينكه چيزي گاهي متوجه فروشنده مي ، بمعني ضرر و زيان نغب

نند اينكه  شود، ما ارزش دارد به سه تومان فروخته باشد وگاهي متوجه خريدار مي
كه سه تومان ارزش دارد به پنج تومان خريده باشد. پس هرگاه كسي چيزي  چيزي

 ازدانست و  كاال را نمي ط برآنكه قيمتفروخت يا چيزي خريد و مغبون شد، مشرو
گردد  تواند ازبيع پشيمان  معامله و داد و ستد بخوبي اطالع نداشت او حق خيار دارد و مي

كه  شود، ت اين بيع مشتمل بر خدعه و نيرنگ مي كند، چون درآن صور و عقد را فسخ
، هرگاه اين غبن  است واجبمسلمان بايستي از خدعه و نيرنگ بدور باشد و پرهيز از آن 

كسي پيش آمد، او حق خياردارد، بين اينكه معامله را الزم االجرا كند يا آن را لغو   براي
  سازد. 

اند بايد غبن  شود؟ برخي از علما گفته آيا بمجرد غبن و زيان، خيار ثابت مي ليكن
خي  سنگين باشد تا حق خيار ثابت شود و بر يار آشكار وفاحش باشد و زيان و ضرر بس

  .  اند مجرد غبن كافي است گفته اند بايد غبن بيك سوم قيمت اصلي برسد و برخي گفته
آيد كه بيع از مطلق غبن خالي باشد  كمتر پيش مي اند كه  جهت اين قيد را افزوده بدين

كه غبن بستگي به  هم قابل چشم پوشي است و بهترين راي آنست معموالو غبن اندك 
كه بر حسب عرف و  كند و هر چيزي عادت آن را معين ميعرف وعادت دارد وعرف و

كه عرفاً و عادتاً غبن نباشد  گردد، موجب خياراست و هرچيزي عادت غبن محسوب
، بدانچه  كرده است  و اين مذهب احمد و مالك است و برآن استدالل . ستموجب خيار ني

شخصي بنام حبان بن  از صاند. در حضور پيامبر بخاري و مسلم از ابن عمر روايت كرده
إذا بايعت فقل: ال « : گفت صخورد پيامبر منقذ نام بردند كه در بيع و معامالت فريب مي

. ظاهراً اين شرط خيار را »اي دركار نباشد كردي بگو: خدعه باكسي بيع هرگاه« »خالبة
 نباشد. ابن اسحاق در روايت يونس بن بكير و روايت  كند، خواه غبني باشد يا ثابت مي
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ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثالث ليال،فإن رضيت «:  است زودهعبداالعلي از او بدان اف
خري تا سه روز،  كه مي تو مختار هستي در هر كاالئي  سپس«» فأمسك، وإن سخطت فاردد

كاال را بصاحبش برگردان و  ، آنوقت اگرراضي شدي بيع را نگه دار و اگر ناراضي بودي
  . »نك خبيع را فس

مرد زنده بود تا اينكه زمان خالفت عثمان را دريافت و عمرش بيكصد وسي سال  اين
خريد و  كه چيزي مي رسيده بود. مردم درزمان خالفت عثمان فراوان شده بودند و هركس

از اصحاب براي او  يكيشد و  ، پشيمان مي اي شدكه تو در آن مغبون شده گفته مي به وي
سه روز را براي خيار غبن قرار داده است لذا پول وي را به  صرداد كه پيامب گواهي مي
، چون  گرداندند. و جمهور علماء برآن هستندكه غبن موجب ثبوت خيار نيست وي برمي

باشند بدون اينكه بين غبن و  عام هستند، و الزم االجرا مي يعداليل دال برحالل بودن ب
اند آن مرد ضعيف العقل  گفته  گذشت كه    گذاشته باشند، و درباره حديثي  غير غبن فرقي

كودك  بوده است اگرضعف عقلش او را از حد تمييز بيرون نبرده بود، و تصرف او حكم 
كه بهنگام غبن حق  كه به وي اجازه تجارت داده شده باشد، ، بحد تمييز رسيده را داشت

: ال خالبه يعني كه در هنگام بيع بگويد بوي تلقين فرمود،  صخياردارد، چون پيامبر
او مشروط بعدم خدعه وفريب  ءبشرط اينكه فريب و نيرنگي دركار نباشد پس بيع و شرا

  گردد. شده بود و در حقيقت به خيار الشرط برمي

  شهر  كاال در بيرون خريد از وارد كنندگان  
كارواني به تجارت  است يعني »لجلب تلقي ا«ازصورتهاي غبن و فريب خوردگي  يكي
رود و پيش از آنكه  شهر يكي باستقبال آنان مي بهدر سر راه برگشت پيش از ورود  رفته و
خرد،  كاال را از آنان به نرخ ارزانتر از نرخ شهر مي كاال در شهر اطالع داشته باشند، از نرخ

اند، حق خيار دارند براي اينكه دچار ضرر  هرگاه آنان پي برند باينكه دچار زيان شده
كرده است از اينكه  . نهي صكه پيامبر كرده است  از ابوهريره روايت چون مسلم دنشون

ال « : كنند و چيزي ازآنان بخرند و گفت كاال را پيش از ورود به شهر استقبال واردكنندگان 
كاال به بازار شهر  آورندگان « »تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار
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كرد و چيزي  كاري  القات مكنيد كه از آنان خريد كنيد و هركس چنينرا خارج از شهر م
. »تواند پشيمان شود خريد، چون فروشنده ببازار آمد حق خيار دارد و اگر مغبون باشد مي

  .  بنزد اكثر علما براي تحريم است يثدر اين حد »نهي«و 

  كاال   و سازش براي باال بردن قيمت توطئه
كسي بيايد  كه  ، تناجش است مورد نهي واقع شده و حرام است كه كارهائي   جمله از
كند، و زياد نمايد، تا قيمتش را باال ببرد و حال آنكه  گران   كاال را با ترافق قبلي بهاي 

گران  كه ديگري را بفريبد تاكاال را بدان قيمت  خواهد آن را بخرد، بلكه هدفش آنست نمي
  و زياد بخرد. 
كرد و باتفاق  از اين عمل نهي  صپيامبر : گفت كه شدهابن عمرنقل و مسلم از دربخاري

: اگر در اين صورت  گفته است  . حافظ بن حجر درفتح الباري علما اين عمل حرام است
ته . ابن المنذر بنقل ازگروهي از اهل حديث گف بيع واقع شد، درصحت آن اختالف است

وايتي از مالك نيز چنين است و است كه چنين بيعي فاسد است و قول ظاهريه و ر
مالك به وسيله او  مشهور نزد علماي حنبلي نيز چنين است، اگر اين عمل با توافق قبلي

  گرفته باشد.  صورت
، براي مشتري بقياس بر  مالكي در اينگونه موارد ثبوت خيار است مشهور مذهب

و بزرگي دارد و قولي  شيرش را ندوشيده باشند تا وانمود كنندكه پستان پرشير كه حيواني
  . در مذهب شافعيه نيز چنين است

   گناه دارد. به اصح مذهب شافعيه وقول حنفيه چنين بيعي صحيح است ولي بنا

    يا فسخ عقد بيع اقاله

چيزي خريد، سپس متوجه شدكه بدان نيازي ندارد، يا چيزي را فروخت  هركس  
وانند طالب بهم زدن بيع و فسخ ت سپس متوجه شد كه خودش بدان نياز دارد، هر دو مي

اقاله و پذيرفتن فسخ چنين بيعي مورد رغبت واقع شده و  اسالم گردند، و از نظر عقد آن
  . كرده است اسالم بدان تشويق 
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من أقال مسلما « : گفت صاند كه پيامبر و ابن ماجه از ابوهريره روايت كرده ابوداود
، بپذيرد خداوند  كه پشيمان شده است نيعقد بيع مسلما فسخهركس « »أقال اهللا عثرته

، و پيش از قبض و  ، فسخ بيع است نه بيع . اقاله»پذيرد كند و مي لغزش او را صرفنظر مي
درآن نيست چون  »شفعه«كاال اقاله جايز است و خيار المجلس و خيارالشرط و  تحويل 

پس  نيست پس هروقت عقد بيع فسخ شد، هريك از متعاقدين مال خود را عبي
گيرند.  كاالي خويش را تحويل مي  كه مشتري پول و بهاي خود و بايع اصل گيرد، مي

، يا  كاالي فروخته شده تلف شده بود يا مجري صيغه بيع و عقد وفات يافت هرگاه اصل
  باشد.  ، در آنصورت اقاله درست نيست و صحيح مي كاهش يافت باال رفت يا قيمت

  كاال  بهاء و پيش فروش يا سلَف = پيش پرداخت سلَم 

، بصورت في الذمه با بهاي  اي با اوصاف معيني كاالي وصف شده و سلف يعني  سلم  
نامند، چون در حقيقت  فقها آن را بيع نيازمندان مي . ندننقدي و حاضري بفروش رسا

كه فعال وجود ندارد، ليكن ضرورت و نياز هر دو طرف عقد،  فروختن چيزي است
كاال  كاال را بخرد و صاحب كه  مند آنست كند، چون صاحب سرمايه نياز مياقتضاي آن را 

كاال، نياز دارد، تا آن را براي نفقه و هزينه خود وكشت  به بهاي آن پيش ازحصول آن 
  .  وكارش تا برسد، بمصرف برساند، پس اين نوع بيع از مصالح ضروري و مورد نياز است

شده را  هو كاالي فروخت »ليه ا مسلم«فروشنده را  و »رب السلم«يا  »مسلم« خريدار را
  نامند. مي »راس مال السلم يا سرمايه سلم«و بهاي آن را  »المسلم فيه«

  شرعي سلم  دليل 
  .  كريم وسنت نبوي و اجماع مسلمين به ثبوت رسيده است شرعي آن به قرآن دليل

مدت معيني را،  اتكه سلم تضمين شده  دهم گواهي مي من «:  گفت عباس ابن  -1
 . سپس اين آيه را خواند:» كرده و بدان اجازه داده است خداوند دركتاب خود حالل
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  . »بنويسيدرض داديد آن را اي مومنان هرگاه چيزي را تا زمان معيني به ق«
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ها را  . بمدينه آمد مردم ميوه  صكه پيامبر اندكه وقتي كرده و مسلم روايت بخاري  -2
من أسلف فليسلف « : گفت صكردند. پيامبر يك ساله يا دو ساله سلم و پيش فروش مي

انه هركس پيش خريد يا پيش فروش مي كند پيم« »في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم
كه ما از  كه همه اهل علمي . ابن المنذر گفته است »كند  و وزن و مدت تحويل را معلوم

  . ، اجماع دارند بر اينكه سلم جايز است آنان بخاطر داريم

   الماعد شريعت اس مطابقت سلم با قو 
شرعي بودن سلم با مقتضاي شريعت مطابق و متفق و سازگار است و با قواعد آن   
كه در بيع جايز است تاخير پرداخت  مخالفتي با قياس ندارد، زيرا همانگونه خواند و  مي

اينكه با هم فرقي  ون، بد كاالي فروشي جايز است كاال، در سلم نيز تاخير تحويل   بهاي
  داشته باشند.

#...+ فرمايد: خداوند مي و sŒÎ) ΛäΖtƒ# y‰ s? A ø y‰ Î/ #’ n<Î) 9≅ y_ r& ‘ wΚ|¡ •Β çνθ ç7çFò2$$ sù...∩⊄∇⊄∪_ ]:البقرة 

. و دين عبارت است از تخير و مهلت اموال تضمين شده در ذمه شخص و هرگاه ].282
ذمه باشد و  در،  ، توصيف شده و معلوم و مشخص و تضمين شده كاالي فروخته شده 

كاالي فروخته شده را سر موعد بتمام وكمال  مشتري اطمينان داشته باشد، كه فروشنده
آيد كه مهلت و  ، خود بصورت وامي درمي كاالي فروخته شده ورتكند، در آنص تسليم مي

  آن آيه فوق خواهد شد.  وم، و بقول ابن عباس مشمول مفه تاخير پرداخت آن جايزاست
نهي فرموده است ازاينكه انسان چيزي  صشود كه پيامبر و سلم مشمول آن نهي نمي  

كه  چيزي« » تبع ال ليس عندكال« : گفت كه به حكيم بن حزام راكه نزدش نيست بفروشد،
كه قدرت بر تسليم آن نداري و  . چون مقصود آنست چيزي » پيش تو نيست آن را مفروش

كردن   كه برآن قدرت تسليم ، آن را مفروش چون چيزي تواني آن را تحويل دهي نمي
، درآنصورت فروختن آن فريب يا ريسك است و  نداشته باشد، بحقيقت نزد او نيست

كه اوصافش بيان شده و درذمه خود آن را  فروختن چيزي ما. ا ال خطر رفتنباستقب
كردن آن را بموقع خود دارد از اين مقوله  داردكه امكان تسليم  كرده و ظن غالب تضمين
  .  نيست
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  سلم و پيش خريد و پيش پرداخت  شرايط
 كه تحقق آنها شرط است و اين ، شرايطي الزم است سلم وسلف خري صحت براي

  تعلق دارند: »فيه مسلم«شرايط بعضي به سرمايه تعلق دارند و برخي به 
  : شرايط سرمايه و راس المال  
  آن بايد معلوم باشد جنس  -1
  د.و ميزان آن بايد معلوم باش مقدار  -2
    گردد. در مجلس عقد سلم بفروشنده تحويل بايد  -3

  مسلم فيه ياكاالي فروخته شده در سلم شرايط
  . في الذمه باشد نه حاضر، چون اگر حاضر باشد بيع است بايد  -1
اي توصيف شودكه مقدار و اوصاف آن مشخص باشد و موجب تمايز  بگونه بايد  -2

  آن از غير باشد، تا فريب و نزاع بميان نيايد. 
كنند: تا  ومدت بايد معلوم باشد. آيا درست است مهلت را اينگونه تعيين مهلت  -3

كه عطاء و بخشش و حقوق را  ميوه يا وقت آمدن حجاج يا تا وقتي  وقت درو و چيدن
  گفته است اگرماهها و سالهاي آن معلوم باشد، اشكال ندارد.  دهند؟ امام مالك مي

   و مدت مهلت   شرط
برآنندكه اجل و مهلت و مدت در سلم معتبر است و سلم بصورت نقدي و  جمهور

زيان  وگاه سلم بصورت موجل با احتمال فريب اند هر گفته حالي درست نيست و شافعيه
و مهلت در  اجلجايز باشد، بطريق اولي بصورت نقدي و حاضري جايز است و ذكر

كه اگر حاضر نباشد  كه مهلت و اجل شرط باشد بلكه مراد آنست  حديث براي آن نيست
كه  نستحق آ : تگفته اس  گردد. شوكاني و مهلت داشته باشد بايد مهلت معين و معلوم 

اند كه اجل و مهلت معتبر نيست چون دليلي بر اعتبار آن نيست و حكم  گفته شافعيه
آيد اگر اجل و مهلت دركار  اند: الزم مي . اما اينكه گفته تعبدي بدون دليل الزم نيست

  . در سلم مجاز است طنباشند، بيع چيزي باشدكه معدوم است و اين عمل فق
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گوئيم  : درجواب مي كند همان مهلت و اجل است جدا مي كه سلم را ازبيع تنها چيزي و
جا سلم است و اين مقداركافي كه درآنجا بيع و دراين فرق بين آنها دراجراي صيغه است

  . است

  كه نزد مسلم اليه باشد  مسلم فيه شرط نيست  در
در حين وقوع عقد مالك مسلم فيه باشد يعني  »مسلم اليه «كه  شرط نيست  در سلم

شودكه سر موعد و  كاال موجود باشد بلكه مراعات اين مي كه درآن وقت نيستشرط 
گردد   فيه منقطع مسلم، اگرمبيع و  ، بتواند مالك آن بشود: بهنگام انقضاي مهلت مهلت

گردد و پيش از اتمام مهلت اگر  اليه مالكيت برآن نداشته باشد، عقد فسخ مي يعني مسلم
  ي در وقت تحويل بايد فروشنده مالك آن كاال باشد.گردد اشكالي ندارد يعن  منقطع

: عبداهللا بن شداد و ابو برده مرا  گفت كه كرده است ازمحمد بن مجالد روايت بخاري
در زمان  صكن آيا اصحاب پيامبر فرستادند نزد عبداهللا بن ابي اوفي وگفتند: از او سوال

: ما باكشاورزان و نصاراي  تگف كردند؟ عبداهللا او گندم را پيش خريد و پيش فروش مي
كرديم وهمچنين روغن زيتون با پيمانه معلوم و مهلت و  پيش خريد مي جو را گندم و شام

: ما او را از اين مطلب  گفت گردد؟ كسي برمي : اصل اين خبر او به چه . گفتم مدت معلوم
 : گفت  ، سيدمر. سپس آنان مرا نزد عبدالرحمن بن ابزي فرستادند و از او پ پرسيديم نمي

كردند و از آنان سوال  پيش فروش و پيش خريد مي صدر زمان پيامبر صياران پيامبر
  زار دارند يا ندارند؟ كه آيا كشت نكرديم 

  شود نميكاال فاسد  سلم با سكوت از موضع و محل تحويل و تسليم  عقد 
صحيح است و  كاال سخني بميان نياورند، عقد سلم در سلم ازمحل تسليم  اگرمتعاقدان

گردد، چون در حديث ذكري از موضع و محل تحويل نشده است  محل خود مشخص مي
و وزن و مهلت  كيل همانگونه كهكرد،  آن را ذكر مي صاگر محل تسليم شرط بود، پيامبر

  .  و اجل را ذكر كرده است

  در شير و خرماي رطب  سلم 
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كردن  رطب با شروع  كردن در شير و خرماي و اما سلم :  است گفته  قرطبي
مسئله بر  اينكه درمدينه روي داده و اهل مدينه بر آن اجماع دارند. و  اي است مسئله  بدان

، چون احتياج مردم بگرفتن روزانه شير و رطب مسلم است  قاعده مصلحت مبتني است
، چه بساكه روزي پول همراه  وگرفتن هر روزه آن و پرداخت بهاي روزانه آن دشوار است

پيدا كند و صاحب خرما و  فاشته باشد وگاهي قيمت نيز در طي ايام تفاوت و اختالند
كاالهاي او نيز پيش او هستند و نياز بفروختن آنها دارد،  شير نيز بپول نياز دارد، چون اين 

پس چون هر دو در نيازمندي با هم شريك هستند اين رخصت داده شده است تا در اين 
و غير آن از نيازمنديهاي اصلي و مصالح عمومي يعني  )1(عرايا حال سلم كنند بقياس بر

شير و خرماي رطب را پيش خريدكند و بتدريج هر روز مقداري بگيرد و بهايش را 
  كند. پرداخت 

  غير كاالي سلم شده را بعوض آن گرفت توان مي آيا
تا  گرفت و توان غيركاالي سلم شده را بجاي آن برآن هستندكه نمي جمهور فقهاء

كاالي سلم شده را،  ، چون در اين صورت قرض كه عقد سلم باقي باشد، جايز نيست زماني
من أسلف في « : گفته است صكرده باشد فروخته است و بعالوه پيامبر پيش از اينكه قبض

گرفتن  پيش از قبض و تحويل -كرد آن را  هركس چيزي را سلم «  »شئ فال يصرفه إلى غيره
  اند. . و امام مالك و احمد آن را جايز دانسته »دبكسي واگذار نكن -

هرگاه در چيزي سلم  :  گفت كه از ابن عباس به ثبوت رسيده است : فتابن المنذرگ  
، اگر خود آن چيز را گرفتي چه بهتر واال چيزي بعوض آن بگير كه  كردي تا مدت معيني 

كركرده است و اين خود قول تر باشد و دو بار سود مبر، شعبه اين مطلب را ذ از آن ناقص
. و اما در  است حجتكه مخالفي نداشته باشد، خود  صحابي است و قول صحابي مادام 

                                         
 الرجل النخله يعني ميوه آن را دريك سال بوي بخشيد. اعري  - 1

اش را  كه صاحبش آن را بعاريه بديگران بدهد تا ميوه جمع آن عرايا است يعني درخت خرمائي كه عريه 
  بخورند. مترجم 
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شود و سخنش  وجود دارد كه بدو احتجاج نمي »عطيه بن سعد «ميان راويان حديث فوق 
  .  حجت نيست در روايت حديث

:  كرده و گفته است ررسي داليل هر دو طرف را ب والقيم اين مذهب را ترجيح داده  ابن
، نصي و اجماعي و  گرفتن عوض چيزسلم شده كه براي تحريم پس به اثبات رسيده است

كه نزاع پيش آيد  باشند. وقتي قياسي نيست و نص و قياس مقتضي مباح بودن آن مي
مراجعه بكتاب خدا و سنت نبوي واجب است و اما هرگاه عقد سلم به وسيله اقاله يا چيز 

، از غير جنس خودش  اند گرفتن عوض قرض سلم شده گفته گرديد: برخي  فسخديگري 
  اندگرفتن عوض آن جايز است  گفته جايز نيست و برخي

. ابن القيم  و آن مذهب امام شافعي و اختيار شده قاضي ابويعلي و ابن تيميه است  
مه ، مستقر و ثابت در ذ : صحيح اينست چون جنس سلم شده عوضي است گفته است

  . فروشنده و معاوضه دادن آن مانند ديون و قرضهاي ديگر جايز است

  و رباخواري  ربا

زيادت بر  مرادربا درلغت بمعني زيادت و فراواني است و در اصطالح فقهي  كلمه

β...+ فرمايد: ، زياد يا كم باشد، خداوند مي سرمايه است Î)uρ óΟ çFö6è? öΝà6 n=sù â¨ρ â â‘ öΝà6 Ï9≡uθ øΒr& 

Ÿω šχθ ßϑÎ=ôà s? Ÿω uρ šχθ ßϑn=ôà è? ∩⊄∠∪_ ]:كرديد سرمايه خودتان از  هرگاه توبه «]. 279 البقرة
كم  مايه زكنيد و بشما نيز نبايد ظلم بشود كه ا ، ستم مكنيدكه سود طلب آن شما است

  . »گيريد 

   ربا  حكم
ن ، چه دردي ، در همه اديان آسماني حرام بوده است و سود طلبي بدان شيوه خاص ربا

از سفر خروج  22فصل  25. درعهد قديم آيه  يهود و چه دردين مسيح و چه در اسالم
، با وي چون طلبكار  هرگاه مالي را بيكي از فرزندان شعب من قرض دادي «:  آمده است
از سفر  25فصل  35. بازهم درآيه  » بح مالك را طلب مكن ، و از وي سود و ر رفتار مكن
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كن و نياز وي را برطرف ساز..   گاه برادرت نيازمند شد او را حملهر «:  واليين آمده است
  . » و منفعتي مگير و مطلب وداز او س

كه در آيه  بيند، آنگونه  بح، از غير يهودي منعي نمي گرفتن ربا و ر يهوديان براي ليكن
را  اين پندار ايشان 161كه قرآن درسوره نساء آيه  ، ازسفر تثنيه آمده است 23ازفصل  20

ãΝÏδ+ : ردكرده است É‹ ÷{r& uρ (#4θ t/Ìh�9$# ô‰s% uρ (#θåκçΞ çµ ÷Ζtã...∩⊇∉⊇∪_  :يكي ديگر از جرائم «]. 161[النساء
. و در كتاب  »گرفتند در حاليكه از آن منع شده بودند كه ربا مي  اسرائيل آن بوده است بني

بكسي قرض داديد هرگاه  «از انجيل لوقا آمده است:  6از فصل  35و  34عهد جديد آيه 
شود؟ وليكن  و از او انتظار پاداش و فزوني داشتيد، پس چه فضيلت براي شما شناخته مي

كنيد و قرض بدهيد، بدون اينكه منتظر فايده و ربا و سود آن باشيد،   اعمال نيك و خيرات
  . »كه پاداش شما فراوان خواهد بود آنوقت است

كنند  و بدين نصوص استناد مي ر دارندنظيهود بر تحريم قطعي ربا اتفاق  علماي
گويدكه ربا معصيت و گناه نيست او ملحد خارج از دين  هركس  «:  گفته است  »سكوبار«

: براستي سودخواران و ربا خواران در زندگي دنيا  گفته است  »بوتي «. پدر  »آيد بحساب مي
شان تكفين شوند. و شايسته آن نيستندكه بعد از مرگ دهند، ميشرف خويش را از دست 

هاي مكي  . در آيه با سخن گفته است ماني از ر كريم درچند جاي بر حسب ترتيب ز قرآن

$!+ : چنين آمده است tΒuρ Ο çF÷� s?# u ÏiΒ $\/ Íh‘ (# uθ ç/ ÷�z�Ïj9 þ’ Îû ÉΑ≡uθ øΒr& Ä¨$ ¨Ζ9 $# Ÿξsù (#θç/ö� tƒ y‰ΨÏã «! $# ( !$ tΒuρ 

Ο çF÷� s?#u  ÏiΒ ;ο 4θ x. y— šχρß‰ƒÌ� è? tµô_ uρ «! $# y7Í×‾≈s9 'ρé' sù ãΝèδ tβθ à ÏèôÒ ßϑø9 $# ∩⊂∪_  :و آنچه « ].39[الروم
. به نزد خداي تعالي  كنندتان بخلق خداي بدهيد به اميد فزوني تا به زيادت از آن مكافات 

. وآنچه بدهيد بعنوان زكات براي پاكي تن و مال و رضاي خدا در آن  زيادت نشود آن
  . »يابيد ند برابر ميپاداش آن را چ شماكنيد،  طلب

$+:  ه است كرده است و چنين آمد در آيات مدني بصراحت ربا را حرام و yγ•ƒr' ‾≈ tƒ 

šÏ% ©!$# (#θãΨ tΒ# u Ÿω (#θè=à2ù' s? (# #θt/ Ìh�9$# $Z≈yè ôÊ r& Zπx yè≈ŸÒ•Β ( (#θ à)̈?$# uρ ©! $# öΝä3ª=yè s9 tβθ ßs Î=ø è? ∩⊇⊂⊃∪_  آل]
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بر سود و بر اجل و مهلت آن  برابردر حاليكه چند اي مومنان ربا نخوريد «. ]130عمران: 
  . »كنيد تا برستگاري برسيد افزائيد، تقواي خدا پيشه  مي

$+ : ، اينست و آخرين چيزي كه درباره ربا بعنوان قانون ديني آمده است  yγ•ƒr' ‾≈tƒ šÏ% ©!$# 

(#θãΖtΒ# u (#θ à) ®?$# ©!$# (#ρâ‘sŒuρ $tΒ u’Å+ t/ z ÏΒ (# #θt/ Ìh�9$# βÎ) Ο çFΖä. tÏΖÏΒ÷σ •Β ∩⊄∠∇∪  βÎ*sù öΝ©9 (#θè=yè ø s? (#θçΡ sŒ ù' sù 

5>ö�ys Î/ zÏiΒ «! $#  Ï&Î!θ ß™u‘uρ ( βÎ)uρ óΟçFö6è? öΝà6n= sù â¨ρâ â‘ öΝà6Ï9≡uθ øΒr& Ÿω šχθ ßϑÎ=ôà s? Ÿωuρ 

šχθ ßϑn=ôà è? ∩⊄∠∪_ ]:كنيد و از وي بترسيد و  اي مومنان تقواي خدا پيشه« ].279-278 البقرة
، رهاكنيد و از آن دست بكشيد اگر مومنان  كه از ربا و رباخواري مانده است آنچه را
كاري نكرديد آگاه باشيدكه شما با خداي تعالي  ايد. اگر چنين و براستي ايمان آورده هستيد

ايد پس آماده  ايد يعني بدشمني با خدا و رسول برخاسته و با رسول وي بجنگ برخاسته
سرمايه شما بدون رباء و  اصلكنيد و از آن دست برداريد،  توبه جنگ با آنان باشيد و اگر 

تان ستم مكنيد و بر شما نيز ستم نرود كه  ، پس با سود طلبي سود حاصله ازآن شما است
  .  »از اصل سرمايه كمتر بگيريد

اند رباخواري وقتي  گفته در اين آيه بطور قاطعانه سخن اشخاصي رد شده است كه و
چند برابر باشد، زيرا در اين آيه تنها اصل سرمايه بدون زيادي بر آن قابل كه  ، حرام است

  .  كه در اين باره نازل شده است اي است . و اين آخرين آيه برگرداندن بيان شده است
ابوهريره روايت  از. بخاري و مسلم  رباخواري ازگناهان كبيره و بزرگ است بيگمان

وما هن يا رسول اهللا؟ قال:  :قالوا." وا السبع الموبقاتاجتنب« : گفت صاند كه پيامبر كرده
الشرك باهللا، والسحر، وقتل النفس التي حرم اهللا إال بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي 

كننده است  از هفت گناه بزرگ كه هالك« »يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافالت
، سحر و  : شريك براي خدا قرار دادن گفت  ؟پرهيزكنيد.گفتند: چيست آنها اي رسول خدا

كه كشتن انسان حرام است مگربحق باشد، و برابر  ، و كشتن انسان بناحق جادوگري
مال يتيمان و فرار كردن از جهاد در روز حمله  دندستورحق باشد و رباخواري و خور

  . »، به زنا دشمن و متهم ساختن زنان پاكدامن ناآگاه و مومن
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كند، مورد لعن و نفرين قرار  وند هركسي راكه بنحوي درعقد ربا شركتخدا بتحقيق
پردازد و  بدهكاري كه آن را مي چهگيرد و  كه آن را مي ، چه طلبكاري داده است

دهند.  گواهي مي  كه بر آن نويسد و گواهاني  كه عقد آن را و قرار داد آن را مي اي  نويسنده
كه آن را صحيح دانسته است از جابر بن  رمذيبخاري و مسلم و احمد و ابوداود و ت

» لعن اهللا آكل الربا، ومؤكله، وشاهديه، وكاتبه« : گفت صاند كه پيامبر كرده عبداهللا روايت
كرده  خداوند رباخوار و ربا دهنده و گواهان بر آن و نويسنده عقد آن را لعنت و نفرين «

الدرهم ربا أشد « : گفت صكه پيامبر ستكرده ا . دارقطني از عبداهللا بن حنظله روايت» است
گناهش  ،  بدون شك يك درهم ربا خوردن« »عند اهللا تعالى من ست وثالثين زنية في الخطيئة

  .  » تر است و گناهش بيشتر است شش زنا سخت پيش خداوند تعالي ازسي و
ربا  « »أمهالربا تسعة وتسعون بابا، أدناها كأن يأتي الرجل ب«:  باز هم او فرموده است و

كسي با مادرش  كه   كمترين آن مانند آنست كه گناهش نود و نه درجه است خواري 
زنا  گناهكمترين اين نود و نه  گناه دارد كه  ،  گناه مرتكب زنا شود، يعني باندازه نود و نه 

  .  » با مادر است

  حرام بودن رباخواري  فلسفه
ست زيرا ضرر و زيان آن در جامعه در همه اديان آسماني حرام بوده ا رباخواري
  :  فراوان است

موجب ايجاد دشمني بين افراد جامعه شده و روح تعاون و همكاري را  رباخواري -1
برد و همه اديان آسماني بويژه اسالم مردم را به تعاون و همكاري و همياري و  مي بيناز 

كشي و  خصي و بهرهكنند، و از خودخواهي و خودپسندي و سودجوئي ش ايثار دعوت مي
   اند. شته، برحذر دا سواستفاده از زحمات ديگران و استثمار نمودن افراد مردم

كه خود به  گردد، موجب ايجاد يك طبقه مرفه و خوشگذراني مي باخواري ر -2
دهند و موجب تراكم و جمع شدن سرمايه و اموال در دست آن طبقه  كاري تن نمي هيچ

حكم ه زحمتي و رنجي را متحمل شده باشند. و آنان گردد، بدون اينك مخصوص مي
كار  كنند. و اسالم كنندكه از رنج ديگران تغذيه و رشد مي هرزه و طفيلي را پيدا مي گياهان 
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ترين  كارگران احترام قايل است و بهترين و عالي كند و براي  و عمل را تمجيد مي
را در هر فردي باال  معنويروح  كار مهارت و  داند چون بيگمان كار مي كسب را، وسيله

  برد. مي
،  رباخواري يكي از وسايل استعمارگران است و دامي است كه استعمارگران بدان -3

گردند و ما  كنند. لذا استعمارگران هميشه بدنبال تاجران وكشيشان مي ضعفا را شكار مي
خويش مشاهده  باخواري را درميهن اسالمي و ر رباخود بوضوح و آشكارا آثار و نتايج 

  . كه چگونه آن را به استعمار مبتال ساخته است كنيم  مي
كه مال خويش را بصورت  كند به اين اسالم انسان مومن را دعوت مي دين  -4

الحسنه وام بدون سود و بهره به برادرانساني و اسالمي خويش قرض بدهد، و  قرض
  را برآن مترتب دانسته است :نيازمندي وي را برطرف سازد و بهترين پاداش آن جهاني 

+!$ tΒuρ Ο çF÷� s?# u  ÏiΒ $ \/Íh‘ (# uθ ç/ ÷�z� Ïj9 þ’Îû ÉΑ≡uθ øΒr& Ä¨$ ¨Ζ9 $# Ÿξ sù (#θç/ö� tƒ y‰ΨÏã «!$# ( !$tΒuρ Ο çF÷� s?#u ÏiΒ ;ο4θ x. y— 

šχρ ß‰ƒÌ� è? tµô_ uρ «! $# y7Í×‾≈ s9 'ρé' sù ãΝèδ tβθ à ÏèôÒ ßϑø9 $# ∩⊂∪_  :كه بخلق خدا  و مالي« ].39[الروم
، در آن فزوني بدست آوريد و به اميد فزوني پاداش بيشتر، بدانان  هيد تا بحساب مردمبد

شود و آنچه  سازد و زياد نمي دهد بلكه آن را باطل مي بدهيد خداوند آن را افزوني نمي
و در آن رضاي خداي تعالي را طلب هستيد، شما  دهيد ميبراي پاكي تن و مالتان بمردم 

  . »بريد اوند مزد و پاداش ميچند برابر آن نزد خد

  ربا و رباخواري  اقسام
: ربا با تاخير كلمه  با الفضل ربا النسيئه ر  - 2ربا النسيئه   -1:  خود دو قسم است ربا

كه قرض دهنده از قرض  بايي و تاخيراست يعني زيادت و سود و ر جيلنسيئه بمعني تع
گويد در ازاي تاخير در  ميگيرد،  گيرنده بسبب مهلت و تاخير در بازپرداخت مي

 داكتاب خ بنص ربا. اين نوع  ، بايد فالن مقدار بيشتر از مقدار وام بپردازي بازپرداخت وام
  .  حرام است  ، و سنت رسول خدا و اجماع پيشوايان دين

  : ربا با افزايش  الفضل ربا
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اكي به مواد كه پول به پول ونقد به نقد ومواد خور ، آنست الفضل يعني پاي اضافي ربا
باشد اين نوع ربا  ديگريخوراكي تعويض شود، مشروط براينكه توام با افزايش يكي بر

انجام آن نيز به ربا النسيئه منجر  ، چون سر نيز حرام است بدليل سنت نبوي و اجماع
شود، آن را ربا  شود و نام ربا برآن مجازاً اطالق شده است چون منجر به ربا مي مي

ال تبيعوا الدرهم « : گفت صپيامبر كه استكرده  بوسعيد خدري روايتاند. ا ناميده
يك درهم را بدو درهم مفروشيد، زيرا من  هرگز« »بالدرهمين، فإني أخاف عليكم الرباء

، مبادا به ربا  با الفضل نيز نهي كرده است . پس از ر »كه به ربا منجر گردد  ترس آن دارم
: طال،  از حرمت ربا در شش چيز سخن رفته است النسيئه منجرگردد، بنص صريح حديث

الذهب «:  گفت ص. ازابوسعيد روايت شده است كه پيامبر ، جو، خرما و نمك گندم ، نقره
بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والملح بالملح مثال بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، 

سيم در برابر سيم و گندم در برابر گندم و نمك طال در برابر طال و « »االخذ والمعطي سواء
شان با هم برابر و بصورت نقدي باشد، پس هركس برآن  دربرابر نمك بايد وزن و پيمانه

سان  گناهشان يك گيرنده و دهنده  ، شده است با، او مرتكب ر افزود يا فزوني خواست
  .  . بروايت بخاري » است

  تحريم ربا در اين اجناس علت
كه حديث از آنها نام برده است عبارتند ازكاالهاي مايحتاج و ضروري  چيزي شش اين

كه  عنصر اساسي هستند، براي پولي دو، طال و نقره  نياز نيست كسي از آنها بي كه   مردم
گيرد و  كاالها با توجه بدانها صورت مي گردد و مبادالت  معامالت بوسيله آن تنظيم مي

باشند. و آن چهارجنس ديگر  كاالها مي ي و تعيين بهايگذار طال و نقره معيار نرخ
باشند،  واساس قوت زندگي و مايه حيات مي باشند باقيمانده مواد اساسي خوراكيها مي

شود و  گردد، موجب زيان و ضرر مردم مي هرگاه در اين اجناس ربا و رباخواري معمول 
د و شارع مقدس از روي گرد به تباهي و فساد معامالت و داد و ستد مردم منجر مي

. چنان  كرده است رحمت و شفقت بمردم و مراعات مصالح آنان از معامالت ربوي نهي
كاالها هستند.  باشدكه بهاي رسدكه علت تحريم ربا در طال و نقره بدانجهت مي بنظرمي
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كه  پس ثمن بودن و بها بودن علت تحريم است و اين علت قابل سرايت بديگرچيزهائي
باشد وعلت تحريم در بقيه اجناس مذكورطعام بودن آنها  شوند نيز مي مي اقعو ثمن و بها

كاال بودن درجنس ديگري غيرازطال ونقره پيش آيد  است پس هرگاه علت ثمن وبهاي
. و همچنين  حكم آنها را دارد و فروش آنها جز برابر و بصورت نقدي جايز نيست

اقع شود وجزو مواد خوراكي باشد ديگري غيرگندم وجوو خرما ونمك طعام و جنسهر
  . فروش آن جز بصورت برابر و بنقد و حاضر جايز نيست

از فروش طعام بطعام نهي  صكه پيامبر كرده است مسلم از معمر بن عبداهللا روايت 
كه در حكم اين اجناس ششگانه باشد برآنها  اينكه برابر باشد، پس هر چيزي مگرفرمود، 

  ا دارد.شود و حكم آنها ر قياس مي
از يك جنس باشند و  -كاال و بها -هرگاه در داد و ستد هر دو بدل و عوض  بنابراين

علت تحريمشان نيز يكي باشد، تفاضل و فزوني يكي برديگري و فزوني بخاطر تاخير 
گندم فروختند  . پس هرگاه طال را به طال وگندم را به درپرداخت يكي ديگر حرام است

، دو شرط الزم است كه موجود  عامله و تبادل صحيح شرعيبراي صحت و درستي اين م
  باشد:
دركميت و اندازه با قطع نظر از مرغوبي و غيرمرغوبي و خوبي  ريتساوي و براب -1  

كه در باال بدان اشاره شد و بخاطر اينكه مسلم  ، بخاطر مراعات همان حديث  و بدي
آورده بود.  ايشمقداري خرما برآمد و با خود  صكه مردي پيش پيامبر كرده است روايت
: اي  : اين خرماي شما.با خرما ما يكي نيست و از او نيست. آن مردگفت گفت صپيامبر

: اين عمل ربا  گفت ص. پيامبر رسول خدا خرماي خود را فروختيم دوصاع به يك صاع
ا سپس خرماي خودتان را بفروش برسانيد و با بهاي آن ازاين خرم گردانيداست آن را بر

ها  گردنبندي راكه در آن طال و مهره كرده است كه برايمان بخريد. ابوداود ازفضاله روايت
 صهفت دينار. پيامبر ياآوردند، مردي آن را خريد با نه دينار  صبود، پيش پيامبر

فرمود، اين معامله درست نيست تا اينكه طال و غير طال را از هم جداكنيد، لذا آن را 
دستور  ص: پيامبر گفت . مسلم ها را ازطال جدا ساخت تا اينكه مهرهردكرد و برگرداند 

طال در برابر طال با وزن « »الذهب بالذهب وزنا بوزن«:  كردند وگفت طال را جدا دكهدا



   

  هفقه السن      2058 

 

 

، بوزن  گويد: فروش طالهاي مصنوع و مباح و بصورت ابزار درآمده . ابن اقيم  » مساوي
اي  نقره وعات، جايزاست ومصن بيشتر از شمش بيشتر از طالهاي غير مصنوع يعني بوزن

  .  است ، جايز مباح نيز بوزن بيشتر از شمش نقره
يكي از دو بدل در اين معامله جنس بجنس مهلت داشته و غيرنقدي باشد،  نبايد  -2

بلكه بايد معامله حاضر به حاضر و فوري و دست بدست باشد، چون در حديث آمده 
   .»إذا كان يدا بيد« : بودكه
ال تبيعوا الذهب بالذهب إال مثال بمثل، وال تشفوا « فرمايد: مي صدر اين زمينه پيامبر و

بعضها على بعض، وال تبيعوا الورق بالورق إال مثال بمثل، وال تشفوا بعضها على بعض، وال تبيعوا 
مگراينكه وزن هردو يكي باشد و بعضي را  فروشيدطال را به طال م« »غائبا منها بناجز

كنيد و پول سكه شده  كم آن را به زياد آن معاوضه و معامله ربعضي ديگرتفضيل ندهيدكهب
و سكه درهم را با پول سكه شده و درهم مسكوك وبطور كلي مسكوكات را نيز با 

مكنيد مگر اينكه برابرباشند ويكي را برديگر تفضيل مدهيدكه  ضهديگر معامله و معاو هم
رابر هم قراردهيد و ازآنها چيزي راكه حاضرنيست و نسيه كم و از اين زياد در ب از آن

  اند. كرده  . بخاري و مسلم آن را از ابوسعيد روايت »كه حاضراست مفروشيد است بچيزي
شوند، درجنس با هم اختالف  كه با هم معاوضه و معامله مي بدل و دوچيزي دو هرگاه

- شدن يا طعام و خوراكي بودن  بها و ثمن واقع - داشته باشند ولي علت حرمت آنها يكي 
نبايد يكي  ولي،  باشد زيادي يكي بر آن ديگري و عدم مساوات آنها با هم جايز است 

حاضر و ديگري نسيه باشد و نسيه بودن يكي از آنها، حرام است و تفاضل اشكال ندارد 
ين پس هرگاه طال را به نقره وگندم را به جو، بفروشند تنها يك شرط الزم است وآن ا

و مساوات و برابري در كميت و  اشندكه بايد هر دو نقدي و بصورت معامله نقدي ب است
معامله يك سكه طال بچند سكه نقره و  پس -، بلكه تفاضل جايزاست  مقدار شرط نيست

ابوداود  -، بشرط اينكه نقدي و حاضر باشد  گندم بچند پيمانه جو جايز است يك پيمانه
 »ال بأس ببيع البر بالشعير، والشعير أكثرهما، يدا بيد« : گفت صبركرده است كه پيام روايت

فروختن گندم به جو در حاليكه جو بيشتر باشد اشكال ندارد بشرط اينكه نقدي و «
فإذا اختلفت هذه « : . و در حديث عباده بروايت احمد و مسلم آمده است»حاضري باشد
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كنيد، با  كه با هم مبادله مي گاه اين اجناسيهر« »االصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد
كه خواستيد، بشرط  كنيد، بهركيفيت هم اختالف داشتند آنها را با يك ديگر مبادله و معامله

شوند،  هم مبادله و معاوضه مي اكه ب . و هرگاه دو چيزي »اينكه دست بدست و نقدي باشد
ند، در مبادله و معامله آنها هيچ ، هر دو با هم اختالف داشته باش در جنس و علت تحريم

.  اش حالل است شرطي نيست تفاضل و تاخير و عدم تساوي و نقدي و غيرنقدي همه
مثال هرگاه مواد خوراكي با نقره يا طال مبادله و معامله شود، عدم مساوات و تاخير در 

بدو  . و همچنين معامله يك جامه پرداخت يكي و نسيه بودن يكي ديگر جايز و روا است
  .  جامه و ابزاري و ظرفي بدو ابزار و دو ظرف ديگر نيز جايز است

جانشين آنها و غير مواد خوردني و نوشيدني  وكه غير طال و نقره  هرچيزي : خالصه
باشد، ربا درآن حرام نيست پس درآنها بيع وفروش با عدم مساوات هر دو جنس و نقد و 

  .  ، جايز است و تقابض نسيه و ازهم جدا شدن پيش از تحويل و قبض
نسيه و نقدي و ياگوسفندي  ورتگوسفندي بدو گوسفند، بص  فروختن پس

به من  ص:كه پيامبر  گفته است ، چون عمرو بن العاص  گوسفند ديگر نيز جايز است  بيك
يعني يك شتر  -دستوردادكه در شتران زكات بجاي يك شتر درسال آينده دوشتر بگيرم 

كه  اند وگفته است و ابوداود و حاكم آن را بيرون آورده احمد -ض نقد، بجاي دو شتر قر
داند و حافظ  بشرط مسلم اين روايت صحيح است و بيهقي هم آن را روايت صحيح مي

كه  رسيده است اثباتكه به  گفته است . ابن المنذر  بن حجر اسناد آن را قوي دانسته است
كنيزي را در برابر  ، خريده است و يك هاي را در برابر دوبنده سيا يك بنده صامبرپي

  . كرده است و مذهب امام شافعي نيز چنين است كنيز خريده است و معاوضه هفت

  حيوان زنده در برابر گوشت  فروختن
گوشتش خوردني است  كه فقه برآن هستندكه فروختن حيواني انعلما و پيشواي جمهور

پس  .  )1( ، جايز نيست از جنس خودش، در برابرگوشت حيواني ديگر  گوشت است و حالل
                                         

م نباشند جايز است مانند كه از جنس ه  علماي حنبلي فروختن حيوان بگوشت حيوان ديگري بنزد  - 1
  . به گوسفند چون جنس و اصلشان يكي نيست رفروختن گوشت شت
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زنده بقصد خوردن جايز نيست چون  گاواند با  كه سرش را بريده گاوي گوشت  فروختن
از فروختن حيوان در برابرگوشت و  صكه پيامبر كرده است سعيد بن المسيب روايت 

ل از اين سخن را بصورت مرس »موطاء«. امام مالك در  كرده است مبادله آنها با هم نهي
  كرده و شواهدي نيز دارد.  سعيد نقل

: مخفي نماند كه اين روايت با توجه به مجموعه طرق روايت آن  است گفته شوكاني 
،  كه است كردهشايستگي استدالل بدان را دارد و بيهقي از يكي از اهالي مدينه روايت 

،  ن حديث مرسل: اي گفت . سپس بيهقي كرده است از فروختن زنده به مرده نهي صپيامبر
  كند. حديث مرسل سعيد بن المسيب را تاييد وتاكيد مي

  فروختن خرماي رطب و نوبر به خرماي خشك و رسيده 
فقراء  كه )1(، مگر براي اهل عرايا به خرماي خشك جايز نيست رطبخرماي  فروختن

درخت  صاحبتوانند رطب را از  و بينواياني هستندكه درخت خرما ندارند، آنان مي
كنند و بخورند و آن را به خرماي خشك تخمين بزنند و  خرند وآنرا روي درخت معامله ب

كه روي درخت است در برابرآن مقدار خرماي خشك ازآن ما  بگويند اين مقدار رطب
  باشد.

باره فروختن  در صاند كه پيامبر وقاص روايت كرده و ابوداود از سعد بن ابي مالك
واقع شد. او فرموده آيا خرماي رطب چون خشك  رطب به خرماي خشك مورد سوال

كرد. بخاري و مسلم بروايت ابن  . پس از آن نهي گفتند: آري يابد يا خير؟ شودكاهش مي
يعني فروختن ميوه سر درختي خرماهاي باغ خود  »مزابنه«از  صكه پيامبر اند: عمر گفته

و همچنين از فروش  ، نهي فرمودند را دربرابر مقدار پيمانه مشخصي از خرماي خشك
انگور سردرختي تاكستان به مويز وكشمش از روي پيمانه مشخص نيز نهي فرمودند و 

                                         
بار.  كنند. خرما بن بي گذاري جدا مي كه وقت فروختن نخل از قيمت جمع عريه بمعناي خرمايي عرايا - 1

ميوه كه صاحب آن  كه ميوه آن را به محتاجي دهند. نخلي درختي شند.و خرما بن بار كه آن خورده با
كند تا ميوه آن را بخورد. آنچه جدا دارند ازمساومت وقت فروختن   يكسال آن را به ديگري هبه

   . دهخدا. مترجم خرما بن
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باشد آن را در برابر پيمانه مشخص از طعام و خوراكي بفروشد ازآن هم نهي  كشت اگر
  كرد. 

بيع عرايا يعني فروختن خرماي  صكه پيامبر  : گفت بروايت زيد بن ثابت  بخاري
را، مباح و مجاز  معينن در برابر خرماي خشك تخمين شده و پيمانه رطب بمحتاجا

  اند.  فرموده

  العينه  بيع

، بصورت  چيزي بصورت نسيه و فروش همان چيز بصورت نسيه بصاحب آن خريدن
  .  كمتري نقد با بهاي 

، لذا كاالئي را و چيزي را بصورت نسيه تا  كسي محتاج پول است  كه العينه آنست  بيع
، بصورت نقد با  خرد، سپس همان چيز وكاال راكه خريده است ي با بهاي معيني ميمدت
كه قيمت  كه همان مبلغ فروشد، و تفاوت درآن است كاال مي  بهمان فروشنده كمتري  ايبه

، اين نوع بيع راكه  ، نقداً دريافت داشته است كاال است وكمتر از قيمت نسيه آنست نقدي
،  را ربا و رباخواري دانسته است آنكرده است و  از آن نهي صگويند پيامبر عينه مي

، و عقد بيع باطل  . پس اينگونه فروختنها حرام است اگرچه بصورت خريد و فروش است
  . )1(  است
إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة « : فتگ صبروايت ابن عمر پيامبر -1

 »في سبيل اهللا أنزل اهللا بهم بالء فال يرفعه حتى يراجعوا دينهم واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد
نبودند بدون  حاضرهرگاه مردم از دادن درهم و دينار خود به نيازمندان بخل ورزيدند و «

انجام دادند، بدينمعني حيواني  » عينه«كنند و بيع  منفعت و سودي از ديگران دستگيري
هاي مشخصي فروختند سپس آن را بصورت نقدي ياكاالئي را بمحتاج بصورت نسيه يا ب

                                         
كند،   اگر اركان بيع تحقق گويند  مذهب ابوحنيفه ومالك و احمد وديگران از جمله شافعي مي اينست  - 1

. بنظرم نيت معتبر است  .مولف معتبرنيست جادراينكه تحقق يقيني آن ممكن نيست  جايز است و نيت
را  كنند بعد معامله  . در اينگونه موارد براي فرار از ظاهر صورت ربا قبال توافق مي انما االعمال بالنيات

  باشد .مترجم سازند و نبايد درست  مي  شرعي نمايند و كاله  اجرا مي
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كمتري از او خريدند  و با بهاي ديكمتري از او خريدند سپس آن را بصورت نق و با بهاي 
گاو بودند يعني در فكر پرورش حيوانات بودند و جهاد در راه خدا و  و بدنبال دم

كند و خداوند  مي دستگيري همديگر را رها ساختند، خداوند بال و مصيبت را برآنان نازل
كند مگر اينكه بدين خويش برگردند و برابر دين با  نمي دفعاين بال و مصيبت را از آنان 

. احمد و ابوداود و طبراني و  »كنند و در راه خدا جهاد نمايند هم مساوات و دستگيري 
 جالر اند و ابن حجر اند آن را ذكركرده و بيرون آورده آن را صحيح دانسته كهابن القطان 

  . سند آن را معتبر و ثقه دانسته است
من «:  گفت كوفي سبيعي عاليه دختر ايفع بن شرجيل همسر ابواسحاق همداني -2

، به نزد حضرت عايشه رفتيم مادر فرزند زيد  كنيزش  همراه مادر فرزند زيد بن ارقم يعني
زيد فروختم دربرابر : من غالمي را ب گفت اي داشت  بچه اوكه از  ، كنيزش بن ارقم يعني 

گفت: بد  ، عايشه هشتصد درهم نسيه وسپس همان را از او خريدم به ششصد درهم نقدي
چيزي فروختي و به چيزي خريدي يعني خريد و فروش بدي انجام دادي و بزيد بن ارقم 

كرده  باطل صكن و بگو: براستي او با اين عمل خويش جهاد خود را با پيامبر ابالغ 
  اند. . اين روايت را مالك و دارقطني بيرون آورده»كند  ينكه توبه، مگر ا است

  و وام  قرض  

كه قدرت  دهد، تا موقعي گيرنده مي كه قرض دهنده به قرض مالي يعني قرض
در لغت  »قرض «، همان مقدار و همان مبلغ را بوي برگرداند.كلمه  بازپرداخت آن را يافت

 رضاند چون ق گيرد قرض ناميده گيرنده مي قرض. مالي را كه  بمعني قطع و بريدن است
  دهد. گيرنده مي گرداند و به قرض دهنده آن را از مال خويش برمي

  شرعي بودن قرض و وام دادن  دليل
كه قرض دهنده بوسيله آن خود را به خداوند نزديك  اي است دادن و قرض وسيله وام

موجب شفقت و مهر  ، ادنجويد، چون دستگيري وسيله قرض د كند و تقرب مي مي
گردد، و غم و ناراحتيشان را  ايشان مي كارهاي  سازي اندازي و آسان ورزيدن بمردم و راه

  شود.  گره ازكارشان مي گشايش سازد و موجب  برطرف مي
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استفاده  دارد، اميقرض دهنده را به وام دادن تشويق نموده و او را بدان كار و اسالم كه
  كرده است و آن را گدائي و تكدي بحساب  گيرنده مباح از وام را نيز براي وام 

گيرد كه از آن منتفع گردد و نياز خويش را بدان  . چون او آن وام را مي است نياورده
نارواست دوري كرده  كه گدائي  برآورده سازد، سپس مثل آن را بصاحبش برگرداند و از

  . است
لم كربة من كرب الدنيا نفس اهللا عنه  نفس عن مس« : گفت صابوهريره پيامبر بروايت  -1

واهللا في عون العبد  .كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر اهللا عليه في الدنيا واآلخرة
گرفتاريي را رفع كند، خداوند در روز  هركس از يك مسلماني « »ما دام العبد في عون أخيه

كند خداوند   گشايش كس بر تنگ دستي كند و هر قيامت يكي از گرفتاريهاي او را رفع مي
دهد تا زماني كه بنده  رساند و بوي فراخي مي در دنيا و قيامت وي را بگشايش مي

كمك  و مساعدت برادر ديني خود باشد خداوند نيز دركمك او است و به وي كدركم
  . بروايت مسلم و ابوداود و ترمذي .  »كند مي

ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إال كان  « : گفت صبروايت ابن مسعود پيامبر  -2
دو بار بيك مسلماني وام بدهد مثل اينكه يك بار به وي صدقه  مانيهر مسل« »كصدقة مرة
  . بروايت ابن ماجه و ابن حبان.» داده است

 :رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا« : گفت صبروايت انس پيامبر -3

ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ .فقلت: يا جبريل.رض بثمانية عشرالصدقة بعشر أمثالها، والق
در شبي كه مرا به اسراء « »والمستقرض ال يستقرض إالمن حاجة.قال: الن السائل يسأل وعنده

ثواب و پاداش احسان و صدقه ده برابر «كه بر دروازه بهشت نوشته شده بود:   بردند ديدم
:اي جبريل چرا.قرض دادن از  .گفتم برابر است است و ثواب و پاداش قرض دادن هيجده

كند  گدائي مي كه  :چون سائل و گدا وقتي  ؟ او گفت صدقه دادن ثوابش بيشتر و برتر است
كه چيزي نداشته باشد و از روي  كند، كه طلب وام مي چيزي دارد ولي طالب وام وقتي 

  . »كند پس ثواب قرض دهنده بيشتر است نياز قرض مي

   عقد قرض 
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، پس قرض از كسي  كه ملكيت بر آن مترتب است : قرض دادن عقدي است قرض عقد
كند و چيزي را   كه تصرف او درمال خودش جايزباشد وشرعاً بتواند تمليك جايز است 

 »قبول «و  »ايجاب «، نيازمند  و بمانند عقد بيع و هبه و بخشش آوردبملكيت ديگري در
كه معني قرض را برساند منعقد   . و هر لفظي ض دادم: لفظ قرض = بتو قر است و بگفتن

 ر وامگيرنده ب گويند همينكه صيغه عقد قرض جاري شد، ملكيت وام  گردد. مالكيه مي مي
تواند مثل چيزي  گيرنده مي شود اگر چه هنوز آن را تحويل هم نگرفته باشد. وام  ثابت مي

و بازپرداخت نمايد، خواه از چيزهائي  گرفته يا عين آن را بوام دهنده برگرداند  كه وام 
كه درآن تغييري  پس عين آن را مادام باشدباشدكه مثل و مانند دارد يا مثل و مانند نداشته 

بزيادت يا نقص درآن پديد نيامده باشد به وي برگرداند. اگر در آن تغييري پديد آمده 
  كه مثل و مانند آن را برگرداند.  باشد، واجب است

  كه مهلت و مدت باشد  ط استقرض شر در
كردن مدت و مهلت در قرض دادن جايز نيست  هستندكه شرط برآنفقهاء  جهمور

تواند بدل و  چون قرض تبرع و بخشش و عمل خيرمحض است ووام دهنده هرآن مي
كرد،  كند، پس هرگاه مده و مهلتي را هم براي وام و قرض تعيين عوض وام خود را مطالبه

  شود. نيست و عنده المطالبه معتبراست و حال تلقي ميوفاي بدان الزم 
، پس  گويد: شرط مهلت قرار دادن جايز است و وفاي بدان الزم است مالك مي امام

، حق مطالبه ندارد چون  كرد، قبل از رسيدن آن مدت هرگاه مهلت و مدتي را معين
  يد:فرما خداوند مي

+...# sŒÎ) ΛäΖtƒ# y‰ s? A ø y‰ Î/ #’ n< Î) 9≅ y_r& ‘ wΚ|¡ •Β...∩⊄∇⊄∪_ ]:هرگاه وامي داديد تا مدت «  ].282 البقرة
  .  »و مهلتي معين

. و بروايت عمرو بن عوف  خداوند در ضمن وام دادن از مدت معين نام برده است و
مسلمانان « »المسلمون عند شروطهم« : گفت صكه پيامبر از پدرش و از جدش آمده است

. بروايت ابوداود و احمد و ترمذي و  »دموظف بمراعات شرط و عهد خويش هستن
  .  دارقطني
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  چه چيزي صحيح و درست است  دادن قرض
 صيامبر، چون ثابت شده است كه پ دادن جامه و لباس و حيوان جايز است قرض

، قرض  كه قرض چيزهاي فوق جايز است . همانگونه كرده است اي را قرض شتر دوساله
  شوند، نيز جايز است يا چيزهائي ه يا با وزن سنجيده ميكه با پيمان دادن و گرفتن چيزهائي

خمير و نان نيز جايز است چون عايشه  رضباشند. و همچنين ق كاالهاي تجارتي مي كه
كم يا زياد  گيرند و بصورت  : اي رسول خدا همسايگان خمير و نان قرض مي گفتم : گفت 

اشكال ندارد، « »الناس، ال يراد به الفضلإنما ذلك من مرافق .ال بأس« گردانند او فرمود: برمي
. از معاذ بن جبل » رفاه مردم و رفع نياز است نه افزون طلبي هاكار چون مقصود از اين

سبحان اهللا اين عمل از جمله مكارم «:  گرفتن نان و خمير سوال شد،گفت باره قرض در
كوچك بگيري كوچك بدهي يا  ، اشكال ندارد بزرگ بگيري  اخالق مردم است با هم

كه بهتر قرض را برگرداند من خود اين مطلب را از  بهترين شما كسي است دهيبزرگ ب
  . »ام شنيده صپيامبر

  موجب سودي و نفعي شود ربا است  كه هر قرضي 
كارهاي  ساني، تا بتوانند به آ از قرض دادن رفاه و رفع نياز وكمك بمردم است مقصود

ست آوردن سود نيست و  كسب و بد ود از قرضزندگي خويش را انجام دهند و مقص
  . گيري نيست كسب و بهره قرض دادن

، چيزي اضافه  گرفته است كه وام  ، جز بميزان و مقداري گيرنده كه قرض جايز نيست لذا
بلكه بايد عين آن يا مثل آنرا پرداخت كند، چون يك  كند، برآن به وام دهنده باز پرداخت

  .)1(  كه منجربه سودي و نفعي گردد ربا است ه هر واميك ، قاعده مسلم فقهي است

                                         
نرسيده است ولي از نظر شرع درست است و قاعده شرعي اگرچه حديثي درباره آن به اثبات  اين  - 1

. حافظ ابن حجرگفته  است اسناد آن معتبر نيست هكه در آن باره از علي بن ابيطالب نقل شد حديثي
است شاهد ضعيفي از فضاله بن عبيد بروايت بيهقي دارد و شاهد ديگري دارد كه موقوف است بر 

   عبداهللا بن سالم بروايت بخاري
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كه در ضمن عقد قرض شرط گردد يا  پرداختي بر اصل وام وقتي حرام است اضافه اين
تواند بدل خواه  گيرنده مي بصورت عرف عامه درآمده باشد، در غير آن صورت وام 

ت بهتر باشد يا بر كه از نظركيفي خويش قرض و وام را بنحو بهتري بازپرداخت نمايد،
كرده باشدكه آن را به وي بفروشد  اش را به وي بفروشد، اگرشرط مقدارآن بيفزايد يا خانه

كند چون احمد و مسلم و صاحبان سنن از  كراهت آن را قبول  تواند بدون و وام دهند مي
بود،  گرفته اي قرض از مردي يك شتر دو ساله صپيامبر :  گفت اند كه كرده ابو رافع روايت

آوردند به من دستور دادكه يك شتر دو  صچون شتران صدقه و زكات را پيش پيامبر
: در ميان شتران صدقه جز شتران شش ساله برگزيده  گفتم ساله بدان شخص برگردانم 

آن را به وي بده براستي « »أعطه إياه، فإن خيركم أحسنكم قضاء« : گفت صپيامبر ، يمندار
  .»وام را بهتر و نيكوتر بازپرداخت كندكه  بهترين شماكسي است

آن را به من بازپرداخت و برآن  كه  حقي داشتم صمن بر پيامبر«:  گفت عبداهللا جابربن
  . . بروايت احمد و بخاري و مسلم»افزود

  شتاب در بازپرداخت وام پيش از مرگ 
مرده كه  برادرش حالدرباره  صكه مردي از پيامبر بروايت امام احمد آمده است -1

او بسبب « »هو محبوس بدينه، فاقض عنه: «فرمود صكرد؟ پيامبر بود و بدهكار بود، سوال
باشد پس هرچه زودتر بدهي  بدهكاريش درآن دنيا در حبس است و درگرو بدهيش مي

ام جز دو  خدا من بدهي او را همه پرداخته ل: اي رسو اوگفت » كن او را بازپرداخت
و آن « »أعطها فإنها محقة« گواهي بر آنها ندارد فرمود: كند كه ميديناركه آنها را زني ادعا 

   » كه او بر حق است دو دينار را بوي بده
جان و مال خود جهادكنم در  ا: اي رسول خدا اگر من ب گفت مردي  اند كه آورده  -2

كه صبر و شكيبائي داشتم و باميد پاداش خدا و در راه رضاي او  راه خدا سپس در حالي
 ص. پيامبر شوم شته شدم و رو بدشمن بودم و پشت نكرده بودم آيا داخل بهشت ميك

إال ان مت « : گفت صاين پرسش را دو بار يا سه بار تكراركرد پيامبر د: آري اين مر گفت
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رود مگر اينكه بدهكار باشد و آنقدر مالي  بهشت مي او به« »وعليك دين وليس عندك وفاء
  .  »بدهي او را تكافوكند از او بجا نمانده باشدكه

كار را بدانان خبر دادكه بر وي نازل شده بود و باز هم  گيري اين سخت صپيامبر
والذي نفسي بيده، لو  .الدين« : گفت كردند و باره بدهي از او سئوال  گيري در درباره سخت

يل اهللا ما دخل أن رجال قتل في سبيل اهللا ثم عاش، ثم قتل في سبيل اهللا ثم عاش، ثم قتل في سب
كه جان من بدست او است اگركسي بدهكار باشد   سوگند بكسي« »الجنة حتى يقضي دينه

و در راه خدا بشهادت برسد، سپس زنده شود و دوباره در راه خدا بشهادت برسد سپس 
مگر اينكه اين بدهي او  شود نميزنده شود و دوباره در راه خداكشته شود، داخل بهشت 

  .»گردد پرداخت 
  :  بروايت ابوسلمه بن عبدالرحمن از جابر بن عبداهللا آمده است كه او گفت -3
مرد و هنوز دين و بدهيش پرداخت نشده بود، نمازميت بر  كه مي بدهكاري صپيامبر 

؟ گفتند:  : آيا او بدهكار است اي را پيش او آورده بودندگفت روزي مرده رد.گزا وي نمي
. ابوقتاده  »بر يارتان نماز بگزاريد« »صلوا على صاحبكم« : گفت.  . دو دينا بدهكار است آري

 صآنوقت پيامبر كه  كه پرداختشان كنم : اي رسول خدا آن دو دينار بر من  گفت انصاري
  خود بر وي نماز گزارد.

أنا أولى بكل « :  گفت  ميسر ساخت صبعدها كه خداوند فتوحات را براي پيامبر پس
 ودمن بهرمومني از نفس خ« »دينا فعلي قضاؤه ومن ترك ماال فلورثته مؤمن من نفسه، فمن ترك

، پس هركس مرد و ديني داشت و قادر بپرداخت آن نبود،  ترم نزديك  او به او سزاوارتر و
، و هركس مرد و مالي از خود نهاد از آن  كنم برمن باد كه بدهي و دين وي را بازپرداخت

  . » ورثه و وارثان او است
و ترمذي ونسائي وابن ماجه آن را بعنوان حديث ابوسلمه بن  مسلمو بخاري

  اند. عبدالرحمن از ابوهريره آورده
من أخذ أموال الناس يريد أداءها « گويد: بخاري ازابوهريره آورده است مي كه حديثي  -4

د مردم را قرض بگيرد و قص لهركس اموا« »أدى اهللا عنه، ومن أخذها يريد إتالفها أتلفه اهللا
پردازد  بازپرداخت آن را داشته باشد، چون موفق به پرداخت آن نشود خداوند بجاي او مي
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بخشد و هركس اموال مردم را بقصد تلف كردن وام بگيرد، خداوند او را تلف  و او را مي
  . »نمايد كند و مواخذه مي مي

كند و از بازپرداخت آن  قادر بپرداخت وام باشد و دست بدست كه كسي

  آيد رود ظلم و ستم بحساب ميطفره 
 »مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع« : گفت صابوهريره پيامبر بروايت

و از بازپرداخت آن طفره برود، ظلم كرده  بپردازدكه بتواند بدهي خويش را  هر بدهكاري«
ابوداود و  . بروايت »است و هرگاه بدهكار بكسي حواله دادكه دارد، حواله او را بپذيرد

  . ديگران

باشد و پسنديده  كه تنگ دست است سنت مي دادن به بدهكاري مهلت

  است 
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گشايش پيش آيد و اگرآن را صدقه و احسان به وي دهيد و ازآن  كه برايش بدهيد تا وقتي
  .»اگر بدانيد استدست برداريد، براي شما بهتر 

  كه او در جستجوي بدهكاري بودكه پنهان شده بود،  از ابوقتاده روايت شده -1
: ترا بخدا راست  .گفت ندارم : تنگ دستم و او را پيداكرد. بدهكارگفت سپس

من سره « : گفت كه مي ام شنيده ص: من از پيامبر گفت گويم : بخدا راست مي گفت ؟ گوئي مي
هركس خوشحال « »أن ينجيه اهللا من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه

نگ گرددكه خداوند در روز قيامت و رستاخيز او را نجات دهد گو كه به بدهكار ت مي
  . »فنظركنددست مهلت وگشايش بدهد يا از بدهي وي صر
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من أنظر معسرا أو وضع عنه « : گفت كه مي شنيدم ص: از پيامبر گفت بن عمر كعب  -2
هركس تنگ دستي را مهلت بدهد يا بدهي وي را ببخشايد خداوند او را « »أظله في ظله

  »گيرد بزير سايه خويش مي

  ركن و نقد بگي كم   مبلغ وام از
كردن از مبلغ وام براي اينكه بدهكار آن را نقدا پرداخت كند  كم فقها بر آنند كه جمهور

، حاضر بپرداخت نقدي باشد، حرام  كم كردن ، بخاطر اين و پيش از رسيدن موعد پرداخت
: مقداري از  گفت گيرنده  به وام س. پس هركس مالي را به قرض بكسي ديگر داد، سپ است

، بشرط اينكه باقيمانده را پيش از موعد مقرر،  كنم وكم مي بخشم بدهي را مي
دانند، زيرا ابن  . ليكن ابن عباس و زفر آن را جايز مي ، اين عمل حرام است كني پرداخت

دستورداد. گروهي از  »بني النضير «به اخراج  صامبركرده است وقتي كه پي عباس روايت 
اي و ما بر  خدا تو دستور باخراج ما داده آمدند و گفتند: اي رسول صآنان پيش پيامبر

از « »ضعوا وتعجلوا« : گفت صكه هنوز موعدش نرسيده است پيامبر ، مردم بدهيها داريم
  . »مقدار بدهي كم كنيد وآن را نقداً بگيريد

 و رهينه الرهن: گرو

شود. نعمه راهبه يعني نعمت  ، اطالق مي لغت بمعني ثبوت و دوام و حبس در رهن

≅‘+ و دائم است وثابت  ä. ¤§ ø tΡ $ yϑÎ/ ôMt6|¡ x. îπ oΨ‹Ïδu‘ ∩⊂∇∪_  :هرنفسي و جاني « ].38[المدثر
. و رهن درشرع عبارت است از »در گروو حبس عمل وكسب خويش است دررستاخيز

كه داراي قيمت و بها است و ارزش مالي دارد. از نظر  در رهن و وثيقه قراردادن چيزي
كه بازپرداخت آن وام و بدهي را ممكن سازد يا  اي هي بگونهشرع بعنوان وثيقه قرض و بد

ممكن  آنگرفته شود يا از بعضي  بازپرداخت آن بدهي ازخود آن چيزبه وثيقه نهاده شده
  باشد.

كرد، و حاضر شد ملكي يا حيواني  كسي از ديگري تقاضاي وامي و قرضي هرگاه پس
اختيار او بگذارد تا اينكه بدهيش را  ، درگرو او قرار دهد، و در را در برابر اين بدهي



   

  هفقه السن      2070 

 

 

كاالي بوثيقه نهاده شده  و صاحب آن نامند. مي »رهن«پردازد، آن را از نظر شرع و فقه  مي
نامند. و صاحب وام و قرض دهنده راكه وثيقه را در اختيارگرفته  گرو دهنده مي  »راهن«را 

  كه برهن د و خود آن چيزينامن مي »مرتهن «،  ، در برابر بدهي خويش و حبس كرده است
  شود. ناميده مي »رهن «نيز  تگذاشته شده اس

  شرعي جواز رهن  دليل
، بدليل قرآن و سنت نبوي و اجماع علما. در  ، جايز است گرفتن و برهن گذاشتن رهن
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اي نيافتيدكه بدهي را بنويسد، چيزي را در برابر  هرگاه در سفر بوديد و نويسنده«
رخي را امين دانست و از وي گرو بگيريد اگر برخي از شما از روي اطمينان ب تان  بدهي

امانت را بجاي آورد و وامي راكه  بدهكار بايد، شخص  نوشته و رهن و گروي نگرفت
  . »كند كه پروردگار او است بترسد و تقوي  بروي است بپردازد و از اهللا 

جوشن خويش را نزد  صكه پيامبر دليل آن ازسنت نبوي به اثبات رسيده است و اما
كرده بود و او گفته بود محمد   كه از او جو قرض بود، اشتهگذ گرو يكنفر يهودي 

كذب، إني المين في االرض، «:  گفت صكه پيامبر خواهدكه مال مرا براي خويش ببرد، مي
در  منگويد براستي  او دروغ مي« »أمين في السماء، ولو ائتمنني الديت، اذهبوا إليه بدرعي

شمردي من در امانت  گذارم و اگر مرا امين مي زمين و آسمان امين هستم و امانت را مي
  .  »پردازم اينك اين جوشن و درع مرا براي او ببريد كنم و آن را مي خيانت نمي
از يكنفر  صپيامبر « : گفت  اند كه و ديگران از ام المومنين عايشه روايت كرده بخاري

. علما بر جواز  »ديهودي مواد خوراكي خريده بود و جوشن خويش را برهن وي نهاده بو
رهن اجماع دارند و كسي در جواز و مشروعيت آن اختالف ندارند، اگرچه در مشروعيت 

. جمهور فقها برآنند كه رهن درسفر و غيرسفر  هست ختالفگرفتن در غيرسفر ا رهن
كه عمل رهن جوشن خويش را انجام  خود در مدينه بود، ص، چون پيامبر مشروع است

درسفر  باًكه بيشتر و غال ، براي اين است كه درآيه به سفر مقيد شده است، اما اين داده است
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اند، تنها در  گفته آيد. مجاهد و ضحاك و ظاهريه با توجه بظاهر آيه  اين ضرورت پيش مي
  كند. گفته آنان را ثابت مي سفر جايز و مشروع است ولي حديث برخالف 

  صحت و درستي رهن  شرايط 
كه بوثيقه و  ، موجود بودن چيزي بلوغ ، : داشتن عقل شرط است،  صحت عقد رهن براي

شرط چهارم  .)1(، اگرچه ملك مشاع باشد شود در هنگام عقد رهن گذاشته مي رهن
  كند.  گيرنده يا وكيلش آن را قبض ودريافت كه برهن آنست

، كه  گويد خداوند حكم را بر رهني قرار داده و مترتب ساخته است مي افعيش امام
گرفتن درآن موجود باشد، چون اين صفت موجود نباشد،نبايد حكم  فت قبض و تحويلص

  نيز موجود باشد. 
دهنده مجبور  رهنكند و  ، رهن الزام پيدا مي گويند با اجراي صيغه رهن مي مالكيه

، تحويل دهد، تا آن را در اختيارگيرد و  گيرنده گرددكه شيئي رهن شده را، به رهن مي
، راهن  كرد و دريافت  مرهون را) قبض ) آن را ( گيرنده رهن مينكه مرتهن (كند، ه حيازت

گويد وقتي حق داردكه از  شود، ولي شافعي مي ) مالك انتفاع ازآن چيز مي رهن دهنده (
  گيرنده ضرر و زيان نرساند. كه برهن  كند،  مرهون استفاده

  هن او است كه در ر گيري رهن گيرنده از رهن و چيزي  و بهره انتفاع
، و مقصود از  كه مقصود ازآن طلب و ثيقه و ضمانت وام است رهن عقدي است عقد

كه مرتهن  كه چنين است حالل نيست ، و مادام آن استثمار و سودجوئي نيست
كند و سود ببرد، اگر چه رهن دهنده  كه دررهن او است استفاده ) ازآن چيزي گيرنده رهن (

                                         
كه ملكيت در آن مشاع  گذاشته چيزي  بنا بنظر علماي ما رهن» فرهان مقبوضه«ا توجه به ب گفته قرطبي  - 1

.  المنذر رهن مشاع و ببع آن را جايز دانسته است . ابن باشد جايز است برخالف ابوحنيفه و يارانش
، و ، خواه باغ يا حيوان ياكاالي تجاري باشد جايز نيست عحنفيه گويند بايد متميز باشد، پس مشا

  اند. مولف گانه مخالفت او را اختياركرده ائمه سه
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اده هم بدهد، چون بهر شكلي قرض موجب جر منفعت شود ) به وي اجازه استف راهن (
  . آيد و آنهم حرام است ربا و سود خواري بحساب مي

كه مرهون حيواني نباشدكه براي سواري يا دوشيدن از آن استفاده  اين وقتي است و
كند، سوارش بشود وآن را  كه براي آن مي  اي تواند در برابر هزينه شود، دراين صورت مي

و شيرش را بخورد مانند شتر و اسب و قاطر و امثال آنها كه سواري و بازكردن و  وشدبد
، جايز است و در گاو و گوسفند و امثال  شان دوشيدن و امثال آنها در برابر نفقه و هزينه

اين مذهب احمد و اسحاق است و جمهور علما برخالف اين نظر  -.  آنها نيز چنين است
  : داليل آن بشرح زير است -نان حجت است اند و حديث برعليه آ داده

لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهونا، « : گفت صبروايت شعبي از ابوهريره پيامبر -1
كه در  شير حيوان شيرده « »بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويحلب النفقةوالظهر يركب 

كه در رهن باشد،  حيوان سواريرهن باشد، در برابر هزينه آن است و استفاده سواري از 
شود و  كه سوار مي نگاهداري بعهده كسي است هزينه، پس  در برابر نفقه و هزينه آن است

: اين حديث نزد ما صحيح است و بخاري و ترمذي و  . ابوداود گفت »دوشد شير آن را مي
  اند.  ابن ماجه نيزآن را آورده

الظهر يركب بنفقته إذا كان « : كه ستده اآم صباز هم بروايت ابوهريره از پيامبر -2  
حيوان «» النفقهمرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب 

كه در رهن است در برابر هزينه  كه در رهن است و نوشيدن شير حيوان شيرده سواري
نه نگاهداري را خورد بايد هزي مي شيرشود و  كسي كه سوار مي ، نگاهداري آنها است

. و متن حديث بدينگونه نيز آمده  . بروايت جماعت محدثين جز مسلم و نسائي »بدهد
 »إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها، ولبن الدر يشرب وعلى الذي يشرب نفقته: « است

  بروايت امام احمد.
أو مر   حلوب مركوبالرهن م« : آمده است صاز ابوهريره از پيامبر وصالحاب بروايت  -3

  . »شود كه در رهن باشد از آن استفاده سواري و دوشيدن مي حيواني« »كوب محلوب

  رهن و منافع آن  هزينه
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برگشت دادن آن بعهده مالك  هزينهكردن و  رهن و اجرت و هزينه نگاهداري  هزينه
و چيزي  ء گذارنده است و رشد و نمو آن تابع همان شيي  . و منافع آن براي برهن آنست
، پس شامل بچه و پشم  گذاشته شده و همراه اصل خود نيز در رهن است كه برهن است

منفعت آن از آن « »له غنمه، وعليه غرمه« : گفت صشود، چون پيامبر وميوه و شير مي
  . » مالك است و غرامت و خسارتش نيز بر او است

وند و جزو رهن بحساب ش گويد: هيچكدام از اينها داخل در رهن نمي شافعي مي امام
شود نه  رهن و نهال خرما داخل در رهن مي وانگويد: تنها بچه حي  آيند و امام مالك نمي

  ديگر.  چيزهاي 
، باجازه حاكم  گيرنده در صورت غيبت رهن دهنده و امتناع او از هزينه رهن  هرگاه

  آيد.  ه بحساب مياي براي مرهون انجام داد، اين هزينه نيز جزو قرض بر رهن دهند هزينه
، در دست گيرنده امانت  كه برهن گذاشته شده امانت دارد، پس چيزي حكم رهن

  باشد و اين راي احمد و شافعي است.  باشد فقط در صورت تعدي ضامن مي مي

  گردد   كه بدهي باز پرداخت بحال بخود باقي است تا زماني رهن
،  دارم و چيزي از آنان بخاطر دارم كه از اهل علم سراغ تمام كساني : المنذرگفت ابن

گذاشت و بعضي از بدهي را  اجماع دارند بر اينكه اگركسي چيزي درگرو و رهن مالي
 واندت گذاشته شده خويش را آزاد كند نمي  پس داد و خواست بعضي از مال برهن

  بگذرد. كند و از او مگراينكه تمام بدهي را بپردازد، يا صاحب بدهي و طلبكار او را تبرئه 

تواند آن را بجاي وام  ماند و مرتهن نمي همانطور بصورت رهن مي رهن

  كند  تملك 
عربان بر اين بودكه هرگاه رهن دهنده و بدهكار از پرداخت بدهي خود ناتوان  عادت

گيرنده و طلبكار بر آن استيالء  شد، و رهن گرديد، مال رهني از ملكيت وي خارج مي مي
كرد. هرگاه مهلت وام بسر رسيد، بر  عمل را باطل ساخت و ازآن نهي ، اسالم اين  يافت مي

خويش وفا كند و وام خويش را بازپردازد اگر از  دهكه بوع رهن دهنده و بدهكار است 
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بازپرداخت وام خودداري كرد و اجازه نداد، براي بازپرداخت وام مال رهني بفروش 
بپردازد يا مال رهني را بفروش برساند.  كه يا وام را كند، برسد، حاكم او را مجبور مي

اضافه بر مبلغ وام بود، مبلغ اضافي بمالي   هرگاه مال رهني را فروخت و بهاي آن
كه آن را نيز  شود و اگر بهاي آن از ميزان بدهي كم آمد، بر راهن است برگردانده مي

  بپردازد.
اش برهن  مدينه خانهكه مردي در  ، حديث معاويه بن عبداهللا بن جعفر آمده است در

  :  گيرنده و طلبكار گفت . مدت سپري شد، رهن نهاده بود، تا مدت زماني معين
من صاحبه الذي رهنه، له غنمه ال يغلق الرهن « : گفت ص. پيامبر خانه از آن من است 

از فك رهن و پرداخت  دهكارشود، يعني هرگاه ب رهن برمالك آن بسته نمي« »وعليه غرمه
كند، سود و زيان مال  شد، طلبكار استحقاق مالكيت مال رهني را پيدا نميبدهي عاجز 

كه استاد آن را حسن  . بروايت امام شافعي و اثرم و دارقطني » ، از آن مالك آنست رهن
كه رجال اين روايت موثوق  گفته است المرام بلوغ ، حافظ بن الحجر در متصل دانسته است

  . دانسته است به هستند و ابوداود آن را مرسل

  ، بهنگام سررسيد وام  فروختن مال رهن كردن  شرط 
، مال در رهن بفروش  شرط شودكه بهنگام سر رسيدن وام و پايان مدت وام هرگاه

، حق داردكه آن را بفروشد. بخالف  گيرنده جايز است و طلبكار رهن شرطبرسد، اين 
  داند. كه اين شرط را باطل مي راي امام شافعي

  دن رهن و اتمام رهن ش باطل
وقت مال رهن باختيار و اجازه طبكار به بدهكار رهن دهنده برگشت داده شد عقد  هر

  خورد.  شود و بهم مي رهن باطل مي

   مزارعه

  كه بذر نيز از مالك باشد.  ، در صورتي  در زمين بر سر بعض حاصل آن معامله
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يعني اگر بعضي بدان  كفايه است فرض تگويد: عمل زراع : قرطبي مزارعه فضيلت
، پس بر امام و پيشواي امت واجب  گناه آن بگردن همه افراد جامعه است نپردازند، 

كه مردم را برآن عمل مجبورسازد و همچنين براعمال نظير كشاورزي و زراعت از  است
  . آنباغكاري و نهال نشاندن و امثال 

ما من مسلم « : گفت صمبركه پيا آمده است  صبروايت بخاري و مسلم از پيامبر -1
هرمسلماني « »فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إال كان له به صدقةيغرس غرسا أو يزرع زرعا 

انساني يا حيواني ازآن بخورد اين كار برايش  يااي  كندكه پرنده  نهالي بكارد يا كشتي
كه ساقه  يي. غرس براي چيزها »آيد و برايش پاداش نيك دارد صدقه و احسان بحساب مي

كه ساقه ندارند مانندگندم و جو و  دارند مانند خرما و انگور و غير و زرع براي چيزهايي
  . امثال آن

التمسوا الرزق من خبايا « : گفت صكه پيامبر بروايت عايشه آورده است ترمذي  -2
  . »روزي خويش را از دل خاك و زواياي پنهان آن بجوئيد« »االرض

كه از خود آن  : معامله روي زمين در برابر بعضي از محصولي مزارعه در لغت تعريف
كه آن را بكارد در برابر  آيد و اينجا بمعني اعطاي زمين بكسي است زمين بدست مي

آيد مانند نصف محصول يا يك سوم يا بيشتر يا كمتر ازآن بر  كه ازآن بدست مي  اي بهره
  كنند.  كه مي  حسب توافقي

  ارعه شرعي صحت عقد مز دليل
كارگر و كاركننده و بين  ، بين و كشتكاري يك نوع تعاون و همكاري است كشاورزي

كارگر مهارت و خبرگي در كشتورزي دارد ولي  آيد كه  پيش مي ي، زيراگاه مالك زمين
، لذا  كاري در زمين خويش عاجز است ، از كشت صاحب زمين نيست وگاهي مالك زمين

و  صدانسته است تا هر دو طرف در رفاه باشند. پيامبر اسالم اين عمل مزارعه را جايز
اند. بروايت مسلم و بخاري  اند و آن را جايز دانسته كرده  يارانش بعد از او به مزارعه عمل

با مردمان خيبر معامله كرد بر اينكه قسمتي  صكه پيامبر از ابن عباس آمده است
هاي آنجا كار كنند. و  روي زمين كشاورزي و ميوه آنجا را به وي بدهند و ازمحصوالت 
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اي از مهاجرين نبود،  : در مدينه هيچ خانه گفته است محمدباقر فرزند علي فرزند حسين 
كردند  كار مي ) محصول 4/1يا3/1مگر اينكه روي زمين مردمان مدينه در برابر ثلث يا ربع (

لك و عبداهللا و بروايت بخاري علي بن ابي طالب وسعد بن ما شتند.كا و زمين را مي
مسعود و عمربن عبدالعزيز و قاسم و عروه و خانواده ابوبكر و خانواده عمر و آل علي و 

  اند.  ابن سيرين همگي عمل مزارعه را انجام داده
تا اينكه  صكه پيامبر بوده است مشهور، كاري  : عمل مزارعه گفته است مغني  صاحب

تا زمان مرگشان و بعد از آنان كرد، بدان عمل نمود. سپس خلفاي راشدين  رحلت
  كردند. هايشان بدان عمل مي خانواده

نيز بعد از او بدان  صامبرخانه ازمدينه نمانده بودكه بدان عمل نكند و زنان پي و هيچ
  كردند.  عمل مي

جايز  صگردد. چون نسخ بعد از مرگ پيامبر كه منسوخ چنين عملي جايزنيست و
و خلفاي او  دهكر تا زمان مرگ بدان عمل  صيامبركه خود پ  ، پس چگونه عملي نيست

اند و اصحاب نيز برآن اجماع دارند وكسي با آن مخالفت  كرده نيز بعد از او بدان عمل
، پس  نسخ شده است ص!! و اگر درزمان پيامبر شود؟ نكرده باشد، چگونه نسخ مي
ه و بدانان نرسيده نسخ برخلفاي او مخفي ماند نكرده و اي چگونه بعد از نسخ بدان عمل

، با اينكه داستان زمينهاي خيبرو عمل مردم درآنجا، مشهور بوده است و راوي نسخ  است
  اند.  كه نه ازاو خبري هست و نه ازاو نامي برده كجا است  آن

  مردود است  اند كرده لدرباره نهي از مزارعه نق كه آنچه 
، زيد  از مزارعه نهي كرده است صكه پيامبر كرده است آنچه كه رافع بن خديج نقل اما

از آن بمنظور رفع نزاع بوده و  صكه نهي پيامبر بن ثابت آن را رد كرده و خبر داده است
 صخداوند رافع بن خديج را بيامرزد، بخدا سوگند من از او به حديث پيامبر : د گفتزي

  . داناتر و اگاهترم
إن كان هذا شأنكم «فرمود:  صمرد انصاري با هم نزاع و كشمكش داشتند، پيامبر دو

كنيد پس مزرعه را بهمديگر  شما بدينگونه با هم رفتار مي حاال كه« »فال تكروا المزارع
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.  را شنيده است »فال تكروا المزارع« و رافع فقط  »كرايه مدهيد و با هم مزارعه مكنيد
كه  ان نموده استكه ابن عباس نيزآن را ردكرده و بي . همانگونه  بروايت ابوداود و نسائي

:  كه برايشان بهتر است و گفت بمنظور ارشاد آنان بچيزي بوده است صنهي پيامبر
، بلكه دستور دادكه مردم با هم برفق و مدارا رفتار كنند  مزارعه را حرام نساخت صپيامبر

هركس زميني « »من كانت له أرض فليزرعها أو يمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه«:  گفت كه 
كارد آن را به برادر خويش بدهد، اگر او نيز  داشته باشد خود آن را بكارد، يا اگرخود نمي

  .»امتناع ورزيد زمين خود را نگه دارد
ما در عمل   :  گفت ابن عمر مي كه  م: شنيد گفت كه   عمرو بن دينار آمده است بروايت

: براستي پيامبر، از  گفت ه ميك ديديم تا اينكه از رافع بن خديج شنيدم مزارعه اشكالي نمي
كه اعلم  : عبداهللا بن عباس  : او گفت كرده است من آن را براي طاووس بازگفتم مزارعه نهي
از عمل مزارعه نهي نكرده است و ليكن  صكه پيامبر گفت  به من  ( بودياران پيامبر

يكي از شما زمين  اگر« »الن يمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما« : گفت 
بروايت پنج نفر از  .»خويش را ببخشد برايش بهتراست ازاينكه بر آن خراج معيني بگيرد

  . صحاح

  زمين زراعتي با پول نقد  كرايه
كه مال بحساب آيد، از قبيل نقدين و طعام و مواد خوراكي و غير آنها،  هرچيزي  
  ت وكشت زمين باشد.تواند در برابر مزارعه زمين قرارگيرد وكرايه زراع مي

:  كرايه زمين پرسيدم گفت باره  كه از رافع بن خديج در است هحنظله بن قيس آمد از
: با طال  . گفت ؟ كرده است .گفتم ازكرايه آن با طال و اسكناس نهي كرد از آن نهي صپيامبر

ب و اين مذه . رمذياند بجز ت و اسكناس اشكالي ندارد. پنج نفر از صحاح آن را آورده
گفت اينست قول راجح و برگزيده از همه  احمد و بعضي ازمالكيه وشافعيه است نووي 

  . اقوال

  فاسد  مزارعه
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كه آن را بكارد در برابر  مزارعه صحيح، عبارت است از دادن زمين بكسي كه قبال گفتيم
آيد، مانند يكسوم يا يك چهارم و... يعني نبايد  مي دستكه ازآن ب اي ازمحصولي بهره

  صيب و بهره اومعين و مقطوع باشد. ن
كه مقدار و ميزان بهره و محصول را  اگرنصيب مالك معين باشد بدينمعني پس

ازآن او باشد،  اش كندكه بهره كند بعنوان اجرت يا مقداري ازمساحت زمين را معين  معين
  و باقيمانده از آن عامل و كارگر باشد هر دو در آن شريك باشند.

شود و  ، چون موجب ضرر و زيان و فريب مي ارد مزارعه فاسد استمو گونه در اين
ما  « : تگف كه   گردد. بخاري از رافع بن خديج آورده است به نزاع وكشمكش منجر مي

، و  داديم براينكه قسمتي بيشتر ازهمه اهل مدينه زمين زراعتي داشتيم و زمين را بكرايه مي
زد و  كه آن قسمت را آفت مي آمد، چه بسا پيش مي ، ازآن مالك زمين باشد، اي معين ناحيه

. باز هم از  » كار نهي شديم لذا از اين آمد، ميماند و چه بسا عكس آن پيش  بقيه سالم مي
كار  مزارع خويش را چه« »؟ما تصنعون بمحاقلكم«:  گفت صكه پيامبر او روايت شده است

 . يمده ار معيني خرما و جو اجاره مي. گفتيم آنها را بيك چهارم محصول و مقد » كنيد؟ مي
مردم در زمان  «:  كه گفت . و مسلم از او روايت كرده است »كاري را مكنيد چنين «فرمود: 

كه بر لب جوي يا مجراي  دادند در برابرگياهان و چيزهايي زمين را اجاره مي صپيامبر
ها، اجاره  اشتنيو چيزهاي ديگري از ك روئيد، آب و كنار رود و اوايل جويبارها مي

كه  -ماند وگاهي برعكس  شد و آن يكي باقي مي گاهي اين يكي تلف مي دادندكه مي
اي نداشتند، لذا  كرايه و اجاره و مردم جز اين   -شد رحال يكطرف دچارآفت و زيان ميبه

  توافق بايد نسبت درصد مشاع باشد.  حسب. يعني بر  »كرد ازآن نهي

  هاي موات  زمين احياء

كه قبال آباد و داير نبوده  ، برداري كردن زمين مرده و غيرقابل بهره موات يعني آماده  احيا
و  شتكاريبرداري و قابل سكونت يا ك اي مهيا سازدكه آماده بهره كه آن را بگونه  ، است

  امثال آن گردد.
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كه مردم دامنه عمران و آبادي زمين راگسترش دهند و در  اسالم دوست دارد، دين
مين پراكنده شوند و زمينهاي موات و غيرآباد را آبادكنند و ثروتشان فراوان شود و روي ز

درنتيجه آن بتوانند به ثروت و قوت و  ورفاه و آسايش و گشايش بيشتري داشته باشند 
كند به عمران و آبادي زمينهاي موات و غيرقابل  نيرو دست يابند، لذا مردم را تشويق مي

كنند و مورد  ي ازآنها را ممكن سازند و خير و بركت آنها را استخراجبردار استفاده تا بهره
  :ميفرمايد صكه پيامبر دهند، اينست قراربرداري  بهره
زمين موات و غير آبادي را آبادكند ازآن او  هركس« »من أحيا أرضا ميتة فهي له« -1
  . دانسته است »حسن «كه آن را  . بروايت ابوداود و نسائي و ترمذي » است
خدا است و بندگان بندگان خدايند و هركس زمين مواتي  نزمين زمي : گفت عروه   -2

، اين مطلب راكساني از  تر و سزاوارتر از ديگران است را آبادكند او بمالكيت آن شايسته
پس چرا  -  دان اند كه نماز را نيز از او برايمان ذكركرده برايمان ذكركرده صپيامبر

  -باورنكنيم 
 »من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر، وما أكله العوافي فهو له صدقة« : گفت صامبرپي  -3

هركس زميني را احياكند او درآن اجر و مزد و پاداش دارد و هرچه از حيوان و انسان و «
، تصحيح ابن  : بروايت نسائي »آيد او احسان بحساب مي برايپرندگان از آن بخورند 

  . حبان
من أحاط حائطا على « : گفت كه   آمده است صسمره از پيامبرحسن بن  بروايت  -4

يت . بروا» و هر كس بدور زمين مواتي ديوار كشيد زمين ازآن او است« »أرض فهي له
   ابوداود

رفتم و به وي بيعت كردم  ص: پيش پيامبر گفت كه  بن مضرس آمده است ازاسمر  -5
كه پيش از او   هركس بزميني رفت« »له من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو« : وگفت

بود و او براي آبادي آن ازديگران  ردهمسلماني بدانجا نرفته بود و آنجا را آباد نك
  .» ، زمين ازآن او است گرفت پيشي

دويدند كه بدور زمينهاي موات ديوار بكشند و براي  رفتند و مي مردم بيرون مي پس
  خود احرازكنند.
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  ت احياء زمين موا شرايط
اي  كه از آباداني دور باشد، بگونه شرط است د،، موات بحساب آي اينكه يك زميني براي

كه مورد استفاده آبادي نباشد و انتظار نرود كه مورد استفاده مناطق آباد نزديكش قرارگيرد 
گردد و ميزان ،دوري را عرف تعيين  و ميزان دوري آن از عمران و آبادي به عرف برمي

  كند. مي

  حاكم براي احياي موات  هاجاز
. در اينكه  اتفاق نظر دارند بر اينكه احياء يكي از اسباب و وسايل ملكيت است فقهاء

؟ بيشتر علما برآنندكه احياء زمين سبب ملكيت  آيا اجازه حاكم براي احياء شرط است
ك آن اجازه حاكم. پس هرگاه آن را احيا كرد مال به، بدون نياز  كننده برآن است احياء 

كه بهنگام نزاع و داوري حق وي را به وي  . و بر حاكم است شود، بدون اجازه حاكم مي
من أحيا « : گفت صكه پيامبر كند. چون بروايت ابوداود ازسعيد بن زيد آمده است تسليم

    .» هركس زميني موات را احياء كرد مال او است« »أرضا ميتة فهي له
، ليكن اذن و اجازه امام و  مين سبب ملكيت زمين استكه احياء ز : است گفته ابوحنيفه

و  ادياقرار وي شرط است و امام مالك بين زمينهاي موات مجاور و همسايه عمران و آب
گفته است اگر از زمين   كه  ، كه از عمران و آبادي دور باشند، فرق قايل است  بين زمينهايي

جازه حاكم شرط است براي ملكيت و ، نزديك و همسايه آن باشد، ا عمران و آباد شده
   دكند، و هر كس آن را آبا اگر دور باشد اجازه حاكم شرط نيست

  شود.  او مي ملك

  شود؟  كننده زمين ساقط مي موقع حق احياء چه
كرد يا ديواري بدور  زميني را براي خود نگه داشت و عالمتي برآن نصب هركس

رد، بعد ازسه سال حق او برآن زمين ساقط كشيد، سپس آن را آباد نساخت و دايرش نك آن
كه عمر بن خطاب بر  . بروايت سالم بن عبداهللا آمده است و ديگر ملك او نيست شود يم

  :  منبرگفت
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كه تا سه سال آن را  كرد آن زمين از آن او است وكسي  زمين موات را احياء هركس«
. زيرا بعضي  از آن او نيست گرديبرداري قرار نداده باشد،  كرده و آن را مورد بهره  حبس

:  گفت ص. بروايت طاووس پيامبر»كنند برداري نمي كنند و از آن بهره زمين را حبس مي
عادي االرض هللا وللرسول، ثم لكم من بعد، فمن أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لمحتجر بعد «

، ازآن خدا و از آن اند كه صاحبان آنها از بين رفته  آباد باستاني ينهايسرزم« »ثالث سنين
ازآن شما است پس هركس زميني مواتي را  صرسول او هستند و بعد از خدا و پيامبر

برداري نگه  احيا كرد از آن او است و هر كس سه سال زميني را بدون استفاده و بهره
كه  مقصود از عادي االرض زمينهايي است . ( » ، ديگر آن زمين ازآن او نيست داشت

  .  اند و منسوب به قوم عاد است آباد بوده و ساكنان آنجا از بين رفتهدرگذشته دور 

  بدون اجازه مالك زمين او را احيا كرد كه كسي
: هرگاه كسي  كه عمل و رفتار عمر بن خطاب و عمر بن عبدالعزيز بر اين بوده است 

وسپس زميني را آباد كرد، بگمان اينكه اين زمين جزو زمينهاي موات و بال صاحب است 
زمين را از  اينكهكردكه اين زمين ملك او است او مخيرست بين  يكي ديگر آمد و اثبات 

كند  آباد كننده پس بگيرد و اجرت عمل وي را بپردازد و بين اينكه زمين را به وي حواله 
  : گفته است  صو بهاي آن را از او بگيرد. و دراين باره پيامبر

زمين مواتي را آباد كرد زمين  هركس« »لعرق ظالم حق من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس«
او   اي را و نهالي را درزمين ديگري بكارد زمين ازآن از آن او است ولي اگركسي ريشه

شود و زمين ازآن مالك است و كاشتن نهال بظلم در زمين ديگران ايجاد حق  نمي
    »كند نمي

  و آب  نو تيول زمين و معاد اقطاع
تواند قسمتي از زمين موات و معادن و آبها را به  صلحت بداند ميم عادل اگر حاكم

،  بعضي از افراد به اقطاع و تيول بدهد، ولي اگر مصلحت و سودي درآن نباشد جايزنيست
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راشدين بعد از او بنا باقتضاي  خلفاي و صكنند. پيامبر كه حكام ظالم مي آنگونه
  اند:  ، اين عمل را انجام داده مصلحت

و  صكه پيامبر  : گفت  كه عبدالرحمن بن عوف عروه بن الزبير آمده است ايتبرو  -1
عمر بن خطاب فالن زمين و فالن زمين را باقطاع و تيول بمن دادند، زبير نزد خانواده 
:  عمربن خطاب رفت و نصيب و سهم او را از آنان خريد: سپس نزد عثمان رفت وگفت

به تيول و اقطاع بوي داده است و  زميني را  صگويد كه پيامبر عبدالرحمن بن عوف مي
بير)  . و من (ز زمين و فالن زمين را نيز به اقطاع به وي داده است يز فالنعمر بن خطاب ن

: شهادت و گواهي عبدالرحمن بن  گفت ، عثمان ام سهم خانواده عمر را از آنان خريده
  . . بروايت امام احمد عوف بنفع و عليه خودش مورد قبول است

زميني را در حضرموت  صكه پيامبر بن وائل از پدرش آمده است مهعلق بروايت  -2
  به وي اقطاع داد. 

به شهر مدينه آمد زميني  صكه پيامبر : هنگامي روايت عمر بن دينار آمده است به  -3
  . را به تيول و اقطاع به ابوبكر و زميني را به عمر اختصاص داد

را در ساحل اعم » قبل «معادن واقع در  صكه پيامبر استابن عباس آمده  بروايت  -4
از مرتفعات و زمينهاي هموار آن را، به بالل بن حارث مزني به تيول و اقطاع داد.احمد و 

  اند. آورده راابوداود آن 
و خلفاي  صكه اين آثار و اخبار بر اين داللت دارند كه پيامبر است گفته  ابويوسف

كار مصلحت مردم و انس  در اين  صاند و پيامبر قطاع و تيول دادهبعد از او به مردماني ا
و آباداني زمين را تشخيص داده است و خلفاي بعد از او نيز اقطاع را  سالمو الفت به ا
اند كه براي اسالم و مسلمين مفيد و سودمند و براي دشمنان سد محكمي  بكساني داده

و حق هيچ  كردند و اگر چنين نبود بدان اقدام نمي اند كار خود را بهتردانسته اند و اين بوده
  اند. مسلماني و معاهدي را به اقطاع نداده

  كند  كه آن را آباد نمي  كسي  زمين از دست گرفتن 
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دهد، بنابراين هرگاه بكسي  كه حاكم بجهت مصلحت زمين را به اقطاع مي است بديهي
برداري  ا آباد كنند و از آن بهرهزمين ر آناقطاع داد و آن شخص يا اشخاص نتوانستند 

  گرفته شود. نمايند، بايستي آن زمينها از آنان
بگروهي ازمردمان  صكه پيامبر عمرو بن شعيب از پدرش آمده است بروايت  -1

آن زمين را آباد نساختند، گروهي  آنانزميني را به اقطاع داده بود كه  »جهينه«يا  »مزينه«
با آنان به نزاع و  »جهني«يا  »مزني«كه آن قوم  اد ساختند،ديگري آمدند و آن زمين را آب

: اگر اين عمل  داوري برخاستند، و شكايت را نزد عمر بن الخطاب بردند، و عمرگفت
كه  ، ليكن چون اقطاعي است  گرداندم طرف ابوبكر بود، آن را برمي ازاقطاع از من يا 

  : هركس زميني را احياء گفت  سپس . گيرم ، آن را پس نمي آن را بخشيده است صپيامبر
ديگري آمدند و  گروهيگذاشت وآن را آباد نساخت و   كرد و سه سال آن را بال استفاده

  آن را آباد ساختند، آنان به تصاحب و داشتن آن زمين سزاوارترند. 
تمام  صكه پيامبر حارث بن بالل بن حارث مزني ازپدرش آمده است بروايت  -2

: تو خيال  گفت رسيد اوبه بالل ابه وي اقطاع داد. چون زمان عمرفر را »عقيق«زمين 
آن زمين را به تو اقطاع داده است تا آن را ازدسترس مردم دور نگه  صكه پيامبر كني مي

مقدار راكه  آن، پس  كار كني و آن را آباد سازي آن را بتو داد تا در آن  ص، پيامبر داري
  . گه دار، و باقي آن را به ما برگردان، براي خود ن تواني آبادكني مي

   اجاره

كه بمعني عوض و بدل است و  ، كلمه اجاره ازاجر بمعني اجرت و مزدگرفته شده  
براي بدست آوردن  ، تازاين جهت ثواب را نيز اجر گويند و در اصطالح شرع عقدي اس

و سود بردن  كردن درخت براي انتفاع پس اجاره  .)1(منافع در برابر پرداخت عوض آنها
 كردن ازميوه آن صحيح نيست چون درخت منفعت نيست وميوه هم عيني است و اجاره

  كردن چيزهاي كردن طعام براي خوردن و اجاره طال و نقره و معادل آنها) و اجاره  نقدين (
، چون انتفاع بدانها، موجب  ، نيز صحيح نيست كيل شده و پيمانه شده و وزن شده

                                         
  كه مفيد تمليك منفعت در برابر عوض باشد. است عقدي  - 1
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،  براي تمليك منافع است رهشود، بهرحال اجا رفتن اصل اين چيزها مي استهالك و از بين
گاو يا گوسفند يا شتر براي دوشيدن شيرشان نيز  كردن  ، پس اجاره  نه تمليك ذات اشياء

، چون اجاره تملك منافع است و شير جز و منافع نيست بلكه عين و ذات  صحيح نيست
  ...  شود نه بر اعيان و ذات اشياء مي نفع، و عقد اجاره بر چيزهاي داراي  است

آيند  گاهي از ذات اشياء بدست مي شود و منافع  عقد اجاره متوجه منافع مي كه گفتيم 
باشند مانند سكونت درخانه يا سوار شدن ماشين يا  شوند و منفعت عين مي وكسب مي

ز عمل بدست شود. وگاهي منافع ا و امثال آنها حاصل مي همنافعي كه از حيوان و البس
شود مانند عمل مهندس و  كه از عمل عامالن وكارگران حاصل مي آيند مانند منافعي مي

زند كه تالش خويش  نساج و خياط و رنگرز و اطوكش و گاهي منفعت از شخصي سرمي
  ...  مانند خدمه و كارگران ندك را صرف و بذل مي

  د.شو ناميده مي »موجر «دهد  منفعت را اجاره مي كه مالكي
  شود.  ناميده مي »مستاجر «پردازد  كند و مزد در رابر منفعت مي اجاره مي كه وكسي

 »ماجور«است  دهكه منفعت آن اجاره داده شده و عقد اجاره برنفع آن واقع ش چيزي و
 »اجر «شود  كه در برابر منفعت و استفاده از آن پرداخت مي شود. و عوض و بدلي ناميده مي

د پس هر وقت عقد اجاره بطور صحيح واقع شد و وقوع يافت باش مي »تاُجر «و 
اي  يك معامله معاوضه ارهشود چون اج مستاجرمالك منفعت و موجرمالك اجرت مي

  . است

  شرعي صحت اجاره  دليل
  : كريم و حديث و سنت نبوي و اجماع علما صحيح و جايز است بدليل قرآن اجاره

óΟ+ فرمايد: مي خداوند -1 èδr& tβθ ßϑ Å¡ø) tƒ |MuΗ÷qu‘ y7În/ u‘ 4 ß øtwΥ $ oΨ ôϑ |¡ s% ΝæηuΖ÷� t/ öΝåκtJ t±ŠÏè ¨Β ’ Îû 

Íο 4θ uŠys ø9 $# $ u‹÷Ρ ‘‰9 $# 4 $ uΖ÷è sùu‘uρ öΝåκ|Õ ÷èt/ s− öθ sù <Ù÷è t/ ;M≈y_ u‘yŠ x‹ Ï‚−G u‹Ïj9 ΝåκÝÕ ÷è t/ $ VÒ÷è t/ $ wƒÌ� ÷‚ß™ 3 àMuΗ÷qu‘uρ 

y7În/ u‘ ×�ö� yz $£ϑÏiΒ tβθ ãèyϑ øgs† ∩⊂⊄∪_  :كنندكه تقسيم رحمت خدا  ن ميآياگما«]. 32[الرخرف
  كه زندگاني اين جهان را در بين آنان تقسيم بدست آنان است و اين ما هستيم - نبوت 
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از حيث درجه و  ردهيم وگروهي را برگروهي ديگ كرديم و هر چه بخواهيم بهركس مي
ع گري در رف كارگري و ياري  ايم تا گروهي بتوانند گروه ديگر را به منزلت برتري داده

گيرد براستي نبوت پروردگار تو براي  نيازهاي خود بكارگيرند و نظام جامعه سامان
  .  »كنند مي عكه جم بهتر از آن مالهائي است صمحمد

2-  +...÷β Î)uρ öΝ›?Šu‘r& βr& (# þθ ãèÅÊ ÷�tIó¡ n@ ö/ä. y‰≈s9 ÷ρr& Ÿξ sù yy$ uΖã_ ö/ä3 ø‹n=tæ #sŒ Î) ΝçFôϑ‾=y™ !$ ¨Β Λäø‹s?# u 

Å∃ρá� ÷è pR ùQ$$ Î/ 3 (#θà) ¨?$# uρ ©!$# (#þθ ßϑ n=ôã $#uρ ¨βr& ©! $# $oÿÏ3 tβθ è=uΚ÷è s? ×��ÅÁt/ ∩⊄⊂⊂∪_ ]:و اگر «]. 233 البقرة
بخواهيدكه براي فرزندانتان دايه بگيريد برشما گناهي نيست چنانچه مبلغ مورد توافق را 

  . » كنيد آگاه است كنيد و خداوند ازآنچه مي  بپردازيد و تقواي خدا پيشه ر عرفبراب

3- +ôMs9$ s% $yϑßγ1 y‰ ÷nÎ) ÏMt/ r' ‾≈tƒ çν ö� Éfø↔tG ó™$# ( āχ Î) u�ö� yz ÇtΒ |Nö� yf ø↔tGó™$# ‘“Èθ s) ø9 $# ßÏΒF{ $# ∩⊄∉∪ 
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-موسي  -: اي پدر او را  گفت يكي ازآن دودختر شعيب«]. 27-26[القصص:  _∪∠⊅∩
كسي بايد باشدكه نيرومند وقوي وبا امانت  گيري كه به اجارت مي كن چه بهتركسي  اجاره 

كه يكي از اين دو دخترانم را به زني  خواهم : من مي و چنين است شعيب گفتباشد و ا
بتو بدهم برآنكه هشت سال در اجاره من باشي و گوسفندانم را بچراني و اگر ده سال را 

كه بر تو سخت بگيرم و ترا  خواهم باتمام رساندي آن افزوني است از جانب تو و من نمي
كه  كساني يابي يعني از جمله همانا مرا ازنيك مردان مي داهبدشواري بيندازم اگر خدا بخو

  . »كنند و افزون طلب نيستند به شرط خويش وفا مي
  :  در حديث نيز چنين آمده است و
بن  ، راكه نامش عبداهللا بني الديل مردي از  صكه پيامبر كرده  روايت بخاري  -1

  كرده برد.  االريقط بود وراهنماي ماهري برد اجاره
أعطوا االجير أجره قبل أن يجف « : گفت صكه پيامبر بروايت ابن ماجه آمده است -2
  . »مزد مزدور را پيش از اينكه عرقش خشك شود بپردازيد« »عرقه
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ما زمين را كرايه «كه  و نسائي ازسعد بن وقاص آمده است اوداحمد و ابود بروايت  -3
ما را ازاين عمل  صيد پيامبرروئ كه بر لب جوي و نهر مي كرديم در برابركشتي مي
بروايت   -4 . »يمكرد و دستور داد مال االجاره و حق الكرايه را طال يا نقره بپرداز منع

 »احتجم وأعطى الحجام أجره«:  گفت صكه پيامبر بخاري و مسلم از ابن عباس آمده است
  . » پردازم كنم و به حجام مزدش را مي من حجامت مي«

مخالفت  سعيت و شرعي بودن اجاره اجماع كرده است پامت اسالمي بر مشرو و
  اند، اعتباري ندارد. كه با اين اجماع بخالف برخاسته علمائي

  و فلسفه شرعي بودن اجاره  راز
كه مردم بدان نيازدارند، زيرا مردم به اجاره خانه  بودن اجاره بدان جهت است شرعي

كوب جهت سواري و بار جهت سكونت و بخدمت بعضي براي بعضي و به اجاره مر
،  بردن و اجاره زمين براي زراعت و غير و ابزارها و آالت ابزار براي كارهاي الزمه زندگي

نياز نيستند. پس اجاره الزمه  ، بي كارها و امثال آن باشند و از هيچيك از اين نيازمند مي
  .  زندگي اجتماعي است

  اجاره  ركن
كه بر اين  ه يا كرايه و مشتقات آنها و هرلفظياجاره با ايجاب و قبول بلفظ اجار عقد

  شود.  كند منعقد مي معاني داللت

  طرفين اجاره  شرايط
ازطرفين اجاره بايد اهليت تكليف داشته باشند يعني عاقل و مميز باشند پس  هريك

. و علماي  كودك غير مميز يا ديوانه باشد عقد اجاره صحيح نيست از آنان  كياگر ي
كودك صحيح نيست  اند و بنزد آنان عقد اجاره لي شرط بلوغ را نيز افزودهشافعيه و حنب

  اگرچه مميز و اهل تمييز هم باشد.

  صحت اجاره  شرايط
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  : صحت عقد اجاره تحقق شرايط زير الزم است براي
رضايت عاقدين و طرفين قرارداد اجاره پس اگر يكي راضي نباشد و مجبور گردد،  -1

'yγ•ƒr$+ فرمايد: خداوند مي ، چون اجاره صحيح نيست ‾≈tƒ šÏ% ©!$# (#θãΨtΒ# u Ÿω (#þθ è=à2ù' s? 
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كه وسيله معامله و داد وستد با رضايت   خوردن اموال همديگر وقتي برايتان حالل است

شود براستي  مي تانكشتن خود شماها و طرفين باشد و بناحق يكديگر را مكشيدكه سبب
  . »دهد كه همه دستورات زندگي سالم را بشما ياد مي خداوند نسبت بشما مهربان است

اي معلوم و  مورد اجاره واقع شده و مورد استفاده است بايد بگونه كه منفعتي  -2
كند  وقتي تحقق پيدا مي كار اينكند. و  شناخته شده باشد كه از نزاع و اختالف جلوگيري

شود، مشاهده و رويت  كه مورد اجاره است و فايده آن به اجاره داده مي كه اصل چيزي
كه قابل ضبط و درك باشد، بايد مدت اجاره مانند ماهي  ردد،گ اي توصيف شود، يا بگونه

  يا سالي يا بيشتر يا كمتر و نوع استفاده و عمل مطلوب نيز،بيان گردد.
، بايد بدست آوردن و حصول آن شرعاً  عقد اجاره برآن واقع شده است كه چيزي   -3

پندارندكه اجاره  د ميان و حقيقه مقدور باشد، بعضي از علماكه اين شرط را الزم دانسته
توان بكمال  ، چون منفعت مشاع را نمي جايز نيست ككه مشاع باشد از غير شري چيزي

كرد. و مذهب ابوحنيفه و زفر چنين است و جمهور فقهاء برآن هستندكه اجاره  وصول 
مشاع از شريك و غير او جايز است چون مشاع منفعت است و وسيله تخليه يا تقسيم 

كه در بيع نيز جايز  گيرد، پس جايز است همانگونه  صورت مكه تسلي ، ستمنافع ممكن ا
. اگر منفعت معلوم و مشخص نباشد، اجاره  . و اجاره نيز خود يك نوع بيع است است

  . فاسد و باطل است
،  كه منفعت آن به اجاره داده شده است و يا داشتن آن منفعت بايد تسليم چيزي -4

به اجاره دادن حيوان فراري و يا چيزي كه غصب شده مقدور و ممكن باشد. پس 
باشد چون تسليم آنها ميسر نيست و اجاره  ، صحيح نمي وقدرت بازگرفتن آن نيست
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تواند  نمي كه  كشت و حيواني كشت نيست براي  رويد و قابل  كه علف در آن نمي  زميني
كه موضوع  ت چون منفعتبار ببرد، براي بار بردن بعلت پيري و امثال آن نيز، صحيح نيس

  ، وجود ندارد. عقد اجاره است
مورد عقد اجاره است بايد مباح باشد نه حرام و نه واجب پس  كه منفعتي  -5

پس اجاره برمعاصي صيح نيست چون اجتناب از  ، هيچكدام ازحرام واجب درست نيست
يا يكي را  كرد ،اجاره كشتن بناحق مردي . پس اگركسي يكي را براي  معاصي واجب است

كرد براي فروش مي و  كسي را اجاره كند يا بسازد، يا خانه كردكه مي را برايش حمل اجاره 
ها و  قمارخانه يا براي. اينكه آن را كليسا بسازد، اين نوع اجاره برايچيزهاي حرام يا 
  باشند. امثال آنها فاسد مي

عراف   و پرداخت مزد به گوئي و بيان اسرار كاهن براي پيش همچنين پرداخت مزد به و
نيز روا نيست و حرام است  دهو مدعي غيب داني براي پيداكردن اشياء مسروقه و گم ش

كردن  . واجاره چون عوض و بدل كار حرام است و جزو خوردن اموال مردم بباطل است
گرفتن نيز صحيح نيست چون اين اعمال بر هركسي فرض عين   براي نمازخواندن و روزه

  را انجام دهد.  نكه خودش آ و بر هرفردي فرض استباشند  مي

  مزد گرفتن بر طاعات  اجرت و 
هب  كه اينكه مذا و مزدگرفتن بر طاعات در ميان علما مورد اختالف است  اجرت

  مختلف را بشرح زير بيان مي كنيم:
گويند: اجاره گرفتن براي انجام طاعات مانند اجاره كردن شخص  مي ها حنيفي

كند يا براي اينكه قرآن را  راي او نماز بخواند يا روزه بگيرد يا اداي حج ب هك ديگري
گويد يا امامت جماعت كند و  كند يا براي اينكه اذان  كند و ثوابش را به وي اهداء  قرائت

عبادي و طاعتي جايز  مالكردن براي اينگونه اع كه اجاره امثال اينگونه عبادات و طاعات 
اقرءوا القرآن «:  گفته است ص، چون پيامبر راي آنها حرام استنيست و اجرت گرفتن ب

  . »قرآن را بخوانيد و براي آن اجرت مگيريد كه مايه معاشتان گردد« »وال تأكلوا به
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هرگاه « »وان اتخذت مؤذنا فال تأخذ على االذان أجرا« : گفت  به عمروعاص صپيامبر و
  . »ربصورت موذن تعيين شوي بر گفتن اذان مزدي مگي

ي كسي است كه آنها را  اعمال عبادي هر وقت واقع شوند، قربت و ثواب آنها برا زيرا
  اين قبيل مزد براي انجام آنها، درست نيست و از ودهد، پس گرفتن اجرت  انجام مي

بسيار شايع و رايج است كه كساني   - د مسلمين ر اكثر بالو د -كارها در سرزمين مصر 
، برايشان ختم قرآن و تسبيحات و اوراد  رابر پرداخت مزد معينيكنند كه در ب وصيت مي
همه اينگونه كارها شرعا جايزنيست  -را به وصيت كننده اهداء كنند، ثوابشبخوانند و 

برد پس  كند، خود ثوابي از آن نمي چون قاري قرآن هرگاه دربرابر مال دنيا قرآن را قرائت
  كند... چه چيزي را به مرده اهداء مي

كسي كه  شود، براي گرفته مي  انجام طاعات برابراند مزدي كه در  گفته  بصراحت قهاف
اند براي تعليم  حرام است ولي فقهاي متاخر استثنايي قايل شده و گفته گيرد  آن را مي

اند وآن را  گرفتن مزد و اجرت جايزاست و بجواز آن فتوي داده ، كريم و علوم شرعي قرآن
كارها در صدر اسالم از جانب  زيرا صله و عطا و هدايا، براي اينگونه ند،ا مستحسن شمرده
، پس بجهت دفع حرج  شد و امروزها قطع شده است المال پرداخت مي ثروتمندان و بيت

 نوادهاند چون بهرحال اينگونه معلمان براي زندگي خويش و خا آن را، جايزدانسته ومشقت
  هستند و مردم نيز بدين چيز نياز دارند. ، محتاج بمال دنيا و افراد تحت تكفلشان

كس ديگربه  اگر اينگونه معلمان بكارهاي زراعتي و تجارتي يا صنعتي بپردازند، هيچ و
شريف منقرض  مپردازد و حامالن اين علو ، نمي تعليم قرآن و علوم شريفه شرعي

  دارد.كردند. پس اعطاء اجرت و مزد بدانان وگرفتن مزد براي اينكار اشكالي ن مي
گفتن اذان و اقامه نماز و تعليم  كردن براي گرفتن مزد و اجاره گويند:  حنبلي مي علماي

، صحيح نيست وهركسي  ي انجام حج و قضاوت شرعي قرآن و فقه و حديث و نيابت برا
شود و مزد و اجرت  كرد، ثواب و پاداش اين اعمال براي انجام دهنده قربت واقع مي چنين

المال  اند: براي اينكارهاگرفتن روزي و هزينه زندگي از بيت ست، و گفته.براي او حرام ا
كرده است كه نفع و سود آن قابل تعدي  وقف كارهائي مكه مال را براي انجا يا از واقفي

كريم و حديث و فقه و  گردد مانند قضاوت شرعي و تعليم قرآن بغير باشد پرداخت مي
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گفتن و  گواهي دادن و اداي شهادت و اذان نيابت در حج و تحمل مسئوليت شهادت و
چون اينگونه اعمال ازمصالح عمومي و ديني هستند و انجام آنها در  است، جايز  امثال آن

كمك بانجام اين  مزد و هزينه زندگي بدانان براي ، بلكه پرداخت  برابر عوض نيست
بايستي  نمي واال زند. اي نمي طاعات است و به ثواب و تقرب و اخالص فاعل كار، لطمه

  ...  مقتول در جهاد نيز جايز باشد و حال جايز است »سلب «غنايم و گرفتن 
تعليم قرآن و علوم   گويند اخذ اجرت براي مالكي و شافعي و ابن حزم مي علماي
برابر عوض و بدل  ، چون اجاره كردن است براي عمل مشخص و معلوم در  جايز است

  . معلوم
كردن براي تعليم قرآن و علوم بصورت ماهيانه يا غيرماهيانه و  جارهگويد: ا حزم مي ابن

  هاي مصحف و نوشتن بطور مطلق جايز است و همچنين براي نوشتن دعا و نسخه
نيامده است بلكه بمباح بودن  نهيكتابهاي علمي نيز اجاره جايز است چون در اين باره 

  . كار تصريح شده است اين
:  كند كه كه اين مذهب را تقويت مي كرده است باس روايتبخاري ازابن ع كه وآنچه

از  كياي آنجا بود و ي كه مارگزنده گذشتند،  »آبي« ازكنار  صگروهي از ياران پيامبر
اي  كه دعائي و رقبه : آيا درميان شماكسي هست آمد و گفت صساكنان آنجا نزد پيامبر

آنان رفت و بر آن بيمار سوره فاتحه ؟ يكي از  اي هست بداند، چون در ميان ما مار گزيده
را براي يارانش آورد كه از آن بدشان  گوسفندان  خواند، در برابرگرفتن چندگوسفند و آن

  آمد و گفتند: 
؟ تا اينكه بمدينه رسيدند وگفتند: اي رسول  برابر خواندن كتاب خدا، مزد گرفتن در

إن أحق ما « : گفت ص، پيامبر ستكتاب خدا، مزدگرفته ا كس در برابر خواندن  خدا فالن 
گيريد كتاب  ترين چيزي كه براي آن مزد مي براستي شايسته« »أخذتم عليه أجرا كتاب اهللا

  .» خدا است
اند  كرده فقهاء درگرفتن مزد براي تالوت قرآن و تعليم آن اختالف  كه همانگونه

  اند.  ز اختالف كرده، ني جماعت كردن مامتدرگرفتن مزد براي انجام حج وگفتن اذان و ا
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اند بقياس براينكه بر انجام طاعات مزدگرفتن جايز نيست در  و احمدگفته ابوحنيفه
كه براي تعليم قرآن گرفتن  . مالك گويد: همانگونه  كارها نيز مزد گرفتن جايز نيست اين

  .  كردن نيز جايز است و امامت جماعت  وگفتن اذان حج، براي انجام  مزد جايز است
امامت جماعت اگر تنها باشد گرفتن مزد براي آن جايز نيست ولي اگر توام با اذان  اما

گفتن و قيام بامور  كه اين مزد آنوقت مزد اذان  ،  جايز است  باشد گرفتن مزد براي آن
  .خواندن نمازمسجد است نه مزد براي 

در نمازهاي گويد: مزد براي انجام حج جايز است و براي امامت جماعت   امام شافعي  
، گرفتن مزد براي تعليم و نوشتن و خط و حساب و  ، و باتفاق همه فرض جايز نيست

   . استلغت و ادب و فقه و حديث و بناي مسجد جايز 
گرفتن مزد براي شستن و تلقين و دفن ميت جايز است و  بنزد علماي شافعيه  و

ي حفرگور و حمل جنائز كردن براي غسل ميت جايز نيست و برا گويد اجاره ابوحنيفه 
  .  جايز است

  حجامت  كسب
كرده است و به حجام و دالك   حجامت ص، چون پيامبر حجامت حرام نيست  كسب  

اند و اگر  ده است همانگونه كه بخاري و مسلم آن را از ابن عباس روايت كرده اجرت دا
ر نهي از حجامت : احاديثي كه د گفته است داد. نووي حجامت حرام بود،به حجام مزد نمي

، نه بر حرمت بلكه  تنزيهي و دوري از كارهاي پست حمل شده است يبر نه ، آمده است
  .  تشويقي بوده برمكارم اخالق و كار نيكو و عالي

، و داراي قيمت ومعلوم باشد يا از  ، از نظر شرعي مال اجرت و مال االجاره بايد  -5
و   چون مال االجاره بهاي منفعت استياشد،  ومروي مشاهده يا بوصف و توصيف معل

من استأجر أجيرا فليعلمه « : گفت صكه معلوم باشد، چون پيامبر شرط ثمن و بها آنست
  تعيين و تخمين  . تقدير و  »كند  كسي را بمزدگرفت مزدش را به وي اعالم هركس« »أجره

  ...  و عادت صحيح است ر عرفمزد براب
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من و  : “ گفت  : سويد بن قيس اند كه مذي آوردهصاحبان سنن و بتصحيح تر احمد و
نزد ما آمد  صكه پيامبر ديم و آن را بمكه برديم  كاالئي را از هجر آورده بو  مخرمه عبدي

كرد كه به وي فروختيم و آنجا مردي بودكه در  اي را از ما معامله و جامه  رفت و با ما مي
وزن كن و اندكي « »...زن وأرجح « : گفت  به وي صكرد كه پيامبر برابر اخذ مزد وزن مي

و عادتاً  موال. در آنجا نامي از اجرت نبرد بلكه به وي چيزي داد كه مع » سنگين بكش
، سوار  كرايه دهنده حيوان : هرگاه كسي بر حيوان  گفت  تيميه  دادند. ابن مردم به وي مي

او بايد برابر عرف و  شد يا داخل در حمام شد يا لباس و جامه را به لباسشوئي داد،
اجرت و عوض اجاره را، برابر عرف  داردكه. آيه زير بر اين داللت  عادت اجرت بپردازد

اگر آن زنان براي شما عمل شير « »فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن« : و عادت بايد پرداخت
مل . كه دستور داده است بمحض اينكه ع »شان را بپردازيد دادن را انجام دادند، اجرت

بر   بعرف تعيين اجرت،  را بكمال بپردازيد و مرجع شان ت، اجر گرفت ارضاع صورت
  گردد.  مي

  :  تعجيل يا تاخير در پرداخت اجرت شرط
توان  شود، پس مي و مزد در اجاره تنها به اجراي صيغه عقد اجاره تملك نمي اجرت

توان  رط كرد، همچنانكه ميآن را ش كرد و ، يا فوراً پرداخت پرداخت آن را بتاخير انداخت
كرد، برحسب توافق طرفين اجاره و اين راي علماي،   بعضي را نقد و بعضي را نسيه شرط

مسلمانان بايد شرايط « »المسلمون عند شروطهم« فرمود: ص. چون پيامبر حنفي است
  . »خويش را بجاي آورند

داخت يا نقدي گردد. اگر در ضمن عقد بر تاخير در پر پس مقتضاي شرط اجرا مي  
تفاقي و توافقي بميان نيايد، اگر اجاره و اجرت موقت بوقت معيني  ، سخني و ا بودن آن

پس اگر كسي  گردد. پايان وقت پرداخت   االجاره در كه اجرت و مال  باشد، الزم است
،  ، با انقضاي وقت گشت كرد، سپس يك ماه منقضي  اي را بمدت يك ماه اجاره  خانه

  گردد. الجاره واجب ميپرداخت مال ا
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و اگر عقد اجاره بر عملي واقع شود، پس از پايان عمل پرداخت مال االجاره واجب و 
مطلق اجراگردد و مال االجاره قبض نشده و از تعجيل و تاخير  بطورالزم است واگر عقد 

گويند مال االجاره بايستي جزء بجزء بر  ، ابوحنيفه و مالك آن نيز سخني بميان نيامده
گردد. شافعي و احمدگويند بمحض اجراي عقد اجاره مال   حسب استيفاي منافع وصول

موجر) اصل و عين مال  كند، پس هرگاه اجاره دهنده ( االجاره استحقاق پرداخت پيدا مي
كند، چون او  كرد، استحقاق دريافت همه مال االجاره را پيدا مي  االجاره را بمستاجر تسليم

عين مال  تسليمنفعت شده است و واجب است اجرت را بپردازد تا با عقد اجاره مالك م
  اجاره شده بوي نيز الزم گردد .

  و اجرت  دريافت مال االجاره  استحقاق
  گردد: مي اجرت الزم   پرداخت شرايط زير استحقاق  در
أعطوا االجير «:  گفت صكه پيامبر كرده است از عمل چون ابن ماجه روايت  فراغت -1

  . »مزد اجير شده را بوي بدهيد پيش از آنكه عرق او خشك شود« »ل أن يجف عرقهأجره قب
، پرداخت اجرت  اگر اجاره بر عين چيزي واقع شده باشد، پس از استيفاي منفعت -2

گردد، و  ، پيش از انتفاع ازآن تلف اجاره رفته بهء  گردد. هرگاه عين و اصل آن شيي الزم مي
  گردد. اجاره باطل مي چيري از مدت نگذشته باشد،

كه استيفاي منفعت درآن  گذشته باشد، ، هرگاه مدتي دادن استفاده منفعت ازامكان  -3
  ممكن باشد ولو اينكه بحقيقت و بتمامي ازآن بهره نگرفته باشد.

كرده باشند يا  نقدي مال االجاره شرط شده باشد يا طرفين برآن توافق پرداخت  -4
  باشد.عمال مهلت پرداخت رسيده 

كه اجاره شده  عين آن چيزي  هالك شدن  در اجاره براي كار بهنگام آيا

  شود؟ ساقط مي ، مال االجاره  است
  ، در ملك مستاجر كار كرد يا در حضور او كار كرد،  شده يرمزدور و اج هرگاه
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كند، چون در اختيار مالك است و هرگاه عملي  دريافت اجرت را پيدا مي استحقاق
بمنزله تسليم عمل بوي است و اگر عمل در دست مزدور باشد و در دست او  انجام داد،

كند، چون عمل را تسليم نكرده است و  دريافت اجرت را پيدا نمي حقاقضايع شود، است
  . اين مذهب شافعيه و حنابله است

  دايه و مرضعه و هوو براي شير دادن به بچه دن كر اجاره 
جاره كه از وي متولد شده است ا  ير دادن فرزندشتواند همسرش را براي ش مرد نمي  

ليكن اجاره كردن دايه و  )1(بين او و بين خدا بر او واجب استچون شير دادن بچه  كند، 
  . ، براي شير دادن او جايز است با اجرت معلوم غير مادر بچه

م كند معلو وپوشاك ولباس براي شيردادن اجاره برابرخوراك كه اورا در وجايز است  
شود و  شود و عادتاً با دايه مسامحه مي منجر نمي   اع ارد به نز نبودن مزد او در اينگونه مو

  بر اوالد.   شود بخاطر شفقت درنظرگرفته مي و اضافه پرداختي  نسبت بدانان رفاه 
مدت رضاع و شيردادن معلوم و طفل را با مشاهده بشناسد و محل  كه ستشرط ا و

β÷...+ فرمايد: باشد، خداوند ميشير دادن نيز شناخته  Î)uρ öΝ›?Šu‘r& βr& (# þθ ãè ÅÊ ÷�tIó¡ n@ ö/ä. y‰≈s9 ÷ρr& Ÿξsù 

yy$ uΖã_ ö/ä3ø‹n=tæ #sŒÎ) ΝçFôϑ‾=y™ !$ ¨Β Λäø‹s?# u Å∃ρá� ÷è pRùQ$$ Î/ 3 (#θà) ¨?$# uρ ©!$# (# þθßϑn=ôã $# uρ ¨β r& ©! $# $oÿÏ3 tβθ è=uΚ÷è s? ×��ÅÁt/ 

كه براي فرزندانتان دايه بگيريد، اگرچيزي را قرار داده  اگر خواستيد«]. 233 البقرة:[ _∪⊃⊃⊅∩
كار اشكالي ندارد و  ايد، بدانان بپردازيد يا پرداختيد، بر شما گناهي نيست و اين و نام برده

كنيد  كه شما مي نچهبيند آ كنيد براستي خدا مي از خداي تعالي بپرهيزيد و تقواي خدا پيشه
،  صورت دايه بمنزله اجير و مزدور خاص و ويژه است . دراين » و ازعمل شما آگاه است
  كه بچه ديگري را شير بدهد. پس براي او جايز نيست

                                         
 اجباركرد مگر اينكه توان  مي را بر ارضاع   گويد زن  ومالك بجز احمداست  ثالثه   پيشوايان مذهب اين  - 1

.  است اين اجاره صحيح  گويد  احمد مي كاري نكنند. امام شريفه باشدكه برابر عرف امثال او چنين
  مولف
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بوط بدان را نيز انجام دهد، از قبيل  كه بچه را شير بدهد وكارهاي مر بردايه است و
كه هزينه خوراك و مايحتاج   شستشوي و شستن لباس و پختن خوراك او و بر پدر است

كه كودك بميرد يا  ازقبيل مواد خوشبو كننده و روغن و امثال آن را بپردازد، وقتيكودك را  
براي استيفاي منفعت  ديگر محليشود. چون با مردن دايه  دايه بميرد، عقد اجاره فسخ مي

  .  كودك نيز استيفاء منفعت ممكن نيست نيست و در صورت فوت 

  و پوشاك  و لباس  در برابر خوراك كردن   اجاره
كردن در برابر تامين خوراك و پوشاك جايزاست يا خير؟ علما  آيا اجاره  دراينكه

وهي آن را جايز  دانند و گر گروهي آن را جايز مي آن كه  حكمباره  اختالف دارند در
اند بروايت احمد و ابن ماجه از قول عتبه بن  كه آن را جايز دانسته  ندانسته اند و كساني

را خواند  »طسم«كه سوره  بوديم  ص:ما در حضور پيامبر گفت اند كه  استناد كرده  الندر 
إن موسى أجر نفسه ثمان سنين أو عشر « : گفت تا اينكه بداستان حضرت موسي رسيد كه 

هشت سال يا ده سال در برابر حفظ ÷ موسي براستي« »بطنهسنين على عفة فرجه وطعام 
سي خود و سير كردن شكمش و عفت و پاكدامني و استفاده مشروع از شهوت جن

. و اين مطلب از ابوبكر و عمر و ابوموسي نيز  »، نفس خويش را به اجاره داد خوراكش
اي را براي  آن مذهبند و ابوحنيفه چنين اجاره . و مالك و حنابله نيز بر روايت شده است

  ... دايه جايز دانسته است نه براي خادم
لحسن شيباني و هادويه و المنصور باهللا گفته اند شافعي و ابويوسف و محمد ابن ا امام

كه مال االجاره است مجهول است صحيح  در اين صورت چون هزينه خوراك و پوشاك 
برحسب  هزينه  گويند تعيين اين اند مي اي را جايز دانسته كه چنين اجاره نيست و مالكيه 

ويد: اين محصول مرا اند:اگركسي بكسي ديگربگ عرف و عادت متعارف مردم است و گفته
درو كن نصف آن از آن تو باشد يا آن را به آرد تبديل كن يا روغن زيتون را برايم بگير، 

آن را بتو دادم جايز است ولي اگر  فكه نصف آن از آن تو باشد اگر گفت همين االن نص 
  . آيد اراده كند جايز نيست چون آن نصف مجهول است كه بعدا از آن بيرون مي  نصفي
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  .)1(زمين اجاره 
كنند  زمين را براي آن اجاره مي كه اي دهزمين جايز است بشرط اينكه فاي كردن اجاره

كاري يا ساختمان سازي و... اگر براي زراعت اجاره  كشتكاري يا نهال  بيان شود از قبيل
شود بيان گردد، مگر اينكه مالك زمين و موجر به  كه در ان كاشته مي شود بايد نوع چيزي

خواهد درآن بكارد. پس اگر اين شرايط مالحظه نشود عقد  مستاجراجازه دهدكه هرچه مي
كه از  اي كار و بهره باشد چون منافع زمين بسبب اختالف اجاره باطل است و فاسد مي

  كشاورزي و كشت شود متفاوت است مثال منافع ساختمان سازي يا منافع  گرفته مي آن
كشتها نيز فرق دارند، بعضي زودرس و  و همچنين انواع متفاوت هستند  يار، بس كردن

،  باشند، البته اگر زراعتي و كشتي بكند كه از نظر ضرر و مدت رسيدن بعضي ديررس مي
ولي  دارد، تفاوتي نداشته باشند يا ضرر و مدتش كمتر باشد، اشكال ن با كشت مورد توافق

  داودگفته است اين حق را ندارد. 

  وانات و اجاره حي كرايه
، مشروط بر آنكه در عقد اجاره و مدت اجاره و  و كرايه حيوانات صحيح است اجاره
كه حيوان بمنظور آن اجاره شده است از قبيل  شود و كاري  كه برايش اجاره مي يا محلي 

شود، همگي بيان شوند و معلوم  كه سوار آن مي يا بازكردن و نوع بار و كسي سواري
  باشند. 

گردد و هالك شود  ، تلف كه براي سواري يا بار بردن اجاره شده است يهرگاه حيوان  
شده باشد،  هخاص اجار كه اجاره شده مشخص و معين باشد، و حيوان  اگر آن حيوان 

شود، و اگر خود حيوان اجاره شده مشخص نباشد  گردد اجاره تمام مي  وقتي هالك
كرده باشد چون  ، اجاره  ن شخصي آنكه يك حيوان را بطور مطلق و بدون تعيي بدينمعني 

ديگري بياورد و  حيوانكه  گيرد و صاحب حيوان موظف است هالك شود اجاره پايان نمي
، نه منافع  كند، چون اجاره روي منافع در ذمه واقع شده حق نداردكه عقد اجاره را فسخ

                                         
  . كتاب مربوط است باب مزارعه اين به - 1
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در ضمن  ، كه بدان ملتزم شده است ، پس موجر عاجز نيست از وفا بدانچه مورد خاصي
  .  بين فقهاي مذاهب چهارگانه در. و اين مسئله متفق عليه است  عقد اجاره

  سكونت  براي  منازل كردن  اجاره 
، جايزاست خواه مستاجر  منازل براي سكونت و سود بردن ازسكونت درآن كردن اجاره

درآن برآنكه كسي را  طخود درآن بنشيند يا آن را بديگري عاريه يا اجاره بدهد، ممرو
كند، مانند  كه به ساختمان آسيب و ضرر برساند، يا آن را ضعيف و سست سكني ندهد،

كه خانه را بنحوي در اختيار مستاجر بگذاردكه بر  آهنگر و امثال آن و بر موجر است
  حسب عرف و عادت قابل انتفاع باشد .

  شده است  كه اجاره  چيزي  دادن  اجاره
، اصل آن را اجاره بدهد. اگر حيوان  كرده است ارهتواند چيزي راكه اج مي مستاجر

كاري باشدكه خود آن را براي آن  كاري اجاره دهدكه مساوي باشد بايد آن را براي
و زياني به حيوان نرسد. پس مستاجر  ضرري، يا قريب بدان باشد، تا  كرده است اجاره

بهمان مبلغ مورد اجاره يا  ، كرده و آن را قبض نموده است تواند عين چيزي را كه اجاره مي
  . )1( را نيز بگيرد »حق الخلو = سرقفلي«زيادتر ياكمتر اجاره بدهد و حق دارد كه 

                                         
.  كه جهت استفاده خوانندگان عزيز اندكي بيشتر مسئله سرقفلي رابشكافيم دانيم  مناسبت بد نمي بدين  - 1

ت تثبيت : گاهي عادات متكرره مردم در معامال آمده است 269ص  سالميدركتاب فلسفه التشربع اال
آيد... از جمله در ايام ابن نجيم فقيه بزرگ مصري در بازارهاي  و بصورت قانون متبع درمي گردد  مي

سرقفلي بين مردم شابع و جاري بودكه  خلو الحوانيت = “قاهره برابر عرف و عادت چيزي بنام 
ه دهد. كند و آن را بديگري اجار  صاحب دكان حق نداشت مستاجر را از دكان خويش اخراج

به تفصيل از اين مطلب و جواز و  138 1/136دركتاب شرح حموي بر اشباه و نظاير ابن نجيم ج
توان  كه مي رسمي دادگستري ايران نيز چيزي آمده است روزنامه. در  عدم جواز آن سخن رفته است

  را مجاز شمرد...   بدان سرقفلي با توجه 
كه بنحوي از انحا براي متصرف تحت  رنوع حقي: عبارت است از ه مكتسبه متصرف حقوق =3000

، حق نسق  كسب و پيشه ... حقوق  شرايط قانوني معين حاصل شده باشد از قبيل مالكيت اعيان
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  كه اجاره داده شده است شدن اصل چيزي  هالك
باشد زيرا آن را بدين  شود در دست مستاجر امانت مي به اجاره داده مي كه چيزي

چيز  آنرا ازآن بدست آرد، پس اصل  جهت درتصرف خود دارد تا منافع مورد توافق
، هالك  ، پس هرگاه اصل آن چيز كه منافع آن به اجاره رفته است دردست اوامانت است

كرده باشد در  كرده يا تقصير و كوتاهي كه در آن تعدي  شد، وقتي مستاجر ضامن آنست
  كرد، براي سواري و لگام آن  . اگركسي حيواني اجاره حفظ آن

كردن با لگام موجب تلف  كنترل كرد و اين كنترل را برابر عادت با لگام و آن  را كشيد
  . نيست ضمانت اوشد بر وي 

  اجير و كارگر  مزدور و
  :  : خاص و عام و مزدور دو نوع است اجير
باشد تا در آن  هكه براي مدت معلوم و معين اجاره شد خاص مزدوري است اجير

و هر يك از اجير و مستاجر   شد اجاره فاسد استكار كند، پس اگر مدت معلوم نبا  مدت
  كنند. توانند آن را فسخ هر وقت بخواهند مي

                                                                                                         
.  رقبات اسناد فروش   ابطال  نامه قانون آيين 1ازماده  3... بند غرس اشجار و غيره  ، ، حفرچاه زارعانه

كه سرقفلي و حق  و بعد تحت عنوان توابع بيع 1/441مي ج . حقوق مدني تاليف سيد حسن اما ر.ك
پارسا  تشكر از آقاي  و مستاجر .با مالك  روابط   قانون شود و همچنين   مي استفاده  بنحوي  آن از  كسب 

كرد. دركتاب االشباه و النظاير نيز چنين سخن رفته  كه مرا بدان راهنمائي قاضي دانشمند دادگستري 
  : است

اند پس آن كه  ازمشايخ آن را معتبردانسته ياند ولي بسيار عرف خاص را در نظر نگرفته ياگر بعض
جريان دارد الزم است و سرقفلي حق مستاجر » خلو الحوانيت= سرقفلي«در بازارهاي قاهره از بابت 

كند يا آن را بديگري اجاره دهد اگر وقف هم باشد.  تواند او را اخراج  است و مالك دكان نمي
دكانهائي ساخت و آنها را به بازرگانان اجاره داد و از هريك مبلغي » جملون«غوري در انلطس

  مترجم. 103- 104سرقفلي گرفت و آن را جزو موقوفه به ثبت رساند... االشباه والنظاير ص
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كرد و خود را در اختيار  كار تسليم  اجير وكارگر خود را به مستاجر و صاحب هرگاه
كار  كه  ، براي اين مدت  در اين مدت كه خود را در اختيار او گذاشته است ، شتاوگذا

گرفتن اجرت المثل را دارد. يعني مرديكه امثال او براي  حقاق كرده است فقط است
  گيرند...  كاري مي چنين

كه مورد توافق طرفين است حق ندارد براي غير  خاص وكارگر در اثناء مدتي اجير
  مستاجر و صاحب كار، كاركند اگر در اثناء آن مدت براي ديگري كار كرد، باندازه كاري

  شود...  كم مي كرده است از اجرت او كه 
كه برايش اجاره شده امتناع  كاري چون خود را تسليم مستاجر نمود و از انجام اجير
استحقاق دريافت مزد و اجاره بها را دارد. و همچنين اگر مستاجر اجاره را پيش  نورزيد

كند و عدلي براي فسخ نداشته باشد، اجير  از مدت مورد توافق در عقد اجاره فسخ
عمل عاجز  از انجام. عذر مانند اينكه اجير  فت تمام اجرت را خواهد يافتاستحقاق دريا
كار را بانجام برساند. در اين  اي بيمار شود كه با وجود اين بيماري نتواند آن باشد يا بگونه

كرد اجير تنها استحقاق دريافت مزد براي مدتي را پيدا  صورت اگر مستاجر اجاره را فسخ 
كامل و تمام اجاره بها را باو  نيست اجرت تاجرواجبست و بر مسكند كه كاركرده ا مي

بدهد. اين مزدور خاص و اجير خاص حكم و كيل را دارد و نسبت بچيزي كه در اختيار 
باشد و اگر چيزي بدست او تلف شد، تنها درصورت تعدي و تفريط و  دارد امين مي

  . هر امين ديگري مانندباشد. تقصير ضامن مي

  مزدور و كارگر مشترك و عام است  اجير و دوم
كه همگي درسود كار  كند، كه براي بيش از يك نفر كار مي است كسي  مزدور مشترك

باشند، مانند صباغ و رنگرز و خياط و آهنگر و نجار و اطوكش و... در اين  او شريك مي
صورت  كند و اجير در اين صورت مستاجر حق نداردكه او را ازكاركردن براي ديگران منع

  كندكه عمل را انجام داده باشد.  وقتي استحقاق دريافت اجرت را پيدا مي
  :  ، اختالف است اينكه آيا دست اجير مشترك دست ضمانت است يا دست امانت در
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طالب و عمرخطاب و شريح قاضي و ابويوسف و محمد و  علي بن ابي بنابر راي
كه به وي سپرده شده است  يزي، دست او دست ضمانت است يعني اگرچ علماي مالكيه

گر گردد او ضامن آن است و بايد خسارت آن را بپردازد ا كاري انجام دهد، تلف تا درآن
كار بجهت حفظ اموال مردم و حفظ  از وي تعدي و تقصيري روي نداده باشد و اين  چه

امن كار را ض كه او رنگرز و صنعت كرده است  روايت÷  علي . بيهقي از مصالح آنان است
شود وسامان  نمي درست: كار مردم  گفت شد و مي كه بدانان سپرده مي دانست كاالئي مي 

كه شريح قاضي  كه امام شافعي نيزگفته است . روايت شده است گيرد مگر از اينراه نمي
:  گفت  اش سوخته بود شريح بوي ، رنگرزي راكه خانه دانست رنگرز و نقاش را ضامن مي

ام سوخته و مرا  خانه : رز گفت. رنگ كه درخانه توسوخته است ستيكاالئي ه تو ضامن 
سوخت تو از اجرت  كاال مي  : آيا اگر خانه صاحب گفت ؟ شريح داني ضامن نيز مي

  ؟  كردي رنگرزي خود صرفنظر مي
اند، پس در  حزم وبوحنيفه دست مزدور مشترك و عام را دست امانت دانسته ابن

كه از او تعدي يا  ر او است اگر تلف شود وقتي ضامن آنستاختيا ركه د صورتيكه چيزي
  تقصيري سرزند. 

:  گفته است . ابن حزم اينست صحيح مذهب علماي حنبلي و صحيح اقوال شافعي و
اجير مشترك و غير مشترك واهل حرفه و صنعت بهيچ وجه ضمانت ندارند و ضامن 

  زير دست خود را ضايع گردانند.  كرده و يا كاالي مگر اينكه ثابت شود كه تعدي ستندني

  آن   اجاره و انتهاي فسخ
كنند،  توانند آن را فسخ كه هيچيك از طرفين عقد اجاره نمي از عقود الزمي است اجاره

گردد كه موجبات فسخ  پس وقتي فسخ مي ، چون عقدي است در برابر اخذ عوض و بدل
  .  ن سخن خواهيم گفتكه از آ وجود داشته باشد، مانند وجود عيب و چيزهائي 

عقد اجاره بر آن  ي كهاجاره با مرگ يكي از طرفين عقد اجاره و سالم بودن چيز پس
گيرد، خواه فوت  گردد و وارث جاي طرف فوت شده را مي ، فسخ نمي واقع شده است
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ري و ليث بن  ظاهريه و شعبي و ثو شده موجر يا مستاجر باشد، بخالت علماي حنفي و 
  سعد. 

جر فروخته شود،  شود يا بغير مستا خته، به مستاجر فرو كه اجاره داده شده زيچي وقتي
گردد و پس از انقضاي مدت اجاره بايد به خريدار غير از مستاجر تحويل  اجاره فسخ نمي

  .)1( داده شود.

  تو علل فسخ اجاره بشرح زير اساسباب 
تاجر پديدارگردد يا عيب ، در نزد مس كه به اجاره داده شده اي در چيزي عيب تازه -1

  شود.  قديمي آن آشكارگردد. در اين صورت اجاره فسخ مي
، مانند خانه مشخص يا  كه بصورت معين و مشخص اجاره داده شده اصل چيزي -2

  شود. در اين صورت اجاره فسخ مي گردد  ، هالك حيوان مشخص
اي كه  ك شدن جامهاند، مانند هال كرده كسي را براي آن اجاره هالك شدن چيزي كه -3

  ، چون انجام عمل خياطي بعد از تلف آن ممكن نيست ...  بخياط داده شده
بطوركمال و پايان يافتن عمل مورد  ، بودهكه مورد اجاره  منفعت و منافعي حصول  -4

، مگر اينكه عذري و مانعي از فسخ اجاره باشد، مانند اينكه  نظر يا انتهاي مدت اجاره
كرده و مدت اجاره پايان يافته و هنوز موقع درو و  راي زراعت اجارهشخصي زميني را ب

ماند تا اينكه  ، دراين صورت زمين دردست مستاجر مي است يدهآوري محصول نرس جمع
شود تا مستاجرمتضررنگردد با  كار مجبور مي كند و موجر براين آوري مي محصول را جمع

  يد براي اين مدت اجرت المثل بپردازد...، ولي مستاجر با آوري محصول پيش ازموقع جمع
  كه پيش آمده  تواند اجاره را بجهت عذري گويند موجر مي مي حنفي علماي  -5

                                         
شود  گفته است وقتي اصل مال اجاره داده شده فروخته مي و ابوحنيفه مذهب مالك واحمد است اين  - 1

كندكه دراين صورت آن را  مستاجر راضي باشد يا موجر بر آن بدهكار باشد و حاكم او را زنداني كه
  فروشد.  مي وام  بازپرداخت براي 
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كسي دكاني را  كند ولو اينكه اين عذر از خود او سرزده باشد. مانند اينكه فسخ است
دد يا گر اش بسوزد يا دزديده شود يا غصب التجاره كند سپس مال كرايه  براي تجارت 

  كند.  تواند اجاره را فسخ گردد او مي شخص خود مفلس

  كه براي استيفاي منافع اجاره شده است  اصل چيزي برگرداندن
كه براي استيفاي منافع  ، مستاجربايد اصل و عين چيزي مدت اجاره پايان يافت چون

تسليم بايد آن را بصاحبش  باشدكرده است بصاحبش برگرداند، اگر از منقوالت  اجاره
  كند... 

كند وآن را در  و اگر آب و ملك وساختمان باشد، بايد آن را ازكاالي خويش خالي  
كند،  كردن از زراعت تسليم تصرف صاحبش بگذارد و اگرزمين زراعتي باشد آن را با خالي

كه در اين صورت در دست مستاجر   كه از آن سخن رفت  عذري باشد، آنگونه كهمگر اين
  ع عذر و بايد اجرت المثل بپردازد.ماند تا رف مي

دارد و براو  ، مستاجر ازآن دست برمي اند: چون اجاره پايان يافت گفته حنبلي علماي
اي بپردازد مثل وديعه چون عقدي  و براي آن هزينه رگرداندكه حتماً آن را ب الزم نيست

اند: پس از  شود. و گفته كه درآن ضمانت نيست پس برگرداندن و هزينه الزم نمي است
ماند و اگر بدون افراط و تفريط  جر بصورت امانت مي انقضاي مدت دردست مستا

  .  شده تلف شد بر وي ضمانتي نيست هكه اجاره داد چيزي
  )1(مضاربه
:  آمده است 20، درسوره مزمل آيه  درلغت بمعني سفر براي تجارت است مضاربه

+...tβρ ã� yz# u uρ tβθ ç/ Î�ôØ tƒ ’Îû ÇÚ ö‘F{ $# tβθ äó tG ö6tƒ ÏΒ È≅ ôÒsù «! كه  و ديگران « ].20[المزمل:  _∪⊂⊅∩...#$
  . »پردازند زمين بسفر مي يبدنبال فضل و بخشش خداوند در رو

اند كه قرض بمعني قطع و بريدن است چون صاحب مال  نيز ناميده »قراض «را  وآن
اي را نيز  قطعه كند و كند تا ديگري درآن تجارت  برد و جدا مي اي از مال خويش مي قطعه

                                         
  كسي بكسي سرمايه اي بدهد تا در آن تجارت كند و با هم در سود آن شريك باشد. مترجم - 1
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اند. مقصود شرعي از مضاربه  را معامله نيز ناميده آنكند. و  از سود آن براي خود جدا مي
كنندكه يكي سرمايه و پول نقد بديگري بدهد تا  ، با هم توافق  كه دو طرف معامله آنست

، سود و ربح حاصله بين آنان  آنكه بر حسب توافق طرفين كند، مشروط بر  بدان تجارت
  تقسيم شود.

با سرمايه  صا پيامبر ، زير كه باجماع علما جايزاست شرعي مضاربه آنست حكم
، پيش از بعثت و سفري به شام انجام دادكه اين نوع معامله در  خديجه بسفر تجارت رفت

 گذارد وآن را باقي صحهدوره جاهلي نيز معمول بوده است و چون اسالم آمد برآن 
  گذاشت و تثبيت نمود.  

كه اين نوع معامله  كه بدان قطع و يقين داريم اينست : آنچه بزرگ ابن حجرگفت افظح
از آن اطالع داشته و آن را تثبيت  صبوده و پيامبر صو داد و ستد، در عصر پيامبر

  فرمود... كه اگر چنين نبود بطور قطع آنرا منع مي ، فرموده است
خطاب همراه سپاه اسالم، براي جنگ كه عبداهللا و عبيداهللا فرزندان عمر   شده روايت

 اموركه عامل و م درعراق بيرون شدند، درراه بازگشت نزد ابوموسي اشعري رفتند،
كرد و گفت اگر  استيفاي حضرت عمر در بصره بود، ابوموسي بخوبي از آنان پذيرايي 

كه  م گفت: خوب دريافت ، سپس كردم كه بشما سودي برسد مي ، كاري انجام دهم  توانستم مي
، آن را  مومنان بفرستم ر. اينجا مالي است از آن خدا كه بايد آن را براي امي كار بكنم چه

كنيد وآن را  كه آن را بفروشيد و وسيله آن از كاالهاي عراق خريداري  دهم بشما قرض مي
بح  كنيد و سود و ر  درمدينه بفروش برسانيد، سپس اصل سرمايه را به امير مومنان تسليم

. ابوموسي چنين  ما چنين كاري را دوست داريم گفتند: از آن شما دو نفر باشد. آنان آن 
المال را از آنان تحويل بگيرد.  كه اين مقدار مال بيت  اي به حضرت عمرنوشت كرد و نامه 

: آيا با  گفت چون پسران عمر در مدينه مال را فروختند و از آن سود بردند، عمر بدانان 
: چون شما فرزندان  گفتند: نخير عمرگفت  ؟ كرده است ابوموسي  كاري  همه لشكر چنين

كرد. پس شما اصل مال وربع و سود آن را نيز بخزانه  اميرالمومنين بوديد با شما چنين
اگرآن مال  ومنان: اي امير م گفت المال تسليم كنيد. عبداهللا چيزي نگفت ولي عبيداهللا  بيت

: آن را  ، پس ربح آن بايد ازآن ما باشد. عمرگفت بوديم شد ما ضامن آن هالك و تلف مي
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. و عبيداهللا سخن قبلي خود را تكرار كرد. يكي از  تسليم نكنيد. باز عبداهللا چيزي نگفت
. سپس  كردي را بصورت مضاربه قبول مي آن: اي امير مومنان ايكاش  همنشينان عمرگفت

گرفت و  المال  ح آن را براي بيتعمر بدان راضي شد و اصل سرمايه و نصف شود و رب
  نصف ديگر سود آن را به عبداهللا و عبيداهللا داد.

  بودن مضاربه  مباح  فلسفه
، چون بعضي از  كرده است گيري برمردم مباح اين معامله را بخاطر آسان اسالم

   گيري از آن نيستند. گاهي مالك مال و سرمايه خواهند بود، ولي قادر باستثمار و بهره مردم
گيري  اي ندارند، ولي قادر باستثمار و بهره و هستند گروهي ديگري كه مالي و سرمايه  

ازآن هستند، پس شارع مقدس اين معامله را مباح و جايزدانسته است تا هر دو طرف 
گر خود و  مند شوند، پس صاحب مال از تجربه شريك معامله سودمندگردند، و بهره

كند و يك نوع تعاون و همياري مال  ، استفاده مي مال گر از سرمايه صاحب شريك معامله
آيد، و خداوند عقودات را جهت  و كار، بصورت سازنده بوجود مي رمايهو عمل و س

  . تحقق و پديد آمدن مصالح و رفع نيازمنديها، مشروع نموده و اجازه داده است

   مضاربه اركان 
بستن  دكه اهليت عق ه از كسانيبه عبارت است از ايجاب و قبول صادر شد مضار اركان

كه  ، بلكه هر كلماتي را داشته باشند. و لفظ خاص و الفاظ معيني براي آن شرط نيست
است چون درعقود معاني و مقاصد معتبرند  كافي  معني مضاربه و محتواي آن را برساند،

  .  نه الفاظ و مباني

  شرايط مضاربه 
  :  است الزمشرايط زير  درمضارفه

آالت ياكاالي تجارتي باشد  سرمايه پول نقد باشد اگر شمش يا زينت ستيباي  -1
كه سراغ داريم و اهل علم هستند اجماع  كساني . ابن المنذرگفته است تمام صحيح نيست
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وام را سرمايه  آنتواند  دارند براينكه اگركسي بركسي بدهي و وام داشته باشد، نمي
  به قرار دهد. مضار
لوم و معين باشد، تا سرمايه و سود حاصله از آنكه بين آنان تقسيم بايد مع سرمايه  -2

  گردد تا بر حسب اتفاق تقسيم كنند.  بح معلوم  شود قابل تفكيك باشند. و ر مي
، معلوم  بح حاصله بين عامل و كارگر و صاحب سرمايه نسبت تقسيم ر بايستي  -3

با اهل خيبر بر نصف آنچه كه  ص... چون پيامبر باشد مانند نصف بنصف يا ثلث يا ربع
كه اين مطالب را از آنان   كساني : تمام كرد. ابن المنذر گفت شود معامله از زمين خارج مي

، اجماع دارند بر اينكه معامله قراض و مضاربه اگر بدينصورت باشدكه يكي  كنيم مي حفظ
. چون  ستاز دو طرف يا هر دو، براي خود چند درهم معلوم اختصاص بدهند باطل ا

ديگر  طرفكه ربح و سود همين مقدار معين باشدكه طرف آن را بگيرد و  ممكن است
كه هدف از آن سود و  كار با فلسفه مضاربه مخالفت دارد، شود و اين چيزي نصيبش نمي

  . ربح هردو طرف عقد است نه يك طرف خاص
عامل و كارگررا  به مطلق باشد، نه مقيد، پس نبايد صاحب سرمايه عمل مضار بايد  -4

اي بداد و ستد بپردازد  كند يا فقط دركاالي ويژه بدان تجارت ر معينمقيدكند باينكه درشه
گونه قيدها و  كند وامثال اين يا در زمان خاصي يا با اشخاص يا شخص خاصي معامله

  ها نبايد باشد. شرط 
به  مضارقد در اكثر اوقات اينگونه قيدها و شرطها موجب عدم فايده از ع چون

.و اين  به فاسد است . پس نبايد شرطي و قيدي باشد واال مضار ربح است كه شوند، مي
دانند و  چهارم را الزم نمي مذهب مالك و شافعي است و اما ابوحنيفه و احمد اين شرط 

.  مقيد نيز روا است ورت، بص اند همانگونه كه مضاربه بصورت مطلق درست است گفته
كه از مراعات شرايط صاحب  گر از معامله سود ببرد جايز نيستچون اگر عامل وكار

  سرمايه تجاوز كند. چنانچه برابر شرايط رفتار نكند ضامن خواهد بود. 
دادكه  بكسي مي ربهكه او هروقت مالي را بصورت مضا حكيم بن حزام روايت شده  از

يد و فروش  ا در خركرد كه تو نبايد مال مر براو شرط مي كند،  معامله با آن تجارت و
  كني و نبايد آن را در محل و نبايد آن را در دريا حمل  جانداران و حيوانات بكار ببري 
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را بكني تو ضامن مال و سرمايه من  هاكار ، چنانچه هر يك از اين سيلها فرود آوري
  .  هستي

 ، چون مضاربه يك عقد جايز است و هر وقت به از شرايط آن نيست مدت مضار بيان
باشد بلكه  انبه حتماً بين دو مسلم كه مضار ، و الزم نيست  بخواهند فسخ آن ممكن است

  . بين مسلمان و ذمي نيز صحيح است

  آيد بحساب مي امين  در مضاربه   عامل 
، دست او  ، مال و سرمايه را تحويل گرفت به پس از اتمام عقد مضار  هرگاه عامل پس

تعدي  باست و وقتي ضامن خواهد بود كه مرتك، دست امانت  در تصرف درآن مال
او  كه گردد، هرگاه بدون تعدي و تجاوز او مال تلف شد، براو چيزي نيست در صورتي 

ادعا كند كه سرمايه تلف شده است سخن او با سوگند خوردنش مورد قبول است 
  او خيانت نكند. كه  اصل برآنست ، چون

  ؟  كند ربه مضا دتوان عامل مضاربه خود نيز مي آيا
گردد. در بدايه المجتهد  محسوب مي  چنين حقي را ندارد و اگر چنان كرد تعدي عامل

، فقهاي مشهور شهرها اختالف ندارند در اينكه اگر عامل سرمايه مضاربه را  آمده است كه
بح و سودكند  ضامن است و اگر ر وداد، چنانچه ضرر و زياني پيش آيد ا  به عامل ديگري

كه براي او كاركرده است  ظف بمراعات شرايط صاحب سرمايه است و كسيبازهم مو
  .)1( بايد سهم خود را از مال او بردارد.

  عامل و كارگر در مضاربه  هزينه

                                         
مضارب برخالف شرط رفتار كرده است  اگر عامل و گويند  و نافع و احمد و اسحاق مي ابوقالبه  - 1

گويند ربح از آن عامل  و سود حاصله از آن صاحب سرمايه است و صاحبان راي مي ضامن است 
.  مضارب است و بايد آن را صدقه دهد و زيان بعهده او است و در هر صورت ضامن سرمايه است

  مولف
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به باشد و چه در خانه خود باشد بعهده او است  عامل چه در سفر براي مضار هزينه
ماند بعالوه  براي صاحب مال نميبح خواهد بود و چيزي  گاهي باندازه تمام ر چون هزينه 

بح دارد و غير سهم خويش حق چيزي ديگر ندارد. ليكن  و مشخصي از ر  او سهم معلوم
كند، يا  سرمايه به عامل اجازه دهدكه در سفر از مال مضاربه هزينه  اگر صاحب مال و 

از آن هزينه تواند  به باشد، آنوقت مي كه هزينه عامل از مال مضار عرف و عادت برآن باشد،
كند، عامل  فراوان باشد و هزينه را تحمل  هب گويد اگر مال مضار كند. امام مالك مي

  كند. تواند از آن هزينه مي

  المضاربه  فسخ
  شود: مي  فسخ زير مضاربه   در شرايط

نداشته باشد. اگر مضاربه فاقد شرط صحت باشد  را  شرطي از شرايط صحت وقتي -1
گردد و به  پرداخته بود، مضاربه فسخ مي تجارتكرده و در آن به   و عامل مال را قبض

چون تصرف او به اجازه صاحب  گردد،  المثل پرداخت مي عامل براي اين عملش اجرت
باشد وربح حاصله  كه مستحق اجرت ومزد مي مال بوده است و كاري را انجام داده است 

، چون دراينصورت  ب مال استوارده نيز بعهده صاح انازآن مالك است و همچنين زي
  شود.  از حق  تعدي  مرتكب  ، مگر اينكه  عامل اجير و مزدور است و مزدور ضامن نيست

كرد ياكاري انجام داد با  كوتاهي عامل مرتكب تعدي از حق شد يا در حفظ مال اگر -2
گردد و باطل  به فسخ مي ، عقد مضار منافات داشت به مضارمقتضاي مقصود از عقد 

  باشد. ، ضامن مي چون او سبب تلف است شود، اگر مال تلف شود ، يم
  گردد.  ، عقد فسخ مي فوت و مرگ يكي از طرفين عقد مضاربه با  -3

  عامل بعد از فوت و مرگ صاحب مال  تصرف
گردد، و عامل در اين  مي به فسخ  صاحب مال بميرد با مرگ او عقد مضار كه وقتي

رد، چون بعد از اطالع ازمرگ صاحب مال و بدون اجازه صورت حق تصرف درمال را ندا
باشد. سپس اگرسودي  كند او غاصب محسوب و ضامن مي ، در مال مضاربه تصرف  ورثه
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گفته است: امير مومنان عمر  گردد. ابن تيميه حاصل شد، بين آن دو تا تقسيم مي بحي و ر
كرد چون بدون استحقاق   المال اينگونه حكم خطاب درباره پسران خود نسبت بمال بيت

  شد.  اره. قبال بدان اش به پذيرفت كرده بودند و آن را بصورت مضار در آن تجارت
كاال در آمده بود، صاحب مال و عامل  مضاربه فسخ شد و سرمايه بصورت  هرگاه

. اگر عامل  كنند، چون حق خودشان است توانند آن را بفروش برسانند يا آن را تقسيم مي
بر بيع مجبور  اال راضي باشد و صاحب مال از آن ابا كند، صاحب مال ركا بفروش

كاال ربح و سود حاصل  بح و سود حق دارد و بدون فروختن  كنند، چون عامل در ر مي
  . شود و اين مذهب علماي شافعيه و علماي حنبلي است نمي

  صاحب مال بهنگام تقسيم حضور داشته باشد  كه  است شرط
اجماع دارند بر اينكه براي عامل جايز نيست كه هم  مصارست علماي اگفته ا رشد ابن

خود را از سود حاصله بردارد، مگر در حضور صاحب مال و حضور صاحب مال براي 
كند كه عامل  تقسيم و براي اينكه عامل سهم خود را ببرد، شرط است و كفايت نمي

  كند. او آن را تقسيم غيربحضور شاهد وگواه و 

   حواله

، مقصود از آن در اينجا انتقال وام و  گرفته شده است از تحويل بمعني انتقال والهح
شود.  كسي است كه به او حواله داده مي ، بعهده و ذمه  قرض از عهده و ذمه حواله دهنده

كسي  » محال عليه«شخص حواله داده شده و  »محال «دهنده و  حواله »محيل «پس مستلزم 
كسي   باشد. پس محيل بدهكار و محال طلبكار و محال عليه ، مي شدهكه بر او حواله داده 

  پردازد.  كه وام را مي است
كه بدان   ندارد و هرالفاظي قبولكه نيازي به ايجاب و  حواله از جمله تصرفاتي است

كس انداختم   اداي مقصود شود كافي است مانند: ترا حواله دادم بر.. و وام ترا بگردن فالن
  و... 

  حواله  بودن  شرعي درست  لدلي
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  روايت هريرهنياز بدان اسالم آن را مجاز دانسته است امام بخاري و مسلم از ابو بعلت
طفره رفتن « »مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع« : گفت صاند كه پيامبر كرده

ذري نداشته باشد، كند و ع كه قادر به بازپرداخت وام خود باشد و از آن امتناع  بدهكاري
را بكسي حواله دادكه قادر به پرداخت وام باشد، آن  شماظلم است هرگاه بدهكار يكي از 

  . »كند  را بپذيرد و قبول
هروقت بدهكار او را بكسي  كه  به طلبكار امر كرده است صدر اين حديث پيامبر 

 مطالبه او وام خود را ازبپذيرد و  راكه قادر بپرداخت وام باشد، بايد آن  ديگر حواله داد،
  كند.  تا اينكه حق خويش را وصول مي كند، 

  ؟ اين امر بپذيرفتن حواله براي وجوب است يا نديب آيا
ازعلماي حنبلي و ابن جرير و ابوثور و علماي ظاهريه برآن هستند كه طلبكار  بسياري

 صن امر پيامبربايستي حواله برشخصي ثروتمند و قادر به پرداخت وام را بپذيرد و بدي
كند. و جمهور فقها گويند اين امر براي وجوب نيست بلكه براي استحباب است  عمل

  كه بپذيرد.  يعني پسنديده است

  صحت حواله  شرايط
  : زير الزم است شرايطصحت حواله  براي

شود  كه بر وي حواله داده مي كسي  رضايت بدهكار و طلبكار الزم است نه رضايت -1
فقط از آن دو نام برده است و چون  صاند كه پيامبر فوق استدالل كردهو بدان حديث 

كه بخواهد بپردازد و طلبكار بر ذمه بدهكار  بهر شكل رابدهكار حق داردكه بدهي خويش 
اند  شود. برخي گفته حق دارد پس تا راضي نباشد اين حق از ذمه و عهده او منتقل نمي

در آن  صاجب است كه بپذيرد چون پيامبررضايت طلبكار الزم نيست بلكه بر او و
كند خواه از  ، چون او حق دارد حق خويش را بكمال وصول  حديث بدان امر كرده است

  نشيند.  كه بجاي او مي بدهكار باشد يا كسي
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شود، بدان جهت است كه در حديث نام  كه بر وي حواله داده مي كسي رضايت و عدم
، در اينكه طلبكار طلب  بجاي خويش نهاده است را  او دهكار، بعالوه ب او نيامده است

كند، نيازي برضايت او نيست و حنفيه و اصطخري از علماي  خويش را ازاو وصول
ل نيز غير از اين نيست چطور رضايت او  و معقو(  -كرده  رضايت او را نيز شرط  شافعيه

  .  ) كننده وام است شرط نيست در حاليكه او پرداخت
ق طلبكار و حواله بايد درجنس و مقدار و نقدي وقرضي و خوبي و بدي دو ح هر  -2

تماثل و همساني داشته باشند. پس اگر بدهي طال باشد و حواله دهد كه بجاي آن نقره 
رسيده باشد و حواله دهدكه پس از مدتي آن را  ش. يا بدهي وقت بگيرد صحيح نيست

اوت داشته باشند يا يكي بيش از بگيرد يا برعكس يا از حيث خوبي و بدي با هم تف
  . صحيح نيست هائي  ديگري باشد چنين حواله

استحقاق  هنوزباشد يعني وام ثابت شده باشد پس اگر كارمندي كه  بدهي استقرار  -3
حواله دهنده بايد مالكيتش و  . ( اجرت را نيافته است حواله داد حواله او درست نيست

  . هدثابت باشد)د كه حواله بدان مي حقش بر آنچه 
  هر دو حق بايد معلوم باشند. مبلغ بدهي و مبلغ حوالت داده بايد معلوم باشند.  -4

  شود؟  دادن تبرئه مي ذمه و عهده بدهكار باحواله آيا
گردد.  شود و تبرئه مي حواله صحيح باشد ذمت و عهده بدهكار ازبدهي پاك مي اگر

شد و نابود شد، يا حواله را منكر شد ، يا  ، مفلس كه بروي حواله داده شده هرگاه شخصي
اند  . مالكيه گفته حقي بر بدهكار ندارد و اين مذهب جمهور علما است لبكارمرد، ديگر ط

مگر اينكه بدهكار طلبكار را فريب داده و او را بر شخصي حواله داده باشد، كه چيزي 
  ندارد. 

بركسي حواله  را،اري طلبكاري كه اگر بدهك : نظر ما اينست در موطا گفته است مالك
كند در اينصورت طلبكار  كه او مفلس شد يا مرد و ادعا نكرد كه آن را بازپرداخت مي داد،

گيرد وگفته  ، ندارد و چيزي را از بدهكار اولي نمي كرده است كه او را حواله چيزي بركسي
  .: ما در اين مطلب اختالفي نداريم است



  2111     بيع (داد و سند و معامالت)
  

  

كه بر او حواله  اند: اگر شخصي گفته ان بتي و ديگران و شريح قاضي و عثم ابوحنيفه
داده شده است مرد يا مفلس شد يا منكرحواله شد، بايد به بدهكار و حواله دهنده رجوع 

  شود. 

   الشفعه

است و پيش ازاسالم نيز  شدهگرفته  شفعه از شفع بمعني ضم و منضم ساختن كلمه
، منزلي  خواست زمان جاهلي هركس مي ، در نزد اعراب در معروف و متداول بوده است
آمد و او خواستار  . و شريك و دوست او پيش او مي يا باغي را بفروشد، همسايه

خواهد بفروشد، در اولويت قرار  مي كه  باغيكه او را براي خريدن آن منزل يا  گرديد، مي
را شفعه و  كه از او دورند. اين معامله دهد و حق تقدم براي او قايل شود، نه اشخاصي

  ناميدند. طالب آن را شفيع مي
 گيرد كه شفعه بدان تعلق مي كه چنين خانه يا منزلي از شفعه در شرع آنست مقصود

، به شريك واگذار گردد و به تملك طالب  كه مشتري خريده است اجباراً با همان قيمت
  . شفعه در آيد، با همان بها و نفقات و هزينه

  شرعي بودن شفعه  دليل
 آنبدليل سنت نبوي ثابت شده و مسلمانان اتفاق بر شرعي بودن و مشروعيت  عهشف

كه تقسيم  جائي  باره در صكه پيامبر كرده است دارند بخاري از جابربن عبداهللا روايت 
هرگاه تقسيم شده و حدود مشخص شده  اند، و  نشده باشد، حكم به وجود شفعه فرموده

  .  نيست شفعه ده باشد؟ ديگراي براي آن ايجاد ش و راه جداگانه

  وجود شفعه فلسفه
اسالم شفعه را يك عمل شرعي دانسته است تا از ضرر و زيان و خصومت و  شرع

فرد بيگانه خريده است به  كاالئي كه ايجاد دشمني جلوگيري شود، چون دادن حق تملك 
رايش از طرف آن فرد بيگانه ب استشود كه او ضرري را كه ممكن  موجب مي »شفيع «

  شود كه شفيع متضرر نشود.  حاصل شود، از خود دوركند، يعني اين حق سبب مي
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كه ممكن است به شفيع وارد آيد عبارت است  است اين ضرر و زيان گفته  شافعي امام
 غير يا ايجاد ساختمانها و ر سو مشاركتاز هزينه و زحمت تقسيم و تفكيك ملك يا ضر

  .  است آن

  مه اهل ذ  شفعه براي ثبوت
. احمد  ، براي ذمي نيز هست كه شفعه براي مسلمان هست جمهور فقهاء همانگونه بنظر

شود چون دارقطني از انس  اند شفعه براي ذمي ثابت نمي گفته و حسن و شعبي 
  .  » شفعه براي نصراني نيست« »الشفعة لنصراني« : گفت صكه پيامبر است كرده ايترو

  از شريك در فروختن اجازه گرفتن
كه پيش از فروش مال مشترك خويش ازشريك خود اجازه   واجب است برشريك

و ازشريك خود اجازه نگرفته بود، حق  ختكند. پس اگرسهم ملك خود را فرو كسب  
  .  اولويت و تقدم از آن شريك است

،  : بدان احتياج ندارم يا درآن هدفي ندارم اگر شريك اجازه فروش را داده بود وگفت و
كه بهيچ وجه  صوش حق طلب شفعه را ندارد و اينست مقتضاي حكم پيامبربعد ازفر

  معارض ندارد. 
كه  در هر ملك شركتي و مشاركتي  «:  گفت  كه  كرده است از جابر روايت مسلم  -1

، خواه منزل يا باغ باشد مالك حق  كرده است حكم به شفعه  صتقسيم نشده باشد، پيامبر
شريك خود اجازه نگيرد، و شريك مختاراست بين اينكه آن را تا از  فروشدندارد آن را ب

كند. هرگاه شريك بدون اجازه شريك خودش سهم  خود بگيرد و بپذيرد، يا آن را ترك
، استحقاق تملك آن را دارد و  ، شريكش براي تصاحب آن با همان قيمت خود را فروخت

  . »اولويت با وي است
من كان له شرك في نخل أو ربعة فليس « : گفت صمبركه پيا جابر روايت شده است از  -2

خرما يا منزلش  هركس درباغ« »له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ وإن كره ترك
كه شريك  كسب اجازه كند، تا اينكه از شريكش  شدشريك داشت او حق ندارد آن را بفرو
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آن را ترك  خرد و اگر دوست نداشت اگر راضي شد خود سهم شريك خود را مي
. ابن  . بروايت يحيي بن آدم از زهير از ابوالزبير و سند روايت بشرط مسلم است »كند مي

سهم خود را بفروشد مگر اينكه اول آن را برشريك يا  دارد: شريك حق ن گفته است حزم
كه غير شركا  كندكه اگر خواست يا خواستند آن را با همان قيمت  شركاي خويش عرضه

ن را براي خود بردارند و شريك بدان احقيت دارد و اگر نخواستند ديگر خواهند آ مي
و بهركس بفروشد ديگر حق اعتراض ندارد واگر پيش از آنكه سهم  شود حقشان ضايع مي

، شريك مخير است بين  كند، آن را فروخت به غيرشريكش خود را برشريك خود عرضه
كه  كند وسهم شريكش را بهمان قيمت لاينكه معامله را بحال خود بگذارد يا آن را باط

  ، براي خود بردارد و بگيرد. بفروش رفته است
گفته است اين مقتضاي حكم رسول اهللا است ومعارضي ندارد و حكم قطعي  القيم ابن
  . برخي ازعلما و ازجمله علماي شافعيه امر در حديث نبوي را بر استحباب حمل آنست
  .  اند نه بر وجوب كرده
: اين امر بر ندب حمل شده و ياران ما برآن هستند و  است تهفگ نووي  

خواهد سهم خود را بفروشد و  كندكه او مي به شريك خود اعالم كه دانند مي  پسنديده
  . ، فروختن آن مكروه است نه حرام پيش از اين اعالم

   شفعهانديشي براي اسقاط حق  و چاره  تالش
كار موجب اسقاط حق مسلمان   ، چون اين براي اسقاط حق شفعه جايز نيست كوشش

كاري راكه يهوديان مرتكب  «:  شود، چون بطريق مرفوع از ابوهريره روايت شده است مي
حرامهاي  انستنكردند و حالل د شدند، مرتكب نشويد كه آنان تخطي از اوامر خدا مي مي

  . و احمد است . و اين مذهب مالك »گرفتند خدا را با كوچكترين بهانه و حيله پيش مي
، بدينگونه كه  گويند تالش براي اسقاط حق شفعه جايزاست و شافعي مي ابوحنيفه

او شود سپس باقيمانده را  كبراي او اقراركند به بعضي از ملك خود، تا بدين اقرار شري
  كند.   بفروشد يا هبه  به وي
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  شفعه و استفاده از آن بشرح زير است  شرايط
شود بايد ملك و عقارباشد مانند زمين و خانه و  واقع مي درآن شفعه كه چيزي  -1

كاشته شده و ساختمان و در  درخت وكه بطور ثابت بدانها پيوسته است مانند نهال  چيزي
شوند. چون جابر  و پنجره و امثال آنها كه بهنگام معامله بطور مطلق جزء آن محسوب مي

، حكم بشفعه  اشد خواه منزل يا باغكه تقسيم نشده ب  درهرمال مشتركي ص: پيامبر گفت
  . و اين مذهب جمهور فقها است د.كردن را جاري
اند  مكه و ظاهريه با اين راي مخالف هستند و همچنين روايتي از احمد و گفته اهل

كه براي شريك درملك و آب و زمين  ، زيرا اين ضرر و زياني درهرچيزي شفعه هست
در هر  ص: پيامبر كه  آيد و جابر نيز گفته مي شيز پيگاهي در اموال منقول ن آيد، پيش مي

: راويان اين حديث مورد اعتماد هستند  گفته است كرد. ابن القيم چيزي حكم به شفعه مي
. و  » براستي شفعه در هرچيزي هست  «:  گفت صكه پيامبر و ابن عباس نيزگفته است

كه مرسل   يب اين حديث آنستمردان راوي آن مورد اعتماد و وثوق هستند، ليكن تنها ع
كه دراسناد آن اشكالي نيست و  باشد و طحاوي حديث جابر راگواه برآن گرفته است مي

مشترك بين چندكس باشد  كه يزيدرهر چ «:  ابن حزم نيزاين راي را تاييدكرده وگفته است
 و تقسيم نشده باشد و بفروش برسد شفعه واجب است خواه آن چيزقابل تقسيم باشد يا

خير، خواه زمين يا يك درخت يا بيشتر باشد، بنده يا جاريه و كنيز يا شمشير يا مواد 
  . »شود روختهخوراكي يا حيوان يا هر چيزي باشدكه ف

، شريك باشد و اين شركت بايد  شود بايد در مال مورد شفعه شفيع مي كه كسي  -2
مشخص شده باشد بلكه  پيش از عقد بيع واقع شده باشد و نبايد سهم طرفين يا شركاء

كه  درهرچيزي صپيامبر «:  گفت  مشاركت بصورت مشاع باشد، از جابر روايت شده كه
شد و راه جداگانه  كرد و هرگاه حدود مشخص مي تقسيم نشده باشد، حكم به شفعه مي

. بروايت پنج نفر  »اي وجود نداشت گرديد، ديگر شفعه براي هر قسمت مشخص مي
و قابل تقسيم باشد شفعه ثابت  مشترككه بطورمشاع  درهرچيزي ازمحدثين بزرگ يعني

اي وجود ندارد.  است و هرگاه تقسيم شد و حدود و راهها مشخص گرديد، ديگر شفعه
كردن باشد   كه قابل قسم و تقسيم پس هرگاه شفعه براي شريك ثابت شد، در چيزي است
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تواند بمانند پيش از تقسيم مشروط برآنكه ب كند، كه تقسيم و شريك مجبور خواهد شد،
  . كه اگر تقسيم شود از حيز انتفاع بيفتد، شفعه نيست ازآن نفع و سود ببرد، ولذا در چيزي

كه اگر تقسيم شود، فايده مقصود ازآن از ميان برود،  : و هر چيزي گفته است منهاج  در
لك از ابن . ما اي نيست و آسياب و غير، بنا بقول ارجح اصح درآن شفعه اممانند حم

 ص: پيامبر كه شهاب و از ابوسلمه بن عبدالرحمن و سعيد بن المسيب روايت كرده است
و هرگاه حدود  كرد ميكه بين شركاء تقسيم نشده باشد حكم به ثبوت شفعه  در چيزي

. و اينست مذهب علي و عثمان و عمرو  اي نيست شد، ديگر شفعه سهم شركاء معين مي
بيعه و مالك و شافعي و  بن يسارو عمير بن عبدالعزيز و ر سعيد بن المسيب وسليمان

   . اماميهاوزاعي و احمد و اسحاق و عبيداهللا بن الحسن و 
اهل علم اتفاق نظردارند بر اينكه شفعه براي   «:  كه آمده است »شرح السنه« دركتاب

،  يمهرگاه يكي ازشركاء پيش از تقس كه  قابل قسمت باشد، كه  منزلي شريك هست در
سهم او را بشفعه  توانند ، پس شركاي وي مي سهم خود را بفروشد شفعه درآن ثابت است

كنند و براي خويش بردارند. و اگرآن را بچيزي  ، تصاحب كه فروخته است با همان قيمتي
گذاري است مانند جامه و غيرآن شريكها قيمت آن را  فروخته بودكه قابل قيمت

  . »پردازند مي
ندارد و علماي حنفي با آن مخالفت كرده و  ههمسايه حق شفع گروه  ينبراي ا ليكن

كه سهم خود را تقسيم  ، اول براي شريكي اند كه شفعه بر حسب ترتيب ثابت است گفته
كرده است ولي در راهها يا صحن  كه سهم خود را تقسيم نكرده است سپس براي شريكي

اي انتخاب  خي از علما راه ميانهديوار بديوارو بر يه، سپس براي همسا شريك است
اند اگر در ملكي شركت و مساهمت درحقي ازحقوق آن ملك وجود داشته  اند وگفته كرده

باشد، مانند شركت درراه يا آب يا امثال آن ولي اگر بهيچ وجه مالكين با هم اشتراكي 
  اي وجود ندارد. و راه همه مشخص باشد شفعه ندنداشته باش

:  اندكه ان سنن با اسناد صحيح از جابر روايت كرده و استدالل نمودهصاحب كه  بدانچه و
 »الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا« : گفت صپيامبر
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خويش سزاوارتر است بايد منتظر آمدن همسايه باشد اگر  همسايهبراي شفعه  همسايه«
  :  است گفته  . ابن القيم »باشد غايب باشد مشروط برآنكه راهشان يكي

جابر از نظر منطوق و مفهوم بر اين مطلب داللت دارند و داوري و اختالف  احاديث «
  . »برخاسته است آنهااز 

گانه درمذهب احمد هست و عادلترين و نيكوترين آنها همين  اقوال سه  «:  است وگفته
  . » قول سوم است

باشد، در برابر يك عوض و بدل مالي از ملكيت در آن شفعه ثابت شده  كه مالي  -3
كه  گويند شفعه تنها در چيزي علماي حنفي - گردد ثابتصاحبش بيرون رفته باشد، تا شفعه 

المصالحه قرار گرفته يا   كه بفروش رفته يا وجه بدينمعني - ، ثابت است  فروخته شده است
ابر عوض معلوم چون دراين در برابر ديه جنايت داده شده يا هبه شده يا بيع در بر

  . بيع است در معني صورت هبه نيز
گردد، ديگر حق شفعه ساقط است مانند هبه  اگر ملكيت او بدون عوض زايل پس

   : كه  . در بدايه المجتهد آمده است كردن يا به ارث رسيدن  بدون عوض يا وصيت
:  موجود است توايشفعه در معامله تبديل زميني بزميني اختالف است سه ر درباره

كه براي شركاء بالاشكال و براي غير شركاء  ، منع و جواز و انتقال بين شركاء و غيرشركاء
  .  جايز نيست

بالفاصله پس از اطالع ازفروش سهم شريك خود، بايد شفعه را بطريق  شفيع  -4
 چنانچه اطالع پيداكرد و بدون عذر طلب شد،ممكنه مورد اجرا بگذارد و طالب شفعه با

  گردد. ، حق شفعه از او ساقط مي شفعه را بتاخير انداخت
اگرشفيع بالفاصله حق شفعه خويش را مطالبه نكند واين حق او برسبيل تاخير و  زيرا

او ثابت نخواهد شد و  ملكيتگردد، چون  تراخي باشد، مشتري دچار زيان و ضرر مي
كه ممكن است تالش  ينستكند وآن را آباد سازد، زيرا نگران ا تواند درآن تصرف نمي

، همينكه  كند. لذا مطالبه فوري است وكوشش او بدون فايده بماند، و شفيع آن را تصاحب
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گردد. و اينست مذهب ابوحنيفه  شفعه ساقط مي قپس از اطالع از فروش اقدام نكرد، ح
   . )1(و راجح مذهب شافعي و روايتي از احمد

ا از فروش اطالع نداشته باشد. ولي اگر كه شفيع غايب نباشد ي اين در وقتي است  
كه تاخيردر طلب شفعه موجب اسقاط آن  دانست يا از بيع اطالع نداشت يا نمي بودغايب 

  شود. شود، در اين صورت حق شفعه ساقط نمي مي
 ترك ، پس با كرده است كه خداوند آن را ثابت گويد: شفعه حقي است حزم مي ابن

كه شخصاً انصراف  اگر هشتاد سال يا بيشترباشد، مگراينشود، حتي  طلب شفيع ساقط نمي
كند،  كه فوراً بدان قيام كسي است اند شفعه از آن گفته گويد: اينكه خود را اعالم نمايد. و مي

 فوريگويد وجوب  نسبت داده شود. و مالك صسخني است فاسد و نبايد به پيامبر
كه در اين قول مالك  ته است. و ابن رشدگف گشايش و وسعت هست نيست بلكه درآن 

: غير محدود  كه آيا اين وقت وسيع محدود است يا خير؟ يك بارگفته است اختالف است
آن پديد آورده  درشود مگر اينكه خريدار ساختماني با تغييرات فراوان  است و ساقط نمي

  و شفيع اطالع داشته و سكوت پيشه كرده باشد.
ال يا چند ماه يا بيش از يك سال است و ، يك س ديگرگفته است اين مدت باري

  شود. ، تا پنج سال شفعه ساقط نمي بقولي ضعيف از او آمده است
، به وي مسترد  خريد آن ملك پرداخته است برايبايد مبلغي راكه مشتري  شفيع -5

دارد. خواه آن مبلغ يا قيمت آن را بوي بدهد يعني بهاي ملك يا بهاي چيزي كه ملك را 
 » پرداخت بها بهتر است  «:  آمده است . درحديث مرفوعي از جابر ه استبدان خريد

  .  بروايت جوزجاني

                                         
كه درباره آن  د چون شفيع محتاج آنستباش كه طلب نبايد فوراً  روايت از ابوحنيفه انست اصح  - 1

كه از  يعني در مجلسي باشدبينديشد بايد فرصت انديشيدن داشته باشد پس بايد خيار مجلس داشته 
كرده بايد خارج شود يا عالئم دال برانصراف از طلب شفعه باشد تا حق طلب از  بيع اطالع حاصل

  اوساقط گردد. مولف
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گردد. مالك و علماي حنبلي  كل بها نباشد، شفعه ساقط مي شفيع قادر بپرداخت اگر
اش يا بعضي از آن نسيه و قرض باشد  ، همه كه مشتري داده است گويند اگر بهايي مي

عقد بيع مورد  نكه در ضم بصورت نسيه يا قسطي بپردازد، آنگونه تواند آن را شفيع هم مي
، مشروط برآنكه قادربه پرداخت آن باشد يا ضامن معتبري داشته  توافق طرفين بوده است

  نكند. شافعي و علماي حنفي ضرر باشد واال بايد نقداً بهاي ملك را بپردازد تا مشتري
نقدي است و اال مي تواند تا سر شفعه  ، تپرداخ نقدي شفيع مختار است اگر كه گويند

  موعد نسيه آن را بتاخير بيندازد.
رفته و سهم شريك خود را بردارد و اگر شفيع    شفيع تمام ملك فروش بايد  -6

شود و اگر شفيعان متعدد باشند و  بخواهد بعضي از آن را بردارد حق او بكلي ساقط مي
توانند  انده شركاء بايد هم ملك را بردارند واال نميكرد، باقيم يكي ازآنان حق شفعه را ترك

  را تقسيم كنند.  معامله 

  شفيع  چند بين  شفعه 
متفاوت بودند، بنا بقول مالك هريك به   شفيعان چند نفر بودند، و داراي سهام هرگاه

و احمد نيز چنين   ، و اصح دو قول شافعي از حق شفعه برخوردار است دتناسب سهم خو
  . است 

،  اين حق شفعه بسبب ملكيت است و برحسب مقدارملكيت نيز بمالكان سهام چون
گيرد  اند: بتعداد سران سهامدار شفعه تعلق مي گفته گيرد. علماي حنفي و ابن حزم تعلق مي

  .  ، شريك بودن است ، چون سبب استحقاق طلب شفعه براي همه نه به سهام

  شفعه  وراثت
دانند و  طلب شفعه را بوارثان نيز قابل انتقال مي و شافعي و اهل حجاز حق مالك

فروش شريكش  ازاز اطالع   شود پس هرگاه شفيع پيش گويند با موت شفيع باطل نمي مي
گرفتن آن را نداشت و مرد اين حق طلب   فرصت  ، بميرد يا ازآن اطالع پيدا كرده ولي

احمدگفته است وقتي منتقل گردد، بقياس بر اموال تركه وارث  شفعه بوارث او منتقل مي
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اند اين  گفته  باشد. علماي حنفي دهكر  كه شفيع پيش از مرگ حق شفعه را مطالبه گردد، مي
رسد حتي اگرشفيع درحال  ، به ارث نيز بكسي نمي كه قابل فروش نيست  حق همانگونه

ده كرده و سپس شفيع مر كرده باشد، مگراينكه حاكم بدان حكم حيات آن را نيز مطالبه
  باشدكه درآن صورت قابل انتقال است.

   مشتري  تصرف
كرده باشد اين  پيش ازاينكه شفيع ملك را به شفعه بگيرد، درآن تصرف اگر مشتري

كرده است و اگر مشتري آن ملك را  تصرف صحيح است چون او درملك خويش تصرف
صاحب ملك  وشفر -آن را بردارد   تواند با يكي از اين دو فروش فروخته بود شفيع مي

و اگر مشتري آن را هبه كرده يا وقف نموده  -بمشتري يا فروش مشتري به مشتري بعدي 
كرده بود،  كرده يا مثال اينگونه تصرفات در آن يا آن را به صدقه داده يا آن را مهر و كابين 
كه ملك را از او  شفعه برقرار باشد شخصي رديگر شفعه نيست چون در اين صورت اگ

كرد ولي  برند و ضرر را نبايد با ضرر جبران  ند بدون عوض ملكيت او را ازبين ميگير مي
كند تصرف او باطل است چون   اگر مشتري بعد از اجراي عمل شفعه درملك تصرف

  شود. گاه ملكيت مشتري سلب مي آن را،كرد حق خود  همينكه شفيع مطالبه

  از استحقاق شفعه بنائي ساخته باشد   پيش مشتري 
گيرد، ايجاد ساختمان كرد يا  كه شفعه بدان تعلق مي مشتري درملك مورد شفعه رگاهه

خص ذي كاشت پيش از آنكه شفعه مطالبه شده باشد، سپس ش در جزئي ازآن درخت 
  حق شفعه را مطالبه كرد، اختالف است:

زد را تخريب و قيمت آن را بپردا ختمان شافعي و ابو حنيفه گفته اند شفيع مي تواند سا
  كند.  كنده شده را نيز به وي بپردازد يا او را مكلف به تخريب   و قيمت درخت

 ساختمان را يا قيمت درختكاري را به قيمتگويد وقتي حق شفعه دارد كه  مالك امام
  بپردازد.  مشتري

   حق شفعه مصالحه براي اسقاط
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ن را به مشتري اي از حق شفعه خود بگذرد يا آ در قبال وجه المصالحه  هرگاه شفيع  
شود و ديگرحق شفعه او ساقط  بفروشد اين عمل وي باطل و موجب اسقاط حق او مي

است به وي برگرداند و اين راي  گرفته  كه از مشتري كه آنچيزي  گردد و بر او است مي
  . امام شافعي است

كه  تواند چيزي را دانند و او مي اين عمل را جايز مي فقهي گانه ديگر پيشوايان سه و
   كند.  بخشيده است تملك  مشتري به وي

  الوكالة

 »وكلت أمري إلى اهللا«و كسر آن بمعني تفويض و واگذاري است  »و «بفتح  وكالت
 : . و بمعني حفظ نيز آمده است » كردم  خود را بخداوند واگذار و تفويض كار يعني «
.  » دارنده و حافظي استخداوند ما را بس است و او نيكو نگه« »حسبنا اهللا ونعم الوكيل«

كه  كسي است از كسي ديگر در كارهائي  در فقه مراد از وكالت طلب جانشيني و نيابت
  . نيابت در آنها پذيرفتني است

  شرعي وكالت و مشروعيت آن  دليل
، زيرا هر انساني  ، اسالم آن را روا دانسته است عمل وكالت مورد نياز مردم است چون

كه  است داني خويش را مستقيماً خودش انجام دهد، پس نيازمند بكارها كه قادر نيست 
كريم آمده  كار را به نيابت ازاو انجام دهد در قرآن ديگري را بجاي خود بگمارد تا آن 

›y7Ï9≡x+:  كهف  است درباره داستان اصحاب Ÿ2 uρ óΟ ßγ≈oΨ ÷W yè t/ (#θä9 u !$|¡ tG uŠÏ9 öΝæη uΖ÷� t/ 4 tΑ$s% ×≅ Í←!$ s% öΝåκ÷] ÏiΒ 

öΝŸ2 óΟ çFø[Î6s9 ( (#θä9$s% $uΖø[Î7s9 $ �Βöθ tƒ ÷ρr& uÙ ÷è t/ 5Θ öθtƒ 4 (#θä9$s% öΝä3š/ u‘ ÞΟ n=ôãr& $yϑÎ/ óΟçFø[Î6s9 (# þθ èWyèö/ $$ sù Νà2 y‰ ym r& 

öΝä3Ï% Í‘uθ Î/ ÿ Íν É‹≈yδ ’n< Î) Ïπ oΨƒÏ‰ yϑ ø9$# ö� ÝàΖuŠù= sù !$ pκš‰ r& 4‘ x. ø—r& $ YΒ$yè sÛ Νà6Ï? ù' uŠù=sù 5− ø—Ì� Î/ çµ ÷ΨÏiΒ ô#©Ü n=tG uŠø9 uρ Ÿωuρ 

¨βt� Ïèô± ç„ öΝà6 Î/ #́‰ ym r& ∩⊇∪_  :كنند از  و بدينگونه برانگيختيم ايشان را تا سوال «]. 19[الكهف
متر گفتند: روزي مانديم يا ك : چقدر مانديد در اين غار ؟  گفت يك ديگر يكي از ايشان 

گ كرديد. پروردگار شما داناتر است به مقدار زماني كه در اين غار مانديد و درن گفتند:
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تر است  كدام طعام پاكيزه يكي را از خودتان با اين پولتان به اين شهر بفرستيد تا ببينيد كه 
خويش لطف بخرج دهد و نگذارد كه  در كاررا برايتان بياورد و   تا از آن روزي و رزقي

  .»از مردم روزگار از شما آگاه شود  كسي

$tΑ+ گفت به سلطانفرمايد كه او  خداوند از زبان حضرت يوسف مي   s%  Í_ù=yè ô_ $# 4’ n?tã 

È É !#t“ yz ÇÚ ö‘F{ $# ( ’ÎoΤÎ) îáŠ Ïym ÒΟŠ Î=tæ ∩∈∈∪_  :بر خزاين زمين بگماركه براستي  مرا« ].55[يوسف
ا جايز  . و احاديث فراواني داريم كه وكالت ر » هستم انائيمن نگهدارنده آگاهي و د

  كنند. دانند و بجواز آن اشاره مي مي
ابو رافع و مردي از انصار را وكيل خود قرار  صكه پيامبر ايتي آمده استدر رو و

درآوردند و به ثبوث  صرا بازدواج پيامبر »ميمونه «دادكه بوكالت از جانب او حضرت 
براي اداي وام و اثبات حدود الهي و اجراي حدود الهي از  صپيامبر كه  رسيده است 

و امثال  آنباني و تقسيم گوشت و پوست  راي قراند و همچنين ب خود وكيل گمارده  جانب
،  كردن اند و مسلمين نيز بر جواز وكيل تعيين كارها از جانب خود وكيل گمارده اينگونه 
اند بلكه اجماع دارند بر مستحب بودن وكالت گرفتن چون اين عمل يكنوع  كرده اجماع 

كرده است و سنت نبوي  دعوت  كريم مردم را بدان كه قرآن است »تقوي «و  »بر «تعاون بر 

θçΡ#)...+ فرمايد: كه قرآن مي نموده  نيز آن را تشويق و ترغيب  uρ$ yès? uρ ’n? tã Îh�É9ø9 $# 3“uθ ø) −G9 $# uρ ( Ÿωuρ 

(#θ çΡ uρ$ yè s? ’ n?tã ÉΟøOM}$# Èβ≡uρô‰ ãè ø9$# uρ...∩⊄∪_ ]:بر نيكوكردن و نيكي نمودن و تقوا « ].2 املائدة
 ص. و پيامبر »ياري مكنيد رارگناه و عدوان و تجاوز همديگر كنيد و ب  همديگر را ياري

به برادر ديني  تا زماني كه انسان « »واهللا في عون العبد ماكان العبد في عون أخيه« گويد: مي
كتاب  . و صاحب » كند و در ياري او است كمك مي كند خداوند نيز به وي كمك خويش 

است و بر جواز و شرعي بودن   يك عمل شرعينقل كرده است كه وكالت گرفتن  »البحر «
  . آن اجماع هست 

اند وكالت نيابت از  گفته وكالت نيابت است يا واليت دو وجه هست بعضي  در اينكه
واليت   اند كه وكالت گفته وكيل گيرنده است چون مخالفت باآن حرام است و بعضي 

بمصلحت باشد و مصلحت  كرد، اگر مخالفت با وي با وكيل مخالفت توان مياست چون 
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كاالي او را بصورت  بيشتري درآن مخالفت باشد، مثل اينكه به وكيل وكالت داده باشد كه 
 الفتتواند خودش آن را نقدي بفروش برساند، پس مخ قرض و مهلتي بفروشد، اگر او مي

  . با وكيل جايز است

  وكالت  اركان 
ست و آثار شرعي بر آن ، وقتي صحيح ا وكالت عقدي از عقود شرعي است چون

كامل باشد و براي ايجاب و قبول الفاظ  كه اركان آن يعني ايجاب و قبول  گردد، مترتب مي
. نظر  كند، كافي است كه برآنها داللت عمل و ، بلكه هرقول معيني مشخص نشده است

 ، پس هروقت هر يك از متعاقدين بخواهد ، نه عقد الزم باينكه عقد وكالت عقد جايزاست
  گردد.  كند، و پشيمان تواند آن را فسخ  مي

   وكالت) و تعليق در  االجرا بودن بدون قيد و شرط و الزم  ( تنجيز
كه منوط  وكالت بصورت منجز و بدون قيد و شرط و همچنين بصورت تعليقي عقد

گردد يا بوقت معيني موكول گردد، يا  به تحقق چيزديگري باشد، يا موكول به آينده 
  . عملي شود، در همه اين احوال عقد وكالت جايز استمشروط ب

ديگر بگويد: ترا براي خريد يا فروختن فالن   كسي اينكه كسي به مثلمنجز  بصورت
چيز پديد آيد يا تحقق  . تعليق مانند آنكه بگويد: اگر فالن چيز وكيل خود قرار دادم
ينكه بگويد: هرگاه ماه رمضان . اضافه به مستقبل وآينده مثل ا پيداكرد، تو وكيل من هستي

ترا براي مدت يك سال يا  ... موقت نمودن مثل اينكه بگويد: كه آمد، تو وكيل من هستي
. و اين مذهب حنفيه و حنابله  براي اينكه چنين عملي را انجام دهي وكيل خود ساختم

  .  نيست زكه وكالت بصورت تعليقي جاي است و راي علماي شافعيه اينست
گاهي از جانب وكيل درمقابل مزد نيست و تبرعي است وگاهي در مقابل  لت وكا قبول

، براي غير و بروي الزم  ، چون قبول وكالت عملي و تصرفي است مزد و اجر است
آنوقت  گيرد وكه در برابر آن عوضي و مزدي ب كه حتماً آن را بپذيرد و جايز است  نيست

ل بخواهد كه از وكالت خارج نشود، مگر بعد ، حق دارد كه از وكي گيرنده موكل و وكيل 
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علماي حنابله  -كه اگر برابر شرايط او عمل نكرد، بايد عوض آن را بپردازد  ، ازمهلتي معين
بفروش و هرچه بيشتر فروختي مال  رگفت اين چيز را به ده دينا گويند اگر كسي مي

اسحاق و ديگران  ، و مذهب خودت باشد، بيع درست است و مبلغ زائد مال وكيل است
ديد، و  دانست و در آن اشكالي نمي به مي مضار  نيز چنين است و ابن عباس آن را مثل

آيد و احكام وكيل  وكيل مزدور بحساب مي كند يناگردر ضمن عقد اجرت وكيل را مع
  شود.  مزدور و ماجور بروي اطالق مي

  وكالت  شرايط
وجود داشته باشدكه بعضي  كامل كه شرايط آن بصورت وقتي صحيح است وكالت

چيزي  خاصگيرنده و بعضي خاص وكيل و بعضي   ازاين شرايط خاص موكل و وكيل
  . باشد يعني محل وكالت كه وكالت درباره آن مي است

  موكل = وكيل گيرنده  شرايط
گيرد و خود حق تصرف  موكل مالك تصرف درآن چيز باشد كه براي آن وكيل مي بايد

  د. در آن را داشته باش
باشد، وكيل گرفتن او جايز  اشتهاگركسي خود حق تصرف در چيزي را ند بنابراين

، مانند ديوانه و كودك غير مميز كه هنوز رشد و عقل و تمييز ندارد، چون اينها  نيست
انند خود مستقيما در ملك  خود فاقد اهليت و شايستگي تكلف مي باشند، و نمي تو

تواند براي  و تمييز رسيده باشد مي ليبحد رشد عقكه  كودكي كنند، ولي خويش تصرف
كند،   كسي را وكيل ، وكيل بگيرد مثل اينكه كه سود و نفع محض او در آنها است چيزهائي 

براي او هبه و صدقه و وصيت را بپذيرد. ولي اگر اين تصرفات براي او ضرر محض 
ضرر و زيان آشكار و كه  قبول هبه و صدقه در صورتي وداشته باشند مثل طالق دادن 

  . حتمي داشته باشند، صحيح نيست

   وكيل شرايط 
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كه عاقل باشد پس اگر ديوانه و سفيه و كودك غير مميز باشد وكيل  وكيل آنست شرط
مميز و عاقل را وكيل  كودك  توان قرار دادن وي جايز نيست ولي بقول علماي حنفي مي

احاطه دارد و بعالوه عمرو   . دنيائي ركارهايكودكي مانند افراد بالغ ب قرار داد چون چنين 
 ص، مادرش را بعقد ازدواج پيامبر بوكالت از طرف مادرش »ام سلمه «فرزند ام المومنين 

  درآورد، در حاليكه او كودكي بود كه هنوز بسن بلوغ و احتالم نرسيده بود.

  كه محل وكالت است چيزي   موكل فيه = شرايط
باشد يا اگر مجهول است   شود، بايد براي وكيل معلوم ته ميگرف  برايش وكيل كه چيزي

ناشناخته باشد، مگر اينكه موكل بصورت  ادو ناشناخته است نبايد بطور مطلق و بسيار زي
خواهي برايم بخر.  كه مي مطلق اورا وكيل خودقراردهد مثل اينكه به وي بگويد: هرچيزي

د نيابت درآن پذيرفتني باشد يعني قابل شود باي گرفته مي كه براي آن وكيل واين چيزي
كه انسان  را انجام داد، پس وكالت براي همه عقودي  آن بتواننيابت باشد و به نيابت 

. مانند فروش و خريدن و اجاره واثبات  تواند خودش شخصاً انجام بدهد، جايز است مي
وطلب شفعه گيري آن و صلح  وام و يا تعيين چيزي يا داوري يا تقاضاي چيزي و پي

و رهن و قبول رهن و عاريه دادن يا گرفتن و ازدواج و طالق و اداره  قهوهبه و صد
  . ، خواه موكل خود حاضرباشد يا غايب و مرد باشد يا زن اموال

شتري داشت و او پيش  صكه مردي نزد پيامبر كرده است از ابوهريره روايت بخاري
فرمود، شتر اورا به وي بدهيد و  صبرآمد و شتر خود را تقاضا كرد و پيام صبرپيام

شتري پيدا نكردند كه مثل شتر خودش باشد بلكه هرچه بود از شتر   جستجو كردندكه
: اشكال ندارد شتري بوي بدهيد كه از شتر خودش  گفت صخودش بهتر بود. پيامبر

بهتر  : با من وفا كردي خدا با تو وفاكند يعني وام مرا بطوركامل و بهترباشد. آن مردگفت
كه  براستي بهترين شما كسي است« »إن خيركم أحسنكم قضاء« : گفت صپرداختي پيامبر

  . »دهد پردازد و بهتر از آنچه گرفته است باز پس مي را مي نيكوتر وام
آيدكه شخص حاضر سالم  كه صحيح است برمي : از اين حديث است گفته قرطبي

وي  كه شتربه ياران خود دستور داد  صتواند از جانب خود وكيل بگيرد، چون پيامبر مي
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گرفتن است در حاليكه حضرت محمد  را به طلبكار بدهند و اين عمل ايشان وكيل
كند كه  خودش نه بيمار بود و نه مسافر و اين حديث قول ابوحنيفه و سحنون را رد مي

كه مگر اين نيستگرفتن وي جايز  اگركسي خود حاضر و تندرست باشد وكيل  «اند  گفته 
  . و اين حديث بر خالف قول آنان مي باشد.»او راضي باشد  خصم و طرف دعوي

  كه وكالت در آنها جايز است چيزهايي  ضوابط
اند: هر  اند وگفته ، نهاده براي چيزهائي كه وكالت در آنها جايز است، ضوابطي فقها
آن وكيل  تواند براي انجام بتواند آن را انجام دهد مي شخصاكه انسان خودش  عقدي
  بگيرد.

توان به نيابت  باشند كه نمي ، اعمالي مي گرفتن براي آنها جايزنيست كه وكيل  چيزهائي
 انسانآنها را انجام داد مانند نماز و قسم خوردن و انجام عمل طهارت كه در اين حاالت 

تواندكسي را وكيل بگيرد، چون هدف از اين اعمال امتحان و آزمايش شخصي است  نمي
  يابد.  ن تحقق نمي با عمل ديگرا  ن هدف و غرضو اي

  و امانتدار است امين  وكيل 
، امين است  كه قبول وكالت آن راكرده است كامل شد، وكيل در چيزي وقت وكالت  هر

كند و بوقت تلف  و ضمانت آن را ندارد، مگر اين تجاوزكند و تعدي نمايد يا كوتاهي
   .)1(  ذيرفتني است، سخن او مانند هر اميني ديگر پ شدن

   ويبراي اقامه دع وكيل گرفتن
،  براي اقامه دعوي در اثبات وام يا ملكيت اعيان و ديگر حقوق بندگان گرفتن وكيل

خواه موكل مدعي يا مدعي عليه باشد، مرد يا زن باشد، خواه طرف دعوي راضي باشد يا 

                                         
بصورت  اكاال راكند پيش از آنكه بهاي آن را بگيرد ي بفروشد و آن را تسليم كاال را مانند اينكه كوتاهي  - 1

 اي بكارگيرد يا آن را در محل غيرمناسب و غير حرز بگذارد. مولف ويژه
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تواند خود  او مي سراضي نباشد چون اين داوري و اقامه دعوي حق خالص موكل است پ
تواند بر عليه  كند يا براي خويش وكيل بگيرد آيا در اقامه دعوي وكيل مي آن را تصدي

كرده است براي موكل خود  موكل خود اقراركند؟ آيا وكيل حق دارد مال راكه بدان حكم
  آورد: مبگيرد؟ پاسخ اين پرسشها را در پايين خواهي

  وكيل بر عليه موكل خود  اقرار كردن
، خواه در مجلس  وكيل بر عليه موكل در حدود و قصاص بهيچ وجه قبول نيست اقرار

. و اما اقرار او بر عليه موكلش درغير حدود و قصاص  قضاء و داوري باشد يا در غير آن
غير مجلس قضاء و داوري قبول نيست و درمجلس قضاء درآن  درباتفاق پيشوايان فقه 

اند اقرار او قبول نيست  ه فقهي بغير از ابوحنيفه گفتهگان كه پيشوايان سه اختالف است
گويد: اين اقرار جايز و قبول  كه ملك او نيست و ابوحنيفه مي چون اقرار در چيزي است

كرده باشدكه بر عليه او اقرار نكند و اعتراف به حق  موكل بروي شرط مگراينكهاست 
  طرف دعوي ننمايد. 

  باشد  وكيل براي دريافت نميوكيل در اقامه داوري است  كه كسي
 ، ريافت، براي قبض و د گمارده شده است  بوكالت به اقامه دعوي و داوري كه كسي

گيري و داوري  افتدكه شخص براي تقاضا و پي گاهي اتفاق مي ، چون وكيل نيست
، امين نيست و  ، و ليكن براي دريافت حقوق و قبض كفايت و صالحيت است داراي

مالي  ندتوا گويند او مي كه مي گانه فقهي بخالف علماي حنفي وايان سهاينست مذهب پيش
، دريافت نمايد، چون  كرده است راكه براي موكل خود بدست آورده است و اورا حاكم

، و تا زماني كه آن را نگيرد، داوري  دريافت اين حقوق جزو مخاصمه و داوري است
و دريافت نيز  قبضي شامل وكالت در شود، پس وكالت در داور نمي  پايان يافته تلقي

  .  هست

  براي استيفا و اجراي قصاص  گرفتن وكيل 
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.  گرفتن براي استيفا و اجراي قصاص است جمله مسائل مورد اختالف وكيل از
، مگر اينكه موكل خود حاضر باشد، پس اگر  گويد اين عمل جايز نيست ابوحنيفه مي

ن موكل صاحب حق است و شايد اگر حاضر ، چو توكيل جايز نيست اشد،موكل غائب ب
گويد جايز است  . مالك مي كند، پس با وجود اين شبهه جايز نيست باشد عفو وگذشت

اگر چه موكل حاضر هم نباشد و اصح دو قول شافعي و ظاهرترين روايت از احمد نيز 
  . استچنين 

  براي فروش  وكيل
بفروشد و بطورمطلق بدون  را وكيل خود ساخت تا چيزي را براي او كسي اگركسي

  اي وكالت را به وي واگذاركرد، اوحق ندارد كه ، يا فروش نقدي يا نسيه قيد بهاي معين
بفروشد، پس اگر آن را به بهائي  اي كاال را بكمتر از بهاي مثل آن يا بصورت نسيه

ورت شدند يا آن را بص كه در آن غبن بود و مردم بمثل آن مغبون و زيان ديده مي فروخت
كار با مصلحت موكل  ، اين فروش جايزنيست مگربرضاي موكل چون اين نسيه فروخت

كه وكيل برحسب  و معني وكالت مطلق آن نيست شودمنافات دارد پس بايد بوي مراجعه 
كه بصورت متعارف نزد تجار و  كند، بلكه بدينمعني است اراده و مشيئت خويش عمل

گويد در  ل فروش را انجام دهد. ولي ابوحنيفه ميكه سودمندتر باشد، براي موك بصورتي
حسب اراده خويش آن را بصورت نسيه يا حاضر و نقدي  رتواند ب اين صورت وكيل مي

شوند  كه معموال مردم بدان اندازه زيانمند نمي  يا بكمتر از بهاي مثل و مانند آن و بصورتي
.  معني وكالت مطلق اينستبفروشد، خواه به پول رايج آن شهر يا بغيرآن باشد. چون 

آيدكه انسان رغبت داردكه از بعضي ازملك خويش رهائي يابد، حتي  وگاهي پيش مي
كه وكالت بدون قيد و بصورت مطلق  اگربا زيان آشكاري هم باشد. اين در صورتي است

كه برحسب شرايط و  بيان شده باشد، ولي اگر وكالت مقيد باشد بر وكيل واجب است
كند، مگر در جهت سود  تار كند و حق نداردكه با شرايط و قيود او مخالفتقيود موكل رف
كه اشكال ندارد، بنابر اين اگر او را مقيدكرده بود بفروش در برابر بهاي معين  و نفع موكل 
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آن را بصورت نسيه بفروش  گفت واوآن را گرانتر و با مبلغ بيشتري فروخته بود، يا بوي 
  . يع و فروش صحيح است، اين ب و او نقدي فروخت

مخالفت در جهت مصلحت و منفعت موكل نباشد اين تصرف بنزد شافعي  اگر اين
باشد و براي علماي حنفي اين تصرف موكول برضاي موكل است كه اگرآن را  باطل مي

گويند: اگروكيل چيزي را  علماي حنبلي مي -.  بداند، صحيح است واال صحيح نيست وار
كرده و عادتاً مردم  كه موكل معين ، يا آن را به بهايي ي ازقيمت مثل آنخريد به بهاي بيشتر

ولي وكيل ضامن مبلغ  استشوند خريده بود، معامله صحيح  بدان مغبون و زيان ديده نمي
كمتري فروخت وكيل ضامن  اضافي است و دربيع نيز چنين است ولي اگر آن را به بهاي

شوند چه درخريد و چه   مردم بدان مغبون نميكه معموال كاهش است و اما مبلغي  مبلغ
  . نيست آندرفروش مورد عفو واقع شده و وكيل ضامن 

  چيزي را كه در آن وكيل است از خود براي خود بخرد وكيل
كردندكه چيزي را بفروش برساند، آيا جايز است آن را براي  اگركسي را وكيل دراينكه

 ايتواند آن را به بهاي بيشتري بر ويد او ميگ . امام مالك مي خويش بخرد، اختالف است
اند  خويش بخرد وامام ابوحنيفه وامام شافعي وامام احمد بنا به اظهر دو روايت از اوگفته

.  ، آن را براي خود بخرد و صحيح نيست وكيل حق ندارد چيزي راكه وكيل فروش آنست
ارزان بخرد وغرض  چون انسان بر حسب عادت حرص است بر اينكه براي خود اشياء را

كندكه كاالي او راگرانتر بفروشد و اين دو غرض با  كه وكيل تالش وهدف موكل آنست
  هم تضاد دارند.

  براي خريدن گرفتن وكيل  
وكيل است براي خريدن اگر مقيد بشروطي و قيودي باشد، بايد شرايط وقيود  كه كسي

شود يا مربوط ببهاي  ريده ميكند، خواه مربوط به چيزي باشدكه خ مراعات اموكل خود ر
  آن باشد. 
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كه ازاو نخواسته بودكه آن را بخرد، يا آن را بمبلغ بيشتر  اگر وكيل چيزي را خريد، پس
خواهد بود نه براي  او، اين خريد براي خود  كرده است ازآن خريده بودكه موكل تعيين

الي ندارد. عروه بارقي گفته بود، اشك :و اگر چيزي خريدكه بهتر از آن بودكه موكل موكلش
به وي ديناري داد تا يك قرباني ياگوسفندي برايش بخرد و او  صكه پيامبر گفته است

گوسفند و يك دينار را  يكي را بيك دينارفروخت و يك كه دوگوسفند خريد بدان دينار،
براي او دعاي خير و بركت در بيعش نمود و او بعدها  صكه پيامبر برد،  صبراي پيامبر

و ترمذي آن را  ابوداودبرد. بخاري و  خريد ازآن سود مي ن شد كه اگرخاك را ميچني
  اند.  كرده روايت 

به وكيل داد و چيزي را برايش توصيف  كه اگر مالك مبلغي اين روايت دليل برآنست و
كه بدان مبلغ آن را بخرد ولي وكيل دو چيز بدان صفت و شرح خريد، اين معامله  نمود،

تحقق يافته و وكيل چيزي برآن افزوده است وهمچنين  كلن هدف موصحيح است چو
گوسفند را بيك دينار بفروش و او آن را بدو دينار فروخت ياگفت  وكيل بگويد اين

گوسفند را بيك درهم بخر و او به نيم درهم خريد جايز و صحيح است نزد شافعيه نيز  آن
  ه است . كرد نقل »روضه« نووي در كه گونههمين طور است آن

اگر وكالت مطلق باشد وكيل حق ندارد، چيزي را ببهاي بيشتر از بهاي مثل آن بخرد يا 
آن را بمبلغي بخردكه زيان آن آشكار باشد، اگر مخالف اين رفتاركرد، اين معامله در وجه 

  شود.  ، بلكه خريد براي خود وكيل منعقد مي اجرا نيست لموكل نافذ و قاب

  عقد وكالت پايان
  پذيرد:  وكالت در صورتهاي زير پايان مي عقد

از دو طرف عقد وكالت بميرد يا ديوانه شود، چون زندگي و عقل از شرايط  يكي  -1
    شود. حادث شد، اين عقد باطل مي ديوانگيوكالت هستند، پس هرگاه مرگ يا 

عمل مقصود و مراد از وكالت پايان يابد چون بعد ازانجام عمل مورد نظر ديگر  -2
  دهد.  كالت معني خود را از دست ميو
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شود اگرچه وكيل از آن  كند وكالت باطل مي موكل وكيل خود را عزل درصورتيكه  -3
كه بعد ازعزل در دست  و اين بنزد شافعي و حنابله است وآنچه -هم اطالع نداشته باشد 

وكيل از  كه گويند الزم است ولي علماي حنفي مي  -باشد ماند بصورت امانت مي كيل ميو
از عزل خويش اطالع پيدا  ازاينكهعزل خود اطالع پيدا كند تا اين عقد پايان يابد و پيش 

  . باشد در همه احكام كند تصرف او مانند تصرفات پيش از عزل مي
كند در اينصورت اطالع موكل يا حضور او شرط نيست  خود خود را عزل وكيل  -4

  تا موكل متضرر نشود. اند كرده علماي حنفي اين مطلب را شرط 
  شود.  محل وكالت است از ملك موكل خارج شود ديگر وكالت باطل مي كه چيزي -5

  عاريت

كه اسالم آن را مورد تشويق و ترغيب قرار داده  يكي ازاعمال نيكوئي است عاريت  

θçΡ#)...+ فرمايد: است خداوند مي uρ$ yès? uρ ’ n? tã Îh�É9 ø9$# 3“uθ ø) −G9 $# uρ ( Ÿω uρ (#θçΡ uρ$ yès? ’ n? tã ÉΟøOM}$# 

Èβ≡ uρô‰ ãè ø9 $# uρ...∩⊄∪_ ]:كنيد و در انجام  همديگر را در خير و نيكي و تقوي ياري« ].2 املائدة
  . »گناه و تجاوز و ستم همياري نكنيد 

  عاربت بهاسبي را از ابوطلحه  صدرمدينه فزع و ترسي پيش آمد، پيامبر : گفت انس
ما رأينا من شئ وإن وجدناه « : گفت  و چون برگشت كه ، نام داشت و برآن سوار شد گرفت
  .  »چيزي نديديم اگرچه اين اسب بسيارسبك رو بود ما«  »لبحرا

براي غير  ااند: عاريت يعني اينكه مالك منافع ملك خويش ر گفته در تعريف آن  فقها
  گرداند.  خود بدون اخذ عوض مباح 

  شود؟ چيزي موجب انعقاد عقد عاريه مي چه
  شود، خواه اقوال يا كردار باشد.  كند موجب انعقاد آن مي كه داللت برآن  زي چي هر

   عاريه شرايط 
  و تبرع را داشته باشد. يرعاريت دهنده بايد اهليت انجام اعمال خ -1



  2131     بيع (داد و سند و معامالت)
  

  

شود، بايد اصل آن قابليت آن داشته باشد كه مورد  كه به عاريت داده مي چيزي -2  
  ين نرود، و پس از استفاده باقي بماند.استفاده قرارگيرد و اصل آن از ب

    باشد.  شود، بايد مباح مي رفتهگ بت كه بعاب بهره و سود بردن و استفاده از چيزي -3

  گرفته شده يا به اجاره دادن آن  كه بعاريت دادن چيزي عاريه
گرفته است بديگري  تواند چيزي راكه بعاريه  گويند: مستعير مي و مالك مي ابوحنيفه

،  در اثر استعمال چيزدهد، اگرچه مالك اجازه نداده باشد مشروط برآنكه آن عاريه 
  اختالف و تفاوت پيدا نكند. 

تواند خود ازآن  ، مستعير مي گرفت كسي چيزي را عاريه  گويند: وقتي حنبلي مي علماي
 كه جانشين او است و حق به اجاره دادن و عاريه دادن آن را ندارد  كند يا كسي استفاده 

  .  و اجازه مالك نمگر به اذ
بدون اجازه مالك آن را بعاريه داد و نزد مستعير دوم تلف شد مالك  اگر مستعير

، چون اوآن را گرفته  تواند هركدام را ضامن بداند و سرانجام ضمانمت بر دومي است مي
برعهده او است  ضمانتاست وضامن آن بوده و دردست او تلف شده است پس 

  كند.   چيزي را از غاصب غصبكه  مانندكسي

  تواند از اين عمل برگردد  اعاره دهنده و عاريت دهنده است مي كه كسي  
تواند چيز به عاريت رفته را، پس بگيرد،  ، هر وقت بخواهد مي يا عاريت دهنده معير

و زيان مستعير نشود. اگر در استرداد آن ضرري براي مستعير باشد،  ضررمادام كه سبب 
  ي مهلت بدهد تا از ضرر درامان باشد و بتواند از ضرر پرهيز كند. بايد بو

  كه عاريه گرفته شده است برگردانده شود   كه اصل چيزي است  واجب
گرفته است و از آن استفاده مباح نموده   راكه بعاريت چيزيمستعير واجب است  بر

.βÎ) ©!$# öΝä¨+ فرمايد: ، آن را بصاحبش برگرداند، چون خداوند مي است ã� ãΒù' tƒ βr& (#ρ –Šxσ è? 
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ÏM≈uΖ≈tΒF{ $# #’ n<Î) $ yγÎ=÷δ r&...∩∈∇∪_  :كند كه امانات را بصاحبش  خداوند بشما امر مي«]. 58[النساء
  . »برگردانيد

امانت را « »أد االمانة إلى من أئتمنك وال تخن من خانك« : گفت  صامبرپي گريد ابوهريره 
ت سپرده و شما را امين دانسته است و خيانت مكن كه آن را بتو به امان بكسي برگردان 

ترمذي بيرون  و. اين حديث را ابوداود  » كه نسبت بتو مرتكب خيانت شده است بكسي
. بروايت ابوداود  آورده و ترمذي بصحت آن راي داده و حاكم نيزآن را حسن دانسته است

 : گفت صندكه پيامبرا كه آن را صحيح دانسته است از ابوامامه روايت كرده و ترمذي
كه اصل عاريه اگر مانده باشد، بصاحبش برگردانده شود  واجب است« »العارية مؤداة«

  .  »اند اگر تلف شود بايد قيمت آن پرداخت گردد گفته بعضي

  دارد  نفعرساند و براي مستعير  كه بمعير ضرري نمي چيزي دادن عاريه 
كند از كوبيدن ميخ چوبي  ه خود را منعكرده است از اينكه انسان همساي نهي صپيامبر

، از  در ديوارش مادام كه ضرري براي ديوار نداشته باشد. يا نهادن تير چوبي بر ديوارش
 »اليمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره« : گفت صكه پيامبر ابوهريره روايت شده

ار وي بكوبد يا تير هيچكس از شما همسايه خود را منع نكند از اينكه ميخ چوبي در ديو«
بينم كه از اين ميخ چوبي  : چرا شما را مي گفت . ابوهريره  »چوبي بر ديوارش نهد

هاي شما مي  پذيريد، بخداي سوگند، آن را در ميان شانه هستيد وآن را نمي گردان روي
  .  . بروايت مالك اندازم هاي شما مي كوبم و آن را يعني تير چوبي را بميان شانه

تير  نهادنكوبيدن ميخ و  اند كه آيا اجازه دادن  معني حديث اختالف كرده در علما
  ؟  چوبي بر ديوار همسايه واجب است يا سنت و مندوب و پسنديده است

در اين باره دو قول دارد و اصحاب مالك نيز دو قول دارندكه اصح آنست  شافعي
شافعي  ومنه واجب و قول د دانند براي ندب است ابوحنيفه و كوفيان نيزآن را مندوب مي

و ياران مالك وجوب است كه امام احمد و ابوثور و اصحاب حديث نيز برآن هستند و 
گويند بظاهر حديث  دانند مي كه آن را مندوب مي ظاهر حديث نيز چنين است وكساني

گردان هستيد و  روي آن: چرا از  اند و ابوهريره گفت شود عمل كرد و توقف كرده نمي
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.  اندازم هاي شما مي اريد كه تير چوبي را بر ديوار شما بگذارند و اهللا آن را برشانهگذ نمي
اند، نه معني وجوب را و اگر  از آن معني ندب فهميده صرساند كه ياران پيامبر و اين مي

  . بودند و خدا داناتر است گردان نمي همگي از آن روي دانستند ميآن را واجب 
حكم   ير سودمند باشد و براي معير زيان نداشته باشد، همينكه براي مستع هر چيزي و

، و اگر صاحب ديوار ممانعت كند حاكم  كردن آن براي معير حالل نيست  را دارد و منع
  دهد.  دستور مي نبدا

كه ضحاك بن قيس درسرزميني جوي  كرده است چون مالك از عمر بن خطاب روايت 
كه محمد بن مسلمه مانع  د بن مسلمه عبوردهد،خواست آن را از زمين محم كشيد ومي مي

منفعت داردكه زمين تو  توكني و حال آنكه براي  : تو مرا ازآن منع مي گفت شد، ضحاك
كرد.  خورد و براي آن زيان هم ندارد؟ باز هم محمد آن را منع در اول و آخر از آن آب مي

ا خواند و بوي دستور : عمر خطاب محمد ر گفت ضحاك در اين باره با عمر خطاب سخن
كه  دادكه مانع او نشود. محمد اصراركرد بر اينكه نگذارد. عمرگفت برادرت را از چيزي

. عمر  گذارم . محمد گفت نخير نمي رساند و ترا زياني ندارد منع مكن بوي نفع مي
: بخداي سوگند او بايد اين جوي را از زمين شما بگذراند ولو اينكه از  گفت خطاب

ضحاك جوي خويش ازآنجا عبوردهد و ضحاك  ستور داد كهذرد و عمر دشكمت بگ
:  گفت كه كرد. و حديثي هم از عمرو بن يحيي مازني و از پدرش آمده است  چنين

عبدالرحمن بن عوف جوئي داشت كه درباغ و بستان پدرم بود وخواست آن را بناحيه 
نع او گشت و در اين باره با كه صاحب بستان بود، ما جدم كند و ديگر از بستان منتقل 

كرد كه عبدالرحمن جوي خود را تغيير مكان دهد و   . او حكم گفت عمر خطاب سخن
بسخن صاحب بستان اهميت نداد. و اينست مذهب شافعي و احمد و ابوثور و داود و 

، چون  گويند چنين حكمي روا نيست ولي ابوحنيفه و مالك مي . يثجماعتي از اهل حد
  گذشت راي اول را ترجيح  كه  شود و احاديثي  باري نيست و بدان حكم نميدرعاريه اج

  دهند .  مي

  به عاريه ضامن است  مستعير نسبت
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، خواه  شد، اوضامن آن است لف، وعاريه ت گرفت مستعيرعاريه را تحويل هرگاه
كرده يا نكرده باشد و اينست راي ابن عباس و عايشه و ابوهريره و شافعي و  كوتاهي

  سحاق. ا
هر « »على اليد ما أخذت حتى تودي« : گفت  صكه پيامبر در حديث سمره آمده است

. علماي حنفي  »است تا اينكه آن را بصاحبش برگرداند گرفته كه دستي ضامن چيزي است 
 صكوتاهي و تقصير كند چون پيامبر باشد كه  گويند مستعير وقتي ضامن مي ومالكي مي

 هك  كسي« »ضمان، وال المستودع غير المغل ضمان ستعير غير المغلليس على الم« فرمايد: مي
چيزي را عاديه بگيرد و مرتكب خيانت نشود ضمانتي بعهده ندارد وكسي كه چيزي را 

. دارقطني آن را بيرون آورده  »گرفته و مرتكب خيانت نشود ضمانتي بعهده ندارد بوديعه 
  . است

    الوديعه

. چيزي راكه انسان نزد  گرفته شده است آن را رها كرد،ء يعني  از ودع الشيي وديعه
اند چون  كند، وديعه ناميده گذارد تا آن را برايش حفظ و نگهداري كند و مي كسي ترك مي

  كند.  آن را نزد او رها مي
كه درخود  كسي  ، هردو جايزهستند، قبول و ديعه براي نهادن يا وديعه خواستن وديعه

- كه قبول كرد بروي  ، آنوقت بيند، مستحب و پسنديده است قدرت نگهداري آن را مي
  ، آن را نگهداري كه آن را در جاي مناسب و امين حرز مناسب آن واجب است -مودع  

كه هرگاه صاحبش آن را  باشد و بروي واجب است كند. وديعه نزد مودع امانت مي

βÎ*sù z÷...+ ، آن را به وي برگرداند. خداوند گويد: خواست ÏΒr& Νä3àÒ ÷èt/ $VÒ ÷èt/ ÏjŠxσ ã‹ù=sù “Ï% ©!$# 

zÏϑ è? øτ$# …çµ tFuΖ≈tΒr& È, −Gu‹ø9 uρ ©!$# …çµ −/u‘...∩⊄∇⊂∪_ ]:هرگاه يكي ازشما يكي ديگر را امين «]. 238 البقرة
كه امين دانسته شده است امانت را بصاحبش  دانست و چيزي را به وي سپرد اين شخص

 : . و قبال نيز حديث»ه باشد و مرتكب خيانت نشودو از پروردگارش تقوي داشت رگرداندب
  . كرديم  را بيان» أد االمانة إلى من ائتمنك...الخ«
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  در وديعه  ضمانت
ضمانت بعهده ندارد مگر  -مودع  -چيزي نزد وي بوديعه نهاده شده است  كه كسي

كه   و تقصيركند، يا نسبت بوديعه مرتكب جنايت شود، بعلت همان حديثي كوتاهي كه اين
در باب عاريه از دارقطني روايت شد. بروايت عمرو بن شعيب از پدرش و از جدش 

او نهاده شد،  نزداي  هركس وديعه« »من أودع وديعة فالضمان عليه« : گفت صپيامبر
كرده  كه بيهقي روايت . در حديثي كرده است . ابن ماجه آن را روايت »ضمانتي بعهده ندارد

كه امين شمرده شده و امانت را  كسي« »ضمان على مؤتمنال « : كه است آمده است
  . »گرفته است ضمانتي بعهده ندارد بعهده

اي بود و كيسه سوراخ شده بود و وديعه  كه در كيسه  اي باره وديعه ابوبكر در حضرت
  . كرد باينكه ضمانتي بعهده مودع نيست  تلف شده بود حكم

را نزد ابوبكربن عبدالرحمن بن حارث بن بن الزبير مالي از اموال بني مصعب  عروه
يا بعضي از آن دچارآسيب شده بود عروه به وي خبر داد  مالهشام بوديعت نهاده بود، آن 

:  . ابوبكر گفت اي و امين هستي ، چون تو امين دانسته شده كه ضمانتي بعهده شما نيست
كه امانت من   قريش بگوئيبايستي آن را به  كه ضمانتي بعهده ندارم وليكن نمي  دانستم مي
  .  و بازپرداخت قضا كرد، سپس مالي را فروخت و آن امانت را  شده است ايعض

  سوگند خوردنش مورد قبول است  با )1(مودع سخن
شده است اگر سوگند  لف، ت مودع ادعاكردكه وديعه بدون تعدي وكوتاهي وي هرگاه

ايم  كه ازآنان آموخته كساني تمامگويد  . ابن المنذر مي يادكند سخنش مورد قبول است
كرده بود و  اجماع دارند بر اينكه اگر مودع مال وديعه را در جاي مناسب و حرز نگهداري

  شود.  او پذيرفته مي .سخن ، سپس مدعي شدكه ضايع و تلف شده است

  سرقت رفتن وديعه ادعاي

                                         
  . چيزي نزد وي بوديعت نهاده شده است كه كسي بمعنياسم مفعول است  مودع  - 1
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كرد كه او وديعه را اگركسي ادعا : “ كه مختصر الفتاوي از قول ابن تيميه آمده است در
كرده است و وديعه بسرقت رفته و مال او باقي مانده است  همراه مال خود نگهداري مي

  نيست و او ضمانت آن را بعهده دارد. لسخن او قبو
اي در نزد او از بين رفته و مالش مانده است عمر بن  كه وديعه مالك مدعي شد، انس

  او قرار دارد.  خطاب او را ضامن دانست و ضمانت را بعهده

   شدبميرد در حاليكه وديعه ديگري پيش او با كه كسي
اي پيش او بوده است ولي ازآن خبري نبود و  مرد و ثابت شدكه وديعه اگركسي

گردد. هرگاه  موجود نبود، اين وديعه وامي است بر او كه بايد از ماترك او بازپرداخت
اقرار شده  اي كه درآن بوجود وديعه اي نزد او يافته شد بخط خودش كسي مرد و نوشته

شود، نوشته درست مانند اقرار بزبان  بود، اين نوشته مورد اعتماد است و بدان عمل مي
  ، مشروط بر اينكه خط او شناخته شود.  است

 ستدن مال ديگران بزور : غصب

$+ : كريم آمده است قرآن در ¨Βr& èπ oΨ‹Ï ¡¡9$# ôMtΡ%s3sù tÅ3≈|¡ yϑÏ9 tβθ è=yϑ÷è tƒ ’ Îû Ì� óst7ø9 $# ‘NŠu‘r' sù ÷βr& 

$ pκz:‹Ïãr& tβ%x. uρ Νèδu !# u‘uρ Ô7Î=̈Β ä‹è{ ù' tƒ ¨≅ä. >π uΖŠ Ïy™ $Y7óÁ xî ∩∠∪_  :اماكشتي مال «]. 79[الكهف
، چون  كردند، من خواستم آن را معيوب نمايم آن در دريا كار مي وسيلهبينواياني بود كه 

  .»گيرد م را بزور و غصب ميكشتيهاي سال پشت سر ايشان پادشاهي است همه
يعني اينكه شخص حق ديگري را بگيرد و بزور و ظلم برآن استيال يابد و بزور  غصب

  .)1(آن را بستاند

                                         
، دزدي است و اگر آن را بجنگ و نزاع بگيرد،  آنمال بطور پنهاني از جاي مناسب و حرز مثل  فتنگر - 1

خدا و رسول است و اگر بر آن استيال يافت و گرفت اختالس است و اگر چيزي راكه بر  بامحاربه 
  . مولف كند خيانت است آن امين شمرده شده تصرف
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 Ÿωuρ+ گناهكار است خداوند گويد: كه حرام است و مرتكب غصب  غصب آنست حكم

(# þθ è=ä. ù' s? Νä3s9≡uθ øΒr& Νä3oΨ ÷� t/ È≅ ÏÜ≈t6ø9 $$ Î/...∩⊇∇∇∪_ ]:امرال همديگر را در بين خود بناحق «]. 188 البقرة
  .  »و باطل مخوريد

بخاري ومسلم آن را  بود و صكه آخرين خطبه حج پيامبر  حجه الوداع در خطبه  -1
إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في « : اند آمده است روايت كرده

مالهاي شما و آبروي شما برشماها  وما خونهاي ش براستي« »شهركم هذا، في بلدكم هذا
كه بخون ومال و آبروي و ناموس همديگر تجاوز كنيد  حرام است يعني برشما حرام است

  كه هرگونه تجاوزي در اين روز و در اين ماه و در اين  همانگونه
و اين شهر براي همه  ماهكه اين روز و اين  حرام است و همانگونه  شهر بر شما
  . » ن و مال ناموس همه نيز محترم استمحترم است خو

ال يزني الزاني حين « : گفت صاندكه پيامبر كرده و مسلم از ابوهريره روايت بخاري  -2
يزني وهو مؤمن، وال يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن، وال يسرق السارق حين يسرق وهو 

كسي كه مرتكب « »وهو مؤمن مؤمن، وال ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها
شود، در حين ارتكاب اين جرم ايمان ندارد، چون اگر ايمان داشته باشد، ازآن  زنا مي

كه مرتكب شرابخواري و دزدي و نبودن مال ديگران  كسي كند و همچنين دوري مي
شود، در حين ارتكاب اين اعمال او مومن نيست چون ايمان انسان را از ارتكاب جرم  مي

  . »دارد باز مي وگناه
ال يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا «:  گفت صسائب بن يزيد از پدرش پيامبر بروايت  -3

هيچكس ازشما كاالي برادر ديني «» والالعبا، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه
كسي ازشما عصاي برادرش را برداشت  خودش را نه بجدي ونه بشوخي نگيرد و هرگاه

 و. احمد و ابوداود آن را بيرون آورده و ترمذي آن را بيرون آورده  »رداندآن را بوي برگ
  . حسن دانسته است
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ال يحل مال « : كه رسانده و نسبت داده است  صاز طريق انس به پيامبر دارقطني  -4
مال مسلمان براي ديگري حالل نيست مگر برضاي خاطر « »امرئ مسلم إال بطيبة من نفسه

  .»و طيب نفس او
هركس مال برادر ديني خود را بزور بگيرد خداوند آتش  «كه  حديث آمده است در  -5

: اي رسول اهللا  گفت كند يكي كند و بهشت را برايش حرام مي دوزخ را بروي واجب مي
چوب  - اي ازچوب اراك  اگرچه آن مال اندك هم باشد؟ فرمود حتي اگر هيزمي و شاخه

  .»هم باشد - كردن  مسواكمخصوص 
من ظلم شبرا من « : گفت صاند كه پيامبر كرده بخاري و مسلم از عايشه روايت -6

هركس باندازه يك وجب و بدست از زمين بمردم «» االرض طوقه اهللا من سبع أرضين
  . »اندازد كند خداوند از هفت طبقه زمين بگردن وي طوق مي ظلم

  در زمين مغصوب  كاري يا ساختمان سازي  زمين يا نهال  كشت
كند، زراعت وكشت ازآن صاحب زمين است و غاصب  زمين غصبي را كشت هركس

درو نشده باشد ولي اگرمحصول   كه زرع و كشت حق ادعاي هزينه را دارد اين وقتي است
بود، صاحب زمين تنها حق اجاره ومزد زمين را دارد نه محصول را. اگركسي  درو شده

، از  كاشته است كه آنچه او واجب استكاشت يا ساختمان ساخت بر درزمين غصبي نهال
 كه كند. درحديث رافع بن خديج آمده است زمين بكند و آنچه ساخته است ويران 

هركس « »من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شئ، وله نفقته« : گفت صپيامبر
راعت ، چيزي از ز كند بدون اجازه و اذن آنان درزمين ديگران چيزي بكارد و كشت

  .  »كند طالبهوكشت از آن او نيست و او حق دارد هزينه خويش را م
كه آن را حسن دانسته است و احمد  حديث را ابوداود و ابن ماجه و ترمذي اين

.  ام اند. و احمدگفته اين حكم را از روي استحسان و برخالف قياس برگزيده روايت كرده
من أحيا «:  گفت صپيامبر كه اند، هبيرون آورد ابوداود و دارقطني از حديث عروه بن الزبير

هركس زمين موات و باير را آباد كند مال او است « »أرضا فهي له وليس لعرق ظالم حق
اي بكارد حقي ندارد يعني عمل بظلم و ريشه ظلم ايجاد  كه بظلم و غصب ريشه وكسي
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ه من خبردادكه دومرد اين حديث را برايم نقل كرده است ب كه كسي : فت. اوگ »كند حق نمي
 صكاشته بود، پيامبر بردندكه يكي ازآنها در زمين ديگري نخلي  صداوري را نزد پيامبر

نخل دستور دادكه نخل خويش  احبكرد باينكه زمين ازآن صاحب زمين است وبص حكم
زد و آن نخل را  كه صاحب خرما با تبر ريشه نخل را مي : من خود ديدم را بكند. اوگفت

  كامال ريشه دوانده و تناور شده بود.  از ريشه وحال آنكه آن نخلكند  مي

  ، حرام است  كه غصب شده است و بهره بردن از چيزي انتفاع
كه غصب  عمل غصب حرام باشد، استفاده و انتفاع از مغصوب يعني چيزي كه مادام

 كه باشد نيز حرام است و رد و برگشت دادن آن چيز غصب شده بهرشكل و بهرصورت
، واجب  با رشد و نمو آن مكه ازآن پديد آمده وتوا ، اگرموجود باشد، همراه با چيزي شده
  باشد، خواه از آن جدا شده باشد، يا بدان متصل باشد. مي

اي باشدكه به وسيله غاصب حامله شده باشد بعضي از علماء  مغصوب بگونه اگر
 ص. در حديث سمره از پيامبر به اند بايد بين مالك و غاصب تقسيم شود مانند مضار گفته 

كه آن راگرفته  هركس ضامن چيزي است« »ما أخذت حتى تؤديهعلى اليد « : آمده است
اند  . احمد و ابوداود و حاكم آن را صحيح دانسته »است تا اينكه آن را بصاحبش برگرداند

  . تو ابن ماجه آن را بيرون آورده اس
كه مثل آن يا قيمت آن را بپردازد،  ، تمغصوب هالك شد برغاصب واجب اس اگرمال

  . گرفته باشد يا به وسيله يك آفت آسماني خواه اين تلف شدن به وسيله اوصورت
كردن و  يمانهكه قابل پ كاالها و حيوان و غيرآن را از چيزهائي گويند:  مالكيه مي علماي

  د. باش كردن نيستند اگربعد ازغصب تلف شدند غاصب ضامن قيمت آنها مي وزن
گويند: هركس چيز غصب شده را نابودكند، يا تباه سازد،  حنفي و شافعي مي علماي

عدول از آن  صورتضمانت مثل آن را بعهده دارد، مگراينكه مثل آن پيدا نشودكه در اين 
  . جايز است

كردن باشد هرگاه بعد از غصب  كه قابل پيمودن و وزن اتفاق دارند بر اينكه چيزي و
رد اگرموجود باشد، چون خداوند ب ضمانت مثل آنها را بعهده داتلف شدند، غاص
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  .  » كرده است كه بر شما تعدي كنيد آنگونه كرد بروي تعدي هركس بر شما تعدي« ].194
، بعهده غاصب است هر  و تكاليف برگشت دادن چيز غصب شده بصاحبش هزينه

كاهش بوجود آمده باشد، واجب است كه غاصب  ، اندازه باشد. هرگاه در چيز غصب شده
كاهش دراصل آن چيز پديد آمده باشد يا در  كاهش را بپردازد، خواه آن  قيمت وبهاي آن

  . صفت آن

  از مال  دفاع 
كه ازمال خود دفاع نمايد، اگركسي بخواهد آن را بربايد يا ازوي  تواجب اس برهركس

و دردفاع بايد نخست از وسايل ساده و بطور ساده استفاده شود  ايد،بگيرد بايد دفاع نم
كند، حتي اگربجنگ  اگر سودمند واقع نشود، از وسايل سختتر و شيوه سختتر استفاده

تل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو من ق« : گفت  صوكشتارهم برسد. چون پيامبر
در برابردفاع از  هركس« »شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد

. »كشته شود او شهيد است و اجر شهادت دارد مال و جان و دين و خانواده و ناموسش 
  اند. كرده بخاري و مسلم و ترمذي آن را روايت

  را نزد ديگري يافت او بتصرف آن سزاوارتر است  دخو مال  هر كس
،  ، او بتصرف درآن سزاوارتر است مالك چيزغصب شده خود را نزدكسي يافت هرگاه

كه آن را فروخته  حتي اگرشخص آن را از غاصب هم خريده باشد، چون غاصب وقتي
ه براي ، دراين صورت خريدار پولي راك صحيح نيست بيع، مالك آن نبوده و عقد  است

  ، بايد از غاصب مسترد دارد و از او پس بگيرد.  خريد آن پرداخته است
من وجد عين ماله عند «:  گفت صاند كه پيامبر كرده و نسائي از سمره روايت ابوداود

هركس اصل مال خود را نزدكسي يافت او بتصرف « »رجل فهو أحق به، ويتبع البيع من باعه
كند و بهاي پرداختي را  يد به فروشنده غاصب مراجعين درآن سزاوارتر است و مشتري با

  . »از او پس بگيرد
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  در قفس  گشودن 
اي باشد و آن را رم بدهد او ضامن است و  در قفسي را بگشايد كه درآن پرنده هركس

اند درباره اينكه اگركسي در قفس راگشود و پرنده پروازكرد يا زانوبند شتر  كرده  اختالف
. مالك و  گويد بهيچ وجه بر وي ضمانتي نيست : ابوحنيفه گريخترا بازكرد و شتر

احمدگويند براو ضمانت است خواه بعد ازگشودن درقفس يا باز كردن زانوبند فراركنند يا 
: بنا به قول قديم مطلقاً  مدتي بعد بيرون روند. از شافعي دو قول روايت شده است

له بعد ازگشودن بگريزد ضمانت بر او ضمانتي بعهده ندارد و در قول جديد اگربالفاص
  كند سپس پروازكند او ضمانتي بعهده ندارد.  مدتي توقف واگرواجب است 



 

  طفل سر راهي يا گمشده گمنام لقيط=

گم كرده و   كه راه  شود يا كسي كه در خيابان يافته مي لقيط يعني طفل وكودك غيربالغي
  . نسب او شناخته نيست

، يعني اگر يكي از آن  كفايه است شتن و نگهداري آن فرضكه بردا حكم لقيط آنست
اال همه مردم آن ناحيه  افتد و گناه آن از گردن همه مردم آن ناحيه مي نگهداري كرد، 

گم شده و ضايع باشد و  كه  كه نگهداري از هر چيزي مسوول آن هستند. همانگونه
، موجب  گذاشتن آن دكردن و بحال خو سرپرستي نداشته باشد، فرض است زيرا رها

گردد، به  كشور و قلمرو اسالم يافته كه لقيط در گردد و مادام تباهي و ضايع شدن آن مي
  شود. مسلمان بودن وي حكم مي

  ؟ تر است براي سرپرستي از لقيط كسي شايسته چه
يابد اگر آزاده و عادل و امين و رشيد و عاقل باشد او براي  كه لقيط را مي كسي

به تعليم و پرورش او بپردازد و تعليم و  كه  تر است و بر او است وي شايستهسرپرستي از 
كه سنين بن  كرده است  ، سعيد بن منصور درسنن خود روايت تربيت او واجب است

) يافتم و او را پيش عمربن خطاب بردم و معرف من  كودكي اي ( : من لقيطه گفت جميله 
: آيا چنين  . عمر گفت ن مرد درستكاري است: اي امير مومنان سني گفت به عمرخطاب

را با خود ببر و او آزاد است نه بنده و تو  : پس او گفت . لذا عمر : آري گفت است؟
. و در روايتي  سرپرستي و واليت بر او را بعهده داري و هزينه زندگشين بعهده ما است

  كه هزينه شير دادن بوي بعهده ما است. آمده است
شود  در دست شخص فاسق يا مبذر و باد دستي بود، از او گرفته مي اگر چنين لقيطي

  كار تربيت و پرورش او را بعهده بگيرد.  و بايد حاكم
  او هزينه لقيط و نفقه 

اگر با وي  شود و آن بروي هزينه مي اگر همراه لقيط مالي باشد و با وي يافته شود از
د، چون بيت المال براي حوايج و نيازهاي باش المال مي مالي يافته نشود، هزينه او از بيت

كه از حال او اطالع داشته باشد  كسي المال ميسر نباشد، بر هر . اگر از بيت مسلمين است
را بدهد، چون اين عمل نجات و رهائي او از هالكت و  كه نفقه و هزينه او واجب است
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مگر اينكه قاضي بدان كرد،  المال مطالبه نخواهد تباهي است و او اين هزينه را از بيت
كند و اگر حاكم  كه در اينصورت حق دارد آن را مطالبه اش را بدهد كه او نفقه كند، حكم

  آيد. بدان اجازه نداده باشد، اين هزينه و نفقه او تبرع و خيريه بحساب مي
  لقيط  و ماترك  ارث

ماترك او ، ارث و  هرگاه لقيط مرد و ارثي و ماتركي از خود گذاشت و وارثي نداشت
. كسي كه  المال است آن بيت كشته شود خونبهاي او نيز از المال است و اگر آن بيت از

  آن او نيست. كرده وارث او نيست پس ارث از لقيط را پيدا
  ادعاي نسب لقيط

شود  ، لقيط به وي ملحق مي كس لقيط را به خود نسبت دهد، خواه مرد باشد يا زن هر
قيط از او ممكن باشد، چون اين عمل بسود و مصلحت لقيط مشروط براينكه پيدا شدن ل

او براي مدعي ثابت   است بدون اينكه بكسي ضرري برساند، در اينصورت نسب وارث
كه بر  كسي است از آن كنند، او شود. اگر بيش از يك نفر ادعاي نسبت وي بخود مي

و بينه نداشته باشند يا همه گواه  كند و اگر هيچكدام  گواه داشته و اقامه بينه  ادعاي خويش
كه نسبت را به  كنند گواه و بينه داشته باشند، لقيط را بر قيافه شناسان عرضه مي آنان 

دهند، هرگاه قيافه شناسي بدان حكم كرد و او مردي مكلف  وسيله مشابهت تشخيص مي
  . افه شناسي بود حكم او قبول استتجربه در قي و عادل و با

پيش من آمد درحالي كه  صكه يك بار پيامبر ت شده استاز حضرت عايشه رواي
ألم تري أن مجززا المدلجي «:  درخشيد و گفت اش مي سرور و خوشحالي از خطوط چهره

نظر آنفا إلى زيد وأسامة وقد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه االقدام بعضها من 
و اسامه نگريست در حاليكه روي و كه مجزز مدلجي اكنون به زيد  بيني مگر نمي« »بعض

: بعضي از اين پاها با بعضي  سر خود را پوشانده بودند و تنها پاهايشان پيدا بود وگفت
  اند. كرده بخاري و مسلم اين روايت را نقل .»نسبت دارند و از همديگرند

كنند و قرعه بنام  كشي مي و اگر قيافه شناسي ممكن نشد، مدعيان بين خود قرعه
گويند: درباره نسب لقيط به قيافه شناسي و  . حنفيه آن او است درآمد، لقيط ازهركس 

گردد، هرگاه جماعتي در ادعاي انتساب كودكي بخود با هم مساوي باشند  قرعه عمل نمي
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برد و همه آنان با  و مشترك بين آنان باشد او از همه آنان چون يك فرزند كامل ارث مي
  ند. چون پدر يكي بيش نيست.گير يهم از او ارث يك پدر م



 

 يافته شده غير از انسان =)1(لقطه

كه در معرض هالك و تباهي باشد و مالك آن شناخته نشود،  هرمال پاك و معصومي
كه حيوان نباشد و اما چنين حيواني  شود، شتر بر چيزي اطالق ميشود و بي لقطه ناميده مي

  نامند. گمشده مي را ضاله يعني حيوان 
 اند واجب است برخي گفته كه نگهداري آن مستحب است و برخي  آنست  حكم لقطه

شود،  كه تلف نمي آن اطمينان داشته باشد كه يابنده از اند: اگر لقطه در محلي باشد گفته
كه چنين نباشد  محلي باشد كند. ولي اگر در كه آن را بردارد و نگهداري   مستحب است

كند و اگر در خود طمع در آن را سراغ داشته باشد،   كه آن را نگهداري  بر او واجب است
اي است كه آزاده و بالغ و عاقل باشد،  باره يابنده نگهداريش حرام است و اين اختالف در

كه لقطه  ، مكلف نيست  حتي اگر مسلمان هم نباشد، ولي غير آزاده و كودك و غير عاقل
كه از زيد  نگهداري لقطه روايتي استكند. اصل و دليل بر داشتن و   را بردارد و نگهداري
باره لقطه سوال  آمد و از ايشان در ص: مردي بحضور پيامبر گفت كه  بن خالد آمده است 

اعرف عفاصها ، ووكاءها ، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإال شأنك بها «كه فرمود:   نمود:
ة االبل؟ قال: مالك ولها معها قال: فضالة الغنم؟ قال: هي لك أو الخيك أو للذئب قال: فضال

كه  كيسه و ظرفي فرمود: « »سقاؤها وحذاؤها وترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها
،  كه دهنه آن بدان بسته شده است گمشده و يافته شده درآن قرار دارد و طناب و بندي مال

،  ام يزي را پيداكردهكه نشانه آنها را بگويند و بگو فالن چ كن يعني از مردم بخواه   معرفي
؟ سپس تا يك سال انتظار پيدا  كيست و نشانه كيسه و ظرف و دهان بند آن چيست مال

اين  كه در شدن صاحبش را بكش و آن را بگو تاكسي آن را بشناسد و نشانه آن را بدهد
، در غير اينصورت خودت  را به وي برگردان مدت اگر صاحبش پيدا شد چه بهترمال او

گوسفند يافته شده و گمشده چه طور؟   گفت: خواهي. كه مي كن بهر طريق رفآن تص در
كند يا  ، شخص ديگري آن را نگهداري مي نكني  : اگر تو آن را نگهدراي گفت صپيامبر

  .: شترگمشده و يافته شده چه طور؟ خورد گفت حيوان درنده و گرگ آن را مي

                                         
  .كه لقيط براي انسان است لقطه براي غير انسان است همانگونه  - 1
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كافي آب در شكم  آن خود بقدركه   ؟ كار است : شما را با آن چه گفت صپيامبر
رود و  كرده وكفش خويش بپا دارد و خود بموقع براي آب خوردن به آبشخور مي ذخيره

. بخاري و ديگران اين »رسد چرد تا سرانجام صاحبش بدان مي ازگياهان و خارها مي
  .اند روايت كردهروايت را با الفاظ مختلف 

  شود و گم گرددكه در حرم خدا در مكه يافته  لقطه و چيزي 
گفته شد براي لقطه غيرحرم مكي بود ولي لقطه حرم مكي برداشتن آن حرام  آنچه 

وال « گفت: صگيري صاحبش تا پيدا شود، چون پيامبر است مگر بمنظور نگهداري و پي
شود و نگهداري  لقطه مكه وسرزمين حرم برداشته نمي« »يلتقط لقطتها إال من عرفها

ال «. و »، آن را بردارد گيري آن بمنظور پيداكردن صاحبش و پي كسي گردد، مگر اينكه  نمي
كه دنبال صاحبش بگردد تا پيدا  دارد مگر كسي لقطه مكه را برنمي « »يرفع لقطتها إال منشد

توان آن را برداشت و بحكومت امين آنجا تسليم كرد، مشروط بر اينكه جاي  شود و مي
كار  محل آن براي مردم معلوم باشد، چون اين مخصوص لقطه باشد و به امانت معروف و

  .» تر است براي مردم آسان
  لقطه شناساندن 

هاي مميزه  عالمات و نشانه است كهدارد بر او واجب  يابد و برمي كه لقطه را مي  كسي
نوع وجنس و مقدارآن را بخواهد كه نام ببرند و  قبيل ظرف وبند آن و و خاص آن را از

كه هركس اين مشخصات را درست گفت او صاحب  بش را بگيرد،بدينگونه سراغ صاح
  . آنست

اهميت باكم  كند، خواه بزرگ ياكوچك با آن نگهداري بايد بمانند مال خويش از
ضمانت آن را بعهده ندارد، مگر اينكه  ، كهماند ديعه پيش او مي اهميت باشد و بعنوان و

ه را بوسايل ممكن در بازارها و درآن تعدي و تصرف نابجا كند. سپس بايد خبر گمشد
اعالم نمايد،  از آنكند و  رود در مجمع مردم پخش گمان وجود صاحبش مي كه جايي 

سپس اگر صاحبش پيدا شد و عالمات و نشانه خاص و مميزه آن را گفت يابنده و 
دا ، حتي اگراقامه بينه هم نكند. و اگركسي پيتسليم كندتواند لقطه را بوي  بردارنده آن مي

كسي  كند، چنانچه پس از يك سال اعالم وجود مي از آننشد، يك سال آن را نگهداري و 
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 برداري استفاده و بهره از آنآن را صدقه بدهد يا خود  است كهپيدا نشد، براي او حالل 
كند. خواه فقير يا ثروتمند باشد و ضمانت آن را بعهده ندارد. چون بخاري و ترمذي از 

اي  : كيسه گفت كردم كه كعب مالقات : با اوس بن گفت اند كه كردهيت سعيد بن غفله روا
رفتم و او  ص، بحضورپيامبر يافتم كه يكصد دينار در آن بود، و براي تعيين تكليف آن

اعالم  از آنكن و انتظار پيدا شدن صاحبش را بكش و  : يك سال آن را معرفي گفت
،  رفتم صبار بحضور پيامبر كردم و يك سال صاحبش را نيافتم سپس سه وجود
: ظرف و بند آن را نگهدار اگر صاحبش پيدا شد، چه بهتر واال خود از آن  گفت صپيامبر

  . كن استفاده 
پرسش بعمل  صشود از پيامبر كه در شاهراه و راه پر راه رو، يافته مي درباره چيزي 

د، آن را به وي خواهاني برايش پيدا ش ، اگر معرفي كن: يك سال آن را  گفت آمدكه
 : از آن و از گفت  كه در ويرانه پيدا شود؟ گفتند: چيزي  كن و اال مال خودت است تسليم

: فتوي  . ابن القيم گفت شود و بقيه آن مال يابنده است ، خمس پرداخت مي گنج و دفينه
خواهد مخالفت كند اهميت ندارد، چون اين  ، هركس مي دادن بدان معين و مشخص است

  كه موجب ترك آن باشد. معارضي نداردحديث 
  اهميت از اين قاعده مستثني هستند خوردنيها و چيزهاي بي

اهميت نباشند. چون  باره چيزهائي بودكه خوردني و بي گفته شد، در  آنچه تا بحال
، از انس  اعالم وجود ازچيزهاي خوردني يافته شده واجب نيست و خوردن آن جايز است

لوال أني «:  گذشت و گفت اي را در راه يافت و از كنار آن  ميوه صپيامبر است كهآمده 
كه ممكن است مال صدقه و   ترسيدم اگر از آن نمي « »أخاف أن تكون من الصدقة الكلتها

  . . بروايت بخاري و مسلم» خوردم زكات باشد آن را مي
ماني بايد كه يك سال معرفي شود، بلكه تا ز اهميت و حقير الزم نيست چيزهاي بي و

تواند  گردد و يابنده مي رود ديگر صاحبش بدنبال آن نمي گمان مي كرد كه آن را معرفي
باره عصا و  در صپيامبر«:  مند شود. از جابر آمده است كه گفت ، از آن بهره بعد از آن

 ها استفادهاز آنهرگاه آنها را يافتيم  ، كهشالق و طناب و امثال آن بما رخصت و اجازه داد
  اند. . احمد و ابوداود آن را بيرون آوردهه كندها استفاداز آننيم= هركس آن را يافت ك
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او ديناري را در بازار يافته بود و آن را پيش  است كهاز علي بن ابيطالب آمده 
و اعالم نما تا صاحبش پيدا  معرفي كنگفت آن را سه روز   صآورد. پيامبر صپيامبر

آن «:  گفت صكه سراغ آن را بگيرد. پيامبر كسي را نيافتشود و نشانه آن را بدهد و او
  . كرده است عبدالرزاق آن را از ابوسعيد نقل» را خودت بخور

  گوسفند گمشده و يافته شده
كه ضعيف است و در معرض هالك  گمشده و امثال آن برداشتن و نگهداري گوسفند

جب است كه آنها را است و وا شدن و خوردن حيوانات درنده وحشي قراردارند جايز
كند و غرامت آن را  تواند، آن را تصرف صاحب آن پيدا نشد يابنده مي معرفي نمود، اگر

كرد آن را تصرف  گويند: همينكه آن را پيدا هر وقت صاحبش پيدا شد بپردازد. مالكيه مي
كه  كند و ضمانتي بعهده ندارد، حتي اگر صاحبش را نيز بيابد چون بموجب حديثي  مي

گرگ و يابنده مساوات قايل شده است و بر گرگ غرامتي نيست پس   شت بين خوردنگذ 
بعد از خوردن آن صاحبش  است كه. و اين اختالف در حالتي  بر يابنده نيز غرامتي نيست

كند باتفاق  پيدا شود واال اگر گوسفند موجود باشد و صاحبش پيدا شود و آن را مطالبه 
  رگردانده شود.نظر جميع علما بايستي بوي ب

  گمشده شتر و گاو و اسب و استر و خر
 شود و نگهداري آن صحيح علما اتفاق نظر دارند بر اينكه گمشده شتر برداشته نمي

  . نيست
درباره  صزيد بن خالد از پيامبر« كه: و پيش از آن حديث بخاري و مسلم نقل شد

كافي آب  ه آن خود بقدرك كار است؟  : ترا با آن چه  گفت  صآن پرسش نمود و پيامبر
گياهان را  كند و رود و بموقع به آبشخور مراجعه مي دارد و با پاي خود بهرجا مي

. يعني شترگمشده نيازي به بردارنده و »خورد تا اينكه صاحبش آن را پيدا كند مي
نگهدارنده ندارد. چون آن خود قدرت و صبوري و تحمل تشنگي دارد و بدون مشقت با 

تواند بچرد پس نيازي به نگهداري يابنده ندارد، بعالوه اگر  گردن بلندي مي داشتن چنين
كند تا اينكه آن را در  ، صاحبش آسانتر آن را پيدا مي گمشده است در جاي خود بماند كه 

كار بدينمنوال بود ولي   ميان شتران مردم جستجو نمايد. و تا زمان خالفت عثمان بن عفان
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كند و بفروش برساند و هر وقت صاحبش  يابنده آن را تصرف عثمان نظرش اين بود كه 
  پيدا شد، بهاي آن را بگيرد.

، فراوان بودند و كسي  گمشده  : در زمان عمر بن خطاب شتران گفت ابن شهاب زهري
داد  كه او دستور ، تا اينكه دوران خالفت عثمان بن عفان فرا رسيد بدانها كاري نداشت

س اگر صاحبانشان پيدا نشوند، آنها را بفروشند و هر وقت ند، سپمعرفي كنآنها را 
گردد. مالك آن را در موطاء ذكر كرده  صاحبانشان پيدا شدند، بهاي آنها بدانان پرداخت 

  است.
اي  گمشده خانه براي شتران است كهحضرت علي بعد از حضرت عثمان دستور داده 
سپس هركس اقامه  شوند و نه الغر ساخته بودند بدانها آنقدر علف داده شود كه نه چاق

دادند و اال همچنان مانده  كرد كه بعضي از آنها بوي متعلق هستند، آن را بوي مي بينه مي
  .. و ابن المسيب آن را نيكو شمرده است فروخت كه آنها را نمي بودند

ولي  -گاو و اسب و استر و خر نيز حكم شتر را دارند.   شافعي و احمد گويند كه
 - شوند گويد اگر آنها كوچك باشند چون نيازي به نگهداري دارند برداشته مي  شافعي

كه  : با پدرم در شهر بوازيج عراق بودم كه منذر بن جرير گفت كرده است   بيهقي روايت
گاو چيست و چرا  : اين گفت راندند پدرم  گاوان ما آن را از خود مي گاوي را كه  ديدم 

: آن را برانيد  گفت ، پدرم گاوان ما ملحق شده است به ست كهاگاوي  گفتند:  چنين است؟
 گفت: ام كه مي شنيده ص: از پيامبر گفت  و آن را راندند تا اينكه از ديد ما پنهان شد سپس

توانند بچرند و از  شتر و گاو گمشده و امثال آن را كه خود مي« »ال يأوي الضالة إال ضال«
كه   كسي كند مگر نمي دارد و تصرف  ايستند برنمي كنند و در طلب آب مي  خود حمايت

  . »گمراه باشد 
آنها برداشته   گويد: وقتي . مالك  گويد: برداشتن آنها نيز جايز است ابوحنيفه مي

شد و در غير اينصورت جايز كار با شوند كه خوف حيوانات وحشي و درنده در مي
  نيست.

  هزينه گمشده
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، آن را از صاحبش استرداد  گمشده متحمل شده استكه يابنده در برابر   اي هزينه
كند مگر اينكه اين هزينه در برابر استفاده از آن از قبيل سواري و دوشيدن باشد كه در  مي

  آنصورت حق مطالبه ندارد.



 

  اطمعه و مواد خوراكي

خورد و از آنها  كه انسان آنها را مي  اطمعه جمع طعام است و عبارت است از چيزهائي

è% Hω ß‰É≅+ : . در قرآن آمده است كند، خواه قوت باشند يا غير آن ه ميتغذي r̀& ’Îû !$tΒ z Çrρ é& 

¥’ n<Î) $�Β§� ptèΧ 4’ n?tã 5Ο Ïã$sÛ ÿ…çµ ßϑyè ôÜtƒ_  :كه بر من وحي شده است  بگو در آنچه  « .]145[األنعام
ام و كه طع  . بديهي است»كه بر خورنده آن حرام باشد مگر...  يابم طعامي را نمي

 فرمايد: پاك باشند و نفس بدانها مايل باشد كه خداوند مي ، كهخوراكيهائي حالل هستند

+y7tΡθ è=t↔ó¡ o„ !# sŒ$tΒ ¨≅ Ïmé& öΝçλm; ( ö≅ è% ¨≅ Ïmé& ãΝä3 s9 àM≈t6ÍhŠ©Ü9 پرسند  اي محمد از تو مي « .]٤[املائدة:  _#$
نفس بدانها مايل باشد كه پاك باشند و  ، بگو همه چزهائي كه چه چيز برايشان حالل است

  .»حالل هستند
داند و بدانها  نفس آن را پاك مي است كهدر اينجا چيزهائي  »طيب«كلمه  و مقصود از

Ït≅‘+ باشند. مانند: ، و مشتهي مي عالقمند است ä† uρ ÞΟßγs9 ÏM≈t6Íh‹©Ü9 $# ãΠ Ìh�pt ä† uρ ÞΟ ÎγøŠn=tæ y] Í×‾≈t6y‚ ø9 $#_ 
اك و حالل را برايشان حالل و خوراكيهاي آلوده خداوند خوراكيهاي پ « .]157[األعراف: 

. مواد خوراكي بعضي جامد و بعضي حيواني هستند، »كند و حرام را برايشان حرام مي
مگر آلوده و نجس و يا بوسيله چيز ديگري  مواد خوراكي جامد همگي حالل هستند 

باشند  حرام ميكننده و يا متعلق بديگري باشند كه اينها  نجس شده باشد يا مضر و مست
آن باشد.  كه موش مرده در مواد نجس مانند خون و امثال آن و مواد آلوده مانند روغني 

كه بخاري از ميمونه نقل كرده است و از او سوال شده درباره  در روايتي  صچون پيامبر
 موش « »القوها، وما حولها فاطرحوه، وكلوا سمنكم« : روغني كه موش در آن افتاده باشد گفت

  .»را و پيرامون آن را دور بريزيد و بقيه روغنتان را بخوريد
كه جامد هرگاه جانور مرداري در آن افتد پيرامون آن  شود از اين حديث استنباط مي

  .كه اجزاي آن بديگر قسمتها نرسيده است كه متحقق باشد  شود، وقتي دور ريخته مي
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، آلوده و نجس  و آلودهو اما مواد خوراكي مايع با برخورد به چيزهاي نجس 
  .)1(شوند مي

  و غير آن  آور مانند مواد سمي و فاسد شده مضر و زيان اما مواد نجس 
شود و مواد  گرفته مي كه از كژدم و مار و زنبور وگياهان سمي  مراد سمي و زهري

Ÿω+ فرمايد: جماد مانند زرنيق اينها همگي حرام هستند چون خداوند مي uρ (# þθè=çFø) s? öΝä3|¡ àΡr& 4 
¨βÎ) ©!$# tβ%x. öΝä3 Î/ $ VϑŠÏm u‘ ∩⊄∪_  :خداوند با  بدست خود خود را مكشيد چون « .]29[النساء

بدست خود خود را بهالكت « »وال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة«. و » شما مهربان است
ن جبل من تردى م« : كرده است آمده  نقل صكه ابوهريره از پيامبر  . و در روايتي»ميندازيد

كسي كه خود را از كوه « »فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا
. » كرده است كند و خود را بكشد جاويدان خود را درآتش دوزخ انداخته و هالك پرت

ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل «
هركس با مواد سمي « »ديدة فحديدته في يده يتوجأ في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدانفسه بح
كند وسيله هالك او بدست او است و او  آلود يا با كارد و ابزار برنده خودكشي  و زهر

  . بروايت بخاري»ماند كند و هميشه مي خود خود را در آتش دوزخ جاويدان مي

كه   سمي آور و مضر باشد اما مواد غير كه زيان  مواد سمي آنمقدارش حرام است
كه خوردن آنها زيان   آن بعلت ضرر حرام هستند مانند گل و خاك و سنگ و زغال و غير

نبايد نه بخود ضرر رساند  « »ال ضر وال ضرار« : گفت  است كه صدارد به دليل قول پيامبر
  .» و نه به ديگران

اند. سيگار و دخانيات نيزكه براي تندرستي  كرده  كه احمد و ابن ماجه آن را نقل
آور است و تبذير و اسراف و اضاعه مال است نيز، داخل درآن است و حرام  زيان
  باشد.  مي

                                         
اند كه موادخوراكي مايع اگر مواد  بن عباس و ابن مسعود بروايت بخاري آوردهو ا و اوزاعي زهري - 1

شود مگر اينكه به وسيله آن تغيير يافته باشد و اگر تغييري در آن  نجس در آنها بيفتد نجس نمي
  .است  حاصل نشده بود پاك
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باشند. و موادي   مواد سكرآور مانند مي و مواد الكلي و مخدرات ديگر همگي حرام مي
، بتمامي حرام  شدهكه حق غير بدان تعلق داشته باشد مانند كاالهاي دزديده و غصب 

كنند،  باشند، مواد خوراكي حيواني هم دو قسم هستند، حيواناتي كه در دريا زندگي مي مي
كنند،  خشكي كه در خشكي زندگي مي گوشت هستند، و حيوانات بري و  همگي حالل

خشكي زندگي را بسر  كه در زي خواه چهارپا يا پرندگان باشند يعني جانوران خشك
باشند.كه شريعت اسالم به  بعضي حرام گوشت مي گوشت و  حاللبرند، بعضي  مي

‰ô+ : كرده است تفصيل آنها را بيان  s% uρ Ÿ≅¢Á sù Νä3s9 $ ¨Β tΠ§�ym öΝä3ø‹n=tæ āω Î) $tΒ óΟ è?ö‘Ì� äÜ ôÊ $# Ïµ ø‹s9 Î)_ 

مگر در   كه برشما حرام شده است براستي خداوند به تفصيل چيزهايي  « .]١١٩[األنعام: 
  .»اچاري همه را بيان كرده استوقت ضرورت و ن

  گيرد:  بر مي را در  حكم سه چيز را و سه   اين تفصيل كه 
اند دوم چيزهائي كه بصراحت حرام اعالم  كه بصراحت مباح اعالم شده چيزهائي  اول

  . كرده است  شارع از آنها سكوت  كه شده و سوم چيزهايي 
  ده استكر كه شرع بصراحت آنها را مباح اعالم چيزهائي 

گوشتند مگر اينكه سم داشته  : جانوران دريائي و بحري همگي حالل  جانوران دريائي
باشند كه آنوقت بجهت ضرر حرام هستند، اين جانوان دريائي حالل گوشتند، خواه ماهي 

مسلمان  يا غيرماهي باشند و خواه شكار شوند يا مرده يافته شوند و خواه مسلمان يا غير
يدن  ست آن را شكار كرده باشد. جانوران دريائي نيازي به ذبح سربر كتابي و بت پر و

Ïm≅¨+ ندارند بدليل اين آيه: é& öΝä3 s9 ß‰ ø‹|¹ Ì� ós t7ø9 $# …çµ ãΒ$ yè sÛuρ $Yè≈tFtΒ öΝä3©9 Íο u‘$ §‹¡¡=Ï9 uρ_  :٩٦[املائدة[. 

ي براي شما شكار دريا و مواد خوراكي دريائي كه ذخيره شده و همه مواد خوراكي دريائ «
، طعام دريا  گفته است  . ابن عباس»حالل شده است تا بهرهاي باشد شما را و مسافران را

كرده  . دارقطني آن را روايت كه دريا آن را كنار انداخته و بيرون انداخته است يعني آنچه 
.  كه در دريا مرده است كه طعام دريا يعني آنچه  . باز هم از او روايت شده است است

دريا   كرد كه اي رسول اهللا ما بمسافرت سوال صت ابوهريره مردي از پيامبرچون برواي
توانيم  مانيم آيا مي ، اگر بدان آب وضو بگيريم تشنه مي رويم و آب اندك با خود داريم مي
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آبش پاك و  دريا  « »هو الطهور ماؤه والحل ميتته« : گفت ؟ رسول اهللا  با آب دريا وضو بگيريم
اند. و  كرده . كه پنج نفر از اصحاب صحاح آن را روايت » شت استگو مردارش حالل 

. درباره آن از محمد ابن اسماعيل بخاري سوال  ترمذي آن را صحيح و حسن دانسته است
  . صحيح است : اين حديث كه او گفته است ام  كرده

  سود نمك ماهي 
ن بيشتري بماند كنند تا مدت زما آيد كه ماهي را نمك زده وخشك مي بسيار پيش مي

كنند كه همگي آنها بهر اسمي  و از انواع مختلف و با اسمهاي مختلف ماهي را چنين مي
كه ضرر نداشته باشند خوردن آنها حالل است  گوشت هستند و مادام   باشند پاك و حالل

  و زيان براي تندرستي حرام هستند.و اگر ضرر داشته باشند بجهت ضرر 
كه » فسيخ«گويد: آنچه كه بدان باور دارم آنست كه ماهي  ه ميرديري از علماي مالكي د

شود پاك است و خون جاري وقتي نجس  شود و نگهداري نمي تا نميرد نمك زده نمي
كه در  كه بيرون بيايد و بعد از مرگ ماهي اگر در آن خوني باشد، حكم خوني دارد  است

اي خارج شده از آن بدون است پس رطوبته رگهاي حيوان ذبح شده شرعي باقيمانده 
  باشند. شك پاك مي

  علماي حنفي و حنبلي و بعضي از مالكيه نيز چنين نظري دارند.
  .»حيوان و جانوراني هستند كه گاهي در خشكي وگاهي در دريا هستند«

كنند صحيح  كه هم درخشكي و هم در دريا زندگي مي ابن العربي گفته جانوراني
  . كه مردارشان حرام است آنست

چون دليل حرمت و دليل حالل بودن با هم متعارض هستند و احتياطاً بدليل حرمت 
كه عمال دردريا باشد و در  گويند هر چيزي  شود اما غير ابن العربي از علما مي عمل مي

دريا بميرد مردارش حالل است اگرچه امكان زندگي در خشكي را نيز داشته باشد مگر 
  . شده است كه از كشتن آن نهي باغه  قور
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كه از آن دارو  اي  باغه باره قور كه پزشكي در از عبدالرحمن بن عثمان روايت شده 
. ابوداود و )1(كرد او را از كشتن آن نهي صكرد، پيامبر  پرسش صگرفت از پيامبر مي

  كرده و حاكم ابن حجر به صحيح بودن آن راي داده است. نسائي و احمد آن را روايت
  شت خشكي و بريگو جانوران حالل 
، بقرار زير  كه بصراحت از آنها نام برده شده است  گوشت خشكي حيوانات حالل 

  باشد: مي

zΟ≈yè + : حيوانات چهارگانه ÷Ρ F{ $# uρ $yγs) n=yz 3 öΝà6s9 $ yγŠÏù Öô∃ ÏŠ ßì Ï≈oΨ tΒuρ $ yγ÷Ψ ÏΒ uρ tβθ è=à2ù' s? 

سوره انعام ذكر كرده  اي كه بتفصيل در خداوند چهارپايان هشتگانه « .]5[النحل:  _∪∋∩
از پشم آنها و پوست آنها خود را گرم نگاه  است كهاست براي مصالح شما آفريده 

منافع كنيد و از نسل آنها و سواري و دوشيدن و گوشت و پشتشان  داريد و استفاده مي مي
  خوريد. داريد و از آنها مي

+ $ yγ•ƒr' ‾≈tƒ š Ï%©! $# (#þθ ãΨ tΒ#u (#θèù ÷ρr& ÏŠθ à)ãèø9 $$Î/ 4 ôM‾=Ïm é& Νä3 s9 èπ yϑŠÍκu5 ÉΟ≈yè ÷ΡF{$# āω Î) $ tΒ 4‘ n=÷Fãƒ öΝä3ø‹n=tæ_ 
: شتر  انعام«اي مومنان به عهد و پيمانهاي خويش وفاكنيد و حيوانات چهارپا  « .]١[املائدة: 

شود مانند:  كه بر شما خوانده مي براي شما حالل است جز چندتائي  »و گاو و گوسفند
. انعام » ه آمده است كه در اين سور  وان وگوشت خوك و غير آنمردار، خون جاري و ر

شامل شتر و گاو و گاوميش و گوسفند و بز و آهو، كوهي و اهلي و اينها، همگي 
گوشت هستند و درحديث رخصت حالل بودن انواع مرغ  شودكه باجماع همه حالل مي

گوش و كفتار و و گورخر و سوسمار و مارمولك و خر )2(و خروس و پرندگان و اسب
  . ها نيز بيان شده است ملخ و گنجشك

از جابر پرسيدم درباره  است كهمسلم بروايت از ابوالزبير و عمر خطاب آورده 
آن  ص: پيامبر گفت : آن را نخوريد و آن را پليد شمرد. و عمر خطاب  گفت كه  سوسمار؟ 

                                         
  .ن خواهد رفتسخ از آن   مبحث  در اين  و به تفضيل  قورباغه مورد نظر است  برحرمت  قول - 1
  . اسب را مكروه ميدانند. چون براي سواري و زينت است ابوحنيفه گوشتو  مالك - 2
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ساند و بيشتر چوپانان از ر را حرام نكرده است و خداوند به وسيله آن بعده زيادي سودمي
  . خوردم بود، آن را مي خورند و اگر پيش من مي آن مي

اش  نزد خاله صاو همراه پيامبر است كهكرده   ابن عباس از خالد بن الوليد روايت
كه زن خويشاوندش از نجد آورده بود   ميمونه ام المومنين رفت و او گوشت سوسماري

كرد كه  تا از چيزي سوال نمي ، كهدتش اين بودعا صنهاد و پيامبر صدر پيش پيامبر
كردند بر اينكه به وي نگويند تا ببينند كه مزه  اتفاق صخورد و زنان پيامبر چيست نمي

كرد و   شناسد؟ چون از آن پرسش يابد و چون از آن چشيد آيا آن را مي آن را چگونه مي
:  گفت  و پرسيد، آيا حرام است؟، آن را رها كرد و از آن بدش آمد، خالد از ا آن را دانست

كه از آن خوشم  بينم  كه در ميان قوم من نيست و من مي  نخير ليكن خوراكي است
 ص، در حاليكه پيامبر خوردم : آن را سوي خود كشيدم و از آن مي گفت آيد. خالد نمي

  . نگريست بدان مي
:  ؟ گفت ر را بخورمكفتا گوشت توانم عبدالرحمن بن عمار گفت از جابر پرسيدم آيا مي

:  گفت اي؟  شنيده صگفتم تو آن را از پيامبر  : آري گفت  ؟ : آيا شكاري است آري گفتم
  . كرده است  . ترمذي آن را با سند صحيح روايت آري

دانند شافعي و ابويوسف و محمد و ابن  كفتار را جايز مي  كه خوردن  كساني از جمله 
آيد و آن را  : براستي عربها از آن خوششان مي گفت ه آن باشند، امام شافعي دربار حزم مي

كسي منكر آن  شد، بدون اينكه ستايند و همواره در بين صفا و مروه خريد و فروش مي مي
دانند. ولي  باشد. بعضي از علما آن را سبع و حيوان درنده دانسته و گوشتش را حرام مي

اند كه از عبداهللا ابن عمر  مد ذكر كرده، ابوداود و اح حديث حجت بر عليه راي آنان است
قل ال أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم « درباره خارپشت سوال شد، اين آيه را خواند:

: از  گفت كه مي : از ابوهريره شنيدم . پيرمردي نزد او بود گفت . يعني حالل است»يطعمه
خارپشت خبيثي است از « »خبيثة من الخبائث« : نام بردند او گفت ص، پيش پيامبر آن

گفته باشد سخن سخن او  چنين صگفت اگر پيامبر  . عبداهللا»خبيثها يعني ناپاك است
: اين حديث  گفت كه ضعيف است شوكاني  . اين روايت از عيسي بن نميله است  است
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بر راي شوكاني ، عام آيه فوق را تخصيص دهد، پس بنا  باره خارپشت نص تواند در نمي
  . ل استخوردنش حال

كه خوردن آن اشكال   اند و از شافعي و ليث نيز حكايت شده است مالك و ابوثور گفته
آيد و حديثش ضعيف است و علماي حنفي آن را  ن عربها از آن خوششان مي ندارد، چو
 : حرام نيست و اين آيه فوق -ظاهراً صحرائي-و عايشه گفته است موش  دانند مكروه مي

»sss�\B M *L« گويد خوردن حشرات زمين و كژدمها وكرمها و بچه   واند و مالك ميرا خ
  عسل در عسل و كرم پنير و كرم خرما و امثال آن اشكالي ندارد. زنبور

كه  آنچه«:  كه حجت وي قول ابن عباس و ابوالدرداء بوده است قرطبي گفته است 
كرده است حرام   كه خدا حرام خداوند از حالل بودن آن نام برده حالل است و آنچه 

  .»كرده است مورد عفو واقع شده است كه خداوند از آن سكوت  است و آنچه
تر است و  : پرهيز از آن بنزد من دوست داشتني كرم زده گفت باره باقالي  امام احمد در

  باشد.  كه خوردن آن اشكالي داشته   اگر كسي از آن بدش نيايد و آن را پليد نداند اميدوارم
 صكرمش جستجو شود، چون از پيامبر كرم زده اشكال ندارد كه   خرماي : گفت و

كرم آن و آن  كرد بجستجوي  اي پيش او آوردند، شروع  كهنه خرماي  است كهروايت شده 
كه اين بهتر  گفته است  . ابن قدامه انداخت كرد و كرمش را بيرون مي را تفتيش مي

  باشد. مي
علماي حنفي و بعضي از علماي مدينه خوردن بقول ابن شهاب و عروه وشافعي و 

كشتن آنها جايز  حشرات و جانوران موذي مانند مار و موش صحرائي و امثال آنها كه 
د خوردن و سر بريدنش جايز كشتنش روا باش كه   روا نيست خالصه هر چيزي  است

  . نيست
ك و امثال آن باره گنجش شافعي گفته است خوردن بيد استر و راسو اشكالي ندارد. در

قيل: .ما من إنسان قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إال سأله اهللا تعالى عنها« : گفت صپيامبر
كه  هر انساني « »يا: رسول اهللا، وما حقها؟ قال: يذبحها فيأكلها وال يقطع رأسها يرمي بها

رار ازخواست قگنجشكي يا چيز كوچكتري از آن را بناحق بكشد خداوند او را مورد ب
دهد گفتند اي رسول اهللا حق آنها چيست كه مراعات شود؟ فرمود آنكه آنها را سر  مي
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.  كرده است . نسائي آن را روايت»انداخت كند و دور ببريد و بخوريد نه اينكه سرشان را
اند. ابوداود و  گوشت هوبره = حباري را خورده صاصحاب همراه پيامبر برخي از

  .ندا روايت كردهترمذي آن را 
  كرده است  كه شارع بصراحت آنها را حرام  چيزهائي
كتاب خدا از حرمت و حرام بودن آنها سخن رفته محصور است در  كه در  طعامهايي

ôMtΒ+ : كه در اين آيه آمده است ده چيزي Ìh�ãm ãΝä3ø‹n=tæ èπ tG øŠyϑø9 $# ãΠ¤$!$# uρ ãΝøtm:uρ Í�ƒÌ“Ψ Ïƒø:$# !$tΒuρ ¨≅Ïδ é& 

Î�ö�tó Ï9 «! $#  ÏµÎ/ èπs) ÏΖy‚ ÷Ζßϑø9 $# uρ äο sŒθ è%öθ yϑø9 $# uρ èπ tƒÏjŠu� tIßϑ ø9 $# uρ èπ ys‹ÏÜ ¨Ζ9 $# uρ !$ tΒuρ Ÿ≅ x. r& ßìç7¡¡9 $# āωÎ) $tΒ ÷ΛäøŠ©. sŒ $tΒuρ 

yxÎ/ èŒ ’ n?tã É=ÝÁ ‘Ζ9 $# βr& uρ (#θßϑÅ¡ ø) tFó¡ s? ÉΟ≈s9 ø—F{ $$ Î/ 4 öΝä3Ï9≡sŒ î,ó¡ Ïù_  :بر شما حرام شده  « .]٣[املائدة
و خون روان و جاري و گوشت خوك و گراز و گوشت گوشت مردار  است خوردن 

كه خفه شده  شوند و گوشت حيواني كه براي غير خدا و بنام غير خدا ذبح مي حيواناتي
كشته شده و ذبح نشده است و گوشت  كه در اثر ضربت  است و گوشت حيواني

كه در  شود و ذبح نشده و مرده است و گوشت حيواني  كه ازمكان بلندي پرت مي حيواني
اثر شاخ زدن حيوان ديگري مرده و ذبح نشده است و گوشت حيواني كه به وسيله 
حيوانات درنده مجروح شده و بدون ذبح مرده باشد مگر اينكه آن را زنده دريابيد و ذبح 

 كه براي بتها و طاغوت و بقصد تعظيم آنها ذبح شده باشد و كنيد و گوشت حيواني 
كنيد و بدانها   وسيله تيرهاي مخصوص طلب قسمت كه استكرده  همچنين برشما حرام

گناهكاري  كارها و ارتكاب آنها خروج از جاده مستقيم شريعت و فسق و قرعه بكشيد اين

è% Hω ß‰É≅+ : كه در آيه زير آمده است . و اين آيه تفصيل اجمالي است » است r̀& ’ Îû !$tΒ z Çrρ é& 

¥’ n<Î) $ �Β§�ptèΧ 4’ n?tã 5Ο Ïã$sÛ ÿ…çµ ßϑyèôÜ tƒ Hω Î) βr& šχθ ä3 tƒ ºπ tGøŠ tΒ ÷ρr& $YΒyŠ %�nθ à ó¡̈Β ÷ρr& zΝós s9 9�ƒÍ”∴ Åz …çµ ‾Ρ Î*sù 

ê[ ô_Í‘ ÷ρr& $ ¸)ó¡ Ïù ¨≅ Ïδé& Î� ö� tóÏ9 «! $#  Ïµ Î/_  :بگو در آنچه بر من وحي شده است  « .]145[األنعام
روان  كسي حرام باشد مگر اين كه مردار باشد يا خون كه بر  يابم هيچگونه طعامي را نمي

كه موجب خروج از فرمان خدا  يا گوشت خوك و گراز كه نجس و حرام است يا طعامي
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خدا و بنام غير خدا و بقصد تعظيم غير خدا ذبح شده  كه براي غير باشد يا گوشت حيواني
  .»باشد...

سوره مائده ذكر شده  3آيه  كرده و تفصيل آن در اين آيه چهار چيز را ذكر كه در
  اتي بين آن دو آيه نيست.است و هيچ مناف

  كه از حيوان زنده بريده شده باشد نيز حرام است گوشتي 
شود، نيز حرام است چون ابووافد اقليدثي گفته  كه از حيوان زنده بريده مي  گوشتي

كه از حيوان  گوشتي« »ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة« : گفت صپيامبر است كه
ت كرده است و ي. ابوداود آن را روا»دارد و حرام است شود حكم مردار زنده بريده مي

كه مردار حرام  . گفتيم آن است گفته عمل اهل علم بر ترمذي آن را حسن دانسته است و
  گردد: است و از آن چيزهاي زير استثناء مي

 ص: پيامبر گفت ، چون ابن عمر ميته و مردارماهي و ملخ پاك و حالل است  الف:
براي « »أما الميتتان فالحوت والجراد، واما الدمان: فالكبد والطحال.يتتان ودمانأحل لنا م« : گفت

كبد و  ، مرده و مردار ماهي و ملخ و خوني كه ما دو مردار و دو خون حالل شده است
  دارقطني روايت بيهقي و . اين حديث را احمد و شافعي و ابن ماجه و» سپرز است

كرده است  ي امام احمد موقوف بودن آن را درستاند و اين حديث ضعيف است ول كرده
،  اند. و چنين حديثي در حكم حديث مرفوع است گفته و ابوزرعه و ابوحاتم نيز چنين

كه بگويد: به ما  گويد: برما حرام شد يا براي ما حالل شد، مثل آنست چون اگر صحابي 
 نمايد نيز ند و تاكيد ميك كه اين حديث را تاييد مي چيزي كردند و امر شد يا ما را نهي

  . گذشته است
  هاي ديگر از آن حالل است.  اال استفاده مقصود از حرام بودن مردار خوردن آنست و

كه از اين قبيل  : استخوان مردار و شاخ و ناخن و موي و پر و پوست و چيزهائي ب
است پاك است چون اصل درهمه آنها پاكي و طهارت است و دليل بر نجاست آنها 

گروهي از علماي سلف را «:  گفته است . زهري درباره استخوان فيل و امثال آن يستن
كرده و در آن اشكالي  استفاده از آنكه از آن شانه و روغن دان ساخته و   ام دريافته
گوسفندي   : گفت  . از بن عباس روايت شده كه  كرده است . بخاري آن را روايت  »اند نديده
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:  گفت گذشت و  از كنار آن صشد و پيامبرميمونه داده بودند كه مردار كنيز آزاد شده   به
چرا پوست آن را دباغي نكرديد تا از آن  « »هال أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟«

  .» كنيد و بهره بگيريد؟ استفاده
تنها خوردنش حرام « »إنما حرم أكلها« . فرمود: گوسفند مردار شده است  گفتند: آن

اند. اين حديث از  كرده  . محدثين بزرگ اصحاب صحاح جز ابن ماجه آن را روايت»است
. از ابن عباس  ميمونه روايت شده و در بخاري و نسائي ذكري از دباغي نشده است

≅+ اين آيه را خواند: است كهروايت شده  è% Hω ß‰É` r& ’Îû !$ tΒ zÇrρ é& ¥’n<Î) $�Β§� ptèΧ_ ]145: األنعام[. 
كه از پوست  گوشت آنها براي خوردن حرام است و اما پوست و ظروفي ها: تن گفت و

كه از  باشند شود و دندان و استخوان و موي و پشم اينها همگي حالل مي آنها ساخته مي
  .»آنها استفاده شود

  .اند روايت كردهابن المنذر و ابن حاتم آن را 
كه عراق را  ن اصحاب وقتيانفحه و گردن آن نيز پاك است چو  و همچنين پنير مايه=

شود و حال آنكه  كردند از پنير مجوسيان خوردند و پنير به وسيله پنيرمايه ساخته مي  فتح
  آيد. حيوان ذبح شده مجوسيان مردار بحساب مي

باره پنير و روغن و پوست سوال  از او در است كهازسلمان فارسي بثبوت رسيده 
 است كهكرده و حرام چيزي  ب خويش حاللكه خداوند دركتا : حالل آنست گفت شدكه

كرده و نام  كه خداوند از آن سكوت كرده است و آنچيزي خداوند آن را دركتاب خود حرام
است سوال از پنير مجوس زماني شده  است كهباشد و بديهي  نبرده است مورد عفو مي

  بود. كرد و جانشين او در مدائن سلمان از طرف حضرت عمر بر مدائن حكومت مي كه
 »او دماً مسفوحا« باشد. ابن جريح درباره : از خون اندك عفو شده و مورد عفو مي ج

رگهاي حيوان ذبح شده  كه در شود و خوني ريخته مي است كه: مقصود خوني  گفت 
  . . ابن المنذر آن را آورده است»ماند اشكالي ندارد مي

ماند  ي ذبح حيوان باقي ميكه در جا گفته است خوني  است كهاز ابو مجلز نقل شده 
ماند اشكالي ندارد و تنها از خون روان و جاري نهي شده  كه برباالي ديگ مي و خوني
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: ما  گفت كه  اند. از عايشه روايت شده است  است ابن حميد و ابوالشيخ آن را بيرون آورده
  حاليكه خطوط خونين روي ديگ بود. خورديم در گوشت را مي

  رحرام بودن خر و است
چون  )1(باشند كه حرام هستند گوشت خرهاي اهلي و استران مي از جمله چيزهائي

≅Ÿ+ فرمايد: خداوند مي ø‹sƒø:$# uρ tΑ$tóÎ7ø9 $# uρ u�� Ïϑys ø9 $#uρ $ yδθ ç6Ÿ2÷� tIÏ9 Zπ uΖƒÎ—uρ_  :خداوند « .]8[النحل
 اسب و قاطر و خر را آفريده است تا بر آنها سوار شويد و آراستگي و زينتي براي شما

  .»باشند...
اند كه  ابوداود و ترمذي با سند حسن از مقداد پسر معديكرب روايت كرده -1
أال إني أوتيت الكتاب ومثله معه أال يوشك رجل شبعان على أريكته يقول « : گفت صپيامبر

عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حالل فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، أال ال يحل 
حمار االهلي وال كل ذي ناب من السبع وال لقطة معاهد إال أن يستغني عنها صاحبها، ومن لكم ال

كتاب  هان بدانيد كه بمن  « »نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه
كه سيرشده و  كسي است كهباشد هان بدانيد كه نزديك  داده شده و مثل آن همراهش مي

كنيد و مواظب  شما باديه بدين قرآن عمل گويد بر برتخت خود نشسته و ميسير است و 
را كه در آن حالل يافتيد حاللش بدانيد و هرچه را درآن حرام يافتيد  آن باشيد هرچيزي 

گوشت خر اهلي براي شما حالل نيست و همچنين  حرامش بدانيد و هان بدانيد كه 
كه با شما پيمان   كافري ن نيش دارند و لقطه كه ناب و دندا اي  حيوانات وحشي و درنده

                                         
گفته است و براي حصر است و غير از   كه بگوئيد آيه تحريم از ده چيز سخن ادعا وارد نيست  اين - 1

كه  . قرطبي جواب داده است كه اين در مكه نازل شده است و هر چيزي حرام نيست زهااين چي
كه در آيات ديگر آمده است هر دو بدين آيه منضم  آن را حرام كرده است و آنچيزي  صپيامبر

است و بيشتر اهل علم و  كرده بيانخود  صشوند و حكم اضافي است كه خدا برزبان پيامبر مي
ر اش و شوه نظر و فقها و صاحبان اثر بر اين راي هستند و همچنين نكاح و ازدواج زن با شوهر عمه

و همچنين حكم با يك شاهد و سوگند  »� ��* �=� � �"�? �e=�«اش در مقايسه با آيه:  خاله

4-\* � �-����«در برابر  نشخورد ��\" �/&=% m ��4« مولف .  
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نياز باشد اينها حرامند و هركس بر  بي از آناينكه  دارد و در حمايت مسلمين است مگر
قومي وارد شد بر آنان واجب است كه از او پذيرايي كنند و كفايت زندگيشان را بدهند و 

تواند كفايت زندگي  ند او مياگر از او مهمانداري نكردند و كفايت زندگي را به وي نداد
  .»خود را از آنان بگيرد ولو اينكه به زور باشد

كرد ما از آنجا خرهائي  خيبر را فتح ص: چون پيامبر كه گفت از انس روايت شده -2
 ص. پيامبر كرديم كه از گوشت بعضي از آنها پختيم و غذا درست  گرفتيم را به غنيمت

كنند، چون  كار نهي مي و رسولش شما را از اينندا زد كه هان بدانيد بدرستي خدا 
، پس ديگها درحاليكه  گوشت خر نجس است و اين عمل از عمل شيطان است 

اژگون شدند و ريخته شدند و محتواي آنها دور انداخته شد. پنج نفر از  جوشيدند و مي
  اند. كرده اصحاب صحاح آن را روايت 

در روز جنگ خيبر از گوشت استر و خر  ما را صپيامبر است كهاز جابر روايت  -3
كه از ابن عباس روايت شده  گوشت اسب منع نكرد. و آنچه  كرد و ما را از خوردن نهي

كه او در اين  دانست ولي صحيح آنست كه او گوشت خر اهلي را مباح مي است اينست
است  گوشت خر نهي كرده از خوردن  صدانم پيامبر كه نمي گفت باره متردد بوده و مي

بر مردم از بين برود يا  اين بار است كهبرد و دوست نداشته  بخاطر اينكه براي مردم بار مي
كه بخاري آن را  كرد؟ همانگونه اينكه در روز جنگ خيبر گوشت خر اهلي را حرام 

  . ... كرده است روايت
  حرام بودن حيوانات درنده و پرندگان شكاري

، حيوانات درنده و  كرده است  آنها را حرامگوشت  كه اسالم   از جمله چيزهائي
از  ص: پيامبر پرندگان شكار كننده هستند، مسلم از ابن عباس روايت كرده است كه گفت

دندان نيش و گزنده دارند و گوشت پرندگان -  »ناب« گوشت حيوانات كه خوردن 
 شكار شكاري داراي چنگال نهي فرمود. كلمه سباع جمع سبع بمعني حيوانات درنده و

با اين دندان نيش خود بمردم و  است كهحيواناتي  »ناب ذي« كننده است و مقصود از
گربه  گربه و كنند مانند گرگ و شير و سگ و پلنگ و يوزپلنگ و اموال مردم حمله مي

كه بنا بقول جمهور علما گوشت همه اينها حرام است و بنا بمذهب ابوحنيفه هر  سانان 
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گربه نيز  شود و فيل و كفتار و موش صحرائي و سبع ناميده ميگوشت بخورد  كه   چيزي
  گوشتند.  از سباع محسوب و همگي حرام

كنند و  كه بمردم حمله مي گوشت آنهائي هستند و بنا براي امام شافعي سباع حرام 
از ابوهريره  »موطاء« . و امام مالك در دندان نيش و گزنده دارند مانند گرگ و شير و پلنگ

خوردن « »أكل كل ذي ناب من السباع حرام« فرمود: صپيامبر است كهكرده روايت 
  .»، حرام است گوشت هر حيوان كه داراي دندان نيش باشد از درندگان

. و ابن القاسم از او روايت  گفته است و نزد ما مدار بر اين حديث است سپس مالك
اند امام  الك بدان راي دادهگوشت آنها مكروه است و جمهور ياران امام م كه  كرده است 

اند و ابن حزم گوشت فيل و  گوشت روباه را جايز دانسته  شافعي و ياران ابوحنيفه خوردن
:  عمر گفته است . ابو گوشت ميمون حرام است  . خوردن را جايز دانسته است »سمور« رده

ت چون گوشت ميمون حرام است و خوردن آن جايز نيس مسلمين اجماع دارند بر اينكه 
  كرده است. خوردن آن نهي از صپيامبر

 باشد گوشت هستند، آنهائي مي كه حرام   و مقصود از پرندگان داراي چنگال و مخلب
خور و امثال  كركس و الش كنند مانند باز و عقاب و شاهين و كه با چنگال خود شكار مي

گوشت آنها مباح  كه بقول جمهور علما همگي آنها حرام هستند و بقول امام مالك آنها
  كنند.  د يعني از آلودگيها تغذيهاست حتي اگر حالل هم باشن
  گوشت جّلالَه حرام است

كه بوي آن تغيير  اي ، بگونهه كندها تغذي از نجاسات و آلودگي است كهجالله حيواني 
حديث از سوار  كند مانند شتر و گاو و گوسفند و مرغ و خروس و مرغابي و غيره و در

  . گوشت و شير جالله نهي شده است  ردنشدن و خو
از نوشيدن شير جالله نهي كرده  ص: پيامبر گفت است كهاز ابن عباس نقل شده  -1
و ترمذي آن  اند روايت كردهكه پنج نفر از اصحاب صحاح بجز ابن ماجه آن را  . است

ن از سوار شد صپيامبر است كهروايت را صحيح دانسته است و در روايت ديگر آمده 
  بروايت ابوداود. »كرده است جالل نهي



   

  هفقه السن      2164 

 

 

از  صپيامبر است كهكرده  از عمرو بن شعيب و او از پدرش و جدش روايت -2
.  كرده است گوشت جالله و سوار شدن جالله نهي گوشت خر اهلي و خوردن خوردن 

 علف و دانه تمييز و پاك داده شود و »جالله« بروايت احمد و نسائي و ابوداود. هرگاه به
گردد و   گوشت آنها پاك كه  اي  مدتي بدور از نجاسات و آلودگيها نگه داشته شوند بگونه

، چون  گردد گوشت آنها حالل است  بوي بد از آن زدوده شود و نام جالله از آنها ساقط
آنها پديد آمده بود و هر وقت از بين برود حالليت بحال  علت نهي تغييري بود كه در

  .خود باقي است
  باشند ها و خبائث حرام مي آلودگي متما

براي همگي حرامها  ميكريم يك قاعده عمو كه داده شد قرآن كنار اين تفصيل در و

≅‘+ گويد: ذكر كرده است كه مي Ïtä† uρ ÞΟßγs9 ÏM≈ t6Íh‹©Ü9 $# ãΠ Ìh�pt ä† uρ ÞΟÎγøŠn=tæ y] Í×‾≈t6y‚ ø9 [األعراف:  _ #$

كه آلوده و  كرده و همه چيزهائي  الل كه پاك هستند ح  خداوند تمام چيزهائي « .]157
  .»كرده است نجس هستند حرام

برد و نصي بر  پذيرد و از آن لذت مي آن را مي انكه نفس انس  يعني چيزهائي طيبات
كند و آن را ناپاك  كه نفس از آن دوري مي  ، پس هر چيزي تحريم آن وارد نشده است

  . بداند، حرام است
شود كه طبع عربها آن را طيب و  گفته مي طيبات بچيزهائي گويند  و حنابله مي شافعي

. و مقصود از عربها  و لذت بخش بداند، نه غير عربها و معيار ذوق عربها است پاك
. و  ) نيمه وحشي ساكنان شهرها و روستاها وآباديها است نه اعراب بيابان نشين جلف و (

  گويد: عربها كه مي ام است نه تنهآمده است مقصود همه مرد »الدراري المضيئه« دركتاب
گوشت هر حيواني راكه مردم از آن نفرت داشته باشند و آن را خبيث و آلوده بدانند، نه 

كند و   بخاطر علت و بيماري و نه بخاطر عادت و اعتياد بلكه صرفاً طبعشان از آن دوري
 ، آنچه عضي ديگر، نهآن را خبيث بدانند و ب مردمباشد. اگر بعضي از خبيث بداند، حرام مي

كه مورد اعتبار است اكثريت مردم است مانند حشرات و قسمتي زيادي از حيوانات كه 
گوشت آنها  كنند و دليل خاصي بر حرام بودن مردم از خوردن گوشت آنها خودداري مي

آنها را خبيث و  ، كهاند كرده گوشت آنها را ترك مردم خوردن جهتنيست و غالباً بدين 
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 »عليهم الخبائث ويحرم« باشند كه در اين آيه مندرج مي گفت  توان دانند پس مي نجس مي
مورد  كه چيزي هر. پس »كرده است مردم حرام خداوند خبيثها و نجسها و آلوگيها را بر «

است مانند: آب  »خبائث« نفرت طبع سليم باشد و ذوق سليم آن را نجس بداند، داخل در
و عرق و نطفه انسان و مدفوع حيوانات و جانداران و دهان و خلط سينه و آب بيني 

  كك و امثال آنها. شپش و
  كه شارع مقدس بكشتن آنها دستور داده است چيزهائي  بودن حرام
بكشتن آنها امر كرده و  صكه پيامبر گوشت چيزهائي كه خوردن علما برآنند از برخي

بكشتن  صانداراني كه پيامبرباشند. ج چيزهائي كه ازكشتن آنها نهي كرده است حرام مي
،  عقاب و مانند آن از قبيل زغن ،)1(كالغ آنها امر كرده است پنج نوعند بدينقرار: زاغ و

و نسائي از  مذي، بخاري و مسلم و تر گازگيرنده و گزنده  ، انواع موشها، و سگ كژدم 
في الحرم:  خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن«گفت:  صاند كه پيامبر عايشه روايت كرده

زمين  كه در جانور از فواسق هستند پنج« »الغراب والحدأة والعقرب والفأر والكلب العقور
. جانداراني » و كژدم و موشها و سگ گزنده ا،شوند: انواع زاغها، و عقابه حرم نيز كشته مي

رغ شانه ، هدهد يا م ، زنبور عسل كرده است عبارتند از: مورچه  كه پيامبر از كشتن آنها نهي 
  گنجشك. بسر، مرغ سليمان و شير

از كشتن چهار  صپيامبر است كهكرده  با سند صحيح از ابن عباس روايت ابوداود
. شوكاني »، مرغ سليمان و شيرگنجشك= صرد ، زنبورعسل مورچه« نوع جاندار نهي فرمود:

اند از جمله  گفته « : اين راي را مورد مناقشه و بررسي قرار داده و نقد كرده وگفته است
كشتن چيزي امر كرده باشد از قبيل فاسقهاي  به صپيامبر كه اسباب و علل تحريم آنست

كرده باشد مانند  كه نوع مخصوص قورباغه است و يا از كشتن آن نهي پنجگانه و وزغ 
و در شرع  .ها و امثال آنها باغه گنجشك و انواع قور عسل و هدهد و شير ، و زنبور مورچه
كرده است تا ما اين امر  ، مفيد تحريم و حرام كشتن كه امر بكشتن و نهي از  ستنيامده ا

                                         
.  دانند بدون كراهت گوشت مي  غرابها و زاغها را بنا براي خود درباره همه پرندگان، حالل مالكيه - 1

  .  مولف
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و نهي را دليل حرمت آن چيزها بدانيم و نه عقال و نه عرفا هيچگونه مالزمت و نسبتي 
آن را يكي از اصول و داليل  كه داريم، پس دليلي ن بين اين امر و نهي با حرمت نيست

كه بكشتن آنها امر شده يا از كشتن آنها نهي  اين چيزهائي  ، بلكه حرام كردن قرار دهيم
، داخل در خبائث باشند بموجب آيه حرام هستند و اگر چنين نباشند حرام  شده است

ايم و  درباره حالل بودن و اصالت حالل بودن قبال گفته كه  اي عدهنيستند و حاللند برابر قا
  .»كلي بر آن اقامه كرديم داليل 

  كرده است  شرع از آنها سكوت هك چيزهائي
كرده و نصي درباره حرمت آنها نداريم حالل هستند،  شرع از آنها سكوت  كه چيزهائي 

كه دليلي  كه اصل درهمه چيز مباح بودن آن است تا زماني  و مورد اتفاق كلي  برابر قاعده
. و  اسالم كلي اصلي است از اصول مسلمه بر حرام بودن آن اقامه نشود، و اين قاعده 

  الي:كند، از جمله قول خداوندتع كه اين قاعده را ثابت مي نصوص فراواني داريم

1- + uθ èδ “Ï% ©! $# šY n=y{ Νä3 s9 $̈Β ’ Îû ÇÚ ö‘F{ $# $ YèŠÏϑy__  :است كهاو خدائي «  .]٢٩[البقرة 
  . » همه آنچه كه در زمين است بسود شما آفريده است

إن اهللا فرض فرائض فال « : گفت صپيامبر است كهكرده  از ابوثعلبه روايت دارقطني -2
 »تضيعوها، وحد حدودا فال تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فال تبحثوا عنها

، آنها را انجام دهيد و ضايع  كرده است بيگمان خداوند چيزهائي را بر شما فرض«
ده است از آنها تجاوز كرده است و حدودي را مشخص نمو مگردانيد و چيزهائي را حرام 

بخاطر مهر و شفقت  است كهكرده  با آنها مخالفت نورزيد و از چيزهائي سكوت ونكنيد 
باره آنها جستجو نكنيد و بچون و  ، پس در نسبت بشما است نه از روي فراموشي و نسيان

  .»چرا نپردازيد
پوست سوال باره روغن و پنير و  در صاز پيامبر است كهاز سلمان فارسي روايت  -3

الحالل ما أحله اهللا في كتابه، والحرام ما حرمه اهللا في كتابه، وما سكت «:  گفت صشد پيامبر
قرآن حالل فرموده است و حرام  كه خداوند آن را در حالل آنست« »عنه فهو مما عفا لكم

كرده  كه از آن سكوت آنچه را كرده است و كتاب خود حرام كه خداوند آن را در آنست
 . ابن ماجه و ترمذي آن را نقل» بنفع شما از آن عفو كرده است است كهچيزهائي  ازاست 
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شناسيم  گفته است اين حديث غريب است و تنها آن را از اين طريق مي اند و ترمذي كرده
  . و حاكم نيز آن را بعنوان شاهد در مستدرك آورده است

إن أعظم «:  گفت صپيامبر اند كه كرده  بخاري و مسلم از سعد بن وقاص روايت -4
 »المسلمين في المسلمين جرما، من سأل عن شئ لم يحرم على الناس فحرم من أجل مسألته

كند كه  باره چيزي سوال در است كهكسي  گناهكار در ميان مسلمانان  بيگمان بزرگترين «
بر مردم حرام نشده است ولي بعلت سوال او حرام شده باشد يعني مسكوت عنه بوده و 

 مانطوركرد ه اگر او سوال نمي است كهسوال او حرمت آن چيز بيان شده  پس از
  .»ماند مسكوت مي

ما أحل اهللا في كتابه فهو حالل، وما « : گفت صكه پيامبر روايت شده از ابوالدرداء -5
 هر « .»حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من اهللا عافيته فإن اهللا لم يكن لينسى شيئا

كرده است حالل است و هر آنچه را كه   قرآن حالل دكتاب خو كه خداوند در آنچه را
 كرده است مورد عفو و سكوت از آنكه  آنچه را باشد و هر كرده است حرام مي حرام

  .»گذشت و او غافل نيست

$+ اين آيه را خواند: سپس tΒuρ tβ% x. y7•/ u‘ $ |‹Å¡nΣ ∩∉⊆∪_ ]و خداي تو هيچ  « .]64: مريم
. بزار آن را با سند صحيح بيرون آورده و حاكم نيز آن را »كند نمي فراموشچيزي را 

  صحيح دانسته است.
  وارداتي گوشتهاي
  :  كشورهاي اسالمي بدو شرط خوردن آنها حالل است وارداتي از خارج  گوشتهاي

  است. ردهك از گوشتهائي باشدكه خداوند آنها را حالل -1
  مي ذبح شده باشد.برابر قانون شرع اسال -2

 مانندكه حرام است  گوشتهائي باشد كه از اين دو شرط موجود نباشد بدينگونه  هرگاه
خوك و گراز و يا بشيوه غير اسالمي و غير شرعي ذبح شده باشد در اينصورت  گوشت

  . نيستگوشت خوردنش حالل  اين 



   

  هفقه السن      2168 

 

 

ار داده است، از راه وسائل اعالمي و ارتباطي كه علم جديد در اختيار بشر قر و
گوشتها، نوع  . و چه بسا بر قوطي حاوي اين شناخت اين دو شرط ممكن و آسان است

چون معموال  ود،ش ، و بدين معلومات اكتفا مي گوشت و شيوه ذبح آن نوشته شده است 
، علماي فقه نيز در اين مورد فتوي  اصل در آنها صداقت است و پيش از اين زمان هم

اگر فاسقي يا يكنفر از اهل « : گفته است خطيب شربيني شافعي »اقناع« اند: دركتاب داده
،  است خوردن گوشت آن حالل است كرده ، خبر داد كه او گوسفند را ذبح شرعي كتاب

 . اگر كند و ذبحش حالل است گوشت را ذبح تواند گوسفند يا حيوان حالل  چون او مي
كننده حيوان مسلمان بوده  باشد كه ذبحدر شهر، مجوسيان و مسلماناني باشند و معلوم ن

ذبح مباح  اين حالت حالل نيست چون در در هگوشت ذبح شد ؟ خوردن است يا مجوسي
كه مباح نباشد. ولي اگر اكثريت با مسلمانان  گوشت شك پيش آمده و اصل آنست   آن

، شايسته است كه گوشت ذبيحه حالل  كشورهاي اسالمي است كه در باشد همانگونه
  .»حالل نيست حكم مجوس را دارند شان شد و تمام كساني كه حيوان ذبح شدهبا

  كه حرام است بهنگام ضرورت بودن خوردن گوشت حيواني  مباح
گراز و  گوشت خوك و گوشت مردار و تواند از مضطر و ناچار باشد مي كه كسي

ا بدينوسيله بخورد ت . )1(حيواناتي كه حرام گوشتند و خداوند آنها را حرام كرده است
زندگي خويش را نجات دهد و نفس خويش را از مرگ حتمي در اثر گرسنگي مصون 

 واجب، وجوب است يعني با توجه بدين آيه  دارد و مقصود از مباح بودن خوردن آن

Ÿω+ از آن بخورد: است كه uρ (# þθè=çFø) s? öΝä3|¡ àΡ r& 4 ¨βÎ) ©! $# tβ%x. öΝä3 Î/ $ VϑŠÏm u‘ ∩⊄∪_  :29[النساء[.   
  اضطرار و ناچاري حد

گرسنگي او را بسرحد هالكت يا به بيماريي برساند كه  كه وقتي است  اضطرار انسان
 فرمايد: . چون خداوند مي منجر بمرگ شود، خواه برطاعت باشد يا عاصي و سركش

                                         
عيه و زيديه در اين هنگام ضرورت خوردن گوشت انسان را نيز تحت شرايط خاصي مباح شاف حتي - 1

مرده هم  اگردانند حتي  اند و حنفيه و ظاهريه بهيچ وجه خوردن گوشت انسان را جايز نمي دانسته
  .باشد. مولف
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هركس در اضطرار و ضرورت قرار گيرد بدون اينكه بر ديگران تجاوزكند و از حد  «

كه از محرمات تغذيه كند و خداوند آمرزگار و   بگذرد بر او گناهي نيست تضرور
رفت و  ص. ابوداود از فجيع عامري روايت كرده است كه او پيش پيامبر»مهربان است

: خوراك شما  گفت ؟ بخوريمكه ازگوشت مردار  ندازه براي ما حالل است : چه ا گفت
خوريم و  صبحگاهان نيز مي نوشيم و مي خوريم و : ما شبها مي گفتيم ؟ ما چقدراست

. و  گرسنگي و حد گرسنگي  : بحق پدرم سوگند اينست گفت ص. پيامبر آشاميم مي
كرد كه حد اضطرار را يك  لبدين صفت براي ايشان حال ر راخوردن مردا صپيامبر

  شبانه روز قرار داد.

كه يك شبانه روز بدون خوراك و  حد ضرورت و اضطرار آنست « گفت:  حزم ابن
كه اگر بيشتر  چنان ضعيف و سست شود ، كهنوشيدني بماند، درآنصورت اگر نگران شد

ن وقت بمرگ منتهي شود يا او را از راهش و شغلش و كارش بازدارد در آ بكشد،طول 
حالل است براي او آنقدر بخورد يا بياشامد كه مرگ در اثر گرسنگي و تشنگي را از خود 

 كه  است، بدان جهت  گفتيم يك شبانه روز بماند بدون خوردن كند. اما اينكه   دفع
 كه . يعني جايز ندانسته است  كرده است پيوستن روزه يك شبانه روز را حرام  صپيامبر

: اگر خوف مرگ داشته  گفتيم پشت سر هم بدون افطار روزه بگيرد. و كسي دو شبانه روز
  .»استاو مضطر  است كهباشد بخورد بدين جهت 

چيزهائي  تواند از كسي سه شبانه روز چيزي نخورده بود مي گويند اگر مي مالكيه
بخورد كه خداوند بر او حرام كرده و برايش مقدور شده است حتي اگر از مال ديگران 

  باشد.نيز 
  شود بجهت ضرورت خورده مي كه اي  اندازه

                                         
خود تنها  گوشت مردار يا حرام در وقت ضرورت بر غير تجاوز كند و  بهنگام خوردن كه كسي  باغي: - 1

  .ديگري از گرسنگي تلف شودو بخورد 
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كند و نيازش را   زندگيش را حفظ ، كهخورد درمانده از مردار آنقدر مي و مضطر
كه ضرورت و  انداز كند  تواند برحسب نيازخود آنقدر بردارد و پس برطرف سازد و مي

ز تواند سير ا مي است كهكند. و در روايتي از مالك و احمد آمده   درماندگيش را برطرف
وارد شد و  »حره« ، مردي به كرده است بخورد، چون ابوداود از جابربن سمره روايت آن

: آن را پوست بكن تا گوشت و پيه آن را  گفت شتري نزد او مردار گرديد، زنش به وي
 بپرسم و از او سوال ص: بگذار از پيامبر گفت ، آن مرد كنيم و بخوريم خشك و قديد

: پس  گفت : نخير، نياز كند؟ گفت : آيا چيزي داري كه ترا از آن بي جواب گفت كرد، او در
  آن را بخوريد.

شافعي هر دو قول روايت شده  اند نبايد سير از آن بخورد و از گفته ابوحنيفه  ياران
  است.

در محلي و مكاني باشد و در آنجا طعام باشد ولو اينكه مال غير باشد او  كه كسي 
شود كه بهيچ وجه طعامي نيابد كه بخورد  قتي انسان مضطر محسوب ميمضطر نيست و

نيست و  ولو اينكه ملك غير باشد، پس اگر طعامي يافت ولو اينكه مال غيرباشد مضطر
تواند از آن طعام مال غير بخورد، اگرچه بدون اجازه  ندارد از مردار بخورد بلكه مي حق

ندارند، بلكه در ضمانت بعهده داشتن او اختالف اين باره اختالفي  او هم باشد و علما در
  دارند:

گرديد و مالك طعام  كسي در اضطرار واقع شد، و درمانده  علما برآنند كه اگر جمهور
ولي ضمانت آن را بگردن  ه كندتواند از مال غير استفاد حاضر نبود بلكه غايب بود، او مي

  كند. دارد و ضامن است چون اضطرار حق غير را باطل نمي
اضطرار مسووليت  جود، چون با و گفته است در اين صورت ضامن نيست شافعي امام

شود كه اجازه و اذن  از او ساقط شده است و شارع به وي اين اجازه را داده است و نمي
   . ستيكه اجازه باشد، ضمانت ن شارع و ضمانت با هم جمع شوند، يعني وقتي

تواند با زور و  كند، مضطر مي دادن طعام امتناعموجود باشد و صاحب آن از  طعام اگر
  اند: گفته داشته باشد. و مالكيه قوت آن را از او بگيرد، بشرط اينكه برآن قدرت 
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با وي بجنگد و  است كهكرد، براي مضطر جايز  مالك طعام ممانعت حال اگر اين در
طعام به  ر است و اگركه او مضط  بروي او سالح بكشد، البته بعد از انذار و اخطار به وي

،  كشت خونش هدر است جنگد. در اينصورت اگر صاحب طعام را وي ندهد با او مي
 را مضطر، واجب است و اگر صاحب طعام  چون بذل طعام به مضطر در اين صورت

  . ، بر او قصاص واجب است كشت
مات : هركس درمانده شده و مضطر گرديد و ناچار بود كه از محر حزم گفته است ابن
تواند از آن بخورد حتي اينكه سير  ، او مي و مال مسلمان يا ذمي را نيافت ه كنداستفاد

آورد و چون طعام  بردارد تا اينكه طعام حالل بدست مي يا شود و براي خويش توشه مي
گردد و هرگاه مال مسلماني يا ذميي  ، برمي ، آن حرام بحال حرام بودن خودش حالل يافت

 كنند اطعام  از آنكه او را   دستور داده است صپيامبر است كهزي را يافته پيداكرد، او چي
، پس او در آن طعام داراي حق است و ديگر »بگرسنه خوراك بدهيد« »أطعموا الجائع«

كردند، باز هم بصورت  منع از آناز مردار بخورد و اگر او را بظلم  ، كه مضطر نيست
  گردد. مضطر برمي

  ؟ عالج مباح است وبراي مداوا شراب و مسكرات  آيا
آن اختالف ندارد.  شود، و كسي در نظر علما حرام براي مضطر و ناچار مباح مي باتفاق

اند، كه بعضي آن را مباح و بعضي  و در مداواي با شراب و مي و مسكرات اختالف كرده
، زيرا  اجح استآن ر كرد، و  آن بايد منع باكه از مداواي  اند و ظاهر آنست كرده آن را منع 

كردند و آن را براي مداوا  مردم در دوران جاهليت پيش از اسالم با شراب مداوا مي
كرد و آن را حرام نمود.  نوشيدند. چون اسالم آمد مردم را از مداواي با شراب منع مي

اند كه  و ابوداود و ترمذي از طارق بن سويد جعفي روايت كرده لمچون امام احمد و مس
: من آن  گفت  از آن منع فرمود، و طارق كرد و او را  باره شراب سوال  در صامبراو از پي

براستي « »إنه ليس بدواء، ولكنه داء« : گفت ص، پيامبر سازم را براي مداوا و درمان مي
. ابوداود از ابوالدرداء روايت كرده است كه » شراب درمان نيست و ليكن درد است

 »ل الداء والدواء، فجعل لكل داء دواء، فتداووا وال تتداووا بحرامإن اهللا أنز « : گفت صپيامبر
، پس براي هر دردي درماني هست بنابر  خداوند هم درد آفريده و هم درمانش ستيبرا«
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خوردند  گاهي شراب مي . و پيش از اسالم مردم»اين مداوا كنيد ولي با حرام مداوا نكنيد
  . و برحذر داشت كرد را از اين عمل نيز نهيبراي پرهيز از سردي هوا و اسالم مردم 

 پرسيد: اي رسول خدا ما در صديلم حميري ازپيامبر است كهكرده  روايت ابوداود
سازيم و بوسيله آن  گندم شراب مي سرزمين سردسيري هستيم وكارهاي سخت داريم و از

 سرما نيز مقاومتسخت را انجام دهيم و با  كارهاي ن، تا بتوانيم اي كنيم خود را تقويت مي
: پس از آن  . گفت : آري گفت ؟ و مستي آور؟ : آيا مسگر است گفت ص، پيامبر كنيم

 : اگر آن را ترك نكردند با آنان جنگ گفت  كنند، : مردم آن را ترك نمي گفت كنيد. اجتناب 
  .»كنند كنيد تا آن را ترك 

شرط اينكه درمان حاللي اند، ب برخي از اهل علم مداواي با شراب را جايز دانسته و
جانشين آن حرام شود. و مشروط برآنكه معالجه كننده هدف لذت  ، كهبراي آن درد نباشد

آن را ننوشد و از اندازه مجاز پزشك تجاوز نكند.  مستيو شهوت را نداشته باشد و براي 
ا اند. براي تداوي نيز رو كه نوشيدن شراب را در حال اضطرار جايز دانسته همانگونه 

اي در  خورد و لقمه اگر كسي غذا مي اند كه كردهاند و براي آن فقيهان مثالي ذكر  داشته
گلويش پايين ببرد.  كه آن را از و نزديك بودكه خفه شود و چيزي نيافت ر كردگي  گلويش

  در آنصورت نوشيدنش اشكالي ندارد.بجز شراب 
كه اين هالك و سرما   يافت گردد و چيزي نمي  از شدت سرما مشرف برهالك ياكسي

 گردد و اي از آن باكسي دچار حمله قلبي يا جرعه بكاسه شرا  را از او دور كند، جز يك
گفتند يا پزشك به او گفت اين خطر با نوشيدن مقداري شراب  مشرف بمرگ باشد و مي

  . گردد، در اين صورت نيز خوردن آن جايز است دفع مي
و ناچاريها حرامها و  تهاكه ضرور »حظوراتالضرورات تبيح الم« اين بود باب و

  گردانند. ممنوعات را و محرمات را مباح مي

  شرعي  ذبح شرعي= ذكات

: رائحةٌ ذكيةٌ يعني بوي  اصل بمعني پاك شدن است در زبان عربي در ذكات كلمه
گوشت حيوان  اند، چون مباح بودن شرعي نيز گفته  »ذكات« خوش و پاك و ذبح شرعي را
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:  است كردنبمعني تمام » ذكات« اند: گرداند. و برخي گفته را گوارا و پاك مي شده  ذبح
  كامل دارد. : يعني فهم  فالن ذكي
گلو يا لوله   در فقه يعني ذبح و سربريدن حيوان يا نحر آن با قطع» ذكات« از مقصود

جايز نيست مگر با ذبح و  گوشت گوشت حيوان حالل و درشرع اسالم خوردن  )1(مري
  كه ذبح ندارند. ، بغير از ماهي و ملخ كات شرعيذ

  گردد  چيزي واجب است كه در ذكات و ذبح شرعي مراعات چه
  ذبح شرعي مراعات امور زير واجب است: در
، مسلمان يا كتابي  مرد يا زن خواهباشد » عاقل« دهد بايد ذبح را انجام مي كه كسي  -1

يا كودك غير مميز باشد گوشت حيوان ذبح باشد. اگر فاقد اهليت يعني مست يا ديوانه 
پرست و  شده او حالل نيست و همچنين خوردن ذبيحه و حيوان سر بريده مشرك و بت

  نيست. ل، نيز حال زنديق و مرتد از اسالم
  كتاب و حيوان ذبح شده بوسيله اهل  ذبيحه

'Ÿωuρ (#θè=à2ù+ گفته است: از قول ابن عباس قرطبي s? $£ϑ ÏΒ óΟ s9 Ì� x. õ‹ ãƒ ÞΟ ó™$# «!$# Ïµ ø‹n=tã …çµ ‾Ρ Î)uρ 

×, ó¡ Ïs9_  :كه براي غيرخدا سربريده شده و  گوشت حيواني نخوريد از« .]121[األنعام
اين عمل خروج از طاعت خدا است و  است كهآن برده شده  خدا بر بهنگام ذبح اسم غير

  . سپس از آن استثناء كرده است:» تزشت اس

+ãΠ$ yèsÛuρ t Ï% ©!$# (#θè?ρé& |=≈tG Å3ø9 $# @≅ Ïm ö/ä3 ©9 öΝä3ãΒ$ yè sÛuρ @≅ Ïm öΝçλ°;_  :و ذبح شده « .]٥[املائدة
 طعام از، كه از آن بخوريد و براي شما نيزحالل است كه  اهل كتاب براي شما حالل است

. پس مراد اين آيه از طعام حيوان ذبح شده وگوشت ذبيحه يهودي »دانان بدهيدخويش ب
بهنگام ذبح بگويد بنام مسيح و يهودي بگويد بنام عزير و نصراني است اگرچه نصراني 

بخور از ذبيحه نصراني  : گفت كنند. عطاء  ولي بهرحال آنان برمبناي دين آسماني ذبح مي
شان را مباح كرده است و  . چون خداوند ذبيحه حتي اگر بهنگام ذبح بگويد بنام مسيح

                                         
  . وگلو يعني مجراي تنفس و مري يعني مجراي طعام و شراب از گلو. مترجم حلقوم - 1
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: بخور ازگوشت ذبيحه  ه گفته استگويند. و قاسم بن المخيمر داندكه چه مي خداوند مي
) و زهري و ربيعه و  كليسائي بوده است نام او حتي اگر بهنگام ذبح بگويد بنام سرجس (

ه بن شعبي و مكحول نيز بر اين قولند. و از دو نفر صحابي يعني ابوالدرداء و عباد
  . الصامت نيز روايت شده است

 رندب نگام ذبح نام غير خدا ميكه اهل كتاب به اند: هرگاه شنيدي گفته گروهي
شان را مخور و از ميان اصحاب علي بن ابيطالب و عايشه ام المومنين و ابن عمر  ذبيحه

Ÿω+ اند. و طاووس و حسن بصري نيز با تمسك به گفته  چنين نيز uρ (#θè=à2ù' s? $£ϑÏΒ óΟ s9 Ì�x. õ‹ ãƒ 

ÞΟ ó™$# «! $# Ïµ ø‹n=tã …çµ ‾ΡÎ)uρ ×, ó¡ Ï s9 3_  :را  آنگفته است  اند. امام مالك گفته نيز چنين  .]121[األنعام
  . دانم و آن را حرام ندانسته است مكروه مي
  حيوان ذبح شده مجوس و صابئين گوشت

شان نيز  باره ذبيحه چون در اصل دين مجوس و زردشتيان اختالف دارند در فقها
نسخ شده  تابشانك  اند كه كتاب آسماني دانسته گروهي آنان را صاحب   اختالف دارند كه

دانند.  گروهي آنان را مشرك مي است و از علي بن ابيطالب چنين روايت شده است و
 دانند و مندرج در كتاب مي شان را مانند ذبيحه اهل دسته اول ذبيحه است كهبديهي 

+ãΠ$ yèsÛuρ tÏ% ©!$# (#θè?ρ é& |=≈tGÅ3 ø9 $# @≅ Ïm ö/ä3©9 öΝä3 ãΒ$ yè sÛuρ @≅ Ïm öΝçλ°;_ ودانند  مي .]٥: [املائدة 
 كتاب رفتار با آنان همچون اهل « »سنوا بهم سنة أهل الكتاب« : نيز فرموده است صپيامبر
كتاب  : مجوسيان اهل كتاب هستند و حكمشان مانند ديگر اهل . ابن حزم گفته است»كنيد

ولي جمهور فقهاء مجوسيان را مشرك و  نداست و ابوثور و ظاهريه نيز بر اين راي هست
باشند و  كه بين مجوسيت و نصرانيت مي باره صابئون دانند. و در شان را حرام مي يحهذب

شان را حالل و  بتاثير نجوم و كواكب اعتقاد دارند، علماء اختالف دارندكه بعضي ذبيحه
  دانند. برخي حرام مي

كه  اي كه آلت و ابزار ذبح نيز تيز و برا باشد، بگونه دوم ذبح حالل آنست شرط -2
كارد و چاقو و سنگ تيز و چوب تيز  قبيل كند از ن جاري سازد وگلو را ببرد و قطعخو
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استخوان  ببرد و وكارد و چاق كه چون اي و برنده و شمشير و شيشه و ني نوك تيز و برنده
  : تيز بجز ناخن و دندان

 گوسفندي دچار حادثه شد، آن چرانيد،  گوسفند مي زني است كهكرده  مالك روايت : الف
 سوال شد فرمود: صزن آن را دريافت و با سنگي تيز آن را سربريد. دراين باره ازپيامبر

  .  »ندارد الياشك«
كه به وسيله سنگ  توانيم سوال شد، كه آيا مي صروايت شده است كه از پيامبر : ب

آن را سرببر، و هر  كن و : شتاب گفت  ؟ تيز و عصاي پاره شده تيز ذبح را انجام دهيم
جز با دندان و  بخور از آنشده باشد،  ذكر آن بركند و نام خدا  كه خون را جاري چيزي
  . . بروايت مسلم ناخن
اي حيوان را سرببرند كه تنها  كرد يعني بگونه ن نهي ازشريطه الشيطا صپيامبر : ج

بميرد از اين  ريجگردن را قطع نكنند و بگذارندكه حيوان بتد  كند و رگهاي پوست را پاره 
  نام نهاد.» ن شريطه الشيطا« كرد و آن را وع ذبح نهين

حديث را ابوداود از ابن عباس نقل كرده و در اسناد آن عمرو بن عبداهللا صنعاني  اين
  . كه ضعيف است وجود دارد

گلو و مري هر دو بريده شوند و بتمامي جدا  كه   ذبح شرعي آنست سوم شرط -3
چون  )1(گردن نيزشرط نيست قطع دو شاهرگ كردن آنها از تن شرط نيست و همچنين 

 زندگي ممكن نيست و بدون آنها حيات و هستند و آب مري تنها راه خوراك و حلقوم و
گردن  بكلي سررا جدا كردند اشكالي ندارد و اگر از پشت اگر مرگ همان است و مراد از

گلو و   يعني كنند اشكالي ندارد، مشروط بر اينكه وسيله ذبح بمحل ذبح هم آن را ذبح
  كند. مري برسد و آنها را قطع 

كه در  گفته است مادام تسميه و گفتن نام خدا بهنگام ذبح است امام مالك چهارم -4
كرده باشد يا از  ، خواه بعمد آن را ترك هنگام ذبح نام خدا برده نشود، ذبيحه حرام است

                                         
مذهب امام شافعي و احمد است و بقول مالك و ابوحنيفه بايستي هر دو شاهرگ همرا ه گلو  اين  - 1

  .. مولف و بريده گردند واال ذبح صحيح نيست طعق
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اند. امام  گفته نين نيز چ متكلمينگروهي از  روي فراموشي و نسيان و ابن سيرين و
كند حرام است و اگر از روي فراموشي باشد  گويد اگر بعمد نام خدا را ترك ابوحنيفه مي

گويد اگر نام خدا را بر آن نام نبرده باشند خواه بعمد يا از  اشكال ندارد، امام شافعي مي
ذبح  دهد اهل كه ذبح را انجام مي مشروط برآنكه ذابح وكسي رد،روي خطا اشكالي ندا

 ص. ازحضرت عايشه روايت شده است كه گروهي از پيامبر باشد و ذبيحه حالل است
دانيم  آورند ما نمي گوشت مي سوال كردند كه اي رسول اهللا گاهي بعضي از مردم برايمان 

شما خودتان نام خدا را ببريد و آن « : گفت صكه برآن نام خداگفته شده يا خير؟ پيامبر 
اي  كه اين سوال را كردند تازه مسلمان بودند و فاصله كساني  : گفت   . عايشه»را بخوريد

  اند. يگران اين روايت را ذكركردهو د ريچنداني با كفر نداشتند. بخا
  در ذبح مكروه است كه چيزهائي

  باشند: شرعي امور ذيل مكروه مي ذبح در
اد بن اوس برد، زيرا مسلم از شد كه تيز نيست و خوب نمي اي  با وسيله ذبح -1

إن اهللا كتب االحسان على كل شئ، فإذا قتلتم « : گفت صروايت كرده است كه پيامبر
بيگمان « »فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وابرح ذبيحته

اي را نيكو انجام دهيد، پس هرگاه  هركار پسنديده ، كه كرده است  خداوند بر شما فرض
او را بكشيد، و از مثله و  را بكشيد بطور شايسته و نيك  كسي خواستيد كه  براي قصاص

كنيد نيكو آن را ذبح كنيد، و   كه حيواني را ذبح كنيد و هرگاه خواستيد آزار پرهيز
كنيد و ذبيحه را با سربريدن نيكو و كارد  سرببريد وكارد و چاقوي خود را نيكو تميز

  .»و آرامش بخشيد احتتميز، ر
كه به وسيله ذبح نيكو تيز  دستور داد صپيامبر است كهعمر روايت شده  ابن از -2

كنند و سر ببرند. بروايت   ، حيوان را ذبح گردد و بدور و پنهان از چشم ديگر حيوانات
  احمد.
گردن آن را شكسته و   ، ، و جان دادن حيوان كامل  از مردن شكه پي دارد كراهت -3

:  گفت صقطني از ابوهريره روايت كرده است كه پيامبر ارپوست آن كنده شود، چون د
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شتاب  آنهاگرفتن  پيش از آنكه جانها بيرون روند براي « »ال تعجلوا االنفس قبل أن تزهق«
  .»مكنيد
حب بودن آن چيزي اما اينكه ذبيحه را رو بقبله سر ببرند درباره استحباب و مست و

  . وارد نشده است
  ر حاليكه در وي رمقي مانده يا بيمار استبريدن و ذبح حيوان د سر

كردند اگر اين نيمه جان   مانده باشد ذبح ينيمه جان كه درآن رمقي و حيواني را هرگاه
  گوشتش حالل است و همچنين حيوان بيماري  شد، خوردن سبب ادامه حيات آن هم نمي

شانه ماندن . و ن ، اگر ذبح شود گوشتش حالل است آن مانده است كه نيمه جاني در
، پس  ، حركت و تكان دادن دست يا پا يا دم يا جريان و فوران خون و امثال آنست حيات

هرگاه در حال جان دادن بصورتي درآمده بودكه نه دستي تكان داد و نه پائي زد، مردار 
. چون خداوند  آيد و ذبح و سر بريدن آن تاثيري ندارد و حرام است بحساب مي

�ôMtΒÌh+ فرمايد: مي ãm ãΝä3 ø‹n= tæ èπtG øŠyϑ ø9 $# ãΠ ¤$! $# uρ ãΝøtm: uρ Í�ƒÌ“ΨÏƒø: $# !$tΒuρ ¨≅ Ïδé& Î�ö�tó Ï9 «! $#  Ïµ Î/ èπs) ÏΖy‚ ÷Ζßϑø9 $# uρ 

äο sŒθ è%öθ yϑ ø9$# uρ èπ tƒÏjŠu� tIßϑø9 $#uρ èπ ys‹ÏÜ̈Ζ9 $#uρ !$ tΒuρ Ÿ≅ x.r& ßì ç7¡¡9 $# āωÎ) $tΒ ÷ΛäøŠ ©. sŒ_  :گوشت مردارو « .]٣[املائدة
كه به غيراز نام خدا ذبح شوند وحيوانات خفه شده و به  يواناتيخون وگوشت خوك و ح

براثر پرت شدن ازبلندي بميرند و آنها كه به ضرب شاخ زدن  و آنها كهزجر كشته شده 
، مگرآنكه به موقع به آن  حيوانات ديگري مرده باشند وباقي مانده صيد حيوان درنده

 بر نها. يعني تمام اي» بر شما حرام است حيوان برسيد و آن را سرببريد و... همگي اينها
، آنها را بر شما حالل  ينكه آنها را دريابيد و سرببريد كه سر بريدن شما حرامند مگر ا

كرده و شكمش را  گرگ بدان حمله، كه گوسفندي سوال شد  كند. از ابن عباس درباره مي
ذبح شده است و سر  دادنامعاء آن را بيرون ريخته و پيش از جان  دريده و احشاء و
  كه از وي بيرون ريخته شده است نخوريد. : آن را بخوريد و آنچه  گفت  بريده شده است؟

  برداشتن قبل از اتمام سر بريدن دست
برد، پيش از تمام شدن سر بريدن از آن دست  حيوان را سر مي كه  كسي هرگاه
ل رساند اشكالي ندارد، فوراً بدان برگشت و سر بريدن را بتمام و اكما س، سپ برداشت
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هنوز زنده  است كهكه آن را سر بريده  كرده است سپس در حالي چون اول آن را زخمي
� sss�;9+e«بوده است و آيه  M0«، شود. آن را شامل مي  

  متعذر بودن سر بريدنش امحيوان بهنگ كردن  زخمي
يد و اگر محل مخصوصش سربر ممكن شد بايد آن را در گوشت را، اگر حالل حيوان

كند مشروط  كفايت مي ، بجاي سر بريدنش  كردن آن سر بريدنش ممكن نشود، زخمي 
  گردد. كاري و خون ريز باشد و منجر به قتل حيوان   براينكه زخم

، شتري از شتران قوم  بوديم صبن خديج گويد: ما در سفري همراه پيامبر رافع
ا برگردانند، لذا مردي بدان تير انداخت گريخت و اسبي نبود كه به وسيله آن بتوانند او ر

إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما « : گفت صو آن را بر جاي نگاهداشت و پيامبر
 گاهي چون حيوانات وحشي رفتار بيگمان اين حيوانات  « »فعل منها هذا فافعلوا به هكذا

، شما  گريخت اين شتركه مثل   گريزند، پس هر حيوان شوند و مي كنند، و وحشي مي مي
  . . بروايت بخاري و مسلم»كنيد تاربا آن چنين رف نيز

: اي  گفت كه اواند  روايت كردهو صاحبان سنن از ابوالعشراء و او از پدرش  احمد
لو طعنت في فخذها أجزأ « : گفت ص؟ پيامبر رسول اهللا آيا جاي ذبح جز گلو و گردن است

كردن رانش هم كفايت  يدنش ممكن نباشد زخميو سربر كند اراگر حيواني فر« »عنك
: اين مطلب تنها براي حيوان پرت شده يا متوحش و فراري جايز  گفت . ابوداود»كند مي

سركشي  كه تمرد و : و اين در حال ضرورت است مانند حيواني گفت ؟ ترمذي است
حتمال غرق شدنش افتد و ا دريا مي يابيم يا در ما برآن دست نمي كند و مي كند يا فرار مي

گردد سپس براثر آن خون  زنيم و خون از آن جاري مي كه آن را باكارد يا تير مي هست
  ميرد گوشت آن حالل است. ريزي مي
اگر حيواني ترا  است كه كرده يت از علي و ابن عباس و ابن عمر و عايشه روا بخاري

افتد  كه در چاه مي نچه، حكم حيوان شكاري دارد و آ اش برنيامدي عاجز كرد و از عهده
  كه مقدور باشد جايز است.  ذبح شرعي آن بهرگونه

  بريدن جنين حيوان سر
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مشخص بود واجب است كه  زندگيشجنين زنده از شكم مادر بيرون آمد و  هرگاه
همان ذبح و سربريدن  سربريده شود. و اگر درشكم مادرش بود و مادرش سربريده شد و

كند، اگر در آنجا بميرد يا نيمه جان بيرون آيد. چون  كفايت مي  ، براي آن مادرش
. »باشد سر بريدن جنين همان سر بريدن مادرش مي« »ذكاته ذكاة أمه« فرمود: صپيامبر

احمد و ابن ماجه و ابوداود و ترمذي و دارقطني و ابن حبان بگونه صحيح آن را از 
  اند. كرده ابوسعيد روايت 

كافي  نيز ني كه سر بريدن مادرش را براي جني: از جمله كسان گفت المنذر ابن
اند، بدون اينكه اشاره كنند باينكه آيا جنين شعور داشته باشد يا نداشته باشد، علي  دانسته

آن هستند. ابن المنذر  بن ابيطالب و سعيد بن المسيب و احمد و اسحاق و شافعي بر
ين احتياجي به سر بريدن جن است كه: از هيچ يك از اصحاب و علماء روايت نشده  گفت

  .كه از ابوحنيفه روايت شده است مستقل داشته باشد مگر
 است كه: سنت صحيح و صريح و آشكار و محكم بدين وارد شده  گفت القيم ابن

 ته ومي است كهباشد و اين خالف اصول  سربريدن جنين همان سر بريدن مادرش مي
  . مردار حرام است

وي از حرام بودن مردار سخن رفته است ماهي و ملخ را از بر زبان  كه كسي  اند: گفته
شود در حاليكه جزئي از  مردار استثناء كرده است پس چگونه مردار جنين استثناء نمي

و اعضاء آن جاري است و هر  اجزاءباشد و اثر سر بريدن در همه  اجزاء مادرش مي
از باشد و جزئي  ش ميش احتياج بيك سر بريدن مخصوص ندارد و جنين تابع مادر جزء

است واينست مقتضي اصول صحيح حتي اگر سنت هم از مباح بودن آن حرفي  آن
  زد. نمي

گفته و موافق با   بودن آن سخن ازمباحچگونه حالل نيست و حال آنكه سنت  پس
قياس و اصول است پس نص و اصل و قياس دراين مورد با هم متفق و سازگارند وهللا 

  الحمد. 

  شكار  صيد=
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طبيعتاً وحشي است و برآن  ، كه گوشت  عبارت است از شكار كردن حيوان حالل صيد
  يابي نيست. قدرت و دست

#+ : كه خداوند آن را مباح كرده است صيد آنست حكم sŒÎ) uρ ÷Λäù=n=ym (#ρßŠ$ sÜ ô¹$$sù_  :املائدة]

واع صيد . همه ان»كردن براي شما مانعي ندارد احرام بيرون آمديد صيد هرگاه از« .]٢
.  كه از سرزمين حرم در باب حج از آن سخن رفت  ، بجز صيد سرزمين حرم مباح است

وصيد دريائي در هر حالي جائزاست وهمچنين صيد خشكي مگر در حال احرام خداوند 

≅¨+ فرمايد: مي Ïm é& öΝä3s9 ß‰ø‹|¹ Ì� óst7ø9 $# …çµ ãΒ$ yè sÛuρ $Yè≈tFtΒ öΝä3©9 Íο u‘$§‹¡¡=Ï9 uρ ( tΠÌh� ãmuρ öΝä3ø‹n=tæ ß‰ø‹|¹ Îh�y9 ø9 $# 

$ tΒ óΟ çFøΒßŠ $ YΒã� ãm_  :صيد و خوراك دريا براي شما حالل گرديد تا شما و « .]٩٦[امائدة
باشيد شكار  م هستيد و در احرام مي كه محر بهرمند شويد ولي تا وقتي  از آنمسافران 

  .» خشكي بر شما حرام است يواناتح

  حرام  شكار
مقصود از آن ذبح و سر بريدن حيوان  است كهي ، شكار كه مباح است شكاري  

  . بح و سر بريدن نباشد، حرام استشكاري باشد، چنانچه مقصود از آن شكار، ذ
  بدون منفعت انتباه ساختن و تلف نمودن حيو موضوع

. نسائي  ، جز براي خوردنش نهي كرده است از كشتن حيوان حالل گوشت صپيامبر
من قتل عصفورا عبثا عج إلى اهللا يوم القيامة « : گفت صپيامبر اند كه كردهو ابن حبان روايت 

گنجشكي را به عبث و بيهوده  هر كس« »يقول: يا رب، إن فالنا قتلني عبثا ولم يقتلني منفعة
گويد: خداوندا فالنكس مرا  مي گشايد و گنجشك زبان به شكايت مي بكشد روز قيامت آن

 صپيامبر است كهابن عباس روايت كرده  لم از. و مس» ، نه براي منفعتي كشت  بيهوده
كه جان دارد بيهوده و براي سرگرمي آماج و  چيزي« »ال تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا« : گفت

اي را آماج و هدف ضربات  گروهي را ديد كه پرنده ص. پيامبر»هدف تير قرار ندهيد
كه  كسي كناد ت و نفرين خدا لعن« »لعن اهللا من فعل هذا« خود قرار داده بودند فرمود:

  .»كند چنين
  شكارچي شرايط
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، همان شرايطي در نظر  گوشت شكارش حالل است  اي كه خوردن شكارچي براي
كتابي باشد بنابراين  كننده شرط است پس بايد مسلمان يا در ذبح است كهگرفته شده 

شرعي كه در فصل ذبح   شكار يهودي و نصراني حكم ذبيحه آنها را دارد همانگونه
  كند. توضيح داده شد همين مطالب براي شكار نيز صدق 

  با اسلحه برنده و به وسيله حيوانو شكار  صيد
نيزه و شمشير  ندگيرد مان شكار به وسيله اسلحه برنده و زخم رسان صورت مي گاهي

  و تير و امثال آنها.

‰pκš$+ فرمايد: مي خداوند r' ‾≈tƒ tÏ% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u ãΝä3‾Ρ uθ è=ö7uŠ s9 ª! $# & ó ý Î/ z ÏiΒ Ï‰ øŠ¢Á9$# ÿ…ã&è!$ oΨ s? öΝä3ƒÏ‰ ÷ƒr& 

öΝä3ãm$ tΒÍ‘uρ_  :اي مومنان خداوند شما را به تحريم نوعي از صيد و شكار  « .]٩٤[املائدة
  .»يابيد مي دستهاي خود بدان  كه با دستها و نيزه آزمايد مي

y7tΡθ+ فرمايد: كه خداوند مي گيرد شكار توسط حيوان صورت مي گاهي و è=t↔ ó¡o„ !# sŒ$tΒ 

¨≅ Ïmé& öΝçλm; ( ö≅ è% ¨≅ Ïm é& ãΝä3s9 àM≈ t6ÍhŠ©Ü9$# � $tΒuρ Ο çFôϑ‾=tæ zÏiΒ ÇyÍ‘# uθ pg ø:$# tÎ7Ïk=s3 ãΒ £åκtΞθ çΗÍj>yè è? $®ÿÊΕ ãΝä3yϑ‾=tæ ª! $# 

( (#θ è=ä3 sù !$ ®ÿÊΕ zõ3|¡ øΒr& öΝä3ø‹n=tæ (#ρ ã�ä. øŒ$# uρ tΛôœ$# «!$# Ïµø‹n=tã ( (#θà)̈? $# uρ ©! $# 4 ¨βÎ) ©! $# ßìƒÎ�|� É>$ |¡ Ït ø:$# ∩⊆∪_ 
؟ بگو  كه خوردن چه چيزهائي براي آنها حالل شده است پرسند از تو مي « .]٤املائدة: [

شده  گرديده است و نيز خوردن شكار  گوشتهاي مطبوع و پاكيزه براي شما حالل  همه
 ماچه خدا به شاز آنا كه آنها ر ايد سگهائي صيد و شكار را به آنها آموخته شما كه سگهائي

آن نام  گيرند بخوريد و بر كه براي شما مي چهاز آنآموخته است تعليم داده باشيد. پس 
كه آن را  كنيد يا وقتي  كنيد نام خدا را ياد كه سگ را رها مي كنيد يعني وقتي  خدا را ياد

 كه خداوند دررا بكار بريد  الهيكنيد. و تقواي  كرديد نام خدا را ياد دريافتيد و ذبح 
  .»حسابرسي سريع است

گفتم اي رسول اهللا من در سرزميني   : گفت كه  ابوثعلبه خشني روايت شده است  از
ام و سگ تعليم  كه حيوان شكاري دارد و من با تير و كمانم و با سگ تعليم ديده هستم
ما « : گفت ص؟ پيامبر خوردن گوشت كداميك برايم حالل است نمك ام شكار مي نديده
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 »صدت بقوسك فذكرت اسم اهللا عليه فكل وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل
نام خدا را  كني و بهنگام انداختن تير مي شت حيواني را كه با تير و كمان شكار گو«
كني و آن را دريافتي  كه با سگ تعليم نديده شكار مي بخور و گوشت حيواني را ادكرديي

  اند. ري و مسلم آن را روايت كردهخا. ب»كردي بخور و ذبح
  شكار با اسلحه شرايط

  : با اسلحه شراط زير الزم است در شكار
كند. در حديث عدي  كند و از آن نفوذ اسلحه بايد بدن حيوان شكاري را سوراخ  -1

كنيم چه  كه با تير شكار مي : اي رسول اهللا ما قومي هستيم گفتاست كه بن حاتم آمده 
يحل لكم كل ما ذكيتم وما ذكرتم اسم اهللا عليه فخزقتم « : گفت  ؟ ن حالل استايما چيزي بر

كه سر بريديد و هر حيواني راكه با تيرزديد و بهنگام انداختن تير  حيواني را هر« »فكلوا
  .»كه برايتان حالل است بخوريد از آننام خدا را ياد كرديد و آن را مجروح ساختيد 

كه معتبر مجروح ساختن و سوراخ كردن  آيد وايت برمياست از اين ر گفته شوكاني
كشتن به وسيله چيزي سنگين هم باشد. پس شكار و صيد به  بدن شكار است اگر چه 

گلوله سربي بيشتر از   ، چون است اللاي سربي ح وسيله تفنگهاي شكاري باروتي و گلوله
هاي ديگر را دارد و  كند، پس حكم اسلحه مي  هاي ديگر ايجاد جراحت و سوراخ اسلحه

كه  نيابد كند و حيوان را زنده در گلوله نام خدا را ياد  هرگاه شكارچي بهنگام انداختن
  . كند گوشتش حالل است  ذبح

سر بريده  است كهآمده » بند قيته« كه درباره خوردن از گوشت شكاري با هياما ن و
كشته شده باشد   به سنگكه با زجر و ضر قبيل موقوذه حيواني نشده باشد و آن را از

 دبن« گلوله سربي نيست بلكه مقصود اند مقصود از آن تفنگهاي باروتي و بحساب آورده
آن را  شد و ساختند سپس خشك مي گل مي هاي آن را از گلوله  كه بوده است  »اي قيه

گلوله سربي فرق دارد.  انداختند اين نوع با تفنگ باروتي و بطرف حيوان شكاري مي
 ردن، از خو كرده است گلي نهي گلوله  گوشت شكار با كه اسالم از خوردن نه همانگو
كار فرموده  در علت اين ص. پيامبر كرده است شكار با سنگ و امثال آن نيز نهي گوشت

  كه تفنگي چنين« »إنها التصيد صيدا وال تنكأ عدوا، لكنها تكسر السن وتفقأ العين« : است
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كشد بلكه  سازد و نمي نمي مجروحكند و دشمن را  كار نميگلي دارد حيوان را ش گلوله
كه با چيزسنگي يا ضربه  . و گوشت حيواني»سازد كور مي شكند يا چشم را دندان مي

، مگر اينكه آن را زنده دريابند و سرببرند. در  حرام است كشته شود نيز عصا و امثال آن
گفتم من با تيري شكار  كردم و سوال صيامبرحديث عدي بن حاتم آمده است از پ

إذا رميت بالمعارض فخزق « : گفت صكه نه پيكان دارد و نه نوك تيز، پيامبر  كنم مي
اگر  تيسوي شكار انداخ »معراض«هرگاه با چنين تيري  « »وإن أصابه بعرضه فال تأكل.فكل

كرده بود و خون جاري شده بود، از آن بخور و اگر در جهت عرض و  آن را مجروح
  .»مخور از آنكرده و آن را مجروح نساخته بود و مرده بود،  بدان اصابت پهنايي
پيشوايان  وكند  شكارچي بهنگام انداختن تير بطرف شكار نام خدا را ياد بايد -2

فقهي در اين باره اختالف ندارند چون ياد كردن نام خدا در هنگام شكار عملي است 
 زيز ابوثعلبه نقل شد و احاديث ديگري نكه قبال ا ، بخاطر همان حديث شرعي و مشروع

  .در اين باره آمده است
ابوثور و شعبي و داود ظاهري و  است كهدر حكم اين تسميه  ختالفشانا بلكه

اهل حديث بهرحال تسميه و بردن نام خدا را شرط مباح بودن خوردن  جماعتي از
هواً حالل نيست ... و اين نام خدا را نبرد عمداً يا س گويند اگر مي دانند و گوشت شكارمي

گويد در حاليكه بياد داشته باشد، شرط است و  . ابوحنيفه روايت از احمد است اهرترينظ
. و  حالل است و اگر بعمد آن را ترك كند حرام است كرده بود، شكار اگر آن را فراموش

  . مشهور قول مالك نيز چنين است
آن را ترك  رنام خدا سنت است اگرذك اند هگفت شافعي و جماعتي از مالكيه امام 

امر به  گوشتش حالل است و  خوردن بعمد هم باشد شكارحرام نيست و .حتي اگر كند،
  اند. كرده  را بر ندب و استحباب حمل »تسميه

  صيد با حيوانات شكاري شرايط
باز و شاهين و پلنگ و سگ  انندجوارح و پرندگان و حيوانات شكاري م شكار با

  : گيرند برابر شرايط زير جايز است مي  كه تعليم ل آنهاشكاري و امثا
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كند هرگاه  كه قبول امرو نهي شكار را آموخته باشد و نشانه تعليم آن اينست  حيوان -1
  .امر و نهي صاحبش باشد مطيع، بايستد و  گفتند بايست  گفتند برو برود و هرگاه 

نخورد پس اگر از آن  آناز حيوان شكاري شكار را براي صاحبش نگه دارد و  -2
، آنوقت شكارش اگر مرده  ، نه براي صاحبش بخورد آن را براي خود نگه داشته است

 به وي صپيامبر است كه، در حديث عدي بن حاتم آمده  باشد گوشتش حالل نيست
إذا أرسلت كالبك المعلمة وذكرت اسم اهللا عليها فكل مما أمسكن عليك، وإن أكل « : گفت

 هرگاه سگان شكاري تعليم « »أكل، فإني أخاف أن يكون مما أمسك على نفسهالكلب فال ت
مرده بود  اند و چه براي شما نگاه داشتهاز آنكردي  ات را رها ساختي و نام خدا را ياد ديده

نخور، چون در اين صورت  از آنخورد و مرده بود  گوشت شكار سگ از اگر بخوريد و
  .»شته باشد نه براي توكه براي خود نگه دا خوف آن دارم

كند قبال از  كند نام خدا را ياد وقتي حيوان شكاري خود را رها مي شكارچي بايد -3
گسيل داشتن حيوان  كردن و گفتيم و اما قصد و اراده رها گفتن سخن تسميه و نام خدا

شكاري بدنبال شكار يكي از شرايط شكار است پس اگر حيوان خود بدون قصد و 
كرد و شكار در زير دست آن مرد بقول شافعي و  روان شد، و شكار شكارچي يقتشو

گوشتش حالل نيست چون براي خود شكار كرده و نگه  ابوثور و اصحاب راي خوردن 
كرده باشد و شكارچي در اين بين نقشي  داشته است بدون اينكه شكارچي آن را رها

إذا أرسلت  « : شود كه نمي تا شكار به وي نسبت داده شود، چون مشمول اين حديث اردند
 آيد مي گفتيم چون از مفهوم حديث مذكور بر كه قبال از آن سخن  »كالبك المعلمة...إلخ

 گسيل نشود اين حكم را ندارد. عطاء و اوزاعي  كه اگر حيوان شكاري از جانب شكارچي
دست اند اگر حيوان شكاري تعليم ديده باشد و براي شكار بيرون رود و شكار زير  گفته

  . و از آن نخورده باشد حالل است آن بميرد
  دو حيوان شكاري در شكار شركت
بر آنكه هر  شروطكنند، حالل است م دو حيوان شكاري در صيد شكار شركت هرگاه

گسيل  دو از طرف صاحبشان براي شكار گسيل شده باشند. ليكن اگر يكي را صاحبش
گوشت شكار كه زير دست آنها مرده  آنصورت داشته باشد و ديگري خود رفته باشد در
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تو « »فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره« : گفت  صاست حالل نيست چون پيامبر
: چون تو تنها بر شكار  گفت و مي . (» غير آن اي نه بر تنها برسگ خودت نام خدا برده

  . ) آن اي نه بر شكار غير گفته اهللا  سگ خود بسم
  رانييهودي و نص با سگ  شكار
. اگر  يهودي و نصراني نيز جايز است اهينبا سگ تعليم ديده و باز و ش شكار

شكارچي مسلمان باشد يعني اگر حيوان شكار، زير دست حيوان شكاري مرد ذبيحه 
  . شان نيز حالل است كه ذبيحه شود، همانگونه  محسوب مي
  صيد در حال زنده بودن دريافتن

گلويش و مري آن قطع   ، در حاليكه ه جان يافتشكارچي صيد را زنده و نيم هرگاه
ش دريده شده و بيرون افتاده بود، بدون اينكه نيازي به ذبح باشد  شده و احشاء و امعاء

  . حالل است
  كند و بدون ذبح آن را ذبح است كهكامل باقي باشد، واجب  اگر در آن زندگي ولي

  حالل نيست. وشتشگ
  ت تيرصيد مرده بعد از اصاب پيدا كردن

كرد، سپس از او ناپديد شد،  شكارچي تيري به صيد انداخت و بدان اصابت هرگاه
  : گوشت آن حالل است د، به سه شرطكرد و مرده بو سپس آن را درباره پيدا

 آب نمرده باشد چون در با افتادن از كوه و يا افتادن در تيرگلوله و  از اصابت بعد -1
آب مرده باشد نه  شدن در  سقوط از كوه يا غرقكه بوسيله  اين صورت احتمال دارد

:  گفت اند كه كرده  . بخاري و مسلم از عدي بن حاتم روايت بوسيله اصابت تير ياگلوله
إذا رميت بسهمك فاذكر اهللا، فإن وجدته قد قتل فكل إال أن تجده قد وقع « : گفت صپيامبر

 انداختي نام خدا را ياد بسوي شكارهرگاه تير« »في ماء، فإنك ال تدري الماء قتله أو سهمك
گوشت آن را بخور مگر اينكه آن را افتاده در  ورت اگر شكار را مرده يافتياين ص كن در

آب  كه وسيله غرق شدن در  داني آب بيابي در اين صورت حالل نيست چون تو نمي
  .»شما مرده است يا به وسيله تير
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اي از تير  او مرده است و اثري و نشانهكه شكار با تير  يقين داشته باشد شكارچي -2
  گفتم اي رسول اهللا  : گفت  برآن پيدا نباشد، چون عدي بن حاتم ر،ديگري يا حيوان ديگ

 : گفت ص؟ پيامبر يابم اندازم و فردايش آن را با تير خود مي گاهي تيري بسوي شكار مي
تير تو مرده  يلهكه وس تيهرگاه دانس« »إذا علمت أن سهمك قتله ولم تر فيه أثر سبع فكل«

. و در » آن مشاهده نكردي آن را بخور حالل است اي در است و نشانه حيوان درنده
اندازيم دو روز يا سه روز دنبال اثر  ما تير بسوي شكار مي« : روايتي از بخاري آمده است

  ».؟ تيردرتن آن است اليكهيابيم درح گرديم سپس آن را مرده مي آن مي
  .»بخورد از آنتواند  و اگر بخواهد مي« »يأكل إن شاء«: گفت صپيامبر

، فاسد شده و بوي گنديده گرفته باشد، چون در آن صورت  نبايد شكار مرده شده -3
  . كه زيانبار و مورد نفرت طبع است  ، آلودگيهائي است از

فكله إذا رميت بسهمك فغاب ثالثة أيام وأدركته « : گفت صكه پيامبر گفت خشني ابوثعلبه
كه  هرگاه تيري انداختي و شكار سه روز از توناپديد شد سپس آن را يافتي« »ما لم ينتن

  كرده است. . مسلم آن را نقل»بخور از آنبود اگر نگنديده بود  مرده



 

  ضحية = قرباني اال

عيد  روز كه در و ضحيه يا قرباني اسم است براي شتر و گاو و گوسفندي ضحيه اُ
بخداوند ذبح  بالحجه براي تقر گانه بعد از دهم ذي شريق روزهاي سهقربان يا ايام الت

Ρ‾$!+ : گردد. دليل شرعي آن قول خدا است مي Î) š�≈oΨ ø‹sÜ ôã r& t� rOöθ s3ø9 $# ∩⊇∪   Èe≅|Á sù y7În/ t� Ï9 ö�pt ùΥ$# uρ 

∩⊄∪   āχ Î) š� t∞ÏΡ$x© uθ èδ ç� tIö/ F{$# ∩⊂∪_  :آن وما بتو خير كثير و فراوان از قر «. ]13[الكوثر 
پس نمازت را تنها براي خدايت  ايم دادهدين  دين حق و سعادت در حكمت و نبوت و

،  قرار بده و قرباني خويش را كه از شعاير الهي است نيز براي پروردگارت انجام بده

šχ+ و »نتيجه است براستي دشمن شما بد فرجام و خوار و بي ô‰ ç7ø9 $# uρ $ yγ≈oΨ ù=yè y_ /ä3 s9 ÏiΒ 

Î� È∝ ‾≈yè x© «! $# ö/ä3 s9 $pκ� Ïù ×� ö�yz_  :و شترهاي چاق و فربه قرباني را براي شما از  «. ]36[الحج
  .»... شعاير الهي قرارداديم درآنها بر شما خير و بركت است

 صپيامبر است كه. و به اثبات رسيده  باني است بمعني حيوان سر بريده براي قر نحر
  اند. ردهك و برآن اجماع اند ردهك باني و مسلمانان قر

  قرباني فضيلت 
ما عمل آدمي من عمل يوم « : گفت صپيامبر است كهكرده  از عايشه روايت ترمذي

النحر أحب إلى اهللا من إهراق الدم إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلالفها، وإن الدم ليقع 
ريختن قرباني انسان  خداوند خون« »من اهللا بمكان قبل أن يقع على االرض، فطيبوا بها نفسا
تر دارد خداوند در روز قيامت حيوان  را در روز عيد قربان از هر عمل ديگرش دوست

وي  به، ثوابش را  هايش و مويهايش و سمهايش كند با شاخه قرباني را برايش زنده مي
خون قرباني پيش از آنكه روي  - دهد  دهد حتي براي شاخ و موي و سم نيزپاداش مي مي

آن  يابد پس با طيب خاطر ته شود در محضر خداوند منزلت و مقام پذيرش ميزمين نپخ
  .»را انجام دهيد و قلباً بدان شاد باشيد

  رعاز نظر ش  قرباني حكم
روي انجام آن تاكيد داشته و آن را  صپيامبر است كهاي  سنت موكده كردن قرباني

. چون بخاري  مكروه است كه برآن قدرت داشته باشد ترك آن كسي اند، براي ترك نكرده
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دو قوچ سياه و سفيد شاخدار را با دست  صاند كه پيامبر و مسلم بروايت انس آورده
  . كبر گفت بسم اهللا و اهللا ا  كرد و  خود سر بريد و قرباني

إذا رأيتم هالل ذي الحجة وأراد « : گفت صپيامبر است كهبروايت ام سلمه آورده  مسلم
كرديد  الحجه را مشاهده هرگاه هالل ماه ذي« »شعره وأظفاره أحدكم أن يضحي فليمسك عن

كند تا بعد از  گرفتن خودداري كند پس از موي و ناخن و يكي از شما خواست قرباني
كه قرباني سنت  كند دليل برآنست قرباني است كهكس خو . اينكه فرمود هر» انجام قرباني

 است كهاز ابوبكر و عمر روايت شده  كنيد و... بايد قرباني گفت ياست نه واجب واال م
بريدند مبادا مردم  كردند و برايشان حيوان سرنمي آنان بجاي خانواده خود قرباني نمي

  .)1(گمان كنند كه قرباني كردن واجب است
  گردد؟  موقع قرباني فرض مي چه
  گردد: در دو مورد قرباني واجب نمي جز

من نذر « : گفت صشود چون پيامبر ميكند واجب  كه قرباني را بر خود نذر كسي -1
بايد آن را انجام دهد و  ايندكند كه اطاعت خد هركس بر خود نذر « »أن يطيع اهللا فليطعه

كه پيش  چيزي را است كه. حتي اگر نذر كننده بميرد براي نايب او درست »كند اطاعت
  كند، برايش انجام دهد. كرده است تا آن را نذر  مرگش معين از

يا اين حيوان قرباني  استاين حيوان از آن خدا  « »هذه هللا، أو: هذه أضحية« د:بگوي -2
گويد: هرگاه حيواني را به  كند. امام مالك مي شود آن را قرباني . پس واجب مي»او است

  شود. كردن آن واجب مي قصد و نيت قرباني خريد، قرباني
  و فلسفه قرباني حكمت

                                         
: بطور صحيح از هيچ يك از اصحاب روايت نشده است كه قرباني كردن واجب باشد  گفت  حزم بنا  - 1

كه قدرت آن را دارند و در سفر نيستند و دارائيشان بحد  ثروتمندان و كساني بر گويد  و ابوحنيفه مي
رباني كه قدرت دارد و توان مالي دارد و ق كسي :  گفت  ص، چون پيامبر رسد واجب است نصاب مي

  حاكم آن را صحيح وكند به مصالي عيد مانزديك نشود. احمد و ابن ماجه آن را روايت كرده  نمي
  .لف مو  دانسته و امامان ترجيح دادهاند كه موقوف است. 
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گسترش بر  و يادبود وي و توسعه و اهيمنت ابرقرباني را بمنظور احياي س خداوند
، همانگونه كه  كرده است  مردم در روز عيد آن را يك عمل شرعي قرار داده و مشروع

إنما هي أيام « : ايام عيد روزهاي خوردن و نوشيدن و ذكر و ياد خدا است گفت صپيامبر
  .»أكل وشرب وذكر اهللا تعالي

  ؟ استكردن درست  حيواني براي قرباني چه
است و از غير اين سه  گوسفند درست و جايز گاو و قرباني تنها ازسه حيوان شتر و

�ρã#)+ فرمايد: كند خداوند مي حيوان كفايت نمي ä. õ‹u‹Ïj9 zΝó™$# «!$# 4’ n?tã $ tΒ Νßγs%y—u‘ . ÏiΒ Ïπ yϑ‹Îγt/ 

ÉΟ≈yè ÷ΡF{$#_  :را به هنگام قرباني  ايم تا نام خدا براي هر امتي قربانگاهي قرار داده«. ]34[الحج
  . »... ايم ايم و روزي كرده كه ما آنها را بدانان بخشيده كنند بر ذبح چهارپايان ياد

كه دو سال و شتري كه  اي  كه يك سال و گاو و گوساله شش ماه و بزي كه  گوسفندي
  كنند. كفايت مي  پنج سال داشته باشد، خواه مذكر يا مونث براي قرباني

كه   شنيدم ص: از پيامبر گفت كه اند روايت كردهاز ابوهريره  احمد و ترمذي -1
كه بنزد  گوسفندي ، چه نيكو قرباني است«  »نعمت االضحية الجذع من الضأن« : گفت مي

  .»كامل داشته باشد حنفيه شش ماه و بنزد شافعيه يك سال
ه است ) به من رسيد جذعي گوسفندي ( گفتم يا رسول اهللا   گويد: بن عامر عقبه -2
  . . بروايت بخاري و مسلم كن را قرباني آن:  گفت
ال تذبحوا إال مسنة، فإن « : گفت صپيامبر است كهبروايت مسلم از جابر آمده  -3

را  »مسنه« براي قرباني ذبح مكنيد و سر مبريد مگر« »تعسر عليكم فاذبحوا جدعة من الضأن
  .»كنيد ند را قربانيگوسف »جذعه« آن برايتان دشوار بود دنكر و اگر پيدا

كه دو سال  يعني بزرگ سال از شتر كه پنج سال داشته باشد و از گاو گوساله » مسنه«
كه بنا به اختالف پيشوايان فقهي شش ماه تا  گوسفند داشته باشد و از بزكه يك سال و از

  گويند. نيز مي» ثنيه«را  »مسنه« يك سال داشته باشد.
  حيوان اخته شده كردن  قرباني
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كرده است كه   حيوان اخته شده اشكالي ندارد. احمد از ابورافع روايت كردن  قرباني
گوشت اخته شده  و بعالوه  كرد  انيب دو قوچ سياه و سفيد اخته شده را قر صپيامبر

  . تر است كوتر و لذت بخشني
  براي قرباني درست نيستند كه حيواناتي 

كردن  ، پس قرباني از عيب است ، خالي بودن آن از شرايط حيوان قرباني يكي
، جايز  نه عيب كوچك گردد، موجب الغر شدنش ، كهكه داراي عيب ظاهري باشد حيواني

  نيست مانند عيوب زير:
  كه بيماريش آشكار باشد.  بيماري حيوان -1
  حيوان كوري كه كوريش آشكار باشد. -2
  كه لنگي آن آشكار باشد.  لنگ حيوان  -3
  چاق نشود. ردت الغري مغزش آسيب ديده باشد و ديگاز ش كه حيواني  -4

أربعة ال تجزئ « : كرده است در حديث زير بهر چهار عيب آشكارا اشاره  صپيامبر كه
في االضاحي: العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها والعجفاء التي ال 

كه كوريش و بيماريش و  حيواني ند:كن نميكفايت  چهار حيوان براي قرباني « »تنقي
  . »شود آشكار باشد كه مغزش آسيب ديده و چاق نمي  لنگيش و شدت الغريش

  . گفته صحيح است كرده و آن را روايت ترمذي
كه داراي  بريده شده يا شاخش شكسته باشد. و حيواناتي گوشش كه   حيواني  -5
دانهاي بزرگ او افتاده باشد از ريشه كه دن زير هستند همين حكم را دارند: حيواني بعيو

گيج  بيند و حيواني كه كه چشمش نمي كه پوسته شاخش شكسته و حيواني حيواني و
گنگ و  انگري آن فراوان باشد. و حيو گر كه  باشد و دور خود بگردد و نچرد و حيوان 

گوشش رفته باشد يا  گوش آفريده شده يا نيمه  دم و آبستن و حيواني بدون بي
اش رفته باشد. اشكالي ندارد ولي اصح اقوال شافعيه اينست كه  »دواليه« يمنگاهشنش

را از  خوردنياش و پستانش و دمش بريده شده باشد چون يك قسمت  كه دواليه حيوان 
باره دندانها چيزي از  كند. امام شافعي گفته است در دست داده است كفايت نمي

  باشد. روايت شده كه ميدر خاطر ندار صپيامبر
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  ذبح و سر بريدن قرباني وقت
الحجه باشد و  قربان روزدهم ذي يدز ع كه بعد از طلوع خورشيد رو قرباني آنست شرط

گذشته باشد و بعد از گذشت اين  باندازه اينكه بتوان نماز عيد را خواند از طلوع آفتاب 
ام عيد يعني زه اي مقدار وقت از طلوع خورشيد روز عيد، در هر ساعت از ساعات سه رو

گرفتن اين سه روز  چه در روز قرباني صحيح است و با پايان ، چه درشب و ايام التشريق
  شود. وقت قرباني تمام مي

كه در روز عيد بدان شروع  : اولين چيزي گفت صكه پيامبر گويد  بن عازب براء
 ن عملو هركس چني كنيم كه اول نماز بخوانيم سپس برگرديم و قرباني كنيم اينست مي

كند سنت ما را دريافته است و هركس پيش از اين وقت ذبح كند او قرباني نكرده است  
:  . ابوبرده گفت بلكه حيواني را براي خانواده خود سر بريده است و قرباني نكرده است

هركس چون ما نماز بخواند و به « : گفت  خطبه ايراد كرد و يمانروز عيد برا صپيامبر
عبادت ما باشد حيوان قرباني را  كند و عبادتش برابر د و چون ما قربانيقبله ما روي آور

اند: كه  روايت كرده ص. و شيخين از پيامبر»شود سر نبرد تا اينكه نماز عقد اقامه مي
، و  هركس پيش از وقت نماز عيد قرباني، كند او براي خانواده خود حيوان سر بريده است

سنت  كامل است و كند قرباني او هاي عيد قرباني كس بعد از نماز عيد، و خطبه هر
  رده است. مسلمين را بجاي آو

  كافي است خانواده  يكقرباني براي  يك
كند،  اش كفايت مي كسي گوسفندي يا بزي قرباني كرد براي خودش و خانواده هرگاه

كردند. پس قرباني سنت  گوسفند قرباني مي شان يك چون اصحاب براي خود و خانواده
در زمان « : ابوايوب گفت كه  ، از ابن ماجه و بتصحيح ترمذي روايت شده فايه استك 

هم خود  ، كهگوسفند را قرباني ميكرد اش يك هركس براي خود و خانواده صپيامبر
كردند و بدين شكل امروزي  دادند تا اينكه مردم مباهات خوردند و هم بديگران مي مي

  .»درآمد
  تاس جايزدر قرباني  مشاركت
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گاو يا  است كهقرباني شتر وگاو باشد مشاركت در آن براي ديگران جايز  هرگاه
به اهللا  كردن داشته باشد، يا قصد تقرب قصد قرباني كند اگر شتربراي هفت نفر كفايت مي

  داشته باشد.
بوديم و شتر و گاو را براي  ص: ما در حديبيه همراه پيامبر گفت كه  نقل شده جابر از

  . . بروايت مسلم و ابوذر و ترمذي»كرديم اني ميهفت نفر قرب
  گوشت قرباني و توزيع  تقسيم
كننده خود ازگوشت قرباني خود بخورد و بخويشاوندان   قرباني است كه سنت

خود از  « »كلوا وأطعموا وادخروا« : گفت صو بر فقيران صدقه نمايد، پيامبر ه كندنيزهدي
كه خود  بهتر آنست ندا گفته  . علماء »كنيد  خيرهذ از آنآن بخوريد و بديگران بدهيد و 

نقل آن بجاي  و ه كنديك سوم را بخورد و يك سوم را صدقه بدهد ويك سوم را ذخير
گوشت قرباني و پوستش براي صاحبش  است و فروش ديگر هم جايز حتي به شهر ديگر

اده شود و او جايز نيست و نبايد چيزي از گوشت قرباني بعنون مزد و پاداش به قصاب د
كننده  كند. قرباني دهد يا با عمل خود آن را برابري  تواند برابر عملش برايش مزد قرار مي

بقول ابوحنيفه  و خود نيز از آن بهره ببرد و ه كندتواند پوست قرباني را صدق فقط مي
يا به وسيله بهاي پوستش چيزي بخرد و در  نفروختن پوستش و صدقه دادن بهاي آ

  .از آن سود ببرد جايز استاش  خانه
  خود قرباني را سر ببرد كننده قرباني
خود قرباني را بدست خودش سر ببرد و  است كهداند سنت  ذبح را نيكو مي كه كسي

-نام خود را بگويد -اين قرباني براي فالن است  ونداخدا »بسم اهللا واهللا أكبر« بگويد:
بسم اهللا واهللا أكبر، اللهم « : گفت رد وك  خود قوچي را سربريد و قرباني صچون پيامبر 

خداوندا اين قرباني براي خودم و براي افرادم از امتم « »هذا عني وعن من لم يضح من أمتي
. بروايت ابوداود و ترمذي اگر قرباني كننده خود نيكو ذبح »كه ندارند قرباني كنند

  . داند خود شاهد و ناظر و حاضر باشد در وقت قرباني نمي
چون  اش: پاشو و در نزد قربانيت حاضر ب گفت به فاطمه دخترش صپيامبر چون

إن صالتي ونسكي « شود و بگو: گناهانت آمرزيده مي  بوقت ريختن اولين قطره خونش همه
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همانا نمازم و « »ومحياي ومماتي هللا رب العالمين، ال شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين
و انباز ندارد و  شريك است كهآن اهللا پروردگار جهانيان  قربانيم و زندگيم و مرگم از

كه در برابر خداوند تسليم هستم و  كسي هستم ام و من نخستين بدان دستور داده شده
  .» نخستين مسلمانم

گفتن بويژه براي تو و  : اي رسول اهللا اين دستور و دعا گفت از يارانش يكي
ي همگي مسلمانان : بلكه برا گفت . رسول اهللا انباشد يا براي همگي مسلمان ات مي خانواده

  . است بطور عموم

  عقيقه

شود. صاحب مختار الصحاح  اي است كه براي نوزاد و بجاي او ذبح مي ذبيحه عقيقه
و حيوان  سانكه بهنگام والدت نوزاد ان بمعني موئي است  �گويد: عقيقه و عقه بكسر 

بجاي او در نخستين هفته والدتش ذبح  كه براي نوزاد و بر بدن او است و گوسفندي
  . شود بدان ناميده شده است مي

و يارانش براي  صست حتي اگر پدر تنگ دست هم باشد. پيامبر سنت موكده عقيقه
 براي هريك از صاند كه پيامبر اند. صاحبان سنن روايت كرده فرزندانشان عقيقه كرده

كرد و ليث و داود ظاهري عقيقه را  حسن و حسين فرزندان علي بن ابيطالب قوچي عقيقه 
مشاركت جايز  يقهدانند. احكام عقيقه چون احكام قرباني است مگر اينكه در عق واجب مي

  . نيست
  : عقيقه فضيلت
  : گفت اند كه  كرده   روايت صسنن از سمره از پيامبر صاحبان

نيكو و شايسته  پرورش « »كل مولود رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى« -1
شود در هفتمين روز  بجاي او ذبح مي است كه اي عقيقهو صالح و حفظ نوزاد در گرو 

  .»كنند تراشند و او را نامگذاري مي كه مويش را مي والدتش
الغالم عقيقته، فأهريقوا « : گفت صكه پيامبر  از سلمان بن عامر ضبي روايت شده -2

قه نوزاد پسربا وي است پس برايش خون بريزيد يعني عقي « »علهى دما، وأميطوا عنه االذى
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. بروايت پنج نفر از »كنيد كنيد و آلودگي و نجاست را از او دور  بجاي او گوسفندي ذبح
  . اصحاب صحاح

  شود براي نوزاد پسر و دختر سر بريده مي كه  آنچه
و سن و شباهت  گوسفند نزديك بهم از نظر  پسر دو راس وزادبراي ن كه آنست نيكوتر

شنيدم كه  ص: از پيامبر گفت كروز كعبي  براي نوزاد دختر يك راس ذبح شود. ام
 ببجاي نوزاد پسر دو گوسفند قري«  »عن الغالم شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة« : گفت مي

  .»عقيقه كنيد ببريد و گوسفند سر  يك بجاي نوزاد دختر رنگ وسن و بهم در
حسن و  يك از براي هر صكند چون پيامبر كفايت ميگوسفند هم بجاي پسر  يك  و

  . كه قبال گفتيم  كرد همانگونه حسين چنين
  ذبح عقيقه وقت

عقيقه روز هفتم تولد نوزاد باشد و اال درروز چهاردهم يا بيست  ذبحگردد،  ممكن اگر
هر روزي باشد جايز است در  اين روزها ممكن نشد در در و يكم والدتش باشد اگر

اردهم يا بيست و يكم ذبح روزهاي هفتم يا چه عقيقه در است كههقي آمده حديث بي
  شود. مي

  شدن قرباني و عقيقه با هم جمع
هفتم والدت بچه يا چهاردهم يا  اند اگر روز عيد قربان و عقيقه ( گفته حنبلي  علماي

 اكتفابراي هر دو بيك ذبيحه  توان  ) با هم جمع شدند و اتفاق چنين شد مي بيست و يكم
  . دو كافي است يك غسل براي سنت هر شدعيد جمعه با روز كه اگر كرد همانگونه



 

 و سر تراشيدن بچه نامگذاري

اگر  موي سرش را بتراشند و كه براي نوزاد نام نيكوئي انتخاب شود و  است سنت
ابن عباس  ممكن باشد هم وزن موي آن نقره را صدقه بدهند، چون احمد و ترمذي از

:  گفت گوسفندي عقيقه كرد و بجاي حضرت حسن بن علي  صپيامبر اند كه كرده  روايت
نقره و سيم برفقيران و مساكين صدقه و  اي فاطمه سرش را بتراش و هم وزن موي او

  بود.يك درم زنش يك درهم يا بعضي از  كه و كردند  ، موي او را وزن احسان بده
  نام براي نوزاد ترين پسنديده
» همام« . بجهت حديث مسلم و صادقترين نام عبداهللا و عبدالرحمن استنام  نيكوترين

  . كه در حديث صحيح آمده است است همانگونه » حارث« و
 است كهگفته   درست است ابن حزم »يس« فرشتگان و پيامبران و طه و بنام گذاري نام

، عبد  ، عبد هبل زيباتفاق علما اضافه نام عبد بغير اهللا و صفات او حرام است مانند عبدالع
  . و امثال آنها غير از عبدالمطلبعمر و عبدالكعبه 

  از اسامي بعضيبودن  مكروه
  : گذاري بنامهاي زير نهي فرموده است از نام صپيامبر

شوند در  ، و افلح چون بيشتر وسيله تفال شوم واقع مي»نجيح«و  »باح ر« و »يسار«
  : گفت صپيامبر است كهحديث سمره آمده 

فيقول:  - فال يكون- تسم غالمك يسارا وال رباحا وال نجيحا وال أفلح فإنك تقول: أثم هو  ال«
 كه سوال كني فالن آيد گاهي پيش مي ، گذاري مكن ها نام گونه نام پسرت را بدين« »ال

است وقتي  چون معاني اين نامها نيكو . (»دهند نيست كه جواب مي  كس در آنجا هست
گوئي يسار  بمعني فراخي و دارائي است شما مي »يسار«زنند مثال  تفال بد مي گردد نفي

  .. بروايت مسلم ) دهد نيست هست او جواب مي
  درگوش نوزاد گفتن اذان

گفته   كه اذان در گوش راست نوزاد گفته شود و درگوش چپ او اقامه است  سنت
  نوازد نام اهللا باشد. گوش او را مي  كه نخستين چيزي  تاشود. 
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گفت من   كه اند روايت كردهو ابوداود و ترمذي بصورت صحيح از ابورافع  احمد
او را زاده بود اذان  فاطمهكه  كه درگوش حسن بن علي بهنگامي  را ديدم  صپيامبر
من ولد له ولد « فرمود: ص: پيامبر گفت كرد كه  : ابن السني از حسن بن علي روايت گفت

هركس برايش نوزادي متولد شد  « »لم تضره أم الصبيان فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى
، همزاد او را آزاري و زياني  گفت  گوش چپش اقامه و در نگوش راست او اذا و در
  .»رساند نمي

سر  »فرع« عادات و رسوم ناپسند جاهلي و ذبح براي بتها را تغيير داد پس اسالم
جايز نيست  »رجب«مخصوصي براي ، قرباني »عتيره« بريدن نخستين بچه شتر براي بت و

 هر فرمود و ذبح و سربريدن حيوان را در از اينگونه رسوم و عادات نهي صو پيامبر
 نوايان مباح فرموده است ابوهريره موقع بمنظور احسان و تقرب بخدا و بخشايش بر بي

 ستاينگونه رسوم و عادات جاهلي جايز ني »ال فرع وال عتيرة« : گفت صكه پيامبر گويد 
  : گفته است و نبيشه اند روايت كردهكه مسلم و بخاري آن را 

بريديم  اي رسول اهللا ما در دوره جاهلي باحترام ماه رجب حيوان سر مي گفت يكي
خواهيد  در هر ماه مي « »اذبحوا هللا في أي شهر كان، وبروا هللا وأطعموا« : گفت  فرمائيد؟ چه مي

: ما در  گفت . و»و بمردم فقير طعام بدهيد »كنيد  كيبنام خداوند حيوان را سر ببريد و ني
؟ فرمود هر حيوان  فرمائي بريديم چه مي دوره جاهلي نخستين بچه شتر را سر مي

كنند بگذار بچه شتر بزرگ  شما از آن تغذيه مي اياناي را فرعي است كه چهارپ چرنده
بدهيد،   كنيد و صدقه تقسيمگوشتش را بر رهگذاران  شود آنگاه آن را بنام اهللا سرببريد و

  . بروايت ابوداود و نسائي. كه اين كار بهتر است
اهللا ما در ماه رجب حيوان سر  لكردم يا رسو : عرض گفت كه روايت شده از ابورزين

  ، فرمود اشكال ندارد. داديم د ميآم و بهركس كه مي  خورديم بريديم كه خود مي مي
 صلوداع با پيامبر اند كه او در حجه ا يت كردهو نسائي از عمر بن الحارث روا احمد
اي رسول اهللا نظرت درباره سربريدن نخستين بچه شتر يا  نفر گفتكرد، و يك مالقات
فرمود هركس بخواهد نخستين بچه حيوان را بنام خدا   ؟ فرايع و عتاير) چيست عتيره (
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كه   شكالي ندارد آنچهسرببرد يا نبرد و بخواهد درماه رجب حيوان را سرببرد يا نبرد ا
  . نيكو است قرباني است گوسفند  ايبر

  گوش كودك دن  سوراخ كر
گوش دختر جايز است و براي پسر مكروه  كردن   ، سوراخ حنابله آمده است كتب در

گوش دختر بچه اشكالي   كردن كه سوراخ  ،  است در فتاوي قاضي خان حنفي آمده است
  آن را انكار نكرد. صكردند و بعداً پيامبر يچنين م ليندارد چون در زمان جاه



 

  )1(كفالت

 : كه در اين آيه نيز بمعني لغوي است  لغت بمعني ضم و پيوستن است در كفالت
شرع معني لغوي نيز   به خود ملحق ساخت و در اصطالح مريم را �زكريا »وكفلها زكريا«

عهده شخص اصيل  ذمه وكفيل به   است و بمعني پيوستن ذمه و عهده شخص مورد توجه 
 يكار امي يا مطالبه چيزي يا كه خواهان كفالت است در مطالبه شخصي يا مطالبه و است 

كسي را  گرديدن و ضمانت كسي دار اجراي امري بعوض كسي شدن و عهده ضامن (
كه به وسيله فقهاي حنفي بعمل آمده  باشد و اين تعريفي است ) مي درموارد فوق پذيرفتن

باره مطالبه  اند عبارت است از پيوستن دو ذمه و عهده در گفته يگر پيشوايان فقهي. و د است
كه بايستي اين  اند نيز ناميده» زعامت«و » ضمانت« و »حمالت« چيزي و وامي .كه آن را

كه ضمانت  كسي» كفيل« : آن مورد توجه قرارگيرند و مقتضي وجود آنها است اطراف در
 خواهند و ضمانت را براي او مي كه كسي است » اصيل« پذيرد و ضامن است و را مي

كفالت پذيرفته  كه بدان چيزي» مكفول به« اند و كسي كه ضمانت او راكرده » مكفول له«
كفيل  كه بايد شخص باشد مي »مكفول به« ملتزم باداي و انجام» كفيل« پس . شده است

ت و ضمانت باشد، تا بر كفال مال خود و راضي بدين رعاقل و بالغ و مطلق التصرف د
كفيل و ضامن شوند  توانند ديوانه نمي مميزهم باشد و كودك حتي اگر الزم شود، پس يو

كه در معني  گويند ( نيز مي» قبيل« و »حميل« و» زعيم« و »ضامن« و در زبان عربي كفيل را
  نزديك هستند). كفيل قريب و با يلغو

كفالت پذيرفته شده است و بدهكار  او وام گيرنده وكسي است كه در برابر» اصيل «
 پذيرفتنكفالت و ضمانت  ، پس است و بلوغ و عقل و حضور و رضايت او شرط نيست

آنها پذيرفت و  كفالت را در برابر كسي ، ولي اگر است كودك و ديوانه و غايب جايز  بنفع
  كند. ها مطالبهاز آنبجاي آنها چيزي داد، حق ندارد بعداً 

  كفالت براي شود، مگر اينكه اين او تبرع و عمل داوطلبانه تلقي مياين عمل  بلكه
 كه در از طرف اولياي او، اجازه تجارت و داد و ستد بوي داده شده باشد كه باشدكودكي 

                                         
نوع ضمانت است با اين تفاوت كه در كفالت شخص مورد ضمانت است و در ضمانت  يك كفالت - 1

  .است وام مورد ضمانت 
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كند.  گيرد و مطالبه  ، باز پس كه بجاي او داده است آن صورت ضامن حق دارد چيزي را
  . كند و به وي امر شده است تجارتكه  كودكي اجازه داده شده يعني بچنين

كه شرط است ضامن او را بشناسد چون مردم در مطالبت  يعني وام دهنده» له مكفول «
گيري با هم تفاوت دارند و هدفها در اين باره  گيري و سخت آسان انگاري و و سهل

 دنمتفاوت است و اگر آشنائي و شناخت نسبت بوي نباشد موجب زيان و متضرر ش
  . مضمون عنه و بدهكار الزم نيست گردد. ولي براي ضامن شناخت يضامن م

يا وام يا چيزي يا عملي   شود شخص كفالت پذيرفته مي  بدان  چيزي كه» به مكفول«
 يطيكه ادا و پرداخت و انجام آن بر بدهكار و مكفول عنه واجب باشد و داراي شرا  است
  شود. كه در جاي خود بيان مي است

  و ضمانت كفالت   شرعي دليل 

 tΑ$s% ôs9 + : كه در قرآن آمده است كفالت قرآن و سنت و اجماع است  شرعي دليل

…ã&s# Å™ö‘é& öΝà6yè tΒ 4 ®L ym Èβθ è?÷σ è? $ Z)ÏOöθ tΒ š∅ÏiΒ «! $#  Í_̈Ψ è? ù'tFs9 ÿ Ïµ Î/_  :حضرت  « .]66[يوسف
وكد به قسم به اينكه عهد و پيمان م فرستم مگر گفت هرگز بنيامن را با شما نمي يعقوب 

  .»گردانيد... را بنزد من بازمي من بدهيد كه او

+yϑÏ9 uρ u !%ỳ  Ïµ Î/ ã≅ ÷Η¿q 9�� Ïèt/ O$ tΡr& uρ  Ïµ Î/ ÒΟŠ Ïãy— ∩∠⊄∪_  :و هر كسيكه جام  « .]72[يوسف
بار را به او  آن كه خواربار جايزه دارد و من ضامن هستم    اي ملك را بياورد بار شتري نقره

ضامن « »الزعيم غارم« گفت:  صابوامامه در سنت آمده است كه پيامبر. بروايت » بدهم
. ابوداود و ترمذي بطريق حسن و ابن حبان بطريق »بايد غرامت را بدهد و بدهكار است

بر  نيز  غارم بمعني ضامن است و علما  كفيل و بمعني عيماند. ز كرده صحيح آن را روايت
تا بامروز مسلمانان ضمانت  صزمان پيامبرجواز كفالت و ضمانت اجماع دارند و از 

  . است  از علما آن را منكر نشده اند و هيچكس كرده همديگر را
  بدون قيد و با قيد و موقت كفالت
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كفالت بطور مطلق و بدون قيد و شرط و معلق برشروطي و موقت و در اوقات 
من اكنون  منجز و مطلق مثل اينكه ضامن و كفيل بگويد:  كفالت  مشخصي جايز است

  . كنم و ضامن او هستم الني را ميضمانت ف
 آن را  تكفلت =« يا» گرفتم آن را بر دوش  تحملت =« ويد:گ كسي هرگاه اند گفته علماء

من آن را براي تو تحمل   انا حميل لك =« يا» كنم مي ضمنت= ضمانت« يا» كنم كفالت مي
» هو لك عندي تو آن را پيش من داري« يا» ليقب« يا» ضامن« ياكفيل يا» زعيم« يا» كنم مي
همه اينگونه » قبلي = پيش من« يا» به من مربوط است  الي =«يا » علي = برعهده من« يا
كه اين  بديهي است كلماتي  باشند ( كفالت و ضمانت مي كلمات و عبارات بمعني پذيرفتن  

  .معاني را در هر زباني برسانند همين طور است)
، تابع وام است  د شد، از نظر نقدي يا داشتن مهلت و يا قسطي بودنمنعق كفالت  هرگاه

ضامن  و باشدو وام هرگونه باشد كفالت نيز حكم آن را دارد، مگر اينكه وام بدون مهلت 
. چون ابن ماجه از ابن عباس  است كه جايز كند،  خود مهلت معين را دركفالت شرط

مهلت يك  كه در  اي مردي ضمانت كرد،ده دينار را بج صكه پيامبر كرده است روايت
. پس اين خود دليل »حال آنكه وام بدون مهلت بود . و پرداخت آن را باز صماهه پيامبر

كرد، صحيح   ، آن را ضمانت است بر اينكه اگر وام بدون مهلت باشد ضامن با مهلت معين
  گيرد. است و پيش ازسپري شدن مهلت ضامن مورد مطالبه قرار نمي

  تعليقي مثل اينكه بگوئي: اگر به فالني وام دادي من ضامن تو هستم و همان ضمانت
  .»ولمن جاء به حمل بعير...« كه در آيت آمده بود  گونه

گويد: هرگاه ماه رمضان آمد من ضامن تو هستم و اين  موقتي مثل اينكه  ضمانت
را صحيح  تكفال در. و امام شافعي تعليق  مذهب ابوحنيفه و بعضي از حنابله است

  داند. نمي
  از كفيل و بدهكار با هم مطالبه

تواند هر دوي  ، مي گرديد، صاحب حق و خواهان و ضمانت منعقد كفالت هرگاه 
 كه هريك را جداگانه نيز تواند دهد، همچنانكه مي ضامن و بدهكار را، مورد مطالبه قرار

  . لما بر اين استچون محل حق متعدد است و راي جمهور ع دهد،مورد مطالبه قرار 
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  ضمانت و كفالت انواع
  . كفالت مالي كفالت نفس و جاني و تني و  : كفالت دو نوع است و ضمانت

، ضمانت كند  كفيل  كفالت شخصي نيز گويند يعني شخص كفالت تني را  : كفالت تني
 بدهكار و ضمانت شده را، احضار كند و به طلبكار و مكفول له تسليم نمايد و خصكه ش

كنم يا من ضامن تن او هستم يا  كه او را احضار كه بگويد: من ضامن هستم في استكا
به وجه  فولكه بر مك ، وقتي كفالت جايز است . اين نوع ضامن بدهي او هستم و امثال آن

ضمانت حق آدمي و انساني باشد و علم وآگاهي به مقدار وام دراين صورت الزم نيست 
باره حدود الهي  ه ضامن مال او. ولي اگر ضمانت درچون او ضامن تن بدهكار است ن

حق  خواه اين حد از حقوق الهي باشد مانند حد شراب خواري يا ،. باشد صحيح نيست
  . آدمي باشد مانند حق قذف

 صپيامبر پدرش از ، چون بروايت عمرو بن شعيب از علما اينست مذهب اكثر و
كسي ضمانت  . يعني نبايد»ت جايز نيستكفال درباره حد « »ال كفالة في حد« آمده است

. بيهقي آن را با اسناد ضعيف  او واجب شده است حدي بر كه كسي احضاركند، براي   تني
، چون مبناي حدود بر اسقاط و دفع به شبهه است و  كرده و منكر دانسته است  روايت

ني ممكن غير جا باره  ، چون اجراي حدود در گرو گرفتن و ضمانت در آن درست نيست
كه عقوبت و حدود مربوط به حق انساني  كفالت به احضاركسي ياران شافعي  نزد.  نيست

 ، چون اين حق ثابت است ولي اگر بروي است مانند قصاص و حد قذف صحيح است
  . كفالت صحيح نيست حقوق الهي باشد

نه درباره و نه درباره حدود و  الپذيرد نه درباره م كفالت تني را اصال نمي حزم  ابن
كساني كه  گويد بايد از كتاب خدا نباشد باطل است و كه در ، چون هر شرطي هيچ چيزي

كه اگر شخص بدهكار و ضمانت شده غايب  دانند، پرسيد اين نوع ضمانت را صحيح مي
كه اين ستم است و خوردن  گيريد از او مي راكنيد؟ آيا غرامت  مي كار  شد، با ضامن چه
  كنيد؟ ؟ يا اينكه او را رها مي ، چون او ملتزم بپرداخت مال نشده است مال ديگران بباطل

را مكلف بجستجوي او  كه در اين صورت خود ضمانت تني را باطل ساختيد. يا اينكه او



   

  هفقه السن      2202 

 

 

شاقي است و او توان آن را ندارد و خداوند هرگز تكليف خارج  تكليفكه اين   كنيد؟ مي
  . از توان را نكرده است

 صاندكه پيامبر كرده اند و استدالل  كفالت را جايز دانسته لما اين نوعاز ع گروهي
، چون  گويد اين خبر باطل است مي حزم. ابن  كفالت را پذيرفته است  درباره تهمت

كه او خود و پدرش بسيار ضعيف هستند  كرده است ابراهيم بن خيثم بن عراك آن را نقل
رهايي از عمر بن عبدالعزيز نقل كرده و همه . سپس او خب و روايت از آنها جايز نيست

ا سخن خدا و رسولش حجت باشند چون تنه حجت نمي كه تهگف كرده است و آنها را رد
  باشند. مي

 كه او را احضار كند، بر وي الزم است كه شخصي را احضار كسي ضمانت كرد هرگاه
يا خود از احضار او   كند، اگر احضار او برايش ممكن نشد، با وجود اينكه زنده باشد،

،  بايد غرامت مقدار وام او را بپردازد و ضمانت وام را بعهده خواهد داشت رزيد،امتناع و
كند، تنها ضامن احضار او است   مگر اينكه خود شرط» الزعيم غارم« بخاطر همان حديث

مال  البهآن صورت از او مط نه ضامن مال بدهي او. و بصراحت شرط را بگويد. در
علماي  . و اهل مدينه ، اينست مذهب مالكيه و مطالبه بضد شرط است ود، چونش نمي

آورد يا اينكه  كنند تا اينكه او را مي كفيل را حبس مي اين صورت گويند در حنفي مي
  باشد. كرده  شرط، مگر اينكه خود آن را  گردد و ضامن مال بدهي نيست مرگ او قطعي

كفيل و  ، بعهده كه بر عهده او است د، چيزيهرگاه اصيل و بدهكار مر اند گفته و
كفالت مالي و چيزي  كرده است نه  كفالت شخصي را قبول شود، چون او ضامن منتقل نمي

. هرگاه  شود. و اينست مشهور قول شافعي ، بدان ملزم نمي كفالت نكرده است  را كه
له و طلبكار   ولشود. اگر مكف كفيل تبرئه مي  كرد، تسليم   كفالت شده خود را شخصي

از وكيل جانشين  شود، بلكه ورثه طلبكار در مطالبه كفيل ساقط نمي كفالت از عهده  بميرد،
  شوند. طلبكار مي
  مالي كفالت
سه  كه آن شود كند و ملتزم پرداخت مال مي التزام مالي مي كفيل كه  مالي آنست كفالت

  . است نوع  
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كند بدهي ديگري را ادا كند.  الت ميكف كه ضامن ام و بدهي ضمانت و وكالت و -1
كه بدهكار  بر ميتي مازاز خواندن ن صكه پيامبر در حديث سلمه بن االكوع آمده است

ام و بدهي او بر عهده و بضمانت من  : يا رسول اهللا و گفت كه ابوقتاده  امتناع كرد بود
  .)1(بر او نماز خواند صباشد كه پيامبر
  : كه  شرط است گيرد  مان قرار ميكه مورد ض  امي و وبراي دين 

كاال و اجرت  در وقت ضمانت بايد بدهي و وام ثابت باشد، مانند قرض و بهاي - الف
، زيرا  . چون اگر وام ثابت و مسجل نباشد، ضمانت آن درست نيست و دستمزد و مهريه

و ، مانند اينكه بگويد: بفروش بفالني  نشده باشد، صحيح نيست واجبكه  ضمانت چيزي
كس وام بده بر من باد كه عوض آن را   برمن باد كه ضامن او شوم بهاي آن را. يا بفالن

كه جايز   . و اين مذهب شافعي و محمد بن الحسن حنفي و ظاهريه است كنم  تضمين
كه  اند و ضمانت چيزي را جايز دانسته ابوحنيفه و مالك و ابويوسف حنفي آن را . تنيس

  دانند. ح ميهنوز واجب نشده است صحي
بايد مورد ضمانت معلوم باشد، پس ضمانت مقدار مجهول صحيح نيست چون  -ب

، براي تو تضمين  فالني است هذم كه در : مبلغي را گفت ، پس اگر موجب ضرر است
اين مذهب شافعي ابن حزم است  ، صحيح نيست و است كه چقدر دانست نمي كنم و مي

  دانند. صحيح مي هول را نيزو ابوحنيفه و مالك و احمد ضمانت مج
يك  كردن كه عبارت است از ضمانت تسليم  كفالت اصل يك چيز يا تسليم آن:  -2
كه غصب شده  ، مانند برگرداندن چيزي دست ديگري است كه در موجود معين چيز

، شرط است كه  ، بمشتري در اين نوع كاالي فروخته شده بصاحبش يا ضمانت تسليم
كاالي   غاصب ضامن ، ضمانت بدهكار باشد، مانند اينكه در غصب كاالي ضمانت شده در

  . غصب شده است

                                         
پس بگيرد و حديث  ميتدانند و حق ندارد آن را از مال  از ميت را صحيح مي كفالت ر فقهاء جمهو  - 1

  .از روايت بخاري و احمد است
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كفالت صحيح نيست  در اصل شخص ضمانت شده خود ضامن آن چيز نباشد اگر
  . گرفته شده ديعه  مانندكاالي عاريه و و

شود، به وسيله  كه بكاالي فروخته شده ملحق مي و ضمانت زيان و ضرري كفالت  -3
  كند كه ضامن ضمانت مي چيزي بفروشد و كسي نكهيش از بيع باشد، مثل ايكه پ چيزي

، بغير از فروشنده حقي ندارد، و اين ضمانت بسود  كاالي فروخته شده كسي در اين
كاالي فروخته شده مال فروشنده  كه اگر بعدا معلوم شد كه   ، مشتري در برابر بايع است

» ضامن الدرك« ، اين نوع را ، بعهده ضامن است بوده است گرينبوده است يا در رهن دي
  گويند. مي

  گيرد  چيزي راكه بجاي شخص ضمانت شده پرداخته است بازپس مي ضامن
دو با  كرد اگر ضمانت و پرداخت هر ام و بدهي بدهكار را پرداخت ضامن و هرگاه

اجازه  با كند، چون مال خود را ضامن حق دارد آن را از وي مطالبه د،اجازه بدهكار باش
  قه بر اين مطلب اتفاق نظر دارند.. و پيشوايان چهارگانه ف كرده است او به سود او خرج

كه  كرد در آن اختالف دارند ضامن بدون دستور بدهكارآن را پرداخت اگر ولي
كار را انجام داده است و حق  گويند در اين صورت او داوطلبانه اين شافعي و ابوحنيفه

 كند هكه حق دارد آن را مطال رفتن آن را ندارد. مشهور قول مالك آنستگ مطالبه و باز پس
كه پرداخته است  چيزي را» ضامن« گويد: و از احمد هر دو روايت نقل شده و ابن حزم

گيرد، خواه بدستور او پرداخته باشد يا بدون دستور او مگر اينكه بدهكارآن  باز پس نمي
: ابن ابي ليلي و ابن شبرمه و ابوثور و  گفت ه باشد وداد گرفته و به طلبكار را از او قرض
  اند. گفته چنين  ابو سليمان نيز

  كفالت و ضمانت  از احكام بعضي
گرديد، كفيل  چيز ضمانت شده معدوم شد و از بين رفت يا غايب و ناپديد هرگاه -1

رف خود بدهي از ط رداختپ با باز آيد، مگر كفالت بيرون نمي ضامن آن خواهد بود، و از
تواند از اين  كفالت و او مي يا از طرف بدهكار يا گذشت طلبكار از بدهي ياگذشت او از

  . كند چون حق او است گذشت كفيل كفالت  
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كند از طرف خود اگرچه بدهكار يا  كفالت را فسخ كه عقد حق دارد طلبكار -2
  ولي بدهكار و كفيل حق فسخ آن را ندارند. شد.ضامن راضي نبا



 

سهمي از  و اصالح باغ و مزرعه در برابر آبياري = )1(تمساقا

  محصول

است و معني اصلي مفاعله را ندارد. چون  »سقي« مصدرباب مفاعله از مساقات
شوند،  درختان اهل حجاز بيشتر احتياج به سقي و آبياري دارند چون از چاهها آبياري مي

  اند. بدين جهت بدين نام ناميده شده
درختان  ذاريقه مساقات يعني عقد مزارعه درختان و واگاصطالح شرع و ف در
رسند در برابر  كه آبياري آنها را بعهده بگيرد و آنها را پرورش دهد تا اينكه بثمر مي بكسي

كه آن قسمت بايد معلوم باشد. پس مساقات يك نوع شركت  قسمتي از ميوه آن درختان 
يك طرف درخت يا  در كه ندازراعتي است براينكه درخت يا درختان را بثمر برس

كه ميوه  باره آنها قرار دارد درختان و در جانب ديگر كار و عمل بر روي درختان و در
 . حاصله برحسب توافق طرفين بين متعاقدين مشترك است مانند نصف يا ثلث و امثال آن

شود. درخت  صاحب درخت ناميده مي گركارگر مساقي يا آبيار و طرف دي  كه يك طرف
شود و تا يك  كاشته مي كه در زمين شود شجر در اين مبحث بر هر چيزي اطالق مي يا

مثمر  سال يا بيشتر بماند و براي قطع آن مدت و نهايت معلومي نباشد خواه مثمر يا غير
  باشد.

از هيزم و شاخ و برگ و امثال آن از فوايد آن  ر مثمر،از چيزهاي غي مزد كارگر
  گردد. درختان غيرمثمر پرداخت مي

  شرعي عمل مساقات  دليل
،  كه اين عمل جايز است شرعي اين عمل سنت نبوي است و علما اتفاق دارند دليل

. دليل جمهور بر جواز آن  ، تنها ابوحنيفه آن را جايز ندانسته است است چون مورد نياز
  : بقرار زير است

                                         
. شيوه  است . عقد مزارعه در مورد كشت و مساقات در مورد درختان  زمين بشراكت كردن  كشت  - 1

: مساقات آبياري و اصالح  صه. خال كشت تقسيم در آمد ملك ميان موجر و مستاجر براي يك دوره 
  .ست. مترجم ا باغ و مزرعه 
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ر عقد مزارعه بست با اهل خيب ص، پيامبر كه كرده است مسلم از ابن عمر روايت  -1
  بر اينكه قسمتي از ميوه يا از كشت را بدانان بدهد.

گفتند: نخلستان را بين ما و  صكه انصار به پيامبر كرده است روايت بخاري -2
، نخلستان شما  كنم : نخير، چنين نمي گفت ص. پيامبر تقسيم كن -مهاجرين-برادرانمان 

كار كنيد و ما نيز   بجاي ما درنخلستان - جرينمها  -گفتند: پس شما -از آن شما است 
. انصار  پذيريم گفتند: با جان و دل مي درميوه با شما شريك خواهيم شد؟ مهاجران

  عرضه صكه آن را بر پيامبر خواستند در نخلستانهايشان با مهاجران شريك شوند مي
سمتي از ميوه كارشان در نخلستان ق  كه در مقابل و بر او عرضه كردند پذيرفتكردند و ن

كرد. در نيل االوطار بنقل از حازمي  آن را پذيرفت و اجابت صكه پيامبر را بدانان بدهند
و سعيد بن مسيب و  عمار ياسر وطالب و عبداهللا بن مسعود  و بروايت از علي بن ابي

عبدالعزيز و ابن ابي ليلي و ابن شهاب زهري و ابويوسف قاضي  عمر محمد سيرين و
كه مزارعه و مساقات در برابر جزئي از ثمر و ميوه  د بن الحسن آمده استمحم  حنفي و 

  . رختان يا قسمتي ازكشت جايز استد
كه با طرف قرارداد برنخل و  عقد برمزارعه و مساقات با هم جايز است اند و گفته

درختان عقد مساقات و بركار بر زمين عقد مزارعه هر دو را با هم منعقد نمايد همانگونه 
  . توان آنها را جداگانه منعقد ساخت كه در خيبر پيش آمد و مي 

  و مزارعه مساقات  اركان
كه آن را برساند خواه گفتار  كه بهر چيزي عقد داراي دو ركن ايجاب و قبول است اين

منعقد  شود كه تصرف او جايز باشد، كسي صادر يا نوشتار يا اشاره مشروط برآنكه از
  گردد. مي

  آن شرايط
  : ساقات شرايط زير الزم استم در
گيرد بايد معلوم باشند با ديدن  كه روي آنها مساقات صورت مي و درختاني درخت -1

آن صورت نبندد و برابر صفت  كه اختالف در اي ، بگونه و رويت يا با توصيف دقيق
  . شد. چون عقد برمجهول درست نيستبا
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ست الزم و شبيه به عقد اجاره عقدي ا ونمعلوم باشد. چ مدت اين عقد نيز بايد -2
اند  گفته است و براي اينكه از زيان و ضرر جلوگيري شود. ابويوسف و محمد بن الحسن

، چون غالباً وقت رسيدن ميوه معلوم  بيان مدت در مساقات بمنظور استحسان شرط نيست
اند و  همعتبر باشد و ظاهريه نيز اين شرط را معتبر ندانست كهاست و آنقدر تفاوت ندارد 

أقركم « : گفت به يهوديان خيبر ص: پيامبر اند كه گفت كرده بروايت مرسل مالك استدالل 
. »داريم وضع نگه مي نكه خداوند شما را برقرار دارد شما را بر اي تا زماني« »ما أقركم اهللا

گويند هرگاه پيش از رسيدن ميوه مدت مساقات پايان يابد، بايد عامل و  علماي حنفي
رسد بدون اينكه براي آن مزدي اضافي  كند، تا اينكه ميوه مي ر درختان را رسيدگي كارگ

  بگيرد.
آشكار شدن صالحيت و درستي استفاده از  ازبايستي عقد قرارداد مساقات پيش  -3

كار و رسيدگي دارند ولي بعد از آشكار شدن  ميوه باشد، چون در اين حال احتياج به
اند درست نيست چون نيازي بدان  گفته ، برخي از علما صالحيت و نشانه رسيدن ميوه

اجاره خواه بود نه مساقات و برخي در اين حال  ،گيرد چنين عقدي صورت اگر نيست و
اند، چون اگر مساقات پيش از پديد آمدن ميوه درست باشد، بعد از پديد  نيز جايز دانسته

  آمدن ميوه بطريق اولي بايد جايز باشد.
باشند يعني از جهت  هكارگر سهم معلوم و مشخص بطور مشاع داشت وعامل  بايد -4

  . نسبت با كل محصول معلوم باشد مانند نصف يا ثلث ... يا امثال آن
گردد و در   عامل يا صاحب باغ و زمين درختهائي معين يا اندازه معين شرط براي اگر

كه  : كساني آمده است هدبدايه المجت« . در گرفته شود اين معامله و عقد باطل است نظر
ها بر صاحب باغ و  دانند، اتفاق نظر دارند بر اينكه اگر تمام هزينه مساقات را جايز مي

آن سهيم باشد اين عقد جايز نيست چون آنوقت  زمين باشد و عامل تنها باكار بدني در
  . نشده است جايز نيست يدهكه هنوز آفر اجاره است و اجاره چيزي 

 گردد، اگر در اين شرايط موجود نباشد عقد فسخ و مساقات فاسد ميشرطي از  هرگاه
 كشت بعمل آمد نمو نمود يا كرد و درخت رشد و كارگر روي آن عمل  اين صورت 

  باشد. صاحبش مي از آنبرد و محصول  كارگر اجرت المثل مي



  2209     مساقات
  

  

  چيزي مساقات جايز است در چه
ختالف نظر دارند بعضي چون داود ، ا است آن جايز كه مساقات در  چيزهائي در فقهاء

ظاهري آن را به نخل و خرما بن اختصاص داده و برخي چون شافعي درخت انگور را 
گسترش داده و درباره درختان و  اند و بعضي چون علماي حنفي دامنه آن را نيز افزوده

كندن آن مدت  زمين داشته باشد و براي كه ريشه در تاكستان و حبوبات و هرچيزي
وقت بريده شود سبزگردد مانند تره و ني فارسي و امثال آن  ي نباشد بلكه هرمشخص

آن براولين قسمت از ميوه رسيده بعد از  دتدانند. هرگاه مدت بيان نشده باشد م جايز مي
رسد مانند بادمجان و امثال  هائي كه دنباله دارد و بتدريج مي گردد و در ميوه عقد حمل مي

كه  اي كشت سبزشده يا ميوه گيرد. اگركسي ي تا آخرين را دربر ميكند يعن آن نيز صدق مي
كند تا اينكه تخم آن رسيده   بكسي بدهدكه آن را بارآورد و آبياري ستمشخص شده ا

  . كنند جايز است گردد و در برابر آن محصول را نصف كنند بدون اينكه مدت را بيان مي
ثابت دارد مانند انار و انجير و  كه ريشه  گويد عقد مساقات درهر چيزي مي مالك

وامثال آن بدون اينكه ضرورت مقتضي آن باشد جايز است و همچنين در  تونزي
هاي ديگر اگر صاحب آن  كه ريشه رويان ندارند مانند خربزه و امثال آن و كشت چيزهائي

هر  گويند عقد مساقات در حنبلي مي ي. علما نتواند خود آنها را بار آورد نيز جايز است
. صاحب مغني گويد: مساقات در درختان  كه ميوه خوردني داشته باشد جايز است  چيزي

در هر  كه احتياج ندارند  كه احتياج به آبياري دارند و درختاني ديمي و آبي يعني درختان 
  . گفته و خالفي سراغ نداريم دو جايز است و مالك نيز چنين

  كننده = مساقي آبياري  كارگر  وظايف
كه براي  كارهائي است ، تمام گفته است كه نووي  مساقات همانگونه كارگر يفهوظ

گردد، مانند آبياري و  كه هر ساله تكرار مي اصالح و پرورش ثمر و محصول و فراواني آن
درخت و تلقيح آن و وجين كردن  رويشجوي وقنات واصالح محل  بي  روب الي

.  حفظ ميوه و دوركردن زوايد آن و امثال آنهاي زائد و  علفهاي هرزه و دور كردن شاخه
شود مانند ديوار  كه براي حفظ اصل و ريشه الزم است و هر ساله تكرار نمي اما كارهايي
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بلكه وظيفه صاحب ملك و باغ مساقي نيست  كارگر ظيفهباغ و حفركانالها و جوي و
  . است

  از كار كردن كارگر ناتواني 
يا مسافرت اضطراري از عمل در باغ يا زمين عاجز  آفتي و آسيبي كارگر بسبب  هرگاه

كه مالك و صاحب باغ و زمين  گردد. اين در صورتي است باشد، عقد مساقات فسخ مي
كار كند ولي اگر چنين شرطي در بين نباشد، عقد فسخ  كه شخصاً  كرده باشد بر او شرط

م را انجام دهد و اين كارگر ديگري را بجاي خويش بگمارد تا كارهاي الز شود، بلكه نمي
  . راي علماي حنفي است

كاركردن و وقت فروش ميوه رسيده بود،  گشت از عاجز لهرگاه عام گويد: مالك
 كارگر حق ندارد ديگري را بر آبياري بگمارد و با ديگري عقد مساقات ببندد، بلكه بايد

اجاره شده از  كارهاي الزم و اگر چيزي نداشته باشد مزدكارگر كند براي كسي را اجاره
وجود عجز عقد مساقات فسخ گفته است با  شود و شافعي مي پرداختميوه سهم او 

  شود. مي
  رفين عقد مساقاتيكي از ط مرگ
اي داشتند، كه هنوز صالحيت آنها  يكي از طرفين قرارداد مرد، اگر درختاني ميوه هرگاه

اوكار را بايد ادامه  نشده بود، براي مراعات مصلحت هر دو طرف عامل يا ورثه آشكار
گيرد يا  كار با اجبار بر صاحب درختان نيز صورت رسد اگرچه اين بدهند تا اينكه ميوه مي

با اجباربر ورثه او چون اين عمل ضرري براي هيچيك ندارد و عامل و كارگر در فاصله 
اي تهاز آنحق ادعاي مزد براي اين مدت ندارد. هرگاه بعد  قد،بين رسيدن ميوه و فسخ ع

نخواهند  كردند برآن عمل مجبور مدت تا فسخ عقد، عامل يا ورثه او ازكاركردن امتناع
 شود، و رسيدن ميوه را بچينند بدانان اين امكان داده نمي بخواهند پيش از بود، ولي اگر

كه يكي را  ورثه او بين انتخاب يكي ازسه چيز زير مختار و آزاد خواهند بود امالك ي
  كنند: انتخاب

  . داد و اتفاق فيمابين بر قطع و چيدن ميوه برحسب قرار كنند موافقت -1
   د.يا ورثه او قيمت سهميه خودشان را در وقت رسيدن ميوه پرداخت شو بعامل -2
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رسد،  كارهاي باغ و زمين را بپردازند تا اينكه ميوه و محصول مي مالك هزينه خود -3
كنند باندازه هزينه و  كم  آن از ميوه برابر عامل يا ورثه پس بگيرند يا در سپس آن را از

  . اين مذهب علماي حنفي است



 

  جعاله

  رود مانند اينكه گمان حصول آن مي كه  بستن عقد است بر منفعت و سودي جعاله
كاالي ضايع شده يا حيوان فراري را براي كسي   ، كسي ملتزم شود در برابر مزد معين

رسد يا  آب مي هبسازد يا اين چاه را برايش بكند تا ببرگرداند يا اين ديواررا برايش 
يابد يا در فالن  كند تا شفا و تندرستي مي بفرزندش قرآن ياد دهد يا بيمار را معالجه

  .مسابقه برنده شود و... 
  شرعي و مشروعيت آن دليل
:  گفت يوسف كه « »ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم« كه شرعي آن اين است دليل

دهم و خود ضامن آن  بار به وي مي س اين پيمانه را برايم بياورد بار يك شتر خوارهرك
كردن و نوشتن سوره فاتحه را جايز دانسته  گرفتن مزد عمل دعا ص. و پيامبر»هستم

و عمل جعاله بجهت ضرورت جايز دانسته  گذشت مبحث اجاره كه در است همانگونه 
آن جايز نيست مثال  كه در غير نسته شده استشده است و لذا در آن چيزهائي جايز دا

،  آن جايز است و در عقد جعاله حضور متعاقدين شرط نيست مجهول بودن عمل در
جعاله از جمله عقود  »ولمن جاء به حمل بعير« آيه آورنده پيمانه معلوم نيست چون در

كه به او مزد  كسي  ، تواند آن را فسخ كند. مجعول له جايزه است پس هريك از طرفين مي
شروع  شروع عمل و همچنين بعد از تواند قبل از شود در برابر عمل مورد نظر مي داده مي

 گيرنده و پرداخت خود بگذرد، آن را فسخ كند. ولي جاعل و كرايه  ز حق، اگر ا عمل
  كند. تواند جعاله را فسخ شروع عمل نمي كننده مزد، بعد از

گويد:  مي» المحلي« كه او در اند اله را منع كردهاز فقهاء از جمله ابن حزم جع برخي
 كسي بديگري . پس اگر مزد در برابر عمل بركسي جايز نيست اخت= پرد» جعل« حكم به

  گفت هرگاه بنده فراري مرا پيش من برگرداني آنقدر ترا خواهم داد يا اگر چنين و چنان 
كرد و  كسي فرياد انجام داد باشخص آن را  كردي ترا فالن مبلغ خواهم داد و امثال آن و

 دهم و كه هركس چنين چيزي را بياورد چنان مبلغي را بوي مي گرفت خود گواه بر
شود و چيزي بر او الزم نيست ولي  او چيزي حكم نمي كه اين عمل را انجام داد بر كسي

  . ند نيكو است و پسنديده و مستحباگر بوعده خويش وفا ك
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فرار آگاه  شود خواه از رگرداند بچيزي براي او حكم نميرا ب فراريكسي  اگر همچنين
گيري او در مدت  مگر اينكه او را براي استرداد و بازگرداندن فراري و پي باشد يا خير

آن صورت مزد او  كه در كرده باشند ، اجاره  مكان معلومي معلومي يا برگرداندن آن از
مزدور گيرنده واجب دانسته و او و مزد را بر جاعل و » جعل« گروهي شود و مي اجبو

'yγ•ƒr$+ اند: كرده دانند و بدين آيه استدالل  را بدان ملزم مي ‾≈tƒ š Ï% ©!$# (# þθãΨ tΒ# u (#θèù ÷ρ r& 

ÏŠθà) ãèø9 $$ Î/_  :از قول  آيه. و بهمان »كنيد بنديد وفا كه مي اي مومنان به عقودي « .]١[املائدة

θ#)+ : حضرت يوسف ä9$ s% ß‰É) ø tΡ tí# uθ ß¹ Å7Î=yϑø9 $# yϑÏ9 uρ u !%ỳ  Ïµ Î/ ã≅÷Η¿q 9��Ïè t/ O$ tΡr& uρ  Ïµ Î/ ÒΟŠÏãy— 

گوسفند.  اي از گله و بحديث مربوط به نوشتن و خواندن دعا در برابر .]72[يوسف:  _∪⊅∠∩
  پايان سخن ابن حزم.



 

  مشاركت

بمعني قرارداد و  ااصطالح فقه لغت بمعني اختالط و آميزش است و در در شركت
ن تعريف از طرف علماي حنفي . اي سرمايه و سود است ن شركاء و متشاركين درعقد بي
  . است

كه خداوند  قرآن و سنت و اجماع است شرعي بودن شركت و مشاركه دليل

ôΜ+ فرمايد: مي ßγsù â !%Ÿ2 u�à° ’ Îû Ï] è=›W9 و يك سوم  ثلث رآنان با هم د « .]12[النساء:  _ #$

(βÎ¨+ . و»شريك هستند uρ # Z��ÏVx. zÏiΒ Ï!$ sÜ n=èƒ ø:$# ‘ Éóö6u‹s9 öΝåκÝÕ÷èt/ 4’ n?tã CÙ ÷è t/ āω Î) t Ï% ©!$# (#θãΖtΒ# u 

(#θè=Ïϑ tãuρ ÏM≈ys Î=≈¢Á9 $# ×≅‹Î=s% uρ $ ¨Β öΝèδ_  :كنند  شركا برهمديگر ظلم مي و بسياري از «. ]24[ص
از جد  اوزكه بعضي از شركاء بر بعضي ديگر مرتكب ظلم و تج آيد يعني بسيار پيش مي

. »دهند و اينان نيز اندكند مي  شوند، مگر آنها كه مومنند و عمل شايسته و درست انجام يم
  . آيه بمعني شركاء است و كلمه خلطاء در

أنا ثالث الشريكين ما لم « گويد: : خداوند مي گفت صكه پيامبر حديث آمده است در و
اه دو نفر شريك شدند هرگ« »فإن خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما.يخن أحدهما صاحبه

 و بهمديگر خيانت نكردند من نيز شريك سوم آنها هستم و هرگاه يكي بديگري خيانت
مال  درآيم و ديگر با آنان شريك نيستم يعني خداوند  بين آنها بيرون مي كرد من از

كه بهمديگر خيانت نكنند و اگر  كند مادام مي  دهد و آن را حفظ مشاركت بركت قرار مي
  . ابوداود از ابوهريره  . بروايت»دارد كند، بركت را از آن برمي  آنان خيانت يكي از

. و ابن المنذر اجماع  بخاري ت. برواي»من و براء بن عازب شريك بوديم« : و زيد گفت
  . كرده است علماء را بر جواز شركت ذكر

  شراكتها اقسام
شوند.  تقسيم ميها بدو قسم شراكت امالك و شراكت عقود و قراردادها  شراكت

قرار  عقد اوكه بيشتر از يك شخص مالك عين چيزي باشند بدون  : آنست شراكت امالك
  . داد كه اين نوع شركت يا اختياري است يا اجباري
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كند و ببخشد يا وصيت  كسي چيزي را بدو شخص هبه  مانند اينكه شركت اختياري
بپذيرند كه چيز بخشيده شده يا   فر همبدانان بدهند از مال او و آن دو ن كند كه چيزي را  

  آن دو نفر است برسبيل مشاركت. ملك  وصيت شده
يا دو نفر با هم چيزي را بحساب خود خريدند كه ملكيت آن بين آن دو بشراكت 

گردد، بدون  است. شركت اخباري مانند اينكه ملكيت چيزي براي بيش از يك نفر ثابت
پديد آمده باشد مانند ملكيت ورثه در ميراث و   اينكه اين ملكيت از طرف شخص ديگري

كه اين  ، . كه اين ملكيت براي وارثان ثابث شده است بدون اراده و اختيار آنان مرده ريگ
كه  نيست اين نوع شركت براي هيچيك از شركاء جايز . در نوع هم شركت ملكي است

اء بر نصيب و سهم كند چون هيچيك از شرك بدون اجازه شريك ديگر در سهم او تصرف
  د و حكم اجنبي و بيگانه را دارد.ديگري واليت ندار
  شراكت عقود

سود و  كه دونفر يا بيشتربا هم عقد و قرارداد ببندند درمالي و عقود آنست شركت
  از: ند. و انواع آن عبارت نتايج حاصل از آن

  .عنان شركت -1
  فاوضه يا مساوات و برابري.م شركت -2
  .شركت ابدان شركت بدني يا -3
  شركت الوجوه. -4

  شركت اركان
يا آن  اين چيز گويد: ترا در طرفين مي كه يكي از شركت ايجاب و قبول است ركنهاي

  . گويد: پذيرفتم شركت دادم و با تو شريك شدم و طرف ديگر مي چيز
  شركت حكم

شرايط دانند مشروط براينكه  هاي بيان شده را جايز مي حنفي تمام انواع شركت علماي
  مورد نظرشان موجود باشد.
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دانند و علماي  مالكي همه انواع شركتهاي فوق را بجز شركت وجوه جايز مي علماي
دانند  جايز مي دانند بغير از شركت عنان و علماي حنابله همه را شافعيه همه را باطل مي

  . جز شركت مفاوضه
  )1(عنان شركت

آن تجارت  با همشريك شوند تا در چند نفر در مال خود كه  تنوع شركت اينس اين
كنند و سود حاصله در ميانشان مشترك باشد و در اين نوع شركت مساوات در مال و  

باشد  تصرف و مساوات در سود حاصله شرط نيست پس اگر مال يكي بيشتر مساوات در
باشد نه شركاي ديگر و بر حسب توافقشان درسود حاصله  مسوول شركتو يا تنها يكي 

هرگاه زياني پيش آمد به  صحيح و جايز است و  باشند يا نباشند عقد شركت مساوي
  كشند. شود و آن را همه بدوش مي نسبت سرمايه اين زيان برشركاء تقسيم مي

  )2(مفاوضه شركت
اينكه در عمل با هم اشتراك  يا بيشتر است در نوع شركت عقد قرارداد بين دو نفر  اين

  داشته باشند با شرايط زير:
سرمايه   كيكه اگر ي گذاري و سهام همه برابر باشد تساوي همه شركاء در سرمايه -1
  . داشته باشد اين نوع شركت صحيح نيست بيشتر
كودك  ، بايد هريك جايز التصرف باشند پس شركت بين شركاء در تصرف تساوي -2

  . نيست صحيح   بالغ  و شخص 
  شركت  دين واحد باشند پس اين نوعكه بايد با هم داراي  تساوي شركاء در دين -3

  . بين مسلمان و كافر صحيح نيست
                                         

يا دو چيز مثل هم  نگياموال مشاركتي نقدي - 1نزد شافعيه شرايط صحت شركه العنان عبارتنداز:  در - 1
اي آميخته شوند كه  اموال مشاركتي بگونه - 3مشاركت در چيزهاي همجنس صورت گيرد.   - 2باشد 

سود حاصله  - 5باشند.  در تصرف حق داشته  همه شركاء  - 4شد. تمييز يكي از ديگري ممكن نبا
  . . مترجم399. فقه آسان ص فراخور سرمايه است 

در سرمايه و سود و تصرف مساوي هستند برخي   بمعني مساوات است چون همه شركاء مفاوضه  - 2
  .كنند بدين نام ناميده شده شركاء تصرف را بهمديگر تفويض مي اند چون گفته
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، از  كه بر او واجب است كفيل و ضامن ديگري باشد در آنچه   شركاء از هريك -4
كه تصرف   ، همانطوري كه و كيل او نيز هست پس صحيح نيست قبيل خريد و فروش

ي در اين موارد و نقاط كه تساو باشد، وقتي ديگرييكي از شركاء بيشتر از تصرف 
گردد. و هريك از شركاء وكيل ديگري يا ديگران  حاصل شد، اين نوع شركت منعقد مي

شود، كه علماي  است و بجاي او يا آنان مورد مطالبه و مسوول همه تصرفات واقع مي
كه اگر « : داند و گفته است حنفي و مالكي آن را جايز دانسته و شافعي آن را جايز نمي

كه  . چون عقدي است»شناسم مفاوضه باطل نباشد من باطل ديگري در دنيا نميشركت 
و تحقق مساوات در اين نوع شركت بين شركاء   آن در شرع وارد نشده است مانند و نظير

كه  گردد و احاديث زير است بسيار دشوار، پس موجب ضرر و زيان و جهالت مي اريك
فاوضوا فإنه أعظم للبركة وقوله: إذا تفاوضتم « :در اين مورد روايت شده است صحيح نيستند

هرگاه «و  »تشركت مفاوضه با هم برقرار كنيدكه بركت آن عظيم اس« »فأحسنوا المفاوضة
. »شركت مفاوضه و شركت مساوات را با هم برقرار كرديد نيكو آن را برقرار كنيد

ور و غيبت شركاء در حض كه هريك از توصيف شركت مفاوضه نزد امام مالك آنست
خود  سترا چون د كند و دست او خود تصرف را بديگر شركاء واگذار و تفويض 

 آن عقد شركت واقع شده است شريك او است نه در كه بر چيزي كند. و تنها در تلقي
  همه چيز.

كه  كه مال شركاء با هم مساوي باشد و شرط نيست در مفاوضه هم شرط نيست
  كنند. ل ته باشد و هر چه دارند در شركت داخشركاء مال ديگري نداش هيچيك از
  وجوه شركت
 مردم بخرند، بشراكت مالي وكاالئي را از كه دو نفر يا بيشتر وجوه آنست شركت

اي داشته باشند بلكه از اعتبار و اعتماد خود پيش تجار و بازرگانان  بدون اينكه سرمايه
باشند، و اين شركت در عهده و  شريككنند و مال را بخرند و در سود آن با هم  استفاده

كاري بكنند و مالي داشته باشند و  شان با هم مشترك است بدون اينكه ذمه است و ذمه
كاري است كه جايز است عقد شركت  دانند چون بهرحال  حنفيه و حنابله آن را جايز مي

كه خريده شده است صحيح است  چيزي آنان در ملكيتگردد و تفاوت  روي آن جاري
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آن چيز باشد. شافعيه و  ما اشتراكشان در سود بايد بر حسب و برابر ملكيت آنان درو ا
اين  دانند چون شركت به مال يا عمل تعلق دارد و هردوي آنها در مالكيه آن را باطل مي

  ندارند. ودنوع شركت وج
  ابدان شركت 
ن عملي را كنند بر اينكه انجام داد كه دو نفر يا بيشتر توافق  ابدان آنست  شركت

اين  باشد. و مشتركبپذبرند، براينكه اجرت و مزد اين عمل برحسب توافق آنها بينشان 
ها مانند نجاران و آهنگران و حماالن و خياطان و  نوع شركت بيشتر بين صاحبان حرفه

افتد. اين نوع شركت صحيح است خواه  هاي ديگر اتفاق مي گران و صاحبان حرفه ريخته
ديگر يا شركت نجاري با  نجاريباشد يا خيرمانند شركت نجاري با  حرفه شريكها يكي

كنند يا  كار و خواه همگي كار كنند يا يكي كاركند، بدون ديگران و خواه با هم  آهنگري
 ، و شركت اعمال و كار و شركت صنايع« و» شركت ابدان« . اين نوع شركت را انفرادي

نامند. دليل جواز اين نوع شركت روايت  مي »شركت ابدان «، و  شركت تقبل و پذيرش«
جنگ بدر با هم  روز من و عمار ياسرو سعد در« : گفت كه ابوعبيده از عبداهللا است

، كه سعد دو اسير آورد و من و  آوريم آيد وبدست مي گيرمان مي  هرچه شريك شديم در
م شافعي اين نوع . اما بروايت ابوداود و نسائي و ابن ماجه . »يمبود  عمار چيزي نياورده
 . در داند، چون بنظر او شركت اختصاص به اموال دارد نه به اعمال شركت را باطل مي

اين نوع « : كنيم كه آن را نقل مي اين باره سخن زيبائي است در» الروضه النديه« كتاب
 ، و مفاوضه« اند تحت عنوان انواع شركتها مانند كتب فهقي آمده اسامي شركتها كه در

هيچكدام نامهاي شرعي و لغوي نيستند، بلكه اصطالحاتي  »ابدان« و »، وجوه« و »عنان«
كنند و  را با هم مخلوط دمال خو كه دو نفر و نو پديد، هيچ مانعي ندارد باشند، جديد  مي
. زيرا مالك حق دارد كه  كه معني اصطالحي مفاوضه است كنند، همانگونه آن تجارت در
كه اين تصرف حرام نباشد و در شرع  كند، مادام خواهد تصرفكه ب  ملك خود هرگونه در

 مالها و اينكه مالها نقد باشد و نكردن مساوي بود دليلي براي حرمت آن نباشد، شرط
، براي معتبر بودن  شرع چيزي نداريم كه در كردن عقد و امثال اينها چيزهائي است  شرط

 كردن مال و تجارت  دن و مخلوطكر آنها، بلكه مجرد تراضي و توافق طرفين در جمع
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حسب  دو نفر در خريدن چيزي با هم بر كه ردكافي است و هيچ مانعي ندا كردن با آن
كه   پردازد شركت در آن داشته باشد، كه مي بهاي آن شريك شوند و هريك برمبناي بهائي

 ص. و اين نوع شركت در زمان پيامبر معني اصطالحي شركت عنان نيز چنين است
اند كه در خريدن چيزي با  در آن شركت كرده صاز ياران پيامبر گروهي داشته و وجود

كه   ، پرداخت كس مبلغي و سهمي از قيمت و ارزش آن را مي شدند و هر هم سهيم مي
شركت  برايدادند و اما اينكه بايد عقدي  يكي يا همگي عمل خريد را انجام مي

.كه بر اعتبار آن  چيزي در شرع نيامده است گردد، گيرد يا بايد مال با هم مخلوط صورت
كند تا مالي را  كسي ديگر را وكيل خود داللت كند. و همچنين هيچ اشكالي ندارد كسي

كه  باشند همانگونه شريككند و هر دو در سود حاصله  قرض بگيرد و در آن تجارت 
ندارد. و اند هيچ دليلي  كرده كه ذكر . و شروطي مغني اصطالحي شركت وجوه اينست

اينكه بجاي او كار  كند، در همچنين هيچ اشكالي ندارد كه يكي يكي ديگر را وكيل خود
اصطالحي شركت ابدان نيز  معنيكه   ، گرفته شده است كه براي آن اجاره   كند، در عملي

اند، دليلي ندارد. خالصه براي همگي انواع  گرفته اين است و شرايطي كه براي آن در نظر
كار با تصرف  ، چون آنجا كه  اخل شدن با تراضي و توافق شركاء كافي استشركتها د

آن  كردن و معتبر دانستن غير  و شرط استكافي   ، مجرد تراضي طرفين كردن است 
، همان  كردن ارتباط با وكالت است يا اجاره كار در ضروري و الزم نيست و آنجا كه 

اند و اين همه  كه پديد آورده مه انواع ، پس اين ه كافي است شرايط وكالت و اجاره
؟ و چه دليل عقلي يا نقلي براي آنها دارند و آنان را  اند چيست كه شرط كرده  شرايط

تر از اين هراس انگيزي و  تر و ساده كار شركت بسيار آسان اند. بيگمان بدانها ملزم ساخته
شركت  وشركت عنان و شركت مفاوضه كه از  اطاله كالم است چون حاصل و نتيجه آنچه

كه او با ديگران در خريد و  كه براي هركس جايز است آنست شود وجوه استفاده مي
پردازد و اين  كه مي گردد، و بهره و سود هريك باندازه بهائي باشد  فروش اشياء شريك

فهمد تا چه رسد به  سوادي آن را مي فرد عامي و بي كه هر چيزي است واضح و روشن 
. و  دهد تا چه رسد بفرد كامل و عالم فكري هم بجواز آن فتوي مي فرد كوتاههر  عالم و

. و عامتر  پردازد، مساوي باشد يا مختلف كه هريك مي اين عامتر است از اينكه مقدار بهائي
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كه بدان  چيزي اينكهاست از اينكه چيز پرداخت شده نقد باشد ياكاال و عامتر است از 
اشد يا خير، متصدي خريد و فروش يكي باشد يا هر دو فرقي كنند، مال همه ب تجارت مي

  كند. نمي
اصل يك چيز بيش نيستند اسم  كه در اين اقسام كه براي هريك از كن چنين فرض و

، ليكن معتبر دانستن اين همه  نيست اي خاصي بگذارند كه در اصطالح منازعه و مناقشه
نها و سخن را بر طالب علم كشيدن براي اين شرايط و ساختن آ عبارات و زحمت

اي ندارد، چه معني دارد؟ و  كه فايده كردن و اين چيزهائي طوالني ساختن و او را خسته 
آيا جايز است چند نفر بشراكت چيزي  كه كني  سوالكشاورزي يا بقالي   تو اگر از يك

. و اگر از او  كه بگويد: آري بخرند و در سودش شريك باشند، برايش مشكل نيست
؟ او در فهم معني اين الفاظ  جايز است »ابدان« يا »وجوه« يا »عنان«كه آيا   كني والس

ايم كه بسياري از متبحران و دانشمندان در علم فقه تفاصيل  بلكه ديده د.شو سرگردان مي
، مگر  اين انواع برآنها مشتبه شده و در تمييز بعضي از بعضي ديگر زباتش بند آمده است

كه او را  تاب مختصر فقهي خوانده باشد و چه بسا بر او آسان باشد، چيزيك اينكه بتازگي
دليل  دانستن آراء بي كه دايره اطالعات او در كند. و مجتهد كسي نيست بدان هدايت

كه اين سنت   آن اطالع يافته است بپذيرد، كه بر وسيع وگسترده باشد و هر قال و قيلي را
نادرست تشخيص  را از ستكه در كسي است جتهد، بلكه م و روش اسيران تقليد است

اي دنبال دليل باشد و مخالفت مخالفان او را از  كند و در هر مساله بدهد و باطل را باطل
شكافتن حق باز ندارد، اگر چه اين مخالفان در نزد كوتاه فكران بزرگ هم باشند، چون 

. لذا در اين مباحث راهي شناسند شناسند، بلكه حق را از دليل مي حق را با مردان نمي
خويش را از تعصبات  فكر كه فهم و ذهن و  شناسد، يافتيم كه كسي ارزش آن را مي

كرده و زدوده باشد و توفيق  شسته باشد و ذهن خود را از عقايد تقليدي مالوف خالي
  .»بدست خدا است

  در حيوان شراكت
كه اصل حيوان مال و   ، بدينگونه گويد مشاركت در حيوان جايز است القيم مي ابن

كسي باشد و ديگري به تربيت و پرورش آنها بپردازد و برحسب توافق و تراضي  ملك
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شركت « . است گفته» عيناعالم الموق« سود حاصله را در بين خود شريك باشند. او در
كسي زمين خود را در  كه  و و غير آن جايز است بدينگونه گرد مغارسه روي درخت

ذارد و بوي بگويد: در آن فالن درختان را بكار و بنشان و محصول و گ اختيار ديگري
اين مثل آنست كه مالش را بديگري  كاشته شده بين ما نصف بنصف باشد و درختان

كند و سودش در بين آنان نصفه باشد يا زمين خود را بديگري  آن تجارت بدهد تا در
د يا زمين خود را بديگري كند وسودش دربين آنان نصفه باش بدهد تا درآن تجارت

دهد  درختانش را بديگري مي كه نگونه كشت بين آنان نصفه باشد هما بكارد و واگذارد تا
گاو  كه اش بين آنان مشترك باشد و همانگونه كند و ميوه كند و آبياري تا آنها را پرورش

شير و  كند و مراقبت نمايد و كه آنها را پرورش گوسفند يا شترش را بديگري بدهد يا
بچه آنها بين آنان مشترك باشد يا زيتونش را بديگري بدهد كه روغنش را بگيرد و 

كار كند و اجرت و   روغنش بينشان مشترك باشد يا چهارپايش را بديگري بدهد تا بر آن
كند و  كه بر پشت آن جنگ مزد عمل بينشان مشترك باشد يا اسبش را بمجاهدي بدهد

اشد يا قنات خود را در اختيار ديگري قرار دهد تا آب آن را ب ركسهم غنايم بينشان مشت
  . گذشت كند و آبش بينشان مشترك باشد و امثال اينها كه  استخراج 

كه نص و قياس و اتفاق اصحاب و مصالح مردم بر  اينها شراكت درستي است همه
ر حرمت آنها كه ب كند و چيزي از كتاب و سنت نداريم  مي داللتدرستي آنها و جواز آنها 

كند. و همچنين اجماع و قياس، هم بر حرام بودن آنها داللت ندارد. و نه مصلحت  داللت
كه اين  كساني كند. و عامه و معني صحيح هيچكدام بر فساد و تباهي آنها داللت نمي

اند كه تمام اين نوع شركتها از قبيل  كرده  گمان  كه   اند عذرشان اينست كرده را منع لبمطا
  باشند. ون عوض مجهول است فاسد مياره است و چاج

اند و  آنها وارد است جايز دانسته كه در مساقات و مزارعه را بجهت نصي بعضي
دانند.  غير اينها را جايز نمي باشد و چون بر آن اجماع مي اند انستهبه را نيز جايز د مضار

اقات و مزارعه را جايز اند و بعضي برخي انواع مس برخي تنها مضاربه را جايز دانسته
 شدكه مزدكارگر بعضي از اصل سرمايه با اند كرده  اند. برخي وقتي مساقات را منع دانسته

گيرد. ولي  كند مي كه آرد مي گندمي اي از اصل  كه چند پيمانه  ، مانند آسيابان نه سود آن
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است مانند  يزگيرد و اصل و سرمايه باقي بماند جا اگر مزد كارگر به ميوه و بهره تعلق
  . شير يا نسل و بچه حيوان

باشند و مقتضاي اصول شريعت و قواعد آن  مي حيحكه همه آنها ص درست آنست ولي
كند. زيرا اين شركت حيوان نيز از انواع مشاركتهائي است كه عامل و  چنين اقتضا مي

 آنچه شوند و كه مالك با مالش و او باكارش با هم شريك مي ، كارگر شريك مالك است
ياران ما شركت حيوان را  گروهي از بين آنها است و مشترككه خداوند روزي نمود، 

كه اين  گفته است -ابن تيميه - االسالم  . تا جائيكه شيخ دانند تا اجاره تر به جواز مي شايسته
دهد  ، چون مستاجر مال خود را به موجر مي تر است از اجاره نوع مشاركت حالل

كه موجر بمال دست يافته و  شود گاهي حاصل نمي شود و صل ميمقصودش حا يگهگاه
، مستاجر است زيرا گاهي زراعت  كه در معرض خطراست بمقصود خود رسيده و آنچه

دو  كه هر مشاركه چنين نيست دهد و گاهي چنين نيست ولي در رسد و بهره مي بكمال مي
دو است و اگر  ز آن هرخداوند روزي داد ا و زيان شريك هم هستند اگر دشريك درسو

كه  شود ، پس نمي خداوند روزي نداد هردو محرومند و اين نهايت عدالت و داد است
  يد.ها را حرام نما شريعت اجاره را حالل كند و مشاركه

كه ياران او در   كرد، مضاربه را بهمان حال پيش از اسالم قبول صحاليكه پيامبر در
. او خيبر را  كردند و امت نيز برآن اجماع داشت ه ميب زمان او و بعد از رحلتش نيز مضار

عمران و آبادي و داير كردن آن بپردازند و از مال  هكنند و ب كار  به يهوديان داد تا بر آن
  . از آنكنند در برابر سهمي از ميوه و كشت حاصله  خود برآن هزينه

سپس آن را فسخ نكرد .  كنم گوئي آن را مشاهده مي  كه عمل آنچنان معلوم است اين و
 و يارانش نيز بعد از او چنين بودند. بلكه آن را در ينو از آن نهي نفرمود و خلفاي راشد

كه آنها را بكسي واگذار  كردند اموال و اراضي خود نيز اجرا نمودند و بدان عمل مي
 و خود بجهاد و از آنبرابر سهمي و جزئي  كردند و بعمل درآن مشغول باشند در مي
كه  ، مگر چيزي ها منع آن نقل نشده استاز آنكسي  و از ختندپردا هاي ديگر ميكار

گويد: هيچ چيز حرام نيست مگر خدا  دهد و مي كرده باشد، سپس ادامه مي منع  صپيامبر
 صو پيامبركرده باشند و دليلي بر حرمت مشاركه از خدا   و پيامبرش، آن را حرام
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كسي ديگر  كه كسي ديد كنند، پس هرگاه  را منع مينرسيده است و بسياري از فقهاء آن 
كه  گويد اند ونمي گفته  گويد در قرآن چنين است و چنين آورد و مي دليل بر حرمت آن مي

بدون عمل به شركت و مشاركه  و امت، چون مصلحت ملت  كرده است كسي آن را  چه
بعمل مشاركه گيرد، در اين صورت او حق داردكه بحرف اوگوش ندهد و  صورت نمي

رسول او آن را مباح ساخته و بر امت حرام  كند خدا و ادامه دهد، چون اوكاري مي
  اند. نكرده

  شركتهاي جائز و درست برخي
ها را چنين ذكر كرده  بعضي از صورتهاي جايز و رواي شركت» المغني« قدامه در ابن
 گري منزل و دكان و هرشوئي ابزاركار داشته باشد و دي گازري و جامه اگر« گويد: است و

كسب  كنند و كار  كه با ابزاروآالت اين يكي و درخانه آن يكي دو با هم شريك شدند
است و مزد واجرت برحسب شرايط و توفق آنها بين آنان  مشترك بين آنها باشد جايز

شود، چون مشاركت درعمل وكارشان واقع شده و كار مشاركت آنان استحقاق  تقسيم مي
كه در  دارد، و بهره از عمل آنان بوجود آمده است نه از آلت و ابزار و خانهبهره  سود و

. پس در اينجا ابزار كار گازر و خانه صاحب خانه  عمل مشترك آنان بكارگرفته شده است
كه  كرده باشند، براي حمل باري بمنزله دو حيوان و اسب و االغي هستند كه آنها را اجاره

دچار فساد گردد زيان حاصله بر حسب و برابر مزد عمل  ركتر شاند و اگ كرده آن را تقبل
  شود. اجرت ابزار و خانه تقسيم ميآنها و 
كار داشته باشد و ديگري چيزي نداشته باشد يا  يكي از دو شريك ابزار و آلت اگر

صورت با  هر دو در كه كردند فقيكي خانه داشته و ديگري چيزي نداشته باشد و توا
 . و اگر گفتيم كه   بهره و مزد حاصله مشترك باشد جايز است بهمان دليلكاركنند و  هم

كند وبهره حاصله بينشان  كار  مردي حيوان و چهارپاي خود را بديگري داد تا برآن
. در روايت اثرم  ثلث يا... صحيح است اكنند بر نصف ي كه توافق مشترك باشد، بهرگونه 

چيزي  ، و از اوزاعي نيز ر آن نصي ذكر شدهو محمد بن ابي حرب و احمد بن سعيد ب
اند. شافعي و  كند. حسن بصري و نخعي آن را مكروه دانسته كه بر آن داللت مي نقل شده 

صاحب  از آناند صحيح نيست و همه سود  گفته راي اصحابابوثور و ابن المنذر و 
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 رفته وگ كه موجب اجرت است به وسيله چهارپا انجام چهارپا است چون حمل باري
، مگر اينكه  گيرد. چون اين عمل از اقسام شركت نيست المثل مي  كارگر و عامل اجرت
 به با تجارت دراعيان است نه در درست نيست چون مضار با كاالبه  مضاربه باشد و مضار

توان از ملكيت صاحبش بيرون آورد  توان فروخت و نمي اعراض و اين چهارپا را نمي
به با اعراض  كه مضار قاضي گفته است بدين جهت صحيح نيستبه نيست. و  پس مضار

گيرد و اگر  اگر اجرت از آن خود چهارپا باشد بمالي آن تعلق مي براين، بنا صحيح نيست
آن  كرد يا چيزي مباحي را بر چهارپا حمل كرد حمل باري را و آن را برآن  عامل تقبل

 اجرتاز آن خود عامل است و بايد كاالي فروشي  ، مزد بار و بهاي كرد و فروخت حمل
آن موجب  كه عمل بر را بصاحب چهارپا بپردازد. و بنظر ما چهارپا عيني است المثل

، مانند  توان بر بعضي از سود حاصله از آن عقدي بست شود، پس مي افزايش درآمد مي
درخت حاصله از  ودچرا س -درهم و دينار و مانند درختان در مساقات و زمين در مزارعه 

چهارپا قرار  گيرد و سود حاصله از مي و سود حاصله از زمين مورد شركت قرار
، درست است ولي  به گويند نه از اقسام شركت است و نه مضار كه مي آنچه -!!  گيرد؟ نمي
  كه برآن . زيرا دادن مال و سرمايه است بكسي گوئيم شبيه به مساقات و مزارعه است مي
. پس الزم نيست آن  با حفظ اصلش از آني از سود و بهره حاصل كند در برابر بعض كار

مساقات و مزارعه  باكرد بلكه بايد آن را   كرد و بفساد آن حكم به مقايسه را با مضار
  . كرد و جايز است مقايسه

گويد: درباره كسي كه اسب خود را بكسي  دهد و مي مغني ادامه مي احبص سپس
احمد اشكالي ندارد  كنند بنقل ابوداود از را با هم نصفبدهد بشرط آنكه غنيمت حاصله 

.  است جايزاسحاق بن ابراهيم بنقل از ابوعبداهللا و بقول اوزاعي اگر بر نصف يا ربع باشد 
كسي دام و توري به شكارچي داد تا با آن شكار كند بشرط آنكه ماهي  اند: اگر گفته و

ز آن صياد و شكارچي است و اين صورت همه شكار ا شده مشترك باشد در شكار
توافق  حسببرد و بقياس بر آنكه از احمد نقل شد بر  المثل مي  صاحب تور اجرت

دهد پس  كه با عمل برآن بهره مي ، عيني است خودشان شريك هستند چون تور و دام هم
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. پايان سخن  ند زميناش مان كند، در برابر بعضي از بهره توان بكسي داد تا برآن عمل مي
  . احب مغنيص

  بيمه شركتهاي
كه بيمه عمر صحيح نيست و در بيان آن گفته  است دادهاحمد ابراهيم فتوي  شيخ

بندد هرگاه درحال حيات همه اقساط را پرداخته  كه عقد بيمه را با شركت مي كسي : است
،  ، همراه با سود حاصله مورد توافق كه باقساط پرداخته است تواند همه مبالغي باشد مي

عقد  كه جايز است خيلي فرق دارد. در س بگيرد و اين عمل با عقد مضاربه شرعيپ
كند، در برابر  آن تجارت دهد تا در مضاربه براي مثال احمد يكصد تومان به حسن مي

 از آنكه مثال نصف سود حاصله  اينكه بر حسب توافق در سود حاصله شريك باشند
سود از آن عامل و مضارب است  راش و نصف ديگ است بخاطر سرمايه لصاحب ما

  كنند. كنند تقسيم مي ود توافق ميكه خ بخاطر عمل وكارش و يا به نسبتهاي ديگري
سود  كه صاحب سرمايه حق خود را از شرط اساسي صحت مضاربه آنست پس

  درآن بدست آورد. كار كارگر حاصله از مالش با عمل و
د اصل سرمايه بصاحبش داده هرگاه تجارت سودي نكرد و زياني ببار نياور پس

شود و حق چيزي ندارد و مضارب و عامل نيزحق هيچ چيزي ندارد، چون سودي  مي
زيان و ضرر متوجه  كرد. هرگاه تجارت ضرر  به اينست كه حكم مضار حاصل نشده است

ضرر و  شود و چيزي از مي كسر صاحب مال است و ازاصل سرمايه مقدار و اندازه زيان 
شود و مضارب هم حق ندارد دربرابر عملش ادعاي  امل و مضارب نميزيان متوجه ع

  كند، چون او شريك است نه مزدور. اجرت
 اينكه تجارت سود كه بايد او صرف نظر از كند ، شرط  و سرمايه مالاگر صاحب  ولي

شود  ، چون منجر مي كند يا زيان، مبلغي اضافه برسرمايه بگيرد اين شرط فاسد است
 شود به است و يا موجب مي اين مخالف با اصل مضار شركت بايد سودكند و باينكه حتماً

زيان و ضرر مضارب مبلغي را از مال خاص خود به صاحب سرمايه بدهد  رتكه درصو
. سپس هرگاه مضاربه با اين  و اينهم باطل است و خوردن مال ديگران بباطل حرام است

 اگر، و  به در بيمه موجود است فساد مضاركه بعينه اين شرط   گفتم فاسد شد، كه   شرط
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 كرد تمام سود حاصله از آن صاحب سرمايه است و مضارب بايد اجرت تجارت سود
 اين برمبناي روايت اصل است از اندازه باشد و صاحب سرمايه بگيرد هر المثل خود را از

 بديلت، مضارب به مزدور  به به وسيله شرط فاسد شده است محمد بن حسن چون مضار
كه بدان فتوي داده شده است عامل  شود و ديگر شريك نيست و بنا بقول ابويوسف مي

كه اهل خبره بدور از هوي و جانبداري  المثل آنست اجرت -المثل بگيرد  بايد اجرت
بشرط  -شوند  حاكم تعيين مي كه اين اهل خبره باختيار متعاقدين يا باختيار كنند تعيين مي

بود مضارب و  مي حيبه صح توافق در عقد تجاوز نكند، چون اگر مضارمبلغ مورد  آنكه از
اند.و هرگاه عقد  كرده كه برآن توافق داشت عامل تنها استحقاق همان مقدار از سود را مي

عقد  كند تا از سود عقد فاسد بيشتر كه مضارب از به فاسد شود شايسته نيست مضار
. و قول ابويوسف استحسان است  تاصل قياس قول محمد بن حسن اس . و در صحيح

  . گفتيم كه  بدينمعني 
. آيا عقد قرارداد بيمه داخل در مضاربه  به شرعي و اينست احكام آن مضار اينست

به فاسد است و حكم آن را  كه بطور قطعي نيست پس بيمه داخل در مضار ؟  صحيح است
  . كه با حكم قانوني بيمه مخالف است گفتم   برايت
كه ملتزم  ، مبلغ مورد قرارداد را كه شركت بصورت تبرع و داوطلبي گفت ان تو نمي و

عقد قرارداد بيمه قانوني  تپردازد، چون سرش بپرداخت آن شده است به بيمه شده مي
  . اي احتمالي است كه از عقود معاوضه آنست
 پردازد كه بيمه شده بشريت مي  : آنچه گفت توان  باز در جهت منع صحت آن مي و

آن صورت قرضي  گيرد، در مي پس بازكه آن را با سودش در حال حيات   ، قرض است
كه مورد نهي قرار گرفته   ، با است كه موجب منفعت سود شده و آن حرام است و ر است
  . است

كه  شرع اسالمي باشد. آنچه تواند جزء عقود صحيح از نظر بهرحال عقد بيمه نمي پس
كه بيمه شده پس از پرداخت جميع اقساط  است انيمربوط بزم گفتيم تا بحال درباره بيمه

مقرره زنده بماند و اقساط مورد قرارداد را پرداخته باشد. ولي هرگاه شخص بيمه شده 
گيرد و  گاهي پس از يك قسط صورت مي كه  پرداخت جميع اقساط مقرره بميرد، پيش از
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مر بستگي بتقدير و تعيين دو طرف ، چون مبلغ بيمه ع است نگفتيباقيمانده اقساط مبلغ ه
 كه بيمه شده مرده است و اين صورت . در كه معلوم است عقد قرارداد دارد، همانگونه

 قرارداد تعيين كه بيمه شده در شركت مبلغ مورد توافق را بتمامي بورثه بيمه شده يا بكسي
چيزي اين همه  مرگش به او داده شود، بپردازد، شركت در مقابل چه كه بعد از كرده است

 ؟ آيا اين به استقبال خطر رفتن و خود را در هالك انداختن و ماجرا مبلغ را پرداخته است
پس هالكت و  ، ؟ اگر اين عمل هالكت و ماجراجوئي نيست جوئي و قمابازي نيست

كه شريعت خوردن  شود مي ؟ آيا تصور ؟ و خسران و زيان چيست ماجراجوئي چيست
كه شخص بميرد و مرگ او منبع بدست آوردن سود  بيهوده روا بداند مال مردم را بباطل و

 ، بسته است قراردادكه او پيش از مرگ خود با شخص ديگري نسنجيده  و منافعي باشد
  !!. جانشين تعيين شده او بپردازد؟اش و يا  كه او آن را بعد از مرگش بورثه 

  !!. ؟ هر اندازه باشد جايز استو  مبلغي وجود اينكه علم هست باينكه اتفاق بر هر با
آن را  كه گشته  چيزهائي زندگي انسان و مرگش محل تجارت واقع شده وجز و  كي از

كنند، و ميزان آن را بمبلغ مورد توافق طرفين قرارداد  گذاري با ارزش نامحدود قيمت
كه  يكس  شود بلكه شركتها براي !! اين ماجراجوئي خطرناك بدين جا ختم نمي واگذارند؟

و اگر بميرد پيش از پرداخت همه  كنند. همه اقساطش را بپردازد جايزه نيز تعيين مي
 دهند. آيا اين قماري بازي و خود بخطر انداختن و ماجرا اقساط به بازماندگانش جايزه مي

كه درآينده بطور  دانند كننده هيچكدام نمي  كه نه بيمه شده و نه بيمه  جوئي نيست
  .)1(.هد داد..مشخص چه روي خوا

                                         
بحث بسيار مفيد و مستدلي از  784تا  778آخر كتاب فقه آسان در مذهب امام شافعي ص  در  - 1

  .. عالقمندان بدان مراجعه كنند. مترجم كه بسيار مفيد است ام  دانشمندان معاصر آورده



 

  و سازش صلح

شرع اسالمي  بمعني قطع منازعه وجنگ وكشمكش ودراصطالح فقه و لغت در صلح
كه  كند دشمني بين طرفين نزاع را فراهم مي كه وسيله قطع خصومت و عقدي است

نامد و چيزي كه مورد نزاع  سازشگر مي كننده و طرفين نزاغ را مصالح يا صلح هريك از
گردد و يك  گيرد و تعيين مي كه برسر آن صلح صورت مي چيزي است مصالح عنه و

عوض صلح پردازد وجه المصالحه يا بدل و  طرف براي قطع نزاع و خصومت بديگري مي
  شود. ناميده مي
  شرعي و مشروعيت صلح دليل
صلح قرآن و سنت نبوي و اجماع امت است تا اتحاد و توافق جاي شقاق  شرعي دليل

 فرمايد: مي و دشمني و كينه از ميان طرفين نزاع رخت بربندد خداوند و اختالف را بگيرد

+ βÎ)uρ Èβ$ tG xÍ←!$ sÛ zÏΒ tÏΖÏΒ÷σ ßϑ ø9 $# (#θè=tG tGø% $# (#θ ßs Î=ô¹r' sù $yϑ åκs] ÷� t/ ( .βÎ*sù ôMtó t/ $ yϑßγ1 y‰ ÷nÎ) ’ n?tã 3“t� ÷zW{ $# 

(#θè=ÏG≈s) sù  ÉL©9 $# Èö ö7s? 4 ®Lym u þ’ Å∀s? #’ n<Î) Ì� øΒr& «!$# 4 βÎ* sù ôN u !$sù (#θ ßs Î=ô¹ r' sù $yϑåκs] ÷� t/ ÉΑô‰ yèø9 $$Î/ (# þθäÜ Å¡ ø% r&uρ ( ¨βÎ) 
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هرگاه دوگروه ازمومنان با هم به نزاع و جنگ پرداختند درميان آنها صلح «

تا اينكه به  پيكار كنيدبرقرارسازيد و اگر يكي از آنها برديگري تجاوز كند با طايفه ظالم 
فرمان خدا بازگردد، هرگاه بازگشت و زمينه صلح فراهم شد در ميان آن دو بر طبق 

گان را دوست  عدالت صلح برقرار سازيد و عدالت پيشه كنيدكه خداوند عدالت پيشه
  .»دارد

اند  و ترمذي و ابن ماجه و حاكم و ابن حبان از عمرو بن عوف روايت كرده ابوداود
صلح  « »الصلح جائز بين المسلمين، إال صلحا حرم حالال أو أحل حراما« : گفت صيامبركه پ

. و »كند كه حاللي را حرام يا حرامي را حالل  بين مسلمين جايز و روا است مگر صلحي
 كه شرايطي را مسلمانان موظفند « »والمسلمون على شروطهم« كه افزوده است بدانترمذي 

  . صحيح است حسنكه حديث  گفته است . سپس»كنند اتاند مراع كه خود نهاده
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كنند  كنيد تا با هم صلح داوري را وادار : طرفين نزاع و گفت عمر خطاب حضرت
آورد.  كينه و حقه پديد مي ، سرانجام بين آنان  دادن نزاع در حكم هچون داوري و خاتم

كنيد. مسلمانان يعني تا ممكن باشد خصمان را سازش دهيد كه اگر ممكن نشد قضاوت 
  . ندگان عملي است شرعي و پسنديدهكن اجماع دارند براينكه صلح بين خصمان و نزاع

  سازش و صلح  اركان 
كه مشعر به مصالحه و سازش باشد مثل   لفظي صلح ايجاب و قبول است با هر اركان

به پنجاه  كه بر من داريد مان  كردم براين يكصد تو گويد: من با تو صلح  اينكه مدعي عليه
  . تومان و طرف ديگر گويد پذيرفتم و امثال آن

آيد، پس يكي  صلح منعقد گرديد بصورت عقد الزم االجراء براي طرفين درمي چون
كند و بمقتضاي عقد پيمان صلح  تواند، صلح را فسخ بدون رضايت ديگري مستقال نمي

استرداد آن نيست گردد و مدعي عليه مالك  مدعي مالك وجه المصالحه و عوض صلح مي
  . شود ز او اين دعوي پذيرفته نميگردد و ديگر بار ا دعوي مدعي ساقط مي و

  صلح شرايط 
 »مصالح عنه« و بعضي به »مصالح به« و بعضي به »مصالح«از شرايط صلح به  بعضي
  گردد. مربوط مي
كه بتواند بصورت  باشد كساني كننده بايد از جمله مصالح و صلح  مصالح: شرايط

اوطلبانه و تبرع و خيريه از مال خود بگذرد و اگر چنين نباشد مانند ديوانه و يا كودك و د
لمصالحه  ا  گروه مالك وجه  ، صلح او درست نيست چون اين يا ولي يتيم و يا ناظر وقف

مميز و ولي يتيم و ناظر وقف اگر بمصلحت و  كودك صلح و عوض و بدل نيستند، ولي 
كسي بر ديگري وامي داشته باشد  . مانند اينكه وقف باشد، جايزاست كودك يا يتيم يا نفع 

كند براينكه بعضي از وام را بگيرد و  و داليلي بر ثبوت اين وام نباشد، طلبكار مصالحه مي
  كند. از آن صرفنظر از بعضي

  مصالح به: شرايط
ت گيرد بايد مال و چيزي باشدكه قابل قيم مي وجه المصالحه قرار چيزي كه -1

  كردن باشد يا منفعت باشد. داراي ارزش و قابل تسليم گذاري و



   

  هفقه السن      2230 

 

 

كه جهالت فاحش در آن نباشد و منجر به نزاع نگردد،   اي واضح و بگونه بطور بايد -2
گرفتن و تسليم آن  كردن داشت يا احتياج به گردد، اگراحتياج به تسليم مشخص معلوم و

  باشد.
م و تسلم نداشته باشد معلوم بودنش شرط گويند اگر احتياج به تسلي حنفي علماي

از يك از اين دو نفر برهمديگر ادعاي چيزي بكنند، سپس هريك  نيست مثل اينكه هر
  كنند و در برابر ادعاي ديگري از ادعاي خويش بگذرد.  ان صلحآن

كه صلح به يك چيز مجهول در برابر يك چيز معلوم جايز  ترجيح داده است شوكاني
هائي كه  باره ارثيه آمدند در صدو مرد براي داوري بخدمت پيامبر : گفت سلمه. ام  است

 صاي نداشتند، پيامبر گواهي و بينه  كهنه شده و زماني از آن گذشته بود و هيچكدام
، شايد بعضي  و من نيز مثل ديگران بشر هستم بريد ميشما داوري را به رسول اهللا « : گفت

من آنگونه  تر و رساتر از طرف مقابلش باشد و بليغاز شما در بيان حجت و دليل خويش 
كسي در داوري بقوت حجت بر مال و حق  ، پس اگر شنوم كه مي كنم بين شما داوري مي

اين  و بنفع وي حكم داده شد، او حق برادرش را نگيرد، چون در فتديگري دست يا
به وي دادم و در واقع  ، كه من برمبناي اقامه دعوي او و با توجه بدليل آوردنش  حال آنچه

حلقه آهن  نكه روز قيامت چو  ، ام اي از دوزخ را بوي داده حق او نباشد در واقع قطعه
:  گفت كردند و هر يك گريه  شود. بر اثر آن هر دو طرف دعوي آتش بگردنش آويخته مي

را گفتيد برويد آن  حاالكه چنين« : گفت  صكه پيامبر  من حق خود را به برادرم بخشيدم
كنيد و هر يك سهم خود را   گيريد وآن را بقيد قرعه تقسيم كنيد و راه حق پيش  تقسيم

  .»كند اش را تبرئه كند و ذمه  بردارد و هر يك ديگري را حالل
اند. و در روايت ديگر ابوداود  روايت را احمد و ابوداود و ابن ماجه ذكر كرده اين

كه بر من وحي نازل  در چيزي« »لم ينزل علي فيهوإنما أقضي بينكم برأيي فيما « آورده است
 آيد گفته است از اين حديث برمي  . شوكاني» كنم نشده با راي خود در بين شما داوري مي

دو بود مجهول  از آنكه ذمه هريك  ، چون آنچه است مجهول جايز كه تبرئه و گذشت از
است   م از مجهول هم درستآيد كه صلح به معلو برمي از آنو غير معلوم بود. و همچنين 

كه طرفين صلح  كردن همديگر الزم است يعني شرط است و ليكن در اين صورت حالل 
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كرده  البحر از ناصر و شافعي. حكايت« كنند. صاحب  همديگر را از حق خويش حالل
  . پايان سخن شوكاني». است كه صلح بمعلوم از مجهول صحيح نيست

  نزاع مورد  و حق عنه  مصالح   شرايط
  : و حق مورد نزاع شرايط زير الزم است  عنه مصالح در
، چون  است و علم بدان شرط نيست  مالي باشد كه داراي ارزش يا منفعت بايد  -1

كه پدرش در جنگ   ندارد. از جابر بن عبداهللا روايت شده است كردن حتياجي به تسليم  ا
كردند و من پيش  ري ميگي بدر به شهادت رسيد كه طلبكاران در طلب خود سخت

  را حالل م، ميوه باغ مرا بگيرند و پدر كه از آنان خواست تا بجاي طلبشان رفتم  صپيامبر
آيم  : فردا پيش تو مي باغ مرا بدانان نداد و گفت صكنند، و آنان امتناع ورزيدند و پيامبر

ني براي ميوه و گردش كرد و دعاي بركت و فزو  و فردا بامداد پيش ما آمد و در ميان باغ
هم   ميوه باغ چيزي  آن را چيدم و وام آنان را بازپرداختم و از، دكه بع  كرد،  محصول آن

  براي ما باقي ماند.
  كرد، در حاليكه او مقدار سي وسق  در روايت ديگر آمده است كه پدر جابر وفات و

بود و جابر  ر، به يكنفر يهودي بدهكا وسق معادل باريك شتريا شصت صاع است كه هر
او از   رفت تا براي صكه حاضر نشد مهلت بدهد و پيش پيامبر  ، از او مهلت خواست

كه ميوه  گفت و از او خواست  يهودي سخن  با آن صپيامبر يهودي مهلت بگيرد و 
به ميان باغ جابر رفت و  صيهودي نپذيرفت لذا پيامبر هك باغش را بجاي طلبش بگيرد،

كن و طلب او را از  آوري  : ميوه باغت را بچين و جمع به جابر گفتدرميان آن راه رفت و 
 »وسق« سي آوري كرد كه جمع  ، محصول باغ را ص، بعد، از بازگشت پيامبر آن بده

 آيد كه صلح بمجهول از : از آن برمي گفت وسق اضافه آمد. شوكاني  17يهودي را داد و 
  . معلوم جايز است

اگرچه مال كه عوض پذيرفتن از آن جايز باشد،  باشد بايد حقي ازحقوق بندگان -2
  . هم نباشد مانند قصاص

كسي كه  درباره حقوق اهللا صلح جايز نيست پس اگر زناكار يا دزد يا شرابخوار با اما
اين   كرد تا او را آزاد كند، اند تا پيش حاكم ببرند، صلح  او را نگه داشته و توقيف نموده
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در اين  عوضگرفتن  عوض در مقابل آن صحيح نيست و گرفتن صلح جايزنيست چون
، چون حد  آيد. و همچنين صلح در برابرحد قذف جايز نيست حال رشوه بحساب مي

تعرض بناموس و آبروي ديگران  كه مردم را از ، قذف بدان جهت واجب شده است
غالبتر  آن درآن وجود دارد ليكن حق اهللا  بازدارد و مانع شود، اگرچه حق عبد هم در

كه در  داد و حاضر شد گواهي مي كه بر حق اهللا يا حق الناس گواهي . اگر شاهد و است
كتمان شهادت   ، چون كرد صحيح نيست  كند و بر آن صلح برابر مالي آن شهادت راكتمان

ω+ فرمايد: حرام است خداوند مي uρ (#θ ßϑçG õ3s? nο y‰≈yγ¤±9 $# 4 tΒuρ $ yγôϑçG ò6tƒ ÿ…çµ ‾ΡÎ* sù ÖΝÏO# u …çµ ç6ù=s%_ 
كند و آن   كتمان كتمان نكنيد و بتحقيق هركس شهادت را شهادت دادن را« .]٢٨٣[البقرة: 

وأقيموا « .» را در قلب خويش نگه دارد و اظهار نكند، قلبش مرتكب گناه شده است
  .»و بخاطر خداوند اقامه شهادت كنيد « »الشهادة هللا

ه مشتري با شفيع برچيزي صلح كند تا ، مثل اينك شفعه هم صحيح نيست برترك صلح
. چون شفعه براي ازاله و نابودي ضرر  كند، اين صلح باطل است اوحق شفعه خود را رها

  . نيست شريك است و براي استفاده مال نيست و صلح برادعاي زوجيت هم صحيح 
  صلح اقسام
  .  يا عوض اقرار است يا عوض انكار يا عوض سكوت صلح
  عوض اقرار صلح

ديگري وامي دارد يا چيزي و عيني يا منفعتي پيش او دارد  كه بر مدعي شود كه ستآن
چيزي از  مدعيكنند براينكه  كند، سپس مصالحه مي و مدعي عليه بدين ادعا قرار مي

تواند هم حق  مدعي عليه بگيرد. بدين جهت اين مصالحه صحيح است چون هرانساني مي
  كند. را ساقط  از آنخود يا بعضي 

شود، چون  كسي در صلح ميانجيگري كند، گناهكار نمي گفته است اگر حمدا
  گفت و ميانجي شد و قسمتي از وام را صرفنظر كردند.  سخن جابربا طلبكاران  صپيامبر
كه نصف طلبش را از بدهكارش  گفت   با كعب بن مالك هم سخن صو پيامبر  

در  هكند ك ، اشاره مي عب بن مالككرد. امام احمد به روايت نسائي و ديگران ازك صرفنظر
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كه   صاو طلبيد و صدايشان بلند شد تا اينكه پيامبر مسجد ابن ابي حدرد وام خود را از
اش را كنار زد و  اش بود صدايشان را شنيد و بسوي آنان بيرن آمد و پرده حجره در خانه

  . اي رسول اهللا م: در خدمت ، كعب گفت : اي كعب گفت
كردم اي   گفت چنين  كعب كرد و  خفيف بده از او و به نصف اشاره: ت گفت صپيامبر
  . : اي مالك پس برخيز و آن را ادا كن گفت ص، پيامبر رسول اهللا
بر وي  -نقره يا بدلشان  طال و -پول نقدي  نكهكند باي اگر مدعي عليه اعتراف  سپس

 »ف صر«را  كرد، آن  است يعني بدهيش پول نقد است و بر پول نقدي هم مصالحه
آن معتبر است و اگر به نقد اعتراف كرد و بر غير  آورند و شرايط صرف در بحساب مي

كرد و بر نقد مصالحه  كاالئي اعتراف كه به يا برعكس دكر نقدي مصالحه نقد وكاالي غير
 باشد، و اگر به نقد يا آن ثابت مي آورند و تمام احكام بيع در نمود، آن را بيع بحساب مي

كرد، در  ، مصالحه اي يا انجام خدمتي كرد و بر منفعت مانند سكونت در خانه اعترافكاال 
  كند. هرگاه مصالح عنه آيد والحكام اجاره بر آن صدق مي صورت اجاره بحساب مي ينا

كه وجه  كرد و به ثبوت رسيد حق دارد مدعي عليه  و حق مورد نزاع استحقاق پيدا
كه  آنچه تاالمصالحه را بدان جهت پرداخته بود   ن او وجهگيرد، چو پس  المصالحه را باز 

در دست دارد براي او بماند و حاالكه حق براي مدعي به ثبوت رسيده است و بايد آن را 
المصالحه موردي ندارد. و هرگاه صلح برقرار شد و بدل و   بگيرد ديگر پرداخت وجه

آن را از مدعي عليه  كه ارد، مدعي حق د عوض ثابت شد و استحقاق يافت براي مدعي
 كرده است تا بدل و عوض و وجه چون بدان جهت ادعاي خود را رها  مطالبه كند

  المصالحه را بگيرد. 
  عوض انكار صلح
كه شخصي چيزي يا وامي را يا منفعتي را از ديگري ادعا كند و او  از انكار آنست صلح
  كنند. ادعاي او گردد، سپس با هم مصالحه  رنيز منك
  عوض سكوت لحص

 كه شخصي چيزي از ديگري ادعا كند و مدعي عليه سكوت از سكوت آنست  صلح
  كند. شود و نه بدان اقرار كند نه آن را منكر
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  صلح از انكار و صلح از سكوت حكم
اند  هستند و امام شافعي و ابن حزم گفته نوع صلح جايز كه اين دو برآنند علما جمهور

ي عليه جايز است چون صلح مستدعي و مستلزم حق ثابتي تنها صلح از روي اقرار مدع
 حال انكار و سكوت هنوز حقي ثابت نشده است تا صلحي برقرار است و حال آنكه در

كند و مدعي عليه آن را با انكار  كه مدعي ادعاي حق مي حال انكار معلوم است در گردد.
د دارد، حق به ثبوت نرسيده كه تعارض وجو  ، آن را معارضه نموده است و تا زماني كردن

عليه او مورد قبول  بر ينهاست و اما در حال سكوت مدعي عليه تا زماني كه شهادت و ب
. پس در هر دو حال پرداخت مال بمنظور قطع  واقع نشده است او در حكم منكراست

، چون اصل خصومت باطل است پس بذل مال براي  خصومت و منازعه صحيح نيست

Ÿω + فرمايد: ميه است ورشوه شرعاً ممنوع است چون خداوند صلح بمنزله رشو uρ (# þθè=ä. ù's? 

Νä3 s9≡uθ øΒr& Νä3oΨ ÷� t/ È≅ÏÜ≈t6ø9 $$ Î/ (#θä9ô‰ è? uρ !$yγÎ/ ’ n< Î) ÏΘ$¤6çt ø:$# (#θè=à2 ù' tGÏ9 $ Z)ƒÌ� sù ôÏiΒ ÉΑ≡uθ øΒr& Ä¨$ ¨Ψ9 $# ÉΟ øOM}$$ Î/ 

óΟ çFΡ r&uρ tβθ ßϑn=÷è s? ∩⊇∇∇∪_  :يك ديگر را در ميان خود بباطل مخوريد كه  و اموال « .]١٨٨[البقرة
،  بگناه و بنا حق مردمداوري آن را به حكام بكشانيد و براي خوردن قسمتي از اموال 

شما  يكي از كه حق نيست يعني اگر دانيد را به قضات ندهيد در حاليكه مي از آنقسمتي 
كار بداوري بكشد و   بدهكار ديگري باشد، و مدركي برآن نباشد، آن را انكار نكند، كه

و مالي بگناه و ناحق خورده شود  گردد  حقاي در ميان آيد و حق نا ثابت نشود و رشوه
  .»باز دارد بلكه وجدان و ضميرتان بايد شما را از خوردن مال ديگري

مطلق نه آن را پذيرفته ونه آن را  كه بطور اند ازعلماء حد وسط را اختيار كرده برخي
  شود:گفته  كه   اند بهتر آنست تهگف اند و كرده رد

كه وجه مصالحه را  كه حقي نزد خصم خود دارد، برايش روا است داند مدعي مي اگر«
گرفتن وجه  كند، اصل دعوي و  بگيرد و اگر خصم او منكر باشد و مدعي ادعاي باطل

لي هست و اوكه حقي بر ذمه  داند مي اگر  باشد. و مدعي عليه مصالحه براي او حرام مي
كه از انكار دست بردارد و   كند بر او واجب است كه دارد آن را انكار مي بخاطر هدفي

جزئي از مال خود را  تواند ميكه بر او حقي نيست  داند وجه مصالحه را بپردازد و اگر مي
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اين صورت حرام است  مدعي در  براي ليبراي رفع نزاع و رفع مزاحمت طلبكار بدهد، و
شودكه صلح بر  گفته نمي گيرد و ديگر داليل مورد مالحظه قرار مي و بدينگونه مفهوم

  .)1(شود . اين تفصيل در آن داده مي انكار درست نيست يا بطور مطلق درست است بلكه
اند: اين صلح ها در  گفته اند كه صلح از انكار و صلح از سكوت را جايز دانسته كساني
فديه و كفاره قسم و رفع نزاع   عي عليه، عوض و بدل حق او است و براي مد حق مدعي

  . و خصومت از او است
حكم بيع است و همه  وجه المصالحه اگر عين باشد در كه شود اين مترتب مي و بر

گردد و اگر وجه المصالحه منفعت باشد در حكم اجاره است  احكام بيع بر آن جاري مي
  گردد. و احكام اجاره برآن جاري مي

خصومت و پايان  قطع ابرحق مورد نزاع چنين نيست چون در بر مصالح عنه و و اما
. و هرگاه بدل صلح و وجه المصالح ثابت شد و  داوري است و عوض از مال نيست

كند و خصومت را  ادعاي خصومت  استحقاق پيدا كرد، مدعي حق دارد بر مدعي عليه
ه المصالحه به تا وج تكرده اس كند، چون او بدان جهت ادعاي خويش را رها تجديد

كرد و ثابت شد  گردد. و هرگاه مصالح عنه و حق مورد نزاع استحقاق پيدا  وي تسليم
كند و   براي مدعي و از آن او شد، مدعي عليه حق دارد وجه المصالحه را از مدعي مطالبه

است تا چيز مورد ادعا براي او ثابت و  هپس بگيرد چون بدان جهت بدل صلح را داد
پس اگر مدعي نيز براي مدعي ثابت شود، او بمقصود خود نرسيده است و او مسلم ماند، 

مدعي پس بگيرد  نبايد هم بدل صلح را بدهد و هم مدعي را پس او حق دارد مدعي را از
  و مطالبه نمايد.

كه مهلت دارد ببعضي از آن بصورت نقدي و حال اگر كسي  درباره وامي مصالحه
كند براينكه قسمتي از آن را  باشد و با طلبكار صلح  بصورت موجل و مهلت دار بدهكار

 صحيحكند و قسمتي را بصورت نقد و حال بدو بپردازد، براي حنابله و ابن حزم  گذشت
  : گفته است » المحلي« . ابن حزم در نيست

                                         
  .  از فتح العالم شرح بلوغ المرام نقل - 1
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، چون  يز نيست كه در آن گذشت از قسمتي از دين باشد در برابر مهلت جا صلحي«
، پس باطل است ولي اگر چنين شرطي بميان آمدكل  دا نيستكتاب خ چنين شرطي در

تواند بدهكار را  آيد كه تا هر موقع بخواهد مي درمي ذمهوام بصورت نقد و حال في ال
  .»، چون فعل خير است مهلت دهد بدون شرط

دانند  المسيب و قاسم و مالك و شافعي و ابوحنيفه اين نوع مصالحه را مكروه مي ابن
  بينند. نمي يآن هيچ اشكال و ابن سيرين و نخعي درو ابن عباس 



 

  در اسالم قضاوت

. براستي عدالت و برابري از جمله  از رسالت پيامبران الهي تامين عدالت است هدف
. چون بوسيله اقامه حق و عدالت و برپاي داشتن آنها  ارزشهاي عالي اسالمي است

بخشد  سايه خود آرامش مي در راو همه گستراند  كه اسالم بال امنيت و آرامش را مي است
آورد و  و عالقه و رابطه و پيوند تنگاتنگ و بسيارقوي در بين افراد جامعه را بوجود مي

گرداند وثروت و دارائي و رفاهيت و  رابطه و اعتقاد بين حاكم ومحكوم را نيرومند مي
و پريشاني و بخشد و اضطراب  را استحكام مي ضاعفراخي نعمت را افزايش داده و او

زدايد و هريك ازحاكم و محكوم دركار خويش بسوي هدف مورد  تزلزل را از جامعه مي
دارند، و به توليد و باروري و خدمت به آباداني مملكت روي  گام برمي نظر خود،

گردد و از نهضت و پيشرفتشان جلوگيري  آورند، بدون اينكه چيزي مانع فعاليت آنان  مي
  نمايد.

، بحق خود برسد و  كه هر ذي حقي پذيرد، گردد و تحقق مي برقرار ميعدالت  وقتي
هركس بدانچه استحقاق دارد، دست يابد و بمقتضاي حكم شرع الهي و احكام شرع 

و با تقسيم بين مردم بالسويه از هوي و هوس اجتناب بعمل آيد.  شود، عمل  اسالمي
، چيز ديگري نبوده است و  فيذ آنوظيفه پيامبران الهي جز قيام بدين امر و اجراء و تن

وظيفه پيروان پيامبران نيز جز رفتن براين راه مستقيم و پيش گرفتن اين شيوه ونهج 

‰ô + ، تا نبوت انبياء باقي باشد و سايه سعادت بخش خود را بر مردم بگستراند نيست s) s9 

$ uΖù=y™ö‘r& $ oΨ n=ß™â‘ ÏM≈uΖÉi� t7ø9 $$ Î/ $ uΖø9 t“Ρ r& uρ ÞΟßγyè tΒ |=≈tG Å3ø9 $# šχ# u”�Ïϑø9 $#uρ tΠθ à)u‹Ï9 â¨$ ¨Ψ9$# ÅÝó¡ É) ø9 $$Î/_ 
جامع  بپيامبران خود را با داليل روشن و آشكار فرستاديم و با آنان كتا « .]25[الحديد: 

قوانين و دستورات و ميزان تشخيص حق از ناحق فرو فرستاديم تا مردم قيام به قسط 
  .»كنند و عدالت را درميان خود اجرا نمايند 
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  اسالم در )1(ضاوتق
پذيرد و حفظ حقوق  كه بدان اجراي قسط و عدل تحقق مي وسائل مهمي جمله از

ريزي و هتك ناموس و تجاوز بجان و مال و آبروي مردم پيشگيري  شود و از خون مي
 جزئيكه اسالم آن را فرض نموده و آن را  آيد، همانا برپائي نظام قضايي است بعمل مي

نياز نيست و  كسي از آن بي  كه  ، هاي خود قرار داده است گنجينه اي از از تعاليم و گنجينه
گرديد،   كه در اسالم متصدي اين وظيفه  كسي  براي همه ضروري است و نخستين

هجرت بين مسلمين و يهود  ازكه بعد  بود چون در معاهده و پيماني صحضرت محمد
  : و ديگران منعقدگرديد، آمده است

كه بين كساني كه در اين صحيفه  دادي  تالف و نزاع و روي هر نوع اخ همانا«
داوري  ، پيش آيد و اتفاق افتد و احتمال فساد و تباهي برود، نامه نامشان آمده است پيمان
دستور داد  ص. و خداوند به حضرت محمد آن با خدا و محمد رسول اهللا است هدربار

  كند كه مي فرمايد:  ست حكمكرده ا كه خداوند نازل كه در داوري خود با آنچه

+ !$‾Ρ Î) !$uΖø9 t“Ρ r& y7ø‹s9 Î) |=≈ tG Å3ø9 $# Èd, ysø9 $$ Î/ zΝä3ós tGÏ9 t ÷t/ Ä¨$ ¨Ζ9 $# !$ oÿÏ3 y71u‘r& ª! $# 4 Ÿωuρ ä3s? tÏΖÍ←!$ y‚ ù=Ïj9 

$ Vϑ‹ÅÁ yz ∩⊇⊃∈∪   Ì�Ïøó tGó™$# uρ ©! $# ( āχ Î) ©! $# tβ%x. # Y‘θ à xî $ VϑŠÏm   .]106-105[النساء:  _∪∌⊂⊆∩ ‘§
ماكتاب قرآن را به حق بر تو نازل ساختيم تا حكم و داوري درميان مردم نمائي به آن «

 رسول كننده مباش ( دفاع » طعمه« كاران مثل ، و براي خيانت كه خدا به تو آموخت حكمي
را معاقبت نمود) و ازخداوند طلب آمرزش نما » طعمه« اهللا يك يهودي را تبرئه فرمود و

لت خطور نموده است حقاكه خدا بسيار آمرزنده و بسيار مهربان اگر چنين قصدي به د
كه   بود، همانگونه »عتاب بن اسيد« قضائي مكه ورمتصدي ام ص. در زمان پيامبر »... است

اند  كرده علي بن ابيطالب متصدي امور قضائي يمن شد. اهل سنن و ديگران روايت
 ، داشت ضي به يمن گسيل ميعلي بن ابيطالب را بعنوان قا صكه حضرت محمد وقتي

                                         
دار و در شرع فيصله دادن خصومتهاي بين در لغت بمعني اتمام چيزي است با گفتار و باكر قضاوت   - 1

كرده است و برابر  كه خداوند وضع  مردم است بمنظور رفع اختالف و قطع نزاع بمقتضاي احكامي 
  .آنها
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، در حاليكه  كنم در ميان آنان  كه داوري فرستي مرا بعنوان قاضي مي اهللاگفت اي رسول  
اللهم « : ام زد و گفت بر سينه ص: پيامبر گفت ؟  دانم قضاوت چيست من جواني هستم نمي

 ي. عل» دانو استوار گر تكن و زبانش را ثاب خداوندا او را هدايت « »أهده وثبت لسانه
كه دانه را شكافت و سبزكرد، هرگز در قضاوت و داوري بين هيچ   سوگند بدانكس : گفت

كه رسول  . و از علي بن ابيطالب روايت شده است ام دو نفري دچار شك و ترديد نشده
يا علي إذا جلس إليك الخصمان فال تقض بينهما حتى تسمع من االخر، كما « : گفت صاهللا

اي علي هرگاه دو نفر خصم پيش  « »فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء سمعت من االول
لي را  تو بداوري نشستند در بين آنان داوري و حكم مران تا آنكه همانگونه سخن او

حكم درست برايت روشن  يكرد  ، تو اگر چنين نيزبشنوي ا، سخن دومي ر شنيدي
  . . بروايت احمد و ابوداود و ترمذي»شود مي

  دهد در چه چيزهائي روي مي قضاوت
گردد و ابن  ، قضاوت جاري مي ، خواه حقوق الهي يا حقوق آدمي همه حقوق در

وه  كه عال  مقام و منصب و وظايف بر اين قرار گرفت رانجامكه س گفته است خلدون چنين
بر داوري بين خصمان و فيصله دادن خصومت و نزاعها، بعضي از حقوق عمومي 

كه بنا   استيفاء نمايد، از قبيل نظارت بر احوال محجور عليهم و كساني مسلمانان را نيز
بعللي از تصرف ممنوع هستند، و سرپرستي آنان از جمله ديوانگان و يتيمان و مفلسان و 

هاي مسلمين و موقوفات و  رشكستگان و سفيهان و رسيدگي و نظارت در وصيت و
كه چنين راي دارند و بررسي  كساني راي ، بنا ب سرپرست بشوهر دادن دختران و زنان بي

كسب علم و  گواهان و امناء و نائبان و راهها و ساختمانها و ابنيه و امكنه واحوال  حمصال
، تا اطمينان و اعتماد  ، از نظر داشتن عدالت يا مخدوش بودن عدالتشان تجربه درباره آنان

قضاوت محسوب  توابعبدانان حاصل شود، و همه اين وظايف از جمله متعلقات و 
  ند و در دايره قضا و حكم واقعند.گرد مي

  منزلت قضاوت مقام و
،  بمنظور رفع ظلم و رسيدگي بشكايتها و قطع نزاع و خصومت ميان مردم قضاوت

را  كسانيكه برايشان قاضي بگمارد و   ، كفايه است و بر حاكم مسلمين واجب است  فرض
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، او را مجبور  امتناع ورزيد، از قبول اين سمتبمقام قضاوت انتصاب نمايد. و هركس 
او  كه غير او شايستگي مقام قضاوت را نداشته باشد، بر اي باشد كسي بگونه  سازد. هرگاه

بدين شغل رضايت  و كهكه مقام قضاوت را بپذيرد و واجب است برا فرض عين است
  دهد.

رضايت و غبطه قرار داده كرده و آن را مورد  حكم و داوري بين مردم را تشويق  اسالم
الحسد إال في « : گفت صكه پيامبر ، بروايت بخاري از عبداهللا بن عمر آمده است است

ورجل آتاه اهللا الحكمة فهو يقضي بها .اثنتين: رجل آتاه اهللا ماال فسلطه على هلكته في الحق
بĤنان را داشته تنها دو مرد مورد غبطه هستند و انسان بايد آرزوي رسيدن  « »ويعلمها الناس

كه خداوند بوي مال دنيا داده و بوي توفيق خرج كردن و صرف آن را  باشد: يكي مردي
كه خداوند بوي دانش و حكمت و   ، و ديگري مردي راه خدا نيز ارزاني داشته است در

كه به وسيله اين دانش خويش بين مردم داوري و قضاوت  قدرت بر داوري بخشيده است
  .»ردم نيز ياد دهدكند و آن را بم 

 صشده است بروايت ابوهريره پيامبر ادهقاضي عادل و دادگر وعده بهشت د به
من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة، ومن غلب جوره عدله « گويد:

اي  هركس در پي قضاوت مسلمين باشد تا اينكه بدان نايل شود سپس بگونه« »فله النار
او است و هركس در اين  از آنبرستم او چيره شود بهشت  ادگريشالت و دباشدكه عد

. و بروايت عبداهللا بن » او است از آنسمت ستمش بر عدالتش چيره باشد آتش دوزخ 
إن اهللا مع القاضي ما لم يجر فإذا جار تخلى اهللا عنه ولزمه « : گفت صابي اوفي پيامبر

كه ظلم و ستم  رحمت او شامل او است مادام  براستي خداوند با قاضي است و« »الشيطان
. و »كند و شيطان مالزم او خواهد شد كرد خداوند او را رها مي نكرده باشد و هرگاه ظلم

كه درباره دوري و پرهيز از منصب قضاوت آمده است از قبيل روايت سعيد  اما رواياتي
هركس بمنصب « »نمن ولي القضاء فقد ذبح بغير سكي«: كه رسول اهللا فرمود مغبري

. يعني نفس خويشتن را سر » كارد سر بريده شده است  گمارده شد، او بدون قضاوت 
. اينگونه روايات  است داده معرض هالكت قرار بريده و با شغل قضاوت خود را در

باره اشخاصي هستندكه علم بحق ندارند و از قدرت بر داوري و حل و فصل نزاعها و  در
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كنند و از سركشي نفس اماره و ميل  توانند نفس خود را كنترل  نمي اظهار حق بدورند و
: گفتم اي رسول اهللا  گفت  حديث ابوذر كه دليلآن به هوي و هوس جلوگيري نمايند. ب

يا أبا ذر « : ام زد يا برسرم گفت گماري؟ كه با دست خود برشانه آيا مرا بكار قضاوت نمي
 »يامة خزي وندامة إال من أخذها بحقها، وأدى الذي عليه فيهاإنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم الق

اي ابوذر تو ضعيف و ناتوان هستي و قضاوت تكليف شاقي است مستلزم قيام بحقوق  «
گردن قاضي و  كه حق را به حقدار برساند و امانت است در اي ، بگونه مردم است

آورد، مگر براي  ببار مي قضاوت در روز قيامت براي قاضي رسوائي و خواري و پشيماني
كه سزاوار  و شايستگي آن را داشته باشد و وظايف خويش را آنگونه  قتكه ليا قاضي

: من و دو مرد از  گفت كه . از ابوموسي اشعري روايت شده است»است انجام دهد
ما را بكاري  هللا: اي رسول ا گفت كه يكي از آنان وارد شديم  صخويشاوندانم بر پيامبر

:  كه خداوند در دست تو قرار داده است و ديگري نيز چنين گفت كارهايي ازبگمار 
بخداي  « »إنا واهللا النولي هذا العمل أحدا يسأله أو أحدا يحرص عليه« پاسخ داد صپيامبر

كه براين  گماريم يا كسي را بدان نمي كند،  مقامكه تقاضاي اين شغل و  سوگند ماكسي را
  .» گماريم دان چشم طمع دوخته باشد بدان نميشغل و مقام حريص باشد و ب

نفسه، ومن  من ابتغى القضاء، وسأل فيه شفعاء وكل إلى« : گفت صانس پيامبر بروايت
 هر كس خواهان مقام قضارت باشد و براي « »أكره عليه أنزل اهللا عليه ملكا يسدده

نفس خويش يابي بدان شفيعان برانگيزد او بنفس خود حواله شده و در پي حظ  دست
گمارد  را بر وي مي اي رشتهكه بر قبول اين مقام مجبور شده باشد خداوند ف است و كسي

. نگراني از ناتواني و عجز در انجام وظايف قضائي »كند تا او را بحق و صواب راهنمائي
، از پذيرفتن مقام قضاوت  كه بعضي از پيشوايان بزرگ دين ، سبب شده است  بنحو اكمل

  اند. ذيرفتهاند، و آن را نپ زيدهخودداري ور
حياه بن شريح را بمقام پذيرش قضاوت « رويدادهاي جالب در اين باره اينست كه از

مصر خواندند، چون امير آن مقام را بوي پيشنهاد كرد، او امتناع ورزيد و امير از او شمشير 
جيب  از كليدي را كرد،  مشاهده، چون ابن شريح آن حال را  كشيد و شمشير خواست
دهم و  ، چون من تن بكشتن مي كليد خانه من است  : بفرما اين خود بيرون آورد و گفت
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، چون امير از تصميم او بر  پذيرم ، ولي قضاوت را نمي مشتاق مالقات خداي خويشم
  . گذاشت گرديد او را بحال خود نپذيرفتن مطلع

  شايستگي مقام قضاوت را دارد كسي  چه
تاب خدا و سنت نبوي و فقه اسالمي عالم  كه بي قضاوت را دارد،شايستگي مقام  كسي

باشد و قادر به تشخيص حق و باطل و خطاء و صواب بوده و بدور از ظلم وستم و ميل 
فقهاء از جمله شافعي و بقولي مالك رسيدن بدرجه  ازبه هوي و هوس باشد. بعضي 
احكام و احاديث احكام و اقوال  اند كه بايد عالم به آيات اجتهاد را شرط قضاوت دانسته

مكلف و مرد  سلف و موارد اجماع و اختالف در اقوال سلف و عالم بلغت وقياس بوده و
پس غيرمكلف و زن و فاسق و كر و كور و گنگ  -و بينا و گويا باشد  شنواو عادل و 
ه ك  باشند، و اين شرايط برحسب امكانات موجود معتبر مي -كه قاضي شوند  جايز نيست

شوند و هرچه بهتر و بهتر باشد، مطلوب است و  بطريق االمثل فاالمثل درنظر گرفته مي
. بنابر اين قضاوت مقلد و كافر و كودك و ديوانه و فاسق و زن  نصب بهتر واجب است

  . صحيح نيست
چون  -)1(داند داند و قضاوت زن را در اموال جايز مي ابوحنيفه اجتهاد را شرط نمي -

خبر رسيد كه مردم ايران دختر كسري را  صكه به پيامبر فته است وقتيگ ابوبكره 
قومي كه كار خود را بدست  « »لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة« : اند گفت بپادشاهي گماشته

  .»زن بسپارد هرگز پيروز و رستگار نخواهد شد
ل اندكه بايد قاضي از طرف حاكم بشغ كرده بر اين شرايط فقهاء شرط  عالوه و

. ولي اگر طرفين  گماردن حاكم شرط صحت قضاوت است گمارده شود و اين  قضاوت 
كند و او از طرف  دعوي بداوري حكمي راضي شدند كه در ميانشان قضاوت و داوري 

                                         
كه مرد بودن شرط قضاوت   داند در نيل االوطار آمده است قضاوت زن را بطور كلي جايز مي طبري - 1

داند  دانند و ابن جرير بطور مطلق جايز مي را جايز مي كه در غير حدود قضاوت زن است مگر حنفيه 
است بويژه در  كامل نياز دارد و راي زن ناقص  و قول جمهور درست است چون قضاوت به راي 

  . . مولف محافل مردان
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گمارده نشده بود براي مالك و احمد جايز است ولي ابوحنيفه آن را  قضاوت  شغلحاكم ب
  .)1(موافق حكم قاضي شهر باشد جايز ندانسته است مگر اينكه حكم او
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مردم بحق و عدل حكم و  دربيناي داود ما ترا در زمين جانشين قرار داديم پس  « .]26
سازد و  كه هوي و هوس ترا از راه خدا منحرف مي كن و تابع هوي و هوس مباش داوري

باشد چون روز  راه خدا منحرف شوند عذاب سختي در انتظارشان ميكساني كه از 
. وقتي چنين خطاب سختي »اند شدهاند و از راه خدا منحرف  كرده  حساب را فراموش

متوجه حضرت داود باشد در واقع متوجه همه واليان و يار بدستان است و خداوند داود 
اود پيامبر است و پيامبران معصومند كرده است واال د را بعنوان مثل اعال در قضاوت ذكر

فرمايد از هوي و هوس  ولي با اين حال به او مي شوند و هرگز از راه خدا منحرف نمي
. وقتي براي پيامبري  كني شوي و راه خدا راگم مي گمراه مي پيروي مكن زيرا در آنصورت 

كه  ديگران با وجود عصمت نگراني پيروي از هوي و هوس باشد، پس اين نگراني براي 
 نيستند بطريق اولي وجود دارد. و بروايت ابوبريده از پدرش آمده است مبرمعصوم و پيا

فأما الذي في الجنة .القضاة ثالثة: واحد في الجنة، واثنان في النار« : گفت صكه پيامبر
ورجل .ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار.فرجل عرف الحق فقضى به

گروه به بهشت   كه يك گروهند سه  قاضيان« »ل فهو في النارقضى للناس على جه
                                         

اند راضي  اند و او را حكم قرار داده كه بقضاوتش رضايت داده كسي طرفين دعوي بحكم بودن وقتي  - 1
بحكم او شرط نيست و  كرد حكم او برانان الزم االجرا است و رضايت آنان   او داوريشدند، سپس 
كند و شافعي در اين زمينه دو قول دارد كه بنابر يكي حكمش  را نقض اوتواند حكم  حاكم هم نمي

كه هر دو طرف بدان حكم راضي باشند مانند  الزم است و بقول دوم وقتي حكمش الزم االجرا است
باجماع همه فقها  كاحت و اين تحكيم فقط دراموال است ولي درباره حدود و لعان و نفتوي اس

  .از طرف حاكم نصب شود. مولف تحكيم جايز نيست وبايستي حتماً 



   

  هفقه السن      2244 

 

 

باشند كه حق را  كه اهل بهشتند كساني مي  روند و دو گروه اهل دوزخند. آندسته مي
شناسد و در حكم از آن منحرف  كه حق را مي  كنند و آنكس شناسند و بدان حكم مي مي
كند و نادان است او نيز اهل  كه براي مردم قضاوت مي شود او اهل دوزخ است وكسي مي

  .» دوزخ است
  . ابوداود و ترمذي و نسائي و ابن ماجه و روايت و تصحيح حاكم بروايت

كه در حكم خويش به اقوال  قاضيان هستند وجود قرآن و حديث بعضي از با
كه با حق موافق و   كنند، كنند و آن راي نيرومندي را انتخاب مي فقهي مراجعه مي ايانپيشو

  .)1(زگار است و حال آنكه عصر اجتهاد نيزگذشته استسا
هجري متصدي امور  204در سال  جراحكه ابراهيم بن  گويد كندي  بن يوسف  محمد

قضاوت بمنزلت  كه در ام  : من باكسي مصاحبت نكرده گفت قضاوت شد و عمربن خالد
آماده حكم قضائي را برايش  ابراهيم بن جراح رسيده باشد هرگاه صورت جلسه و

 داشت و در خدا بخواهد پيش خود نگه مي هك ، آن را تا زماني  خواندم كردم و بر او مي مي
كه   خواست انداخت و چون مي آن بكار مي كرد و راي خويش را در آن دقت و بررسي مي

كه  ديدم گرداند تا حكم نهائي را صادركنم و مي بدان حكم دهد آن را مجدداً به من برمي
، و در سطر ديگري نوشته بود:  گفته است ابوحنيفه چنين : استحكم نوشته بر پشت آن 

گفته است سپس   گفته و مالك چنين گفته است و ابويوسف چنين ابن ابي ليلي چنين
كه  دانستم كشيده است و من مي كه بر يكي از اقوال خطي بعنوان عالمت انتخاب ديدم  مي

.  نوشتم كردم و مي بناي آن حكم را انشاء ميكه بر م ، آن را براي حكم برگزيده است
كند تا   كه برابر مذهب معيني حكم كند بعضي از علماء برآنندكه بايد قاضي خود را ملزم

  هلويآشفتگي و پريشاني در حكم و قضاوت پيش نيايد و افكار مردم پريشان نگردد. د
شدند،  يانت ميدر احكام خويش مرتكب جور و خ اني: چون بعضي از قاض است گفته

كنند و از آن تجاوز  اولياي امور قاضيان را ملزم ساختندكه برابرمذهب معيني حكم صادر

                                         
 اجتهادعصر اجتهاد هميشه باقي است وليكن بايدكسي باشدكه شرايط اجتهاد را داشته باشد تا  البته   - 1

  .ديگري بوجود مجتهدان بزرگ نياز استكند، و امروز بيش از هر وقت 
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مردم را  تودهكه  كنند، مگردر چيزي شود كه از آن تخطي نكنند و از آنان پذيرفته نمي
از كه  آن صورت اشكال ندارد كه در  بشك اندازد و قبال نيز نظير آن وجود داشته باشد،

  كنند.  مذهب تخطي آن
  شايستگي قضاوت را ندارد كه كسي   قضاوت

كه حكم  كه شايستگي صدور حكم را ندارد، حالل نيست كسي  براي  اند گفته علماء 
، خواه  بدهد و چنانچه او حكمي بدهد، او گناهكار است و حكم او قابل تنفيذ نيست

 مبناي، و بر  پيش آمده استمطابق حق باشد يا خير، چون موافقت با حق بصورت اتفاقي 
، پس او در همه احكامش عاصي محسوب  يك اصل و دليل شرعي صادر نشده است

هيچ يك از  ست و در خواه موافق حق باشد، يا خير و همگي احكام او مردود ا شود، يم
  . احكام او عذرش مقبول نيست

  و شيوه قضائي سبك
ايمان  گيرد، بر قضاوت خويش پيشاي را كه قاضي بايد در  شيوه و طريقه صپيامبر

گسيل   كه معاذ بن جبل را به يمن ذكر فرموده است و اين مطلب را وقتي بيان داشت
 خداكتاب  : اگر در كتاب خدا گفت  : به ؟ اوگفت كني بچه چيز حكم مي« : كرد و گفت مي

: به  او گفت ؟ : اگر در سنت رسول اهللا نيافتي اهللا گفت  : به سنت رسول ؟ او گفت نيافتي
  . ايت عمرو بن شعيب از پدر و جدش. برو»كنم راي و انديشه خود، حكم صادر مي

كه فكرش را   كشف حق باشد و از تمام چيزهائي كه در پي است واجب برقاضي
كنند، خود را دور نگه دارد، پس نبايد در هنگام شدت غضب يا گرسنگي  مشوش مي

كننده يا هنگام غلبه   يا ترس و خوف فراوان و نگرانكننده  شديد يا درحين اندوه پريشان 
كه مانع فكر   يا گرماي آزار دهنده يا سرماي آزار دهنده يا مشغوليت شديدي خواب

كند يعني در همه اين احوال نبايد قاضي  ، حكم صادر صحيح و تشخيص درست است
بروايت  كند، چون ممكن است فكرش بخطا رود. در صحيحين و غير آنها حكم صادر

ال يقضين حاكم بين اثنين « : گفت كه مي  شنيدم ص: از پيامبر گفت كه  آمده است  بكرهابو
. »هرگز قاضي در حال خشم و غضب حكم بين دو طرف را صادر نكند « »وهو غضبان
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با حق بود، بنا  موافقچنانچه قاضي در يكي از حاالت فوق حكم صادركرد و حكم او
  . وصحيح و قابل اجرا استاء حكم افقه بقول جمهور

  كند و تالش خويش را نموده است پاداش خويش را دارد اجتهاد مي كه  كسي
اندازه قاضي اجتهاد كند در معرفت و شناخت حق و براي يافتن صواب و درستي  هر
او ثواب و پاداش خويش را دارد، اگر چه حق را نيز در نيافته باشد. از عمرو  د،كن  تالش

وان اجتهد .إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران« : گفت صكه پيامبر ه استبن العاص آمد
را دريافت دو اجر دارد  حقهرگاه قاضي و حاكم تالش و اجتهاد كرد و  « »فأخطأ فله أجر

  . . بروايت بخاري و مسلم»كرد و بخطا رفت يك اجر دارد و اگر اجتهاد و تالش 
زد و اجر دارد، چون اجتهاد او عبادت : اگر خطاكند بدانجهت م گفته است خطابي

،  اين اجر براي خطاء نيست ، ستكشيده ا  است و او در طلب حق اجتهاد كرده و زحمت
كه قاضي از مجتهدان  . و اين وقتي است گناه خطاء از او برداشته شده است  بلكه فقط

  جامع شرايط اجتهاد باشد و از اصول و وجوه قياس آگاه باشد.
بلكه خوف  ، نيست ي اهل اجتهاد نباشد او در خطاي خويش معذوراگر قاض ولي
 ص. بروايت ام سلمه پيامبر اش را بگيرد و او متكلف است گناه يقه  كه بزرگترين آنست 

ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي .إنما أنا بشر وانكم تختصمون إلي« : گفت 
هان « »شيئا فال يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النارفمن قضيت له من حق أخيه .بنحو مما أسمع

كنيد و داوري خويش را پيش من  و انسانم و شما پيش من داوري ميبدانيد كه من بشر 
كه  آوريد. شايد بعضي از شما در استدالل قويتر باشد از ديگران و من بر مبناي آنچه مي
 كسي حكم صادر پس اگر براي،  دانم حقيقت امر را نمي وكنم  شنوم حكم صادر مي مي

آن را نگيرد و  ، او كه حق او نيست دانست كردم و حكم بنفع او بود، ولي در واقع او مي
، اين حكم من براي او موجب عذاب  داند كه حق او نيست بپذيرد، چون او خود مي

. بروايت مسلم و بخاري و صاحبان » ام در واقع من به وي دوزخ داده پس،  دوزخ است
كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء « : گفت كه مي شنيدم  ص. ابوهريره گويد كه از پيامبر نسن

وقالت االخرى: إنما ذهب بابنك  .الذئب فذهب بابن أحدهما، فقالت صاحبتها: إنما ذهب بابنك
فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السالم فأخبرتاه فقال: .فتحا كما إلى داود فقضى للكبرى
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دو « »فقضى به للصغرى.فقالت الصغرى: ال تفعل يرحمك اهللا هو ابنها.وني بالسكين أشقه بينهماائت
: فرزند ترا  گفت را خورد، ديگري كيگرگ فرزند ي  كه پسرانشان با آنان بودند، زن بودند

خورده است و اين پسرمال من است و ديگري نيز منكر شد، سرانجام محاكمه و داوري 
كه او بنفع زن بزرگتر راي داد و چون قانع نشده بودند، پيش  ود بردند، را پيش حضرت دا

:كاردي برايم  كردند او گفت  حضرت سليمان پسر داود رفتند و ماجري را برايش نقل
: خداوند ترا رحم  كوچكتر گفت  كه زن ، كنم بياوريد تا اين پسر را بين هر دو بدو نيمه 

  : پس پسر از آن زن گفت ، لذا سليمان  مال زن بزرگتر است، اين پسر كار را نكن كناد اين  
. اين بود فقه حضرت سليمان و » كردن او نيست  چون راضي بدو نيمه ، استكوچكتر 

گفت چاقو و كارد برايم بياوريد عاطفه و  كودك را پيدا كرد. چون   بدينوسيله مادر حقيقي
 كه شته شود و او ترجيح داداحساس مادر واقعي بحركت درآمد و نخواست پسرش ك

پسرش زنده بماند و از او دور باشد و سليمان فهميد كه پسر او است و خداوند سبحان 
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كه گوسفندان قوم شب در آن چريده بودند و ما خود شاهد حكم   درباره كشتزاري
بداوري رفته بودند بوديم و ما داوري و حكومت و فتوي را   كه حاكمان و داوران وكساني 

سليمان ياد داديم و قضاوت او درست بود نه قضاوت پدرش و ما بهر دو حكمت و  به
اند كه رمه  . مفسران گفته ».. عدالت و علم فراوان ارزاني داشته بوديم و نه تنها به سليمان.

  گوسفندان و صاحبان صاحبان بينرد كه گوسفند شب بميان كشتزار رفت و آن را تباه ك
كند كه او چنان حكم   آن حكم كشتزار اختالف پديدار شد و داوري به داود بردند تا در

صاحبان كشتزار باشد و آنان بيرون آمدند و از كنار سليمان  از آنگوسفند  گله كرد كه  
: اگر  گفتند او گفت يكرد؟ ماجرا را بو : چگونه بين شما داوري  گفت گذشتند و سليمان 

  .شد، كار شما به من موكول مي
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كه اين خبر بداود   براي هر دو طرف مناسب و مفيد باشد،  كردم كه حكم مي اي بگونه
را  ندان؟ او جواب دادكه گوسف كني : تو چگونه قضاوت مي رسيد و او را خواند و گفت

گيرند و بايد صاحبان  بهره كه از شير و پشم و نسل و منافعش دهم  كشتزار مي  بصاحب 
كنند تا  كشتي مانندكشت خودشان بكارند و آن را خدمت  ، كشت  گوسفند براي صاحبان 

آنوقت كشت را  ،گوسفندان آن را تباه كردند  رسد، در وقتي كه كشت آنها مي بدرجه 
:  ، حضرت داود گفت دهم ، پس مي بصاحبان كشتزار و گوسفندان را بصاحبان گوسفندان

  كرد. كه تو كردي روا است و بدان حكم  ن حكمآ
  كه بر وي واجب است قاضي و چيزي  تكليف
رازي آن را از شافعي  -شود  قايلبايد در پنج چيز بين طرفين دعوي مساوات  قاضي

    -كرده است  نقل
  .ورود بروي بهنگام   -1
  بهنگام نشستن پيش او. -2
  .بدانان در توجه  -3
  الب آنان.دادن بدانان و شنيدن مط در گوش -4
  بر آنان. درحكم -5

. پس  رفتار و افعال بين آنان مساوات قايل شود، نه در قلب و تمايل باطني در يعني
اگر قلباً يكي را بيشتر دوست داشته باشد و دلش بخواهد كه او با دليل و استدالل بر 

ف بخال ، نيست . چون تمايالت قلبي در اختيار او ديگري چيره شود، بر او گناهي نيست
كند يا   . و نبايد او داليل را بيكي از طرفين تلقين رفتارش چون رفتارش در اختيار او است

كار براي طرف ديگر زيان و ضرر دارد و   كند، چون اين شهادت را به شاهد القاء و تلقين 
و همچنين نبايد به مدعي عليه انكار  كند تلقيننبايد بمدعي دعوي طلب قسم خوردن را 

كند و نبايد يكي از  كند و نبايد شهادت يا عدم شهادت را بگواهان تلقين را تلقين يا اقرار
كار موجب دل شكستگي ديگري   كند بدون آن ديگري چون اين طرفين دعوي را مهماني 

كه با هم  شود و نبايد او نيز بمهماني يكي ازطرفين دعوي برود و همچنين تا زماني مي
  هر دو طرف برود.، نبايد بمهماني دعوي دارند
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داد مگر اينكه  يكي از طرفين دعوي را مهماني نمي صكه پيامبر شده است روايت
، مگر اينكه پيش از اين داوري او  پذيرفت او باشد و از هيچيك هديه نمي هطرف نيز همرا

كه  كسي  ، زيرا هديه آوردن براي قاضي از طرف براي او مي داشت  عادت به هديه آوردن
  آيد. ، رشوه بحساب مي ي نداشته استچنين عادت
من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذه بعد ذلك « : گفت صبريده پيامبر بروايت

اين مقرري و  ، پس از گمارديم و براي آن بوي روزي داديم را بكاري  هركس« »فهو غلول
 فرمايد: از هم مي. ب» كه بگيرد خيانت و رشوه است ، هر چيزي را دهيم كه بوي مي روزي 

 لعنت خدا بر رشوه دهنده و رشوه خورنده در« »لعنة اهللا على الراشي والمرتشي في الحكم«
شود،  : بدينجهت لعنت خدا و عقوبت شامل حال هر دو مي گفت . خطابي »قضاوت باد

باطلي را  تاچون هر دو در قصد و اراده مساويند، رشوه دهنده بدينجهت رشوه مي دهد 
رد و بظلمي نايل شود، ولي اگر بدان جهت رشوت بدهد، تا حق خويش را بچنگ آو

شود و براي او  كند، اين تهديد شامل حال او نمي  بدست آورد، يا ظلمي را از خويش دفع
گرفته بودند او دو  به اسارت حبشهاند كه ابن مسعود را در سرزمين  اشكالي ندارد. آورده

ساختند. از حسن بصري و شعبي و جابر بن زيد و عطاء دينار داد تا راه فرارش را ممكن 
كسي بخواهد براي رهائي خود يا مالش  اند: اشكالي ندارد كه  گفته كه روايت شده است

  از ظلم داشته باشد. ترسكند وقتيكه  چيزي بدهد و سازش
اش  كه وظيفه  كاري بگيرد، كه آن را براي  ، گيرنده وقتي بد است  براي رشوه رشوه

گيرد، ولي حاضربه انجام آن نيست تا آن  كار حقوق مي  ، و براي انجام آن جام آن استان
كه بر او واجب است آن را ترك كند،  بگيرد باطليكار  رشوه را نگيرد يا آن را براي انجام

ولي حاضر به ترك آن نيست تا با وي سازش نشود و رشوه داده نشود. در فتح العالم 
، و  ، و هديه : رشوه گيرند چهار نوع است كه قضات مي  ، اموالي نكهكه حاصل آ آمده است 

  . اجرت و مزد، و روزي
كند بدون اينكه  رشوه است اگر رشوه را بدان جهت بدهند، تا حاكم بنفع او حكم اول

گيرنده و دهنده هر دو حرام است و اگر رشوه  كه اين نوع رشوه براي  برحق باشد،
براي حاكم و قاضي  هحق او را از بدهكار بگيرد، اين نوع رشو بدينمنظور باشدكه حاكم
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دهد و اين مانند مزد  ، چون او براي استيفاي حق خود مي حرام است نه براي رشوه دهنده
اند اين نوع نيز حرام است چون  گفته . بعضي فراري و اجرت و كالت بر داوري است

  كند. حرامشود قاضي و حاكم را دچار و گرفتار  سبب مي
كه پيش از شغل قضاوت نيز عادت بدين  كسي باشد كه اگر از جانب هديه است دوم

. و اگر تنها بعد از شغل واليت و قضاوت  ، ادامه آن حرام نيست هديه دادن بوي داشت
خصومت و نزاع ندارد،  سي، پيش آيد اگر هديه از جانب كسي باشدكه با ك اين هديه دادن

كسي باشد كه بين او و بدهكارش خصومتي   د و اگر از جانبكراهت دار  جايز است ولي
كه اجرت و مزد است اگر   . سوم باشد، هديه بر حاكم و هديه دهنده هر دو حرام است

مستمري داشته باشد، باتفاق حرام  وق والمال و خزانه دولت حق حاكم و قاضي از بيت
كند، پس  وت و داوري شود، كه قضا است چون بدينجهت بوي حقوق و اجرت داده مي

المال اجرت و  كسي ديگر معني ندارد. و اگر حاكم و قاضي از بيت  دادن مزد از طرف
المثل بگيرد و اگر بيشتر بگيرد  عملش اجرت برابرتواند در  مستمري و مقرري نگيرد، مي

، نبايد بيش از استحقاق خويش بگيرد، چون اين اجرت را در برابر عمل  حرام است
گرفته   ، پس اگر بيش از استحقاق عملش بگيرد، چيزي نه در برابر حاكم بودن گيرد مي

گرفته است و آن را دربرابر حاكم  و بدون عمل آن اضافه را نداردكه استحقاقش را  است
، و باتفاق در برابر حاكم بودن  كه انجام داده است ، نه در برابر عملي گرفته است بودن 

اموال مردم را ندارد، پس اجرت و مزد عملش اجرت المثل گرفتن چيزي از   استحقاق
اند كسي را بشغل قضاوت بگمارند كه محتاج  . لذا گفته و اضافه برآن حرام است است

، چون ممكن است بعلت فقر و تنگدستي  كه فقير و محتاج است نيست بهتر است تاكسي
 سوءدارد در معرض المال و خزانه عمومي ن و بجهت اينكه حقوقي و مقرري از بيت

  . استفاده و خوردن چيزي قرار گيرد كه برايش حالل نيست
  حضرت عمر خطاب درباره قضاوت به ابوموسي اشعري نامه

كه به ابوموسي اشعري نوشت دستور و شيوه درست قضاوت  اي  عمر خطاب در نامه  
  : نگاريم را بنا نهاد كه اينك ترجمه آن را مي

  .  از بنده خدا عمر بن خطاب امير مومنان به عبداهللا بن قيساهللا الرحمن الرحيم  بسم
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اي است استوار و سنتي است پيروي  كه قضاوت فريضه خدا بر تو و بعد: بدان درود
 چون به اجرا در بحق، زيرا تكلم  كن آن دقت ، چون داوري بسوي تو آورده شود، در شده

در  -كني ست بلكه بايد بدان نيز عملكافي ني يعني تنهاگفتن حق -اي ندارد  نيايد فايده
كسي  توجه و عدل و دادت و نشستنت در بين مراجعين مساوات قايل شو، تا اينكه

انتظار طرفداري نداشته  از توبجهت شرف و منزلتش بتمايل تو بجهت او طمع نكند و 
باشد و كسي بجهت ضعف و ناتواني خودش از عدل و داد تو مايوس نشود برمدعي 

كند.  كه قسم بخورد و سوگند ادا  كند و بر منكر است گواه خود را اقامه بينه وكه  است
كه حاللي را حرام يا  صلحي نباشد هك صلح و سازش بين مسلمانان جايز است مادام

، سپس بعقل  كردي  كند. اگر امروز درباره چيزي حكمي دادي و قضاوتي حرامي را حالل
اي و  كه توگفته كه حق خالف آن است گرفتي يجهخود برگشتي و درآن تعمق نمود و نت

- آن نشود كه پشيمان شوي و بحق برگردي  عسپس حق برايت معلوم شد هيچ چيز مان
ل چون حق پيشينه و قديم است و مراجعت بحق و پشيمان شدن از باط -كار را بكن اين  

  . بهتر است از ادامه دادن باطل
نيست و در دلت نسبت بدان شك و  صيامبركتاب خدا و سنت پ كه در چيزي باره در

، درباره امثال و نظاير  كه اشتباه نكني كن  كن و دقت ، به فهم و عقلت مراجعه ترديد داري
كن و آن طرف را اختيار كن و برگزين  كارها را بر امثال و نظاير آنها قياس كن و آن دقت

است و او غايب است يا مدعي حقي  كه كسي برايتر باشد.  كه بحق نزديكتر و شبيه 
كه اگر بينه وگواه خويش را احضار كرد،   ، كن و زماني قرار بده اي دارد، مهلتي تعيين بينه

كار بهتر شك و   شود و اين اال قضاء و حكم بر عليه او اجرا مي حق او را برايش بگيري و
  برد. را از بين مي و گمراهيشبهه 

كسي حد خورده و تازيانه  اينكه آيند، مگر يمسلمانان نسبت بهم ديگر عادل بحساب م
اتهام  مورد، »والء« حد بوي زده باشند يا براو دروغ و خيانت تجربه شده يا درنسب و

- باشد، چون حكم برمبناي ظاهر، بدست ما است وخداوند بر اسرار و نهانيها آگاه است 
ها  كند و بينه و حكم مي -اندد دانيم و باطن و نهان امور را خدا مي يعني ما ظاهر امر را مي 

كج خلقي و تنگ  است و بر تو باديه از اردادهگناه و تبرئه قر  و سوگندها را موجب رفع
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و ماللت از مراجعه طرفين دعوي و خستگي از خصومت آنها و  يشكيبائ نظري و بي
  . ترش روئي بهنگام داوري پرهيز كني

خداوند اجر و پاداش را بزرگ كه  گردد ، موجب مي اجراي حق در جاي خودش چون
  گرداند. و اندوخته نيكو نصيب و بهره مجري آن مايدن

نيتش درست باشد و بخويشتن روي آورد و متكي بخود باشد خداوند بين او  هركس
كه در نيت دارد، خود را   رسد و هركس خالف آنچه كند و بدادش مي ، او راكفايت و مردم

 دارد، يكي نباشد و تظاهركند خداوند او را مبغوض ميباطنش  ظاهر وبمردم نشان دهد و 
دهد  كه در دنيا مي  گمان تو بثواب غير ثواب اهللا و پاداش او چيست درباره رزق و روزي 

  كند؟ والسالم آن دنيا اندوخته ميكه براي  و رحمت و مغفرتي
  قاضي در بين طرفين دعوي يگريو ميانج شفاعت

كه  ان بخواهداز آنكند و  ن طرفين دعوي ميانجيگريحق دارد بنحو نيكو در بي قاضي
 كند و بگذرد. از  كنند، يا يكي از طرفين از مقداري از حق خود گذشت صلح و سازش

از ابن ابي حدرد وام و طلب  اهللا   رسولگفت او در مسجد  كعب بن مالك آمده است كه
در خانه  صئيكه پيامبرمسجد بلند شد تا جا كرد، صداي نزاع آنان در خود را تقاضا مي

و پرده  مدبسويشان بيرون آ صكه در جوار مسجد بود، صدايشان را شنيد، پيامبر خويش
: در  گفت كعب . كعب : يا گفت حجره خود را كنار زد و كعب بن مالك را صدا زد و

  كه اي كعب مقداري از وام خود را بوي ببخش كرد . با دست اشاره  خدمتم يا رسول اهللا
رد پاشو وام او را بپرداز.  : اي ابوحد گفت ص، پيامبر كردم يا رسول اهللا : چنين گفت كعب 

  . لم و بخاري و نسائي و ابن ماجهبروايت مس
  و رواني حكم بصورت ظاهر نفاذ

باشد بجهت همان  كردن حرامي نمي كردن حاللي و حرام قاضي موجب حالل حكم
ولعل .إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي« : گفت صكه پيامبر ام سلمه نقل شد كه از حديث

فمن قضيت له من حق أخيه شيئا .بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي بنحو مما أسمع
 امام شافعي حكايت -يعني قاضي شارع نيست - »فإنما أقطع له قطعة من النار.فال يأخذه

كند. پس   را حالل تواند حرامي حاكم نمي نكهياست بر ا منعقدكه اجماع  كرده است
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كرد وگواهان بر آن بپاي داشت و گواهان آورد و  هرگاه كسي بركسي ديگر ادعاي حقي
مدعي حكم داد، اگر گواهان بدرستي و براستي گواهي داده باشند و شهادت   قاضي بنفع
كند. و اگر  كه اين حق را بگيرد و از آن استفاده  حالل است براي مدعي  ،راستين بود
گواهي   گواهان بدروغ كرده است دروغ باشد، مثل اينكه  كه مدعي اقامه   اي بينه شهادت و

قاضي  كمگواهان بنفع مدعي حكم داده باشد، اين ح داده باشند و قاضي بموجب شهادت
كه آن حق را بگيرد، چون در واقع  دهد و براي مدعي مباح نيست واقعيت را تغيير نمي

اين  داند و هيچكس از فقهاء در و خودش هم مي ملك او نيست و باو تعلق ندارد
برحسب ظاهر  فسخهاگويد: حكم قضاوت در عقود و  اختالف ندارد، جز ابوحنيفه كه مي

گواهي داد، نزد قاضي   . پس هرگاه شاهد به دروغ و باطن مورد تنفيذ است و روان است
زن داد، بموجب  گواهي او حكم بطالق دادن آن  درباره طالق زني و قاضي بر مبنايب

كند، حتي با همان  ديگر ازدواج  كسيتواند با شود ومي حكم قاضي طالق آن زن واقع مي
كه   ، ازدواج كند و همچنين اگر شاهد دروغگو شهادت داد، شاهد دروغگو نيز جايز است

واقع زن او نباشد و قاضي بدان  كه در ، ، زن نكاح شده آن مرد بيگانه است فالن زن بيگانه
 كه ابوحنيفه آن زن براي آن مرد حالل است و آنچه  ، اضيكم داد، بموجب آن حكم قح

كه بين قضاياي مربوط به خون و امالك و قضاياي مربوط به عقود و فسخها،  گفته است
، ياران ابوحنيفه  ، چون بين آنها فرقي نيست فرق هست و با هم يكي نيستند صحيح نيست

  اند. كرده الفتبا او مخ
  صدور حكم غيابي وكيل هم ندارد  كه غائب است و كسي درباره  وتقضا
كند و براي  باره غائبي كه وكيل ندارد، مطرح است مدعي ادعاي خويش را در جايز

 صادر غائبگردد، حكم را بر عليه  كه دعوي ثابت حاكم و قاضي نيز جايز است وقتي 
  : كند بدليل

Λäl+ گويد: خداوند مي -1 ÷n$$ sù t ÷t/ Ä¨$ ¨Ζ9 $# Èd, ptø:$$ Î/_  :بين مردم بحق داوري  « .]26[ص
  . كه با بينه ثابت شد حق است و حكم بدان واجب است . آنچيزي» كن
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ابوسفيان شكوه نمود  تاز بخل و كناس ص زن ابوسفيان پيش حضرت رسول هند -2
ما خذي « : گفت بوي صتواند از مال او بدون اجازه او بردارد؟ پيامبر گفت آيا مي و

آنمقدار كه ترا و فرزندت را كفايت مي كند از مال او بردار  « »يكفيك وولدك بالمعروف
  . . و اين حكم غيابي است» برابر عرف و عادت

: هركس وامي دارد فردا پيش ما  گفت كه عمر كرده است در موطاء روايت مالك -3
كه  كنيم و شخصي يم ميفروشيم وآن را بين طلبكاران تقس بيايد كه ما مال بدهكار را مي

  . كرد غائب بود كه مالش را فروخت بر عليه او حكم 
شود يعني اگر  كردن حقوق ديگران مي ، موجب ضايع  بودن حكم غيابي ممنوع -4

شود، ممكن است  قاضي بر عليه محكوم غائب حكم صادر نكند، حقوق مدعيان ضايع مي
كه محكوم  شود. كسي ع مياين صورت حقوق محكوم غائب ضاي سوال شود خوب در

شود،  ورزد حق او ضايع نمي شده وغايب است و از التزام بموجب حكم قاضي امتناع مي
شود و  كند و از او شنيده مي تواند حجت خود را اقامه  چون هرگاه حاضرشود مي

گردد، حتي اگر موجب نقض حكم قاضي هم بشود، چون  بمقتضاي حجت او عمل مي
، بمنزله حكم مشروط باقامه نكردن  ت غيبت او صادر شده استمد دركه   حكم قاضي

  . مالك و شافعي و احمد چنين است حجت محكوم غايب است و مذهب
اند كه قاضي حق  گفته  قاضي و عمر بن عبدالعزيز و ابن ابي ليلي و ابوحنيفه شريح
ر باشد، اينكه نائب و وكيل يا وصي او حاض كند، مگر صادر معليه غائب حك ندارد بر

كه سخن  كه همراه نايب يا وكيل يا وصي اوحجت و دليلي باشد چون ممكن است
اي علي « : گفت  بعلي صكه قبال نقل شد، پيامبر حديثي كند و بعالوه در مدعي را باطل

طرفين دعوي پيش تو نشستند، در بين آنان داوري نكن تا اينكه سخن هر دو  رگاهه
 كه چنين زيرا وقتي -كن  ، قضاوت خن هردو طرفپس از شنيدن س -طرف را بشنوي 

: صاحبان راي و قياس  گفت . خطابي»شود كردي حكم قضاوت درست برايت روشن مي
اند گاهي  گفته اند از جمله بر ميت و كودك و مورد بر غائب حكم صادر كرده چنددر 

گاه زنش شوند، هر گذارد، سپس غايب مي اي مي كسي و ديعه آيد كه شخصي نزد پيش مي
 ركرد، قاضي دستو كند و شخصي را كه وديعه نزد او است به قاضي معرفي ادعاي نفقه 
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، ادعا  اند: هرگاه يك نفر شفيع مال وديعه بگيرد. وگفته از آنكه نفقه خود را  دهد مي
گرفته  ، و بهاي آن را بكمال  كرد كه شريك او ملك و باغ خود را باو تسليم نموده مي

  . بر غايب است كمكند، و همه اينها ح راي او حكم شفعه صادر مي، قاضي ب است
  و داوري در بين اهل ذمه قضاوت

كه قاضي برابر حكم   توانند براي داوري بقاضيان مسلمان مراجعه كنند، ذمه مي اهل
كند، حكم خود را درباره آنان صادر  كه در بين مسلمين بدان حكم مي الهي و آنچه

  نمايد. مي

βÎ*sù x8ρâ+ مايد:فر يم خداوند !$y_ Νä3÷n $$ sù öΝæηuΖ÷� t/ ÷ρ r& óÚ Í�ôãr& öΝåκ÷] tã ( βÎ)uρ óÚ Ì� ÷èè? óΟ ßγ÷Ψ tã n=sù 

x8ρ •�ÛØ o„ $ \↔ ø‹x© ( ÷βÎ) uρ |Môϑs3ym Νä3÷n $$ sù Νæη uΖ÷� t/ ÅÝó¡ É) ø9 $$ Î/ 4 ¨β Î) ©! $# �=Ïtä† tÏÜ Å¡ø)ßϑ ø9 [املائدة:  _∪⊅⊇∩ #$

 گردان و اگر از آنان روي كن يا از آنان روي  داوري اگر نزد تو آمدند ميان آنان « .]٤٢
كني بايدكه ميان آنان بداد و بدور از ستم و   و اگر داوري انندگرداني هرگز به تو زيان نرس

  .»دارد ، داوري كني كه خداوند دادگران ستم ستيز را دوست مي دريغ ورزي

كه طفره  كسي تواند بدون مراجعه به قاضي حق خود را از صاحب حق مي آيا
  رود بگيرد؟ مي

اي نداشت و  كسي بركسي ديگر حقي داشت و شاهد و بينه اند اگر گفته فعيهشا علماي
 تواند از مال او از جنس مال خود، حق خود را بگيرد اگر آن شخص منكر بود، طلبكار مي

آن را  جنسكه برگرفتن ازجنس حق خود، قدرت داشته باشد نبايد غير از  بتواند، تا زماني
 گرفتن حق از  تواند آن را نيز بگيرد. اگر امكان بگيرد و اگر جز غير جنس را نيافت مي

كند، ولي  كه حق بر او است اقرار كه مدعي عليه و كسي  طريق قاضي باشد، بدينگونه
كه با حضور در  اميدوار باشد ياطفره برود يا منكر باشد، ولي براو بينه وگواه داشته باشد 

تواند شكايت  اين صورتها آيا مي كند اگر سوگند براو عرضه شود، در ي اقرارقاض محضر
 كه جايز پيش قاضي برد يا مستقال آن را وصول نمايد؟ درآن خالف است راجح آنست

. و بعالوه مراجعه  است خود آن را بگيرد كه داستان هند زن ابوسفيان شاهد آن است
اند هرگاه برايش جايز  ع وقت است و گفتههزينه و تضيي بقاضي مستلزم رنج ومشقت و
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، اگر رسيدن بحق بدون شكستن در  كه خود حق خود را بگيرد بدون مراجعه بقاضي باشد
و سوراخ كردن ديوار، ممكن نباشد، اين عمل نيز برايش جايزاست و ضامن چيزهاي 

بدفع او ، قادر  كننده كسي بدون اتالف مال حمله  كه اگر ، همانگونه  تلف شده نيست
كرد ضامن آن نيست و اين قول آنان با حديث رسول  كننده را تلف نباشد، لذا مال حمله

امانت را « »أد االمانة إلى من أئتمنك وال تخن من خانك« : فرموده است ندارد كهاهللا منافاتي 
  .» كرده است خيانت مكن كه بتو خيانت بصاحبش برگردان و بكسي

كه مال  خواهد چيزي را از روي ظلم و تجاوز بگيرد ياست چون خائن م گفته خطابي
كه حق خود را از مال دشمنش بگيرد و ظلم او را  مجاز است هك او نيست و اما كسي

كه بتو خيانت كرد سعي  كسي كه كند، او خائن نيست و معني حديث شريف اينست  دفع
ينجا او مرتكب خيانت . در ا كني كه خيانت او را با خيانت مثل خيانت او مقابله  نكن 
كرده  حق خودش راگرفته است در صورتيكه اولي حق غير خود را غصب چوننشده 
  . . پس دفع خيانت به خيانت نيست بلكه دفع خيانت به حق است است

  شدن و پديد آمدن حكم جديد براي قاضي برخالف حكم اولش ظاهر
سپس راي او درباره آن كرد،  حكمي صادر ود،اي با اجتهاد خ قاضي در قضيه هرگاه

 كند و ، حكم اول را نقض نمي كه مخالف حكم اول است راي دوم  حكم تغيير يافت
كه   كردند، كرد، سپس حكم قاضي ديگري را بوي ابالغ  قاضي حكمي صادر همچنين اگر

و دليل آن مطلبي است كه عبدالرزاق درباره  كند، يآن را نديده بود، حكم او را نقض نم
كه زني مرده بود و شوهر و مادر و  ، كرده است ر خطاب درباره زني روايتقضاوت عم

كه عمر   گذاشته بود، دو برادر از پدر و مادرش و دو برادر از مادرش را از خود بجاي
  و مادري و برادران مادري را با هم در يك سوم ارث شريك و سهيم يهمه برادران پدر

  : گفت كرده بود، مردي بوي
 . عمر گفت آن مربوط به قضاوت ما در ن سال آنها را با هم شريك نساختي درفال شما

  آن سال بود و اين مربوط است بقصاوت ما در امروز.
ه بموجب كرد، ك : اميرالمومنين در هر دو مورد به چيزي عمل گفت القيم ابن

  . دانست ، حق مي اجتهادش
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  از قضاوت در صدر اسالم هائي نمونه
كه حضرت علي زره خويش را نزد يك نفر  ، االولياء آورده استدرحليه  ابونعيم

كه از  بود و آن را شناخت و گفت اين زره مال من است رداشتهكه آن را ب  يهودي يافت
 . سپس يهودي : زره مال من است و در دست من است گفت . آن يهودي شترم افتاده است

ريح قاضي رفتند چون شريح گفت حكم بين من و تو قاضي مسلمين باشد. پس پيش ش
رود، شريح جاي خود را خالي كرد و علي آنجا  كه بطرف او مي ديد، احضرت علي ر

: اي شربح اگر طرف دعوي من از مسلمين بود در نشستن با او  گفت ، سپس نشست
: با اهل ذمه مساوي منشينيد تا  گفت كه  ام  شنيده ص، ولي از پيامبر نشستيم مساوي مي
  . آخر حديث

: زره و جوشن من از شترم  گفت . علي خواهي اي اميرالمومنين چه مي : گفت  شريح
  . افتاده است و اين يهودي آن را برداشته است

گفت زره و جوشن مال من است و در  . او گوئي اي يهودي توچه مي : گفت شريح
از كه زره   گوئي : بخداي قسم اي امير مومنان تو راست مي گفت شريح  . تدست من اس

  . ، و ليكن دو شاهد الزم است استتو  آن
كه اين زره از آن  او قنبر و حسن فرزندش را خواند و آنان شهادت دادند پس

گواهي پسرت  ولي  پذيرم را مي ات گواهي عبدت و بنده  : گفت . شريح  حضرت علي است
  . پذيرم را نمي

:  كه عمر خطاب گفت اي : مادرت بعزايت بنشيند، مگر نشنيده علي گفت حضرت
: چرا  گفت : حسن و حسين سيد و آقاي جوانان اهل بهشتند. شريح گفت صپيامبر
: اي  گفت  ؟ سپس پذيري آيا شهادت سرور جوانان اهل بهشت را نمي : . علي گفت ام شنيده

: اميرمومنان با من پيش قاضي  گفت . يهودي يهودي آن زره را بردار كه از آن تو است
ان آمد و بدان رضايت داد و قاضي بنفع من حكم داد و او راضي شد. بخداي مسلمان

شتر تو افتاد و من  تو است و از از آنكه آن زره  ، اي امير مومنان گفتي  تو راست گندسو
كه اسالم آورد و حضرت  »أشهد أن ال إله إال اهللا وأن محمدا رسول اهللا« : آن را برداشتم اينك
  رسيد. شهادتجنگ صفين به  كرد. اين شخص در گذاري قيمتعلي آن را با نهصد 
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  و دعوي و بينات دادخواهي

كه خداوند  كه جمع آن دعاوي است بمعني طلب و خواستن است دعوي كلمه

öΝä3+ فرمايد: مي s9 uρ $ yγŠ Ïù $ tΒ tβθ ãã £‰ s? ∩⊂⊇∪_  :را است در بهشت هرچه  شما« .]31[فصلت
دست ديگري  كه در كسي چيزي را كه آنست. در اصطالح فقهي و شرعي »كنيد طلب

  است يا در ذمه ديگري است به خود نسبت دهد و ادعاي استحقاق آن را داشته باشد.
كه اگر دست از مطالبه خويش بردارد او را  كند، كه حق را مطالبه مي است كسي مدعي 

  خود بگذارند. بحال
كند او را بحال  اگر سكوت كنند كه كه حق را از او مطالبه مي كسي است عليه  مدعي

  خود نگذارند.
تواند مدعي  كسي مي كند؟ كند و ادعاي خويش را مطرح تواند دعوي كسي مي چه

كودك قبول نيست  سفيه و ديوانه و ورشيد باشد پس ادعاي بنده  كه آزاد و عاقل و باشد
نكر كسيكه م و  توانند مدعي شرعي بحساب آيند. اين شرايط براي مدعي عليه و نمي

  شرط هستند. دعوي است نيز
  وي بدون بينه و دليل اهميت نداردو كيفرخواست دع دادخواهي

حق را آشكاركند بروايت ابن عباس  باشد كهشود كه دليلي  دعوي ثابت مي هنگامي
لو يعطى الناس بدعواهم الدعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على « : گفت صپيامبر

مجرد ادعا بمردم چيزي داده مي شد و مجرد طرح دعوي كافي اگر ب« »المدعى عليه
و بينه  ليشدند پس اقامه دل شدند كه مدعي جان و مال مردم مي بود مردماني پيدا مي مي

  . . بروايت احمد و مسلم»نيز بايد سوگند بخورد الزم است و منكر
  كه اقامه بينه و ارائه دليل كند  مكلف است مدعي

و دعوي خويش دليل و  هيشود كه بر صدق و صحت دادخوا مدعي خواسته مي از
كه   كند چون اصل بر برائت و پاكي ذمه مدعي عليه است و بر مدعي است بينه ارائه 

 : گفت صاند كه پيامبر كند. بيهقي و طبراني با اسناد صحيح آورده عكس آن را اثبات
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را ارائه  خويشكه بينه و دليل    بر مدعي است« »البينة على المدعي واليمين على من أنكر«
  .»كند كه ادعاي مدعي صحيح نيست كه سوگند ياد دهد و بر منكر است

  كه قطعي باشد دليل آنست شرط

 (βÎ+ كه قطعي باشد، چون دليل ظني مفيد يقين نيست  ، دليل و بينه آنست شرط

tβθ ãè Î7−Ftƒ āω Î) £ ©à9$# ( ¨βÎ)uρ £©à9$# Ÿω  Í_øó ãƒ zÏΒ Èd,pt ø:$# $ \↔ø‹x© ∩⊄∇∪_  :براستي ظن و گمان  « .]28[النجم
. بروايت ابن عباس »گرداند نياز نمي تواند حق را باثبات برساند و هرگز از حق بي نمي

در چيزي  گر: ا . گفت : آري گفت ؟ او بيني : خورشيد را مي به مردي گفت صپيامبر
خود و  »جامع« خالل آن را درگواهي ده يا آن را رها كن   بدينگونه عقيده و يقين داشتي

اند ولي چون در اسناد آن محمد بن سليمان است و او  كرده ابن عدي آن را، روايت
از طريقي بما نرسيده  گفته است  . بيهقي ، نسائي آن را ضعيف دانسته است ضعيف است

  اعتماد باشد. موردكه  است
  اثبات دعوي راههاي
) سوگند 3) شهادت وگواهي دادن 2اقرار  )1:  اثبات دعوي بشرح زير است راههاي

  د. . اينك احكام ويژه اين طرق را ذكر خواهيم كر سند رسمي ) مدارك و4وقسم 
  اقرار

: اقرار در لغت يعني اثبات كردن و در اصطالح شرع و فقه يعني اعتراف و  آن تعريف
عوي  براي اثبات د،  ، اقرار قويترين دليل است اقرار بدانچه كه مورد ادعا واقع شده است

و شهادت برنفس خويش  دليل رينمدعي عليه و لذا آن را سيد االدله و بهت  بر عليه
  اند. ناميده

  شرعي اقرار دليل
. خداوند  علماء برابركتاب خدا و سنت نبوي اقرار يك عمل شرعي است باجماع

$+ گويد: pκš‰ r' ‾≈tƒ t Ï%©!$# (#θ ãΨ tΒ#u (#θçΡθ ä. tÏΒ≡§θ s% ÅÝó¡ É) ø9 $$Î/ u!# y‰ pκà− ¬! öθs9 uρ #’ n?tã öΝä3 Å¡ àΡ r&_  :النساء]

گواهي دهيد و حق  قسط را بپاي داريد و براي رضايت خداوند واي مومنان عدل «. ]135
واغد يا « : گفت ص. پيامبر»كتمان نكنيد، اگرچه بر عليه نفس خودتان و بزيان آن باشد را
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زنا شده است  بردي مدعي بود كه زنش مرتكم« »أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها
  كرد بزنا او را رجم گفت اي انيس فردا پيش زن اين مرد برو، اگر اعتراف  صپيامبر

 »فسكنوقل الحق ولو على .وأحسن إلى من أساء إليك.صل من قطعتك« : گفت . و باز هم» كن
له رحم بجاي آور و به وي بپيوند و با اوص توكرده است  با تو قطع صله رحم  كه كسي «

، و حق را بگو اگرچه بزيان خودت  كرده است كه با تو بدي كن با كسي احسان و نيكي
  .»باشد
كرد كه همواره   به من سفارش صگفت سرورم رسول اهللا  كه ابوذر آمده است از

من برتر است و اينكه دوستدار  كه از  كه از من پايينتر است و بكسي ننگرم بكسي بنگرم 
گردم و صله رحم را بجاي آورم حتي  ين و فقيران و درويشان باشم و بدانان نزديكمساك

تلخ باشد و  اگرچهاينكه حق را بگويم  جفا نمايند و كنند و  اگرچه با من قطع صله رحم
كسي چيزي نخواهم  مالمت مالمتگر نترسم و اينكه از راه خدا از بزيانم باشد و اينكه در
كه اين ذكر  را بر زبان رانم  »ال حول وال قوة إال باهللا«نكه بسيار ذكر و اهل توقع نباشم و اي

درباره خونها و جانها و حدودات شرعي و  ص. پيامبر گنجهاي بهشت است از جمله
  كرد. ف اقرار كننده عمل و حكم ميو اعترا »اقرار« مسايل مالي برطبق

  صحت اقرار شرايط
بدان و جايز التصرف   عاقل و بالغ و راضي كننده صحت اقرار اينست كه اقرار شرايط

و در اقرار خويش جدي باشد و شوخي و بازي نكند و اقرار بمحال عقلي يا عادي  باشد
كه عقال يا عادتاً محال باشد. پس اقرار ديوانه وكودك و  نكند، يعني چيزي نگويد

گويد  ميكند يا چيزي  كه محجور عليه است يا شوخي مي كسي كه مجبور شده و شخصي
گونه اقرارها   . چون شرعاً اين ، صحيح و معتبر نيست نظر عقل و عادت محال است كه از

  . و قضاوت برابر دروغ حالل نيست گردند، و حكم كذب محسوب مي
  از اقرار و بازگشت از آن  شدن پشيمان

و كننده ملزم بمقتضاي آنست  اقرار داراي شرايط الزم بود و صحيح بود، اقرار هرگاه
بوط بحقي از حقوق مردم باشد ولي  كه اين اقرار مر ، مادام پشيمان شدن او صحيح نيست

در آنصورت  خواريط بحقي از حقوقي الهي باشد، مانند حد زنا و شراب  اگر اقرار مربو
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ادرأوا الحدود « : گفت صشود، چون پيامبر پشيمان شدن از اقرار از او پذيرفته مي
كنيد و اجرا منمائيد و شبهه را قوي  را با وجود شبهه دفعحدود الهي  « »بالشبهات

ليكن ظاهريه با  . گذشت  »ماعز«در داستان مربوط به  دكه در باب حدو . همانگونه»بگيريد
گويند در حقوق الهي و حقوق مردم يكسان برگشتن از اقرار و  كرده و مي اين مخالفت

  . پشيمان شدن از آن جايز و صحيح است
  كوتاه و قاصر  لي استدلي اقرار

گذرد و تنها بر  غير اقرار كننده مفيد اثر نيست و ازاو نمي يكه برا است اقرار حجتي
كند، اقرار او برعليه غير  ، پس اگر اقرار كننده بر ديگري اقرار عليه خودش قبول است

ره كند و دربا كه بغير نيز سرايت مي ، ولي بينه و شهادت حجتي است  خودش معتبر نيست
 كند كه بر چند نفر وام داردكه بعضي از آنها اقرار . پس اگر ادعا نيز مجري است يرغ

 كه اقرار كنند و بعضي منكر گردند، تنهاكساني ملزم بدان وام خواهند شد  بوجود دوام
خواهند  بدانهمگي ملزم  اگر اين دعوي را با بينه و شاهد اثبات كند، ليكن اند و كرده

  خواه منكر باشند.مقر و شد، خواه 
  تجزيه پذير نيست اقرار
را پذيرفت و بعضي  از آنتوان بعضي  ، نمي كالم واحد است يك سخن و يك اقرار

  كرد. اش را رد كرد يا همه  اش را قبول كرد، يا بايد همه ديگررا رها
  هكاريبه بد اقرار

ر اين اقرار در كرد، اگ براي يكي از وارثان خود، اقرار به بدهكار بودنش كسي  هرگاه
كنند. چون اين  ، مگر اينكه باقي ورثه نيزآن را تصديق بيماري مرگ باشد، صحيح نيست

ورثه را داشته باشد  باقيكه او در بيماري مرگ قصد محروم ساختن   احتمال وجود دارد،
ليكن اگر اين اقرار در حال صحت و تندرستي باشد، جايز است و احتمال محروم ساختن 

اندازد و مانع  گردد و اقرار را از حجيت نمي ، توهم محسوب مي آن حال ه درباقي ورث
باشد،  ، صحيح مي تندرست است كه كسي ر. علماي شافعيه گويند اقرا حجيت آن نيست

مادام كه مانعي براي شرايط صحت وجود نداشته باشد ولي اقرار بيمار در بيماري مرگ، 
، خواه نسبت به وام باشد يا نسبت به عين  يح استاگر براي بيگانه و بنفع او باشد، صح
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آيد. و اگر اقرار بنفع وارثي باشد،  ثلث دارائي او بحساب مي زاند ا گفته چيزي و برخي
كه  قول راجح و برتر آنست كه صحيح باشد، چون اقرار كردن در حالي واقع شده است

كه اقرارش  و ظاهر آنست كند گويد و گناهكار توبه مي دروغگو نيز در آن حال راست مي
 بين نباشد و برقول مرجوح شافعيه آن اقرار برابر واقع باشد و قصد محروم ساختن در

كسي ياكساني در بين باشد. و  كه قصد محروم ساختن ، چون احتمال دارد صحيح نيست
حال  كرد، سپس در در حال تندرستي به بدهكاري نسبت به يكي اقرار بنظرآنان اگر

شود و اولي بر  در اين حال بين هر دو تقسيم مي  كرد، ه بدهكاري ديگري اقرارب يشبيمار
 . امام احمد گفته است اقرار مريض براي وارث مطلقا جايز نيست و دومي مقدم نيست

باشد. ولي  هكه بعد از منع از وصيت بدين اقرارمبادرت نكرد كه اطمينان نيست گفته است
كه  كسي  اند، چون بيمار را بچيزي براي وارث جايز دانسته اوزاعي و جماعتي از علما اقرار

در حال احتضار است از تهمت بدور است و مدار احكام بر ظاهر است و بمجرد احتمال 
  .»كرد، و حقيقت كار او به خداوند موكول است شود، اقرار او را ترك نمي

 شهادت و گواهي

دهد كه  شاهد از چيزي خبر مي گواه و مشاهده و معاينه آمده است چون  از شهادت
گواهي  اشهد= «كرده و از اطالع و آگاهي خودش با لفظ  ديده و مشاهده و معاينه

اند شهادت از اشهاد  گفته دهد. برخي  خبر مي »شهدت= خود آن را ديدم« يا» دهم مي
  : بمعني اعالم و دانستن آمده است

+y‰ Îγx© ª! $# …çµ ‾Ρ r& Iω tµ≈s9 Î) āω Î) uθ èδ_  داند كه بغير از او الهي  خداوند مي« .]18عمران: [آل
داند  ي را ميكشد چيز بدوش مي راكند و بار شهادت  كه شهادت را ادا مي كسي »نيست

  داند. كه ديگري نمي
  شهادت علم و اطالع است مبناي
كه بر چيزي شهادت دهد، مگر بر مبناي علم و اطالع  حالل نيست كسي  براي
كه موجب علم و   اي بودن بگونه مشهورو ديدن و يا شنيدن و يا  كه علم از رويت خويش
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گردد يعني منبع علم  ، حاصل مي ظن باشد، در چيزهائي كه غالباً دانستن آنها دشوار است
  تواند شهادت دهد. در اينصورت مي . اينها است

 »عشق «و  گكه بيان شد، شافعيه شهادت درنسب و والدت ومر مبناي چنين شهرتي  بر
 »رشد« و» وصيت«و » جرح« و» تعديل« و» نكاح و توابع آن« و »عزل« و وقف و» والء« و
  دانند. را صحيح مي» ملك« و» سفه« و

 و» موت« و» نسب« و» دخول« و» نكاح« چنين شهادتي را در پنج چيز ابوحنيفه
 يز:داند. و احمد و بعضي از شافعيه چنين شهادتي را در هفت چ جايز مي» واليت قضاء«
  .دانند صحيح مي» ملك مطلق« و» وقف« و» والء« و» عشق« و» موت« و» نسب« و» نكاح«

  شهادت حكم
، دارد، اگر بدان خوانده شود و از او خواسته شود دهكه آن را بعه دادن بركسي گواهي

. بلكه واجب  گواهي بدهد و خوف از بين رفتن حق در ميان باشد، فرض عين است كه
ع شدن حق در ميان باشد، اگر چه او را بشهادت دادن نخوانده است اگر خوف ضاي

ωuρ (#θßϑçG+ فرمايد: چون خداوند مي د،باشند، كه شهادت ده õ3s? nο y‰≈yγ¤±9  و .]٢٨٣[البقرة:  _#$

+tΒuρ $ yγôϑçG ò6 tƒ ÿ…çµ ‾ΡÎ*sù ÖΝÏO# u …çµ ç6ù=s%_  :و. ]٢٨٣[البقرة +(#θ ßϑŠÏ% r& uρ nο y‰≈yγ¤±9  .]2[الطالق:  _!¬ #$
گناهكار است و براي  كند قلبش كتمان شهادت حق را كتمان نكنيد و هركس شهادت را«

و در حديث صحيح  »را كه بعهده داريد ادا كنيد ادتيرضاي خدا اقامه شهادت كنيد و شه
  برادرت را چه ظالم باشد و چه مظلوم كمك« »انصر أخاك ظالما أو مظلوما« : آمده است

رسد و  كمك است كه هم ، مظلوم بحقش مي اي شهادت بهترين. بديهي است كه اد »كنيد
أال أخبركم « : گفت صپيامبر است كهشود. از زيد بن خالد آمده  مي  هم ظالم ازظلم منع

خواهيد كه بهترين شاهدان را  هان مي« »بخير الشهداء؟...الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها
خود باداي  بدهد،و بخواهند كه شهادت كسيكه پيش از آنكه از ا  ؟ بشما معرفي كنم

  .»كند شهادت اقدام 



   

  هفقه السن      2264 

 

 

ضرر و زياني براي جان  است كهكه برآن قدرت دارد واجب  اين اداي شهادت  وقتي

Ÿωuρ §‘!$ŸÒ+ فرمايد: اش نداشته باشد. چون خداوند مي و مال و بدن و آبرو و خانواده ãƒ 

Ò=Ï?%x. Ÿω uρ Ó‰‹Îγx©_  :آسيبي رسانده شود يسنده و گواهونبايد بن « .]٢٨٢[البقرة«.  

شاهدان فراوان بودند، و ترس ضايع شدن حق نبود، در اين حال اداي شهادت  هرگاه
شود. هرگاه شهادت  سنت و مندوب و پسنديده است و اگر شهادت نداد گناهكار نمي

، مگر اينكه رفتن براي او  حرام است دتگرفتن مزد براي اداي شها ، گشت دادن واجب 
گرفتن اشكال ندارد، ولي اگر  در اينصورت هزينه اياب و ذهاب ، كهكند جاد زحمتاي

  تواند براي آن مزد بگيرد. ود، مياين شهادت دادن بر او واجب نش
  قبول شهادت شرايط

  : قبول بودن شهادت دادن شرايط زير الزم است براي
باره  مگر در كافر بر مسلمان جايز نيست بايد مسلمان باشد پس شهادت  شاهد -1

شريح قاضي و ابراهيم  است كهامام ابوحنيفه آن را جايز دانسته  ، كهوصيت در حال سفر

‰pκš$+ فرمايد: مي خداونداند زيرا  نخعي و اوزاعي نيز با آن موافقت كرده r' ‾≈tƒ t Ï% ©! $# (#θãΖtΒ# u 

äο y‰≈pκy− öΝä3ÏΖ÷� t/ # sŒÎ) u� |Ø ym ãΝä. y‰ tnr& ßN öθyϑø9 $# tÏm Ïπ §‹Ï¹uθ ø9 $# Èβ$ uΖøO$# # uρsŒ 5Α ô‰ tã öΝä3ΖÏiΒ ÷ρ r& Èβ# t�yz#u ôÏΒ 

öΝä. Î�ö� xî ÷βÎ) óΟ çFΡr& ÷Λäö/ u�ŸÑ ’ Îû ÇÚ ö‘F{ $# Νä3÷G t6≈|¹ r' sù èπ t6ŠÅÁ •Β ÏN öθyϑø9 $# 4 $yϑßγtΡθ Ý¡ Î;øt rB .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ Íο4θ n=¢Á9$# 

Èβ$ yϑÅ¡ ø)ãŠsù «! $$ Î/ ÈβÎ) óΟ çG ö6s? ö‘$# Ÿω “Î� tIô±tΡ  Ïµ Î/ $ YΨ yϑrO öθ s9 uρ tβ%x. #sŒ 4’ n1ö� è% � Ÿωuρ ÞΟ çFõ3tΡ nο y‰≈pκy− «!$# !$ ‾ΡÎ) # ]ŒÎ) 

zÏϑ©9 tÏϑ ÏOFψ$# ∩⊇⊃∉∪   ÷βÎ* sù u� ÏYãã #’n? tã $ yϑßγ‾Ρ r& !$ ¤)ys tG ó™$# $ VϑøOÎ) Èβ# t�yz$ t↔sù Èβ$ tΒθà) tƒ $yϑ ßγtΒ$ s) tΒ š∅ÏΒ 

t Ï%©!$# ¨, ystG ó™$# ãΝÍκö� n=tã Ç≈uŠs9 ÷ρ F{$# Èβ$ yϑÅ¡ ø)ãŠsù «! $$Î/ !$ oΨ è?y‰≈pκy¶ s9 �Y ym r&  ÏΒ $yϑÎγÏ? y‰≈uη x© $tΒuρ 

!$ oΨ÷ƒy‰ tFôã $# !$ ‾ΡÎ) # ]ŒÎ) zÏϑ ©9 tÏϑÎ=≈©à9  اي مومنان چون مرگ يكي از « .]١٠٧-١٠٦[املائدة:  _∪∠⊂⊆∩ #$
بايد دو فرد عادل از همكيشان خودتان را شاهد بگيريد و  صيتشما فرا رسد، بهنگام و

مرگ برايتان در رسيد و مسلماني نيافتيد دو نفر از چنانچه در سفر بوديد و حادثه 
 كه همكيش با شما نيستند، گواه قرار دهيد واگر بهنگام اداي شهادت در غيرخود را
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تا بدين صورت سوگند  داريد  ترديد شديد، آنها را بعد از نماز نگاه مي چارصداقت آنان د
، اگرچه اين  زي بفروشيمياد كنند كه ما حاضر نيستيم در شهادت خود حق را به چي

، زيرا كه در آن صورت  كنيم كتمان نمي مربوط به خويشاوندان ما باشد و شهادت الهي را
شهادت خود مرتكب  كه آن دو در اطالع حاصل شود گنهكاران خواهيم بود. و اگر از

اند بايد دو شاهد ديگر را جانشين اين دو شاهد خائن قرار  كشي شده گناه و حق خيانت و
تر از دو شاهد خائن بوده و با ميت داراي قرابت بيشتري  كه شايسته داد دو شاهدي

: شهادت  هستند و دو شاهد نخست به آنها خيانت كردند و بايد اين دو گواهي دهند كه
كار  كنند كه با اين  و بحقيقت نزديكتر است و قسم ياد تر ما از گواهي آندو درست

  .» باشيم ارانيگران نكنيم و گرنه از ستمكتجاوزي به حق دو گواه اول و د
يك زن  صاند چون پيامبر علماي حنفي شهادت كافران را بر همديگر جايز دانسته و

 اند و از گواهي دادندكه مرتكب زنا شده كرد چون يهوديان  و يك مرد يهودي را رجم 
رفت وكسي را آستانه مرگ قرار گ در» دقوقاء« مردي از مسلمانان در است كهشعبي آمده 

  كتاب را گواه گيرد، پس دو مرد از اهل گواه وصيت خويش كه بر از مسلمانان نيافت
آن دو مرد بكوفه وارد شدند و نزد ابوموسي اشعري رفتند و بوي خبردادند و  ، كه گرفت

بعد  است كهوصيت و ماترك و ارثش را با خود آورده بودند. ابوموسي گفت اين عملي 
را بعد از نماز عصر بخداي سوگند  ، لذا آن دو نفر بحال روي نداده استتا  صاز پيامبر

اند و  نياورده لاند و در آن تغيير و تبديلي بعم اند و دروغ نگفته كه خيانت نكرده داد
، پس  اند وصيت آن مرد مسلمان و ميراث او است اند و آنچه آورده كتمان نكرده  چيزي

: اين دليل است بر اينكه شهادت اهل ذمه بر وصيت  گفت . خطابي شهادتشان را پذيرفت
اهل ذمه جز در اينگونه موارد  ادتگفت شه . امام احمد مسلمان بويژه در سفر جايز است

كافر برمسلمان نه در  اند شهادت  گفته . و شافعي و مالك به جهت ضرورت جايز نيست
ت و اين آيه بنزد آنان منسوخ آن قبول نيس غير آن نه در سفر و نه در نه در غير وصيت و

  . است
  ذميذمي بركافر  كافر  گواهي
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شهادت نزد فقهاء جاي اختالف است بقول شافعي و مالك شهادت و گواهي  اينگونه
  گفته است شهادت اهل ، واحمد هم ذمي نه برمسلمان ونه بركافر بهيچ وجه قبول نيست
كفر يكي  ند چون همه ملتا گفته كتاب براي يك ديگر جايز نيست و علماي حنفي

 اند گفته  گواهي آنان براي همديگر قبول است و شعبي و ابن ابي ليلي و اسحاق هستند، 
گواهي يهودي بر مجوسي و نصراني جايز نيست چون دينشان با هم اختالف دارد و 

  . گواهي ملت يك دين براي ملت دين ديگر جايز نيست
عالوه برمسلمان بودن وجود عدالت نيز گواهان عدالت است يعني  دومين شرط -2
كه خيرشان  اي واجب است عالوه برمسلمان بودن عادل هم باشند بگونه است كهالزم 

 گوئي برآنان تجربه نشده باشد، چون خداوند گويد: شرشان باشد و دروغ بيش از

+(#ρ ß‰ Íκô−r& uρ ô“uρ sŒ 5Αô‰ tã óΟ ä3ΖÏiΒ (#θ ßϑŠÏ% r&uρ nο y‰≈yγ¤±9 دو نفرگواه عادل بگيريد « .]2 [الطالق: _!¬ #$

�� �-:&� « .»از خودتان و همكيشانتان و شهادت و گواهي را براي رضاي خدا بدهيد

?���5�� �$+ .»كه مورد رضايت شما هستند گواهاني از « » pκš‰ r'‾≈tƒ tÏ% ©!$# (#þθãΖtΒ# u βÎ) óΟ ä. u !%ỳ 

7, Å™$ sù :*t6t⊥ Î/ (# þθ ãΨ ¨�t6tG sù_  :و در كنيد قينچه فاسقي به شما خبر داد تحقچنا«. ]6[الحجرات  
ال تجوز شهادة خائن « : گفت ص. و بروايت ابوداود پيامبر»بست حرف او را نپذيريد

. » گواهي خيانت پيشه و زن و مرد زناكار جايز و روا نيست « »والخائنة والز آن والز آنية
اهكاري و فساد اخالق گوئي شهرت دارد يا مشهور به تب كه بدروغ كسي و اسقگواهي ف

اما فقها عدالت . )1(كه در معني عدالت اختيار شده است ، قبول نيست و اينست آنچه است
اند و صالحيت  و متصف بودن بمروت و مردانگي مقيد كرده دينيرا بداشتن صالحيت 

                                         
كافي است كه مسلمان باشد و از او چيزي دانسته نشود كه   است در معني عدالت ابوحنيفه گفته - 1

براي اموال است نه براي حدود الهي و در  عدالتدار كند و اين نوع  شرف و حيثيت او را خدشه
از   راي شهادت ازدواج جايز دانسته و بعضيرا ب ازدواج گواهي فاسقان را روا دانسته و دو فاسق

كه مجهول الحال  كسي  اند بجهت ضرورت و شهادت مالكيه شهادت غير عادالن را هم جايز دانسته
  . اند. مولف كارهاي سبك روا داشته شناخته نباشد براي  عدالتشباشد و 
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ديني را در انجام فرايض و نوافل ديني و اجتناب از محرمات و مكروهات و عدم ارتكاب 
  اند. ، دانسته گناهان صغيره دامهكبيره و اصرار و ا انگناه 

كه  كه انسان كارهاي شايسته انجام دهد وگفتار و كرداري دان مروت را در آن دانسته و
  او را معيوب سازد ترك نمايد.

شود؟ باتفاق فقها شهادت فاسق بعد  اينكه آيا گواهي فاسق بعد از توبه پذيرفته مي در
قذف در حق غير  باو بسب  گفته است اگر فسق ز آنكه ابوحنيفهتوبه قبول است ج از

%tÏ+ گويد: باشد شهادت او بعد از توبه قبول نيست چون خداوند ©!$# uρ tβθ ãΒö� tƒ ÏM≈oΨ |Á ós ßϑø9 $# 

§ΝèO óΟ s9 (#θ è? ù'tƒ Ïπ yèt/ ö‘r' Î/ u !# y‰ pκà− óΟ èδρ ß‰ Î=ô_ $$ sù tÏΖ≈uΚrO Zο t$ ù#y_ Ÿωuρ (#θ è=t7ø) s? öΝçλm; ¸οy‰≈pκy− # Y‰ t/r& 4 y7Í×‾≈s9 'ρé& uρ 

ãΝèδ tβθà) Å¡≈x ø9 زنند و قادر  مي اكه بزنان عفيف و پاكدامن اتهام زن كساني  « .]4[النور:  _∪⊇∩ #$
نيستند بر اين اتهام چهار گواه بياورند آنان را هشتاد تازيانه و شالق بزنيد و هرگز 

  .»گواهيشان را نپذيريد و اينان فاسقانند
، پس براي  گواهان است در قبول شهادت عقل. چون عدالت شرط  و بلوغ  -4و 3

. پس  گواهان شرط است ، بنابر اين بلوغ و عقل براي  عقل شرط است لوغ وعدالت هم ب
كودك حتي براي كودك هم و گواهي ديوانه و احمق قبول نيست چون  شهادت 

، »جراح« مام مالك دربمقتضاي آن حكم صادر شود و ا ، كه شهادتشان مفيد يقين نيست
ف نداشته و پراكنده نشوند، پذيرفته است  كودكان را مادام كه اختال ادتآسيبها شه
  . كه عبداهللا بن الزبير نيز جايز دانسته است هماگونه 

كودكان در جرح و  كه شهادت عمل فقهاي مدينه و اصحاب بر اين بوده است  و
مردان در بازي آنان حضور ندارند  چون است  آسيب يكديگر قبول است و اين راجح

كودكان و شهادت زنان بصورت  ، اگر شهادت پست براي همديگر شهادتشان مقبول است
ماند با اين غالب  گردد و بدون عمل مي انفرادي پذيرفته نشود، حقوق تعطيل و ضايع مي

گويند مخصوصا وقتي كه دستجمعي بيايند  راست مي است كهظن آنست يا گاهي قطعي 
هايشان بروند و بر يك خبر توافق و اتحاد داشته  پيش از اينكه پراكنده شوند و بخانه

باشند، و بهنگام اداي شهادت جداگانه مورد پرسش قرارگيرند و سخنشان يكي باشد، 
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كه از شهادت دو مرد  شود قويتر است از ظني حاصل مي كه ي چون در اين حال ظن
كامل و  رود شريعت ممكن نيست وگمان نمي شود و انكار و مخالفت اين حاصل مي

گرداند با  عالي و منظم شده براي مصالح بندگان در معاش و معاد، چنين حقي را ضايع 
و نيرومند برآن و در عين حال داليل پائينتر از اين را براي اين حقوق  اروجود داليل آشك

  و شريعت اسالم برتر از اين است.بپذيرد 
كه قادر  گواه الل وگنگي باشد گفتن باشند پس اگر د قادر بسخنگواهان باي كالم= -5

كند،  گواهيش را ادا  گواهي او مقبول نيست ولو اينكه با اشارات قابل فهم ، بنطق نيست
گواهي را با خط خود بنويسد و اينست مذهب ابوحنيفه و احمد و صحيح  كه مگر وقتي

  . مذهب شافعي
كه بسوء حفظ و فراموشكاري  كسي : هداري مطلبحافظه نيكو و ضبط و نگ داشتن -6

 ، چون بسخن وي اعتبار و گواهيش مقبول نيست ، معروف است نمودن هو غلط و اشتبا
  . اطميناني نيست واحمق و نادان وكودن و گول هم چنين است

كه بسبب محبت يا عداوت مورد اتهام واقع شود شهادتش  كسي -نبايد متهم باشد  -7
و شريح قاضي و عترت ظاهره و ابوثور و  بدالعزيزعمر خطاب و عمر ع ، مقبول نيست

اند: شهادت فرزند  اند و گفته كرده المنذر و يكي از اقوال شافعي با اين شرط مخالفت  ابن
.  كه آنان عادل باشند و مقبول الشهاده شود مادام قبول مي براي پدرش و برعكس نيز

دشمن قبول نيست وقتيكه  اند. شهادت دشمن بر كرده  اين را استفاده رشدشوكاني و ابن 
عداوت بين آنان عداوت دنيائي باشد، چون نسبت بهم متهمند ولي اگر عداوت ديني 

اين حال اتهام  ، چون دين مانع شهادت بدروغ است و در باشد، موجب اتهام نيست
يست و همچنين شهادت پدر بنفع فرزند و شهادت فرزند بنفع پدرقبول ن و.  نيست

براي فرزند و  . و همچنين شهادت مادر قبول است شهادت آنان بر عليه يك ديگر
دهد، قبول نيست چون  اش را صاحب خانه مي كه نفقه برعكس و شهادت خدمتكاري

تقبل شهادة خائن  ال« : گفت صپيامبر است كهاحتمال تهمت هست و عايشه نيز فرموده 
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 »مسلم وال شهادة الولد لوالده وال شهادة الوالد لولدهعلى أخيه ال )1(وال خائنة والذي غمر
توز و دشمن بر عليه برادر   كينه و زن خيانت پيشه و گواهي مرددادن و گواهي  شهادت«

  .» مسلمانش قبول نيست همچنين شهادت مادر براي فرزند و شهادت فرزند براي مادرش
ال تجوز «:  گفت صركه پيامب كرده   عمرو بن شعيب از پدرش و جدش روايت و

والقانع الذي  .هل البيتلى أخيه وال تجوز شهادة القانع ألشهادة خائن وال خائنة والذي غمر ع
سند  است كهگفته  احمد و ابوداود و ابن حجر در تلخيص بروايت »ينفق عليه أهل البيت

  باشد. آن قوي مي
بر دشمن او شهادت دشمن « »ال تقبل شهادة خصم على خصمه« : گفت صپيامبر و

اسناد  است كهگفته  كرده است حافظ ابن حجر . شافعي بدين خبر اعتماد »شود قبول نمي
كنند.  ها همديگررا تقويت مياز آنكه بعضي  صحيح ندارد ولي بطرقي روايت شده

  . گفته است آن را شوكاني نيز
شوهر بنفع همسرش و برعكس نيزدراين داخل است چون  دتهمچنين شها و

حل تهمت است چون غالباً پرواي همديگر را دارند و در بعضي از روايات زوجيت م
گواهي شوهر بنفع همسرش قبول  گواهي زن بنفع شوهرش و«است كه حديث آمده 

اند و شافعي و ابوثور و حسن  كرده احمد بدان تمسك  وكه مالك و ابوحنيفه  .»شود نمي
وندان مانند گواهي برادر براي برادرش اند و ليكن شهادت ديگر خويشا آن را جايز دانسته

كه آمده است كه بموجب آن گواهي خويشاوند براي خويشاوند  جايز است و آنچه
اين  فقط از ياين حديث از طريق زهر است كهگفته   بدان راجع، ترمذي  صحيح نيست
اسناد آن نزد ما صحيح نيست و همچنين شهادت دوست براي  است كهطريق آمده 

  . است دوست صحيح
                                         

آنكه بضرر   شود مثل هر ميظا  در اقوال و افعالش اين دشمني كه  صاحب حقد و عداوت  يعني غمر - 1
گردد و هر بدي را براي او بخواهد. فقهاء  او غمگين  وشيدشمنش خوشحال شود و بخير و خ

اينها بر عليه  اند پس شهادت  اسباب عداوت را قذف و غضب و دزدي و قتل و راهزني ذكر كرده
ارق و ولي يكديگر قبول نيست شهادت مقذوف بر قاذف و مغضوب برغاضب و مسروق منه برس

  . نيست قبولمقتول برقاتل 
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كه به برادرش پيوسته باشد و شهادت دوست مهربان   شهادت برادري گفت مالك
  . نيست لدرست و قبو
  مجهول الحال شهادت

كه شهادت مجهول الحال جايز نيست شخصي نزد حضرت عمر گواهي  آنست ظاهر
شناسم ترا زيان  كه من ترا نمي شناسم و اين گفت من ترا نمي حضرت عمر بوي ، كهداد
او را   گفت ، عمر شناسم را مي وگفت من ا يكي ، كهكسي را بياوركه ترا بشناسد  ارد،ند

همسايه  : آيا او گفت . عمر شناسم : او را بعدالت و مضل مي ؟ گفت شناسي چگونه مي
 : نخير. عمر گفت ؟ از شب و روزش و خروج و ورودش اطالع داري ، كه نزديك تواست

 كنند؟ اي كه داللت بر ورع و تقواي مرد مي كرده ار و درهم: آيا با او معامله دين گفت
  : نخير. گفت

مكارم اخالق در سفر  ، كه بوده است آيا در سفر با تو رفيق و همسفر : گفت عمر
 : . سپس بدان مرد گفت شناسي : تو او را نمي گفت : نخير. عمر گفت گردد؟ او معلوم مي

ا با اسناد حسن روايت كرده : بغوي آن ر گفت ركثي ابن بشناسد.كه ترا  كسي را بياور 
  . است

  نشين و يا روستائي بر شهري بدوي و بيابان شهادت
اند كه شهادت بدوي  و جماعتي از يارانش و ابوعيد و در روايتي مالك گفته احمد

ال تجوز شهادة « : گفته است صپيامبر كه  گفت ريره برعليه شهري قبول نيست چون ابوه
  .» گواهي بدوي بر شهري روا نيست« »احب قريةبدوي على ص

كرده و رجال اسناد آن مورد احتجاج مسلم در  خبر را ابوداود و ابن ماجه ذكر اين
  باشد. صحيح مي
  كند و قروي نشيند و از محلي بمحل ديگر كوچ مي بيابان مي ركه د است  كسي  بدوي

كه خشن و  شود پذيرفته نمينشيند. بدين جهت شهادت بدوي  كه در شهر مي كسي است 
  . راين شهادت او جاي اعتبار نيست، بناب كمتر حوادث شهري را ديده است نادان است و

اگر عادل و مورد رضايت باشد، و از مردان همكيش ما باشد،  هك آنست صحيح
، فرق بين  باره قبول شهادت عادل آمده است كه در قرآن در شهادتش جايز باشد، آنچه
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، بدوي بودنش با اهل شهر بودنش فرقي  وي و شهري و دهاتي قايل نيستبدوي و قر
  .كند نمي

اند. وحديث فوق درباره جاهل و نادان است و شامل  گفته و جمهور فقها چنين شافعي
ل شهادت بدوي را قبول درباره ثبوت و رويت هال صبدليل اينكه پيامبر  شود بدوي نمي
  . كرده است

  كور  و گواهي شهادت
  گواهي شخص  كه راه دانستن آنها شنيدن است چيزهائي دربارهمالك و احمد  دبنز

صدا را بشناسد پس شهادت او درباره نكاح و طالق و بيع و معامله  . اگر كور قبول است
كوري  خواه در حال ، و اجاره و نسب و وقف و ملك مطلق و اقرار و امثال آن قبول است

كور شده  ، سپس حال تحمل شهادت چشمش سالم بودهكرده يا در  را تحمل هادتاين ش
  باشد.

آيد كه همسايه از پشت ديوار صداي  گاهي پيش مي  : القاسم گفت بمالك گفتم ابن
لذا بر  د،ده شنود كه او زنش را طالق مي بيند و مي شنود و او را نمي اش را مي همسايه

  : شناسد. مالك گفت و صدايش را ميدهد  عليه او گواهي مي
كور قبول نيست مگر در پنج  اند شهادت  گفته . علماي شافعيه  او جايز است شهادت

كه پيش  ي كه مضبوط باشد و چيز و بر چيزي ملك مطلق و ترجمه  مورد: نسب و موت و
  شود. كور پذيرفته نمي  صال شهادتگفته است ا . ابوحنيفه كوري ديده است از

  و نصاب آن تعداد گواهان
 ، كه استر حقوقي يا مالي يا بدني و شخصي يا درباره حدود و قصاص در امو گواهي

شود تا دعوي ثابت  استدر هر مورد و حالت تعداد گواهان نسبت بدان حالت ضروري 
  : اينك بيان هر مورد جداگانه

  : چهارگانه گواهان
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+ گويد: چون خداوند مي )1(وقوع جريمه زنا گواهان بايد چهار مرد باشند براي ÉL≈©9 $# uρ 

šÏ?ù' tƒ sπ t± Ås≈x ø9$# ÏΒ öΝà6Í←!$ |¡ ÎpΣ (#ρ ß‰ Îη ô± tFó™$$ sù £ÎγøŠ n=tã Zπyèt/ ö‘r& öΝà6ΖÏiΒ_  :و « .]15[النساء
شوند، بايد براي ثابت شدن عمل زشت آنها چهار شاهد از  زنان شما كه مرتكب زنا مي

  .»ميان خودتان اقامه كنيد و بياوريد

+t Ï% ©!$# uρ tβθ ãΒö� tƒ ÏM≈oΨ |Á ós ßϑ ø9$# §ΝèO óΟ s9 (#θ è? ù'tƒ Ïπ yèt/ö‘r' Î/ u !#y‰ pκà−...._  :وكساني كه  « .]4[النور
  .»آورند... كنند سپس چهار شاهد نمي پاكدامن را متهم بزنا مي زنان

+Ÿω öθ ©9 ρ â !%y` Ïµ ø‹n=tã Ïπyè t/ ö‘r' Î/ u!# y‰ pκà−...._  :چرا چهارگواه بر عليه او نياوردند «. ]13[النور«.  

  گانه سه گواهان
 فقير كه كند دعا، ا كه معروف به غنا و ثروت است كسي گويند اگر حنابله مي علماي

شود، مگر اينكه سه نفر مرد بر ادعاي او گواهي  است تا زكات بگيرد از او پذيرفته نمي
: پرداخت خونبهائي را  گفت اند كه او كرده  دهند و با حديث قبيصه بن مخارق استدالل

گدائي  : اي قبيصه گفت او يدمكمك طلب دم و بخدمت رسول اهللا رفتم از اوكرده بو تعهد
 اي را پذيرفته كه پرداخت خونبهائي و ديه كسي ، مگر براي سه مرد، يكي حالل نيست

 كند و سپس از ، تا اينكه آن را پرداخت مي كمك مالي برايش حالل است است كه طلب
و آسيبي شده كه اموال و دارائيش  آفت چاركه د كند و دوم مردي اين عمل خودداري مي

كفاف  برايش حالل است تا اينكه  يكمك مالي و گدائ درخواست ، كهاز بين رفته باشد
كه دچار فقر و فاقه  كند، بدست آورد. و سوم مردي  زندگي و چيزي راكه بدان سد رمق

اينصورت براي او  گواهي بر فقر و فاقه او بدهند، در ، قومششده و سه نفر از خردمندان 
كفاف زندگي و رفع نيازخود را  كند تا اينكه  حالل است كه درخواست كمك مالي

كه  كند حرام است و آنچه گدائي بدست آورد، و بغير از اين سه نفر اي قبيصه هركس
  بروايت مسلم و ابوداود و نسائي. . ستخورد حرام ا مي

                                         
پذيرند و  اند پس شهادت هشت زن را براي زنا مي زن را پذيرفته 2بجاي هر مرد شهادت  ظاهريه  - 1

  .زن را جايز دانسته است 2عطاء شهادت سه مرد و 
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  دومرد بدون زنان گواهي
ن درهمه حقوق و در حدودات الهي بغير از زناكه چهار دو مرد بدون زنا گواهي

شود وشهادت زنان درباره حدود جائز نيست و همه  خواهد پذيرفته مي نفرگواه مرد مي
  . نظر دارند، بخالف ظاهريه اتفاقفقا برآن 

ρ#+ گويد: باره طالق و رجعت در طالق مي در خداوند ß‰ Íκô−r& uρ ô“uρ sŒ 5Αô‰ tã óΟ ä3ΖÏiΒ_ 
 : گفت به اشعث بن قيس صكه پيامبراند  روايت كردهبخاري و مسلم  .]2 [الطالق:

  .»كند يا او بايد سوگند ياد كني حضاريا تو بايد دو شاهد ا« »شاهداك أو يمينه«
  دومرد يا يك مرد و دو زن گواهي

‰ρß#)+ گفت: خداوند Îηô± tFó™$# uρ È ø y‰‹Íκy− ÏΒ öΝà6Ï9%ỳ Íh‘ ( βÎ*sù öΝ©9 $ tΡθä3 tƒ È ÷n=ã_ u‘ ×≅ã_ t� sù 

Èβ$ s? r& z÷ö∆ $#uρ £ϑ ÏΒ tβ öθ |Êö� s? zÏΒ Ï !#y‰ pκ’¶9 $# βr& ¨≅ ÅÒs? $yϑ ßγ1y‰ ÷nÎ) t� Åe2x‹ çFsù $yϑßγ1y‰ ÷n Î) 3“t� ÷z W{$#_ 
و دو نفر از مردان خود را شاهد وگواه بگيريد و اگر دو نفر مرد نبودند « .]٢٨٢[البقرة: 

مورد رضايت و اطمينان شما هستند. آن كه  كساني باشند گواهان از . و يك مرد و دو زن
 آوري كند آن ديگري به او ياد دو شاهد زن بايد با هم باشند تا اينكه اگريكي فراموش

كافي است   را از دو مرد بخواهيد اگر دو مرد نبودند يك مرد و دو زن واهيگ . يعني»كند
و اجاره و رهن و  و اين مربوط به قضاياي مالي مانند بيع و معامالت و ديون و وامها

و نكاح و  اموالاند گواهي زنان با مردان در  گفته  باشد و علماي حنفي اقرار و غصب مي
طالق و رجعت در طالق و در همه چيز، جز حدود و قصاص قبول است و ابن القيم آن 

بوط  : هرگاه شارع استشهاد زنان را در مدارك و اسناد مر گفته است را ترجيح داده و
شود، جايز و روا  نوشته مي رداننويسند و غالباً هم در مجمع م ا كه مردان ميبديون ر

كه بيشتر زنان در آن حضوردارند مانند وصيت  كارهايي  دانسته باشد، اگر شهادتشان براي
. و نزد مالك و شافعيه و  تر است ، پذيرفته شود بهتر و اولي طالق رجعي و رجعت بعد از

، قبول است و در احكام بدني مانند  اموال و توابع آن رزنان دبسياري از فقهاء گواهي 
باره حقوق بدني متعلق به  حدود و قصاص و نكاح و طالق و رجعت قبول نيست ودر

كه تنها بمال تعلق دارد و جنبه مالي دارد، اختالف  اموال تنها مانند وكالت و وصيتي
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اند تنها دو مرد  گفته ول است و برخييك مرد و دو زن قبگواهي  اند گفته خياند، بر كرده 
كرده  گونه ذكر مسائل مالي بدين  قبول هستند قرطبي علت قبول گواهي زنان را تنها در

  : است
 اعتمادخداوند وسايل تحصيل مال و جهات آن را فراوان قرار داده است وسائل  چون«

، و فراوان  عموم است، چون مسائل مالي مبتال به  كرده است  و مدارك آن را نيز فراوان
گردد .كه وثيقه آن را گاهي با انبار كردن و گاهي با شهادت دادن و گاهي با  تكرار مي

كرده  نگهداري آن را فراهم وسايلبدينوسيله  ، كه گاهي با ضمانت قرار داده است رهن و
  ».ها، زنان با مردان حضور دارند است و در همه اين زمينه

  مرد  يك گواهي
:  ، ابن عمر گفت مرد عادل در عبادات مانند اذان و نماز و روزه قبول است يك گواهي

گرفت و به  كه او خود روزه  ام  هالل ماه رمضان را ديده كه دادم خبر صمن به پيامبر
  ردم نيز دستور دادكه روزه باشند.م

اند مانند  علماي حنفي شهادت يك مرد را در بعضي حاالت استثنايي پذيرفته و
كودكان و شهادت خبير و  به، تنها در قضاياي مربوط  بر والدت و شهادت معلم ت شهاد

باره  خبره درباره تعيين ميزان تلفات و شهادت يك نفردر تزكيه شاهدان و جرح آنها و در
باره ترجمه مترجمي كه  . و فقهاء در خبر عزل وكيل و عيب جنس فروخته شده و مبيع

اند و بقيه  ترجمه او را پذيرفته و ابويوسف  ابوحنيفهالك و اند: م عادل است اختالف كرده
اندكه ترجمه نيز چون شهادت است و يك  گفته پيشوايان فقهي و محمد بن الحسن 

القيم  اند مانند ابن از فقها شهادت يك مرد صادق را پذيرفته  مترجم قبول نيست و بعضي
 كند، بينه است و حق را بيانكه  : درست و صواب آنست كه هر چيزي  گفته است كه 

اند،  خداوند و رسول اهللا هيچ حقي را كه بطريقي روشن شده باشد ترك و تعطيل نكرده
هر ، هرگاه روشن شود و ب كه حكم او نيز حكم خدا است صبلكه حكم خدا و پيامبر

، واجب است و تعطيل و ابطال  گردد، تنفيذ و اجراي آن و ياري آن اين حق ظاهر طريقي
  . حرام است آن
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تواند برابر گواهي يك مرد حكم بدهد، مشروط برآنكه در  حاكم مي است كه و گفته
واجب نكرده است كه اصال  كمانغير حدود باشد و صداقت او را بداند و خداوند بر حا

جز بدو شاهد حكم ندهند، يعني تا دو شاهد نباشد حكم ندهند، بلكه بصاحب حق 
كند، يا به وسيله يك مرد و  را به وسيله دوگواه مرد حفظحق خود  است كهدستور داده 

برابر  صحكم ندهد، بلكه پيامبر از آن تركه حاكم بكم دو زن و اين بدينمعني نيست
ون قسم گواهي يك شاهد مرد و سوگند خوردن او و همچنين برابرگواهي يك مرد بد

  . كرده است خوردن او حكم 
تر است از طرقي و راههائي كه  تر وگسترده عكند وسي حاكم بدان حكم مي كه طرقي

  بدان حق خود را حفظ ، كه كرده است خداوند، صاحب حق را بدان راهنمائي و ارشاد
، شهادت يك عرب بدوي را پذيرفته و شهادت يك  باره رويت هالل در صكند و پيامبر
ه است و گرفته را پذيرفت وسايل بغنيمت وباره سلب مقتول و تجهيزات  شاهد را در

آن  كارهائي كه تنها زنان بر باره  كرده است در شهادت يك زن مورد اطمينان را نيز قبول 
من « داده است و فرمود: مرد قرار را بمانند شهادت دو» خزيمه« اطالع دارند و شهادت

. و اين مخصوص » براي هركس شهادت بدهد كافي است خزيمه« »شهد له خزيمة فحسبه
،  صادق است كه از او بهتر بودند يا مثل او بودند نيز كساني بلكه براي  ، به خزيمه نيست

دادند، بطريق اولي حكم  كعب گواهي مي پس اگر ابوبكر يا عمر يا عثمان يا علي يا ابي بن
: هرگاه حاكم از صداقت شهادت يك مرد اطالع  شد. ابوداود گفته است آنان مي هادتبش

  آن حكم بدهد. ربراب است كهداشته باشد، جايز 
  رضاع و شيرخوارگي شهادت

است ، چون بخاري آورده  گويند شهادت زن شيرده تنها قبول است عباس و احمد ابن
كرد و زني آمد و گفت من بهردوي   بن الحارث با ام يحيي دختر ابواهاب ازدواج عقبه كه

؟ چگونه  قد قيل ؟ و كيف  : گفت كرد كه   سوال  صام و او رفت از پيامبر شما شير داده
عقبه از او جدا شد و آن  است كهگفته شده  دهي و حال آنكه چنين ازدواج را ادامه مي

، براي  اند رضاع نيز چون ديگر قضايا است گفته كرد. علماي حنفي  زن با ديگري ازدواج
،  گواهي دو مرد يا يك مرد و دو زن الزم است و شهادت زن شيرده كافي نيست آن هم 
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گويد شهادت دو زن الزم است. امام  كند. امام مالك مي فعل خود را بيان مي چون او
، بشرط اينكه منظور زن شيرده  گويد شهادت زن شيرده با سه زن ديگر قبول است شافعي 

  اند. كرده حديث عقبه را بر استحباب و پرهيز از مظان اشتباه حمل طلب اجرت نباشد و
  تولد  شهادت بر گريه طفل بهنگام

كودك بهنگام تولد را جايز دانسته  عباس شهادت قابله را تنها بر استهالل و گريه  ابن
اند. مالك  كه شعبي و نخعي و علي و شريح قاضي بدان حكم كرده است و روايت شده

است و شافعي   ، شهادت دو زن الزم گريه طفل بهنگام تولد مثل رضاع گفته است براي 
ته است و ابوحنيفه يك مرد و دو زن يا دو مرد را الزم شهادت چهار زن را شرط دانس

شود و  آن خوانده مي كه نماز ميت بر  . ولي براي اين داند، چون براي ثبوت ارث است مي
كه غالباً  . علماي حنبلي در چيزهائي  كافي دانسته است براي غسل شهادت يك زن را

اند، همانطوريكه  كرده دل را قبول گواهي يك زن عا  كنند، پيدا نمي  مردان برآن اطالع
آن  قهاءف ، كه شهادت قابله را به تنهائي جايز دانسته است صكه پيامبر گفت حذيفه يمان

  اند. كتب خود آورده را در
كه در زير  كنند، مانند عيوب زنان  كه غالباً مردها از آن اطالع پيدا نمي چيزهائي و

دم بكارت و حيض و قاعدگي و والدت و زنده ، و مانند بكارت و ع لباسشان پنهان است
والدت و رضاع و گرفتن مجراي تناسلي زن و  گامكردن آن بهن بدنيا آمدن كودك و گريه

منسد بودن آن با گوشت يا استخوان و نرم بدني و سفيدي بدن آن و امثال آن از جمله 
اره همچون زنان اند مردان نيز در اين ب گفته كه مردان در آن حضور ندارند، كارهائي

  كمال دارند.  چون باشند مي هستند و بهتر نيز

  يمين و سوگند

  سوگند بهنگام عاجز بودن مدعي از آوردن گواه
هرگاه مدعي نتوانست حق خود را بر ديگري به اثباث برساند و نتوانست بينه و 

تواند  يكرد، مدعي در اين صورت فقط م آن حق را انكار مي  گواهان بياورد و مدعي عليه
را سوگند دهد و اين تنها در اموال و كاالها است و در دعاوي عقوبات و   مدعي عليه
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اند، آمده  كه بيهقي و طبراني با اسناد صحيح روايت كرده  حديثي . در حدود قبول نيست
كه حق  بينه و چيزي را است كهبرمدعي « »البينة على المدعي واليمين على من أنكر« است

  .»سوگند ياد كند كند انكار مي است كهكند و بر مدعي عليه  د اقامه كن  را روشن
: من و يك مرد با هم  گفت اند كه  كرده   بخاري و مسلم از اشعث بن قيس روايت

كه  برديم  صباره يك چاه آب نزاع و خصومت داشتيم و داوري را بحضور پيامبر در
  .»ا او سوگند ياد كنديا تو دوگواه بياور ي « »شاهداك أو يمينه« : گفت

من حلف على يمين « : گفت صكند و پروائي ندارد، پيامبر : او سوگند ياد مي گفتم
كند و بخواهد با  هركس سوگند ياد « »يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي اهللا وهو عليه غضبان

 كند مگر اينكه مالقات نمي خداوند را  كند، او خود از آنسوگندش مال مرد مسلماني را 
كند كه خداوند بر وي  حالي كه خداوند را مالقات مي خداوند بر او خشمناك است در

 به مرد كندي صپيامبر است كه. و مسلم بروايت وائل بن حجر آورده » خشمناك است
 . او حق سوگند دادنش داري  : پس برمدعي عليه : نخير گفت گفت  ؟ اي داري : آيا بينه گفت
ر و تباهكار است و برايش مهم نيست برچه چيزي رد فاج: اي رسول اهللا آن م گفت

: غير از سوگند  گفت صكند، و از هيچ چيز پرهيز و ابائي ندارد، پيامبر سوگند ياد مي
  . دادنش چيزي بر او نداري

اسماء اهللا جايز نيست و درحديث آمده  سوگند و يمين و قسم جز بنام اهللا يا بيكي از
 خواهد سوگند بخورد و قسم ياد هركس مي« »باهللا أو ليصمتمن كان حالفا فليحلف « است

است . از ابن عباس نقل شده »آنصورت ساكت باشد كند در غير كند، بنام اهللا سوگند ياد
احلف باهللا الذي الإله إال هو ما « : خواست سوگندش دهد گفت كه مي بمردي صپيامبر كه

كه او چيزي پيش   كن ندارد سوگند يادبخدائي كه بغير از او الهي وجود  « »له عندك شئ
  . . بروايت ابوداود و نسائي»شما و بر شما ندارد

  ؟ آيا بينه و گواه بعد از سوگند ياد كردن منكر قبول است
كرد، ديگر دعوي مدعي مردود است و اثري ندارد و در  هرگاه مدعي عليه سوگند ياد

 كند و ن منكر مدعي اعاده دعوي. و اگر مجدداً بعد از سوگند خورد اين خالفي نيست
؟ علما در اين باره اختالف نظر دارند و سه نظر داده  گواه بياورد آيا دعوي او قبول است
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آن تفصيل  اند قبول نيست و بعضي در گفته اند قبول است و برخي گفته : برخي شده است
  اند. قائل شده

اند و  چنين گفته ابوعبيد نيز گويند قبول نيست و ابن ابي ليلي و  كه مي ظاهريه هستند
گواه مدعي بعد از سوگند  . بدينجهت بينه و گفته است شوكاني اين راي را ترجيح داده و

شاهداك « : گفت  در جواب اشعث قيس ص، چون پيامبر خوردن مدعي عليه قبول نيست
خواسته شد، مستند و مدرك حكم صحيح   كه از مدعي عليه پس سوگند وقتي  »أو يمينه

شود، چون بهرحال  است و بعد از آن ديگر مدرك و مستند صحيح ديگري پذيرفته نمي
گمان را باگمان ديگر  شود كه شود ونمي ها تنها ظن وگمان حاصل مياز آنبراي هريك 
كه آن را قبول دارند، حنفيه و شافعيه و حنابله و طاوس و  كساني كرد. و باطل و نقض

  اند: كه گفته دابراهيم نخعي و شريح قاضي هستن
. و راي عمر خطاب  تر است از سوگند فاجر و دروغ گواه عادل بهتر و شايسته شاهد و

كه نزاع را قطع  است ضعيف  گويند سوگند حجتي كه مي اينست و دليل آنان اينست نيز
 شود، چون اصل شاهد وبينه است و هم بينه وگواه پذيرفته مي از آنكند، پس بعد  نمي

شاهد نبود سوگند مطرح است و چون اصل آمد حكم  اگر ، كه آنست سوگند جانشين
  يابد. خلف و جانشين پايان مي

گواه اطالع  مدعي پيش از سوگند منكر از اند اگر گفته اما مالك و غزالي از شافعيه 
گواهان خود را  تواند بعد از سوگند او هم  گواه اطالع پيداكرد، مي نداشت و بعداً از

 عوي خويش را اثبات نمايد، ولي اگر اين شرط مفقود باشد و از وجودو د ه كندعرض
، سوگند مدعي عليه را اختيار و انتخاب كند  گواهان اطالع داشته باشد و با وجود اين

شود، چون با سوگند خوردن او، ديگر  سپس گواهان را احضار نمايد، از او پذيرفته نمي
  . گواهان و بينه ساقط شده است حكم

  ان شدن از سوگند و برگشت از آنپشيم
كه قسم بخورد و او  به مدعي عليه عرضه شده هرگاه مدعي بينه وگواه نداشت و

حاضر نشد كه قسم ياد كند، .اين امتناع از سوگند خوردن او بمنزله اقرار او بحق مدعي 
 نشيني و كرد. عقب ، چون اگر در انكارش صادق بود، از سوگند خوردن امتناع نمي است
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شود. در  گاهي با داللت سكوت برگزار مي گاهي بصراحت و  ، امتناع از سوگند خوردن
كند،  شود و او بر صدق دعوي خويش سوگند ياد نمي اين حال سوگند متوجه مدعي نمي

البينة على « : ، بدليل حديث چون سوگند خوردن هميشه براي نفي است نه براي اثبات
  و اينست مذهب حنفيه و روايتي از احمد.. »المدعي واليمين على من أنكر

ليكن نزد مالك و شافعي و بروايتي از احمد نكول و امتناع مدعي عليه از سوگند،  و
، چون اين امتناع حجتي است ضعيف بايد با قسم  كافي نيست براي حكم دادن بر عليه او

 ، مدعي قسم بخورد كه در دعوي خويش صادق است خوردن مدعي تقويت گردد و
مدعي سوگند خورد حكم بثبوت  اگرچه مدعي عليه طالب سوگند خوردن او نباشد. اگر

  گردد. اال دعوي او رد مي شود، و دعوي او مي
، ليكن در اسناد اين  سوگند را بطالب حق واگذار كرده است صبدليل اينكه پيامبر

  . باره او سخن هست جود داردكه درروق وروايت مس
آن را در همه . و شافعي  ا بدعاوي مالي اختصاص داده استو مالك اين حكم را تنه

  دعاوي عام مي داند.
گويند بهيچ وجه  دانند و مي و اهل ظاهر و ابن ابي ليلي نكول از قسم را معتبر نمي

كه مدعي سوگند بخورد و مدعي عليه  هيچ چيزي و الزم نيست شود، در بدان حكم نمي
وگند بخورد بربرائت ذمه خويش و شوكاني اين راي كند يا بايد س يا بحق مدعي اقرارمي

توان مبناي حكم قرار داد،  امتناع از سوگند خوردن را نمي است كهگفته  را ترجيح داده و
كه به حكم شرع بايد سوگند بخورد،  كسي كه كرده است اينست كه چون تنها چيزي

اين بمعني اقرار  ، و سوگند نخورده است و حكم شرع را نپذيرفته و انجام نداده است
است  . پس برقاضي كرده است مدعي نيست بلكه حكم شارع را بقول خويش ترك  بحق

كرد،  كدام را قبول كند و هر كند يا بايد قسم را بپذيرد يا بحق مدعي اقرار او را ملزم كه
  گيرد. آن مبناي حكم قرار مي

  يمين قصد سوگند دهنده معتبر است در
كه طالب قسم دادن  كسي ن سوگند خورد، نيت و قصد قاضي وهرگاه يكي ازمتقاضيا

كه  گذشت» ايمان« ، چون در مبحث ، معتبر است نه نيت و قصد سوگند خورنده او است
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گند برابر نيت سوگند دهنده واقع سو « »اليمين على نية المستحلف« فرمايد: مي صپيامبر
  .»است

گرفت و سوگند را بنيت   دل چيزي را دركرد، بدينمعني  يه  ، تور هرگاه سوگند خورنده
بهنگام » توريه« اند گفته . برخي كرد كه خالف ظاهر لفظ بود، اين جايز نيست آن ياد

  .)1(اضطرار و مظلوم واقع شدن جايز است
  حكم صادر كردن بر مبناي سوگند و شاهد

 ، در اين صورت برابر گواهي هرگاه مدعي براي ادعاي خويش جز يك شاهد نداشت
  شود. آن شاهد و قسم خوردن مدعي حكم صادر مي

 است كهچون دارقطني از عمرو بن شعيب بروايت از پدرش و جدش آورده 
آورد حق خود را  شاهد مي كرده است و اگر طرف دو با دوشاهد حكم بحق صپيامبر

 با يك شاهد و خورد و آورد، همراه شاهدش قسم مي طرف يك شاهد مي اگر گرفت و مي
كرد. برخي از علما حكم  ، در همه حقوق جز در حدود و قصاص حكم مي عيقسم مد

احاديث  اند ( هد و قسم را اختصاص بقضاياي مالي و متعلقات. آن دادهدادن با يك شا
مربوط به قضاوت و حكم دادن بيك شاهد همراه با سوگند مدعي را بيست و چند 

  ).اند روايت كرده صشخصي از پيامبر
، حكم دادن برابر يك شاهد و قسم مدعي با ظاهر قرآن  فته استگ امام شافعي 

كند كه بكمتر از نص حكم صادر شود. و ابوبكر  مخالفتي ندارد، چون ظاهر قرآن منع نمي
جمله مالك و يارانش و شافعي و  بن عبدالعزيز و جمهور سلف و خلف از و علي و عمر

اند و اين مطلب را  اود بدان حكم كردهپيروانش و احمد و اسحاق و ابوعبيد و ابوثور و د
  د.كر توان مخالفت  نمي

ليكن حنفيه و اوزاعي و زيد بن علي و زهري و نخعي و ابن شبرمه با آن مخالفت 
شود. و  ، حكم داده نمي اند هرگز برابر گواهي يك شاهد و سوگند مدعي و گفته  كرده

  . ، حجت است بر عليه آنان احاديث وارده در اين باره

                                         
  .، چيزي را بگويد و خالف آن را اراده كند. مترجم ، مغالطه پنهان سازي : توريه   - 1
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  قرينه قطعي
كسي از يك  رسد، مانند اينكه بحد يقين مي است كههائي  ، امارات و نشانه قرينه قاطع

خانه خالي ترسان و سراسيمه بيرون آيد وكاردي و چاقوئي آلوده بخون در دست داشته 
  آن خانه يك شخصي سر بريده را يافتند. آن وقت در باشد و در

،  همي صرف ن شخص قاتل است و احتماالت وكه اي ماند ديگر اشتباهي و شكي نمي
گيرد، مثل اينكه ادعا شودكه شخص خودش را سر بريده است و  مورد توجه قرار نمي

  كند. يقين پيداكرد، بدان حكم مي اطمينان و از آنكه قاضي  . وقتي كرده است خودكشي
 وركه در ظه شود برتخصيص حق به چيزي گفته است ظهورحق متوقف نمي ابن القيم

 آن چيزمساوي باشد بعبارت تخصيص بدان و يا غير آن ويا ترجيح قطعي آن با غير
بينيم كه كسي  . براي مثال مي اي نداشته باشد، پس چنين تخصيصي مفيد نيست فايده

كه بدنبال  بينيم اي نيز در دست دارد وكسي ديگر را نيز مي اي بر سر دارد و عمامه عمامه
كه  ست و معموال عادت به سر برهنگي ندارد، و مدعي شوددود و سرش برهنه ا او مي
.  گويد چون در دست من است مال من است ، وآن شخص مقابل مي او است از آنعمامه 

اي و  . پس شارع چنين بينه قرينه قاطعه بگواهي حال وداللت آن مفيد صداقت مدعي است
نزد همه ظهور و حجيت آن  كه در كند گيرد تا حقي را ضايع داللت آن را ناديده نمي

كه دست و تصرف   . بنابراين بينه حال بنفع مدعي بر بينه مدعي عليه آشكار و واضح است
  چربد. ، مي است

: يك تاجرو يك ناخدا  اند: بدينشرح براي قرينه قاطعه مثالي آورده و علماي حنفي نيز
اي ندارد،  هيچكدام بينه، اختالف دارند و  كشتي كه بار و محموله آن آرد است درباره يك

شود. و همچنين  در اين جا بحكم قرينه قاطعه آرد به تاجر وكشتي به ناخدا داده مي
 از آنكودك   =» الولد للفراش« كودك براي شوهر زن بموجب حديث  درباره نسب

  شود. كودك بنفع شوهر آن زن ثابت مي ، نسب صاحب بستر است
  نهف مرد و زن در كاال و اثاث خااختال

گويند هرگاه دو شخص با هم اختالف داشتند و قرائن ظاهري براي  علماي حنابله مي
  شود. يكي وجود داشت بدان قرائن عمل مي
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كه صالحيت مرد  مثال اگر زن و شوهر درباره اثاث و وسايل منزل نزاعي داشتند آنچه
كه  د و آنچهشو كه صالحيت زن را دارد بوي داده مي آنچه شود و را دارد بوي داده مي

 باشد هر بدست هر دو اگر شود و براي هردو صالحيت دارد بين آنان بدونيم تقسيم مي
دست يكي قويتر بود مانند  كنند اگر مساوي تقسيم مي كنند و بطور قسم ياد مي دو

راند و شخص ديگري سوار آن شده است در صورت نزاع از  كه شخصي آن را مي حيواني
  . تر، پس قرينه او ظاهرتر است او قويتر است و تصرف او كاملآن سوار است زيرا دست 

  خطي وكتبي و مدارك مورد اطمينان بينه و شواهد
كنند و بر آن اعتماد   چون مردم عادت دارند با چك و سفته و اسناد تجاري معامله

ا اند و لذ كتبي و عمل بدان فتوي داده نمايند بعضي از علماي متاخر بقبول اين مدارك مي
كننده وام و قيود و شرايط  دادگاهها آنها را پذيرفته و آنها را سند رسمي ثابت محاكم و

كنند، بشرط اينكه سالم از شبهه جعل و  دانند و بدانها عمل مي تجاري و بازرگاني مي
دانند، پس كتابت حكم  ساختگي و دروغ باشند و اقرار كتبي را چون اقرار زباني معتبر مي

، اسناد رسمي چنانچه جعلي نباشند و خالي از تزوير و فساد  ارد. بنابرايناقرار بزبان د
  شوند. رند و بينه ثابته محسوب ميگي باشند، مورد عمل قرار مي

  تناقض
تناقض شهود « تناقض مدعي - 2تناقض گواهان و شاهدان  -1:  تناقض دو نوع است

  .»ياگواهان يا پشيمان شدنشان از گواهي دادن
اينكه حكم را صادر كند،  گواهي دادند، سپش در حضور قاضي پيش از ان گواه هرگاه 

گيرند و  شود، ولي مورد تعزير قرار مي گرفته مي گواهي و شهادتشان ناديده پشيمان شدند، 
 گواهان در حضور او از راي جمهور فقهاء اينست وليكن هرگاه بعد از صدور حكم قاضي

شود ولي شاهدان  در شده است نقض نميگواهي خود پشيمان شدند، حكمي كه صا
ضامن محكوم به هستند، يعني بايد خسارت و غرامت حكم صادر شده را بدهند يعني 

  گواهان است. عي داده است بعهده بمد  كه مدعي عليه چيزي را
گواهي دادند، براينكه شخصي مرتكب  دو مرد نزد حضرت علي است كهروايت شده 

كرد، سپس مردي  ي دست آن مرد را بعنوان دزد قطع حضرت عل ، كه دزدي شده است
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گواهي شما را براين مرد  گفت: ، حضرت علي ديگر آوردند و گفتند دزد اين يكي است
 كنم و ديه و خونبهاي دست بريده اولي را نيز از پذيرم و شما را تصديق نمي دوم نمي
.  ايد، دست ر را مرتكب شدهكا  كه بعمد و از روي قصد اين دانستم  گيرم و اگر مي شما مي

  . بريدم هر دوي شما را مي
گويند ديگر حكم صادره  كه مي الدين قرافي در تاييد و علت راي جمهور شهاب
كرد، حكم او  گواهي آنان حكم صادر كه قاضي برابر . نخست « : شود گفته است نقض نمي

 از صدور حكم ، صادر شده است و اينكه بعد گواهان عادل و سبب شرعي حكم بقول
كنند، اين اعتراف است  گواهي خود را مي شوند، و ادعاي دروغ بودن گواهان پشيمان مي

  ».ماند شود، پس حكم بحال خود مي به فاسق بودنشان و بقول فاسق حكم نقض نم
گواهي خود برگشتند  گويند هرگاه گواهان از ابن المسيب و اوزاعي و اهل ظاهر مي

 كه از گواهي آنان صادر شده وقتي شود چون حكم برابر ض مي، حكم نق در همه احوال
. و بنزد بعضي از فقهاء  گواهي خود پشيمان شدند ديگر مستمسكي براي حكم نيست

گواهان پيش از تنفيذ حكم پشيمان  چنين است هرگاه  ساير حدودات و قصاص نيز 
  وند.ش اي دفع مي با كمترين شبهه شود، چون حدود شدند، حكم اجرا نمي

  تناقض مدعي
گفته باشد دعوي او باطل است پس  هرگاه مدعي قبال بخالف ادعاي خويش سخن

او است اين  از آنكرده بود بمالي براي غير، سپس ادعاكردكه اين مال  هرگاه قبال اقرار
شود و اقرارش مانع قبول دعوي  ، باطل مي ادعاي او كه متناقض و مخالف با اقرار او است

كه  همه دعاوي تبرئه نمود، براي او صحيح نيست كسي ديگري را از هرگاهشود.  او مي
  كه مالي پيش او دارد. كند بعداً ادعا

  نقض بينه مدعي
گواهاني بياورد و دعوي مدعي را دفع و برائت ذمه خود  اي و تواند بينه مدعي عليه مي

اي نداشته باشد حق دارد  چنين بينه اي داشته باشد، و اگر كه چنين بينه كند، وقتي را ثابت
كه عدالت گواهان او  ه كندكند، و داليل و شواهدي عرض گواهان مدعي اعتراض  بعدالت 

  گواهان او را اثبات كند. دار سازد و نقص را خدشه
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  تعارض بينه و گواهان دو طرف
گواهان دو طرف با هم تعارض داشتند و بينه هر دو برابربود و چيزي نبود كه   هرگاه

شود از  تقسيم مي  را بر ديگري ترجيح دهد. چيز مورد ادعا بين مدعي و مدعي عليهيكي 
، شتر  صكه دو مرد بر سر شتري نزاع داشتند در زمان پيامبر ابوموسي اشعري آمده است 

. احمد و ابوداود و  كرد. بروايت ابوداود و حاكم و بيهقي را بطور مساوي بر هر دو تقسيم
باره چهارپائي با هم نزاع  اند كه دو مرد در حديث ابوموسي آورده ابن ماجه و نسائي از

بردند،  صاي برادعاي خويش نداشتند و داوري را پيش پيامبر داشتند و هيچكدام بينه
  . ين آن دو مرد تقسيم كرد. و ابوحنيفه نيز براين راي استآن را بطور مساوي ب صپيامبر

بينه  است كه ها باشد بر طرف ديگراز آندست يكي  كه مورد نزاع است در چيزي اگر
كه مدعي دردست او است همراه با  كسي نياورد، سخن  اي وگواه اقامه نمايد و اگر بينه

كنند، دست متصرف مرجح شود. و همچنين اگر هر دو اقامه بينه  قسمش پذيرفته مي
سرشتري نزاع دو نفربر  است كهنقل شده  . از جابر او است از آن، بازهم  شهادت او است

آن را  صدو اقامه بينه كردند پيامبر گفتند نزد من زاده است و هر دو مي هر داشتند و
عيف ندانسته دست او بود. بيهقي آنرا تخريج نموده و سند آن را ض كه در بكسي داد

  مثل آن را تخريج نموده است. . و شافعي نيز است
  سوگند دادن گواهان

، پس الزم است كه عدالت آنان با سوگند دادنشان  ستگواهان امروز معلوم ني عدالت
  : گستري آمده است گردد و در روزنامه رسمي احكام داد تقويت

شده است پيش از صدور حكم  كه بر عليه او شهادت داده و كسيهرگاه مشهود عليه 
گويند و الزم  گواهيشان دروغ نمي در ، كهگواهان را سوگند دهد اصرار كرد كه قاضي

تواندگواهان را سوگند دهد  عدالتشان را با سوگند خوردن تقويت نمايند، قاضي مياست 
گواهيتان  پذيرم و در غير آن صورت گواهيتان را مي كنيد و بدانان بگويد: اگر سوگند ياد

  . پذيرم را نمي
ابن نجيم  مذهب ابن ليلي وابن القيم ومحمد بن بشيرقاضي قرطبه نيزچنين است و

گواه سوگند  گويند الزم نيست  ترجيح داده است و علماي حنفي مي حنفي نيزآن را
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گواهي  گويند: از . حنابله مي بخورد چون لفظ شهادت متضمن معني سوگند و يمين است
كه حكم دادن را  كند و از قاضي كه حاضر بگواهي نيست و شهادت دادن را انكار مي

كند طلب سوگند خوردن  ي ميكه مديون بودن موصي را نف كند و از وصي انكار مي
 ديه و نسب و طالق و رجعت و ايالء و كه منكر نكاح و كسي شود و همچنين از نمي

ها مال از آنمقصود  شود چون اينها مال نيستند و قذف است طلب سوگند خوردن نمي
  شود. دراينها بسبب نكول و برگشت حكم صادر نمي نيست و

  و گواهي بدروغ )1(شهادت زور
. چون كمك  كبيره است  گناهان ، از جمله بزرگترين  ور و بدروغ گواهي دادنشهادت ز

 كردن قضاوت و فريب دادن قاضي و پديد آورنده بظالم و شكستن حق مظلوم و گمراه 

θ#)+ فرمايد: . خداوند مي كينه توزي و دشمني بين مردم است ç6Ï⊥ tFô_ $$sù š[ ô_Íh�9$# zÏΒ 

Ç≈rO÷ρ F{ $# (#θç6Ï⊥ tFô_ $# uρ š^ öθ s% Í‘ρ–“9  پس ازپليديهاي بتان و بتهاي پليد پرهيز« .]30[الحج:  _∪⊂⊃∩ #$
كه  . از ابن عمر آمده استه »كنيد گواهي بدروغ پرهيز اساس و بي سخن باطل و كنيد و از

 هنوز شاهد دروغگو و« »لن تزول قدم شاهد الزور حتى يوجب اهللا له النار« : گفت صپيامبر
خداوند عذاب  است كه، قدم برنداشته  طل گواهي داده استاساس و ببا كسي كه بي

  . كرده است ، ابن ماجه با سند صحيح آن را روايت»ب نموده استدوزخ را براي او واج
فراوان  از آن بپرهيز صشهادت بدروغ از جرم زنا و دزدي بزرگتراست لذا پيامبر -

دهند و دواعي و  يت نمياهتمام نموده است چون بر زبان آسان است و مردم بدان اهم
كه  غير آن فراوانند پس الزم بود دشمني و سد وح حقد و كينه و  قبيل عوامل آن از

  اهتمام قايل شوند. از آنباره پرهيز  در صپيامبر
گفت يا از او سوال شد   كبيره  گناهان  كه درباره اند روايت كردهبخاري و مسلم از انس 

، هان  ، و نافرماني و عقوق والدين كشتن انسان بناحق ،شريك قرار دادن بخدا« كه فرمود:
. بروايت ابوبكره »گناه كبيره سخن بدروغ يا شهادت بدروغ است بدانيد كه بزرگترين

                                         
اي توصيف نمودن كه آن را برخالف واقع ببينند و بشنوند در واقع  زيبا جلوه دادن و بگونه رزو   - 1

  .. مترجم باطل را حق جلوه دادن و پرده پوشي و تمويه و تزوير است
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شراك باهللا، وعقوق اإل :قال. أال أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول اهللا« گفت: صپيامبر
  .»الزور... قول الزور وشهادةال و أوكان متكئا قجلس وقال:  -الوالدين 

،  گفتيم آري اي رسول اهللا  ؟ كبيره را بشما بگويم  گناهان خواهيد بزرگترين  آيا مي «
و الدين و او تكيه داده بود  فرمود شريك قراردادن براي خدا و نافرماني و عقوق و

 . آنقدر آن را» اساس : هان سخن دروغ و شهادت بدروغ و پوچ و بي نشست و گفت
  كرد. آن را رها مي صديم و گفتيم اي كاش پيامبركرد كه ترسي تكرار

  عقوبت شهادت دروغ
كه شاهد دروغگو بايد تعزير شود  امام شافعي و امام احمد برآنست راي امام مالك و

  . گردد باينكه شاهد دروغگوست و معرفي
دم دروغگوئي او بايد در بازارها و جوامع و مجامع مر است كهامام مالك بر آن افزوده 

  گردد و مايه عبرت ديگران شود. برمال شود تا بدينوسيله عقوبت

  زندان

كريم آمده است كه حضرت  گردد و در قرآن تاريخ زندان بقديم و گذشته دور برمي
خداوندا من زندان را بيشتر  « »قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه« : گفت يوسف

. و گويند اند سال در زندان ماند و در »خوانند ن مرا بدان ميدوست دارم از اينكه اين زنا
  و زمان يارانش و تا بامروز زندان وجود داشته و وجود دارد. ابن القيم صزمان پيامبر
ناراحت بلكه مقصود  : زندان شرعي عبارت نيست از مكان تنگ و سخت و گفته است

خانه يا مسجد  ، خواه درگردد و از تصرفات شخصي منع شود كه شخص توقيف آنست
كند و مالزم  عوي از او مراقبتطرف دعوي او باشد يا وكيل طرف د يا تحت نظرخصم و

  او باشد.
كه ابوداود و ابن ماجه از هرماس بن  ، همانگونه  او را اسير ناميده است صلذا پيامبر

  : گفت كه  كرده است  حبيب و او از پدرش روايت
كن  و ازاو مراقبتگفت مالزم او باش  بردم او بمن صخود را پيش پيامبر بدهكار

روايت ابن ماجه آمده  . در ؟ كني خواهي با اسيرت چكار : اي برادر تميمي مي گفت سپس
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: اي برادر تميمي اسيرت  كنار من گذشت و گفت از صاست كه در آخر روز پيامبر
و زمان  صن پيامبرزما كردن در : اين بود نوع زندان گفت كرد؟ سپس ابن القيم چكار
 كه درآن اصحاب دعوي را و خصمان را زنداني و زندان خاصي وجود نداشت �ابوبكر

اي را در مكه  كنند، ولي درزمان حضرت عمرچون مردم فراوان شده بودند او خانه
ران كردند، لذا علما و يا كه مردم را در آن زنداني مي كرد و آن را زندان ساخت خريداري

كه آيا امام و پيشواي مسلمين حق دارد، زندان داشته  اختالف دارند احمد و ديگران
و ابوبكر زندان  صاند چون در زمان پيامبر گفته كه برخي باشد؟ دو قول وجود دارد

 نبوده است نبايد زندان داشته باشد، بلكه بايد خصمان را در مكاني نگه دارد يا مراقبي بر
كه مالزم و مراقب  مند يا بايد بمدعي او دستور دهدمي نا» ترسيم« كه آن را آنان بگمارد

  چنين كرد. صكه پيامبر او باشد همانگونه 
و گروهي ديگرگويند پيشواي مسلمين حق دارد زندان داشته باشد و بعمل عمر 

اي را به چهار هزار خريد و آن را زندان  كنند كه از صفوان بن اميه خانه خطاب استناد مي
  ار داد.قر

  آورد نيت و هم مصلحت را بوجود ميام زندان هم
و در ايام ياران و تابعين و بعد از آنان  صكردن در زمان پيامبر : حبس گفت  شوكاني

آن مخالفت كسي با  همه شهرها و واليات وكشورها و ، در تا بامروز وجود داشته است
كه  زندان آنست ، از جمله منافع و مصالح قابل انكار است ندارد و مصالح و منافع آن غير

كوشند و بدان  كرده و در ضرر و زيان مسلمانان مي  كه هتك حرمت ديگران مجرميني
قصاص  حدي نيست كه حد و عادت دارند و از اخالقشان پيدا است و جرمشان در

گردد،  گردد و مردم از شرشان راحت شوند و مملكت از وجودشان پاك درباره آنان اجرا
و مرج و   بحال خود بگذارند و جلو آنان را نگيرند، موجب هرجاين نوع مجرمين را اگر 

كشته  شوند و براي فساد و تباهيشان حدي نخواهد بود و اگر زيان و ضرر مسلمانان مي
، پس  شود، چون جرمشان بدان درجه نرسيده است شوند خونشان بناحق ريخته مي

گردد، تا   شان از مردم بريدهاي نيست از اينكه بايد در زندان نگهداري شوند و شر چاره
گردد. و خداوند  شان اجرا باره گردند يا حكم خداوند در اصالح مي كنند و اينكه توبه مي
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قيام بدين امرو نهي درباره  منكركنيم و نهي از بمعروف و كرده است كه امر ما را امر
يد حبس اينگونه اشخاص بدون مانع شدن از تماس آنان با مردم امكان ندارد، پس با

  . ا.ه. شوند و عرفاً احوال بسياري از اين جنس مردم بر اين منوال است
  انواع حبس

: حبس براي عقوبت و حبس براي روشن شدن  : حبس دو نوع است گفت  خطابي
كشف  . حبس عقوبتي بايد براي كار واجبي صورت گيرد و حبس استظهاري بمنظور اتهام

كه متهم بود يك  مردي را صكه پيامبر وايت شده. ر ثبوت آن يا رفع آن است اتهام و
اين حديث را بهزين حكيم از پدرش از  كرد و كرد، سپس او را رها حبس روز ساعتي در

  كرده است. جدش روايت
  متهم زدن 

است گرديد واجب  كسي بحق حبس  هرگاه حبس هيچكس بدون حق حالل نيست و
مجرم باشد مورد مواخذه  اگر كه ،بسرعت در كار وي تحقيق و رسيدگي بعمل آيد كه

، چون  كنند و زدن و شكنجه متهم حرام است را رها قرارگيرد و اگر بيگناه باشد او
  نهي صشود و پيامبر كرامت وي مي موجب خواري و توهين و اهانت به شخصيت و

  . كتك زدن نمازگذاران مسلمان كرده است از ضرب و
ر اين مساله دو راي وجود دارد. برابر راي مختار توان دزد را كتك زد يا خير؟ د آيا مي

علماي حنفي و غزالي از شافعيه متهم بدزدي را نبايد زد، چون احتمال دارد بيگناه باشد، 
ن يخطئ أل« . و در حديث آمده است: تر است تا زدن بيگناه آسان چون نزدن مجرم بهتر و

كسي  و ه كندي مسلمين در عفو اشتباپيشوا« »مام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبةاإل
كند كه نبايد  كسي را عقوبت  كه شايسته بخشش نيست بهتر است از اينكه  كند را عفو

دان كردن متهم بدزدي را جايز . امام مالك زن»عقوبت شود و مرتكب اين اشتباه شود
  . دانسته است

گردد و تا كتك  ي آشكاراند تا مال دزد و ياران امام مالك زدن او را نيز جايز دانسته
  گردد. زدن اين دزد درس عبرت ديگران 
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كرد، اقرارش ارزش ندارد و معتبر  كه تحت فشار ضرب و زدن اقرار بدزدي  وقتي
  . كرده است نيست چون شرط اقرار اختيار است و او تحت فشار شكنجه اقرار

  زندان چگونه بايد باشد
 اشد و هزينه زندانيان و خوراك و پوشاككافي ب  گنجايش  زندان بايد وسيع و داراي

  گردد. المال و خزانه عمومي تامين كافي آنان از بيت 
منع زندانيان از مايحتاج غذائي و لباس و مسكن بهداشتي ظلمي است كه خداوند 

  دهد. جزايش را مي
عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها « : گفت صبروايت ابن عمر پيامبر

زني بخاطر  « »رضهي تركتها تأكل من خشاش األ هي أطعمتها وسقتها، إذ حبستها، وال ال النار،
كرد تا از  و نه او را رهاكه نه به آن خوراك و آب داد  كرده بود تا مرد كه حبسش اي  گربه

. بروايت بخاري و »عذاب ديد اين زن وارد آتش دوزخ شد و ه كندحشرات زمين تغذي
  مسلم.

  ارو اجب اكراه 

خواهد و نام  آن را نمي كه طبعاً يا شرعاً  اكراه يعني حمل انسان و واداشتن وي بكاري 
آن را  است كه. و در اصطالح شرع وا داشتن و حمل انسان بر چيزي  است» كره« آن

كتك و شكنجه يا  كشتن و يا ضرب و پسندد، در برابر تهديد بقتل و خواهد و نمي نمي
 است كهلش يا آزار و شكنجه شديد. در اجبار و اكراه شرط كردن يا اتالف ما زندان

كننده تهديد خود را عملي و اجرا  اجبار ، كهشخص مجبور شده ظن غالب داشته باشد
  و قاضي يا دزدان يا ديگران باشد.طرف حاكم  كند اين اجبار و اكراه از كند فرق نمي مي

جان خود ايمن  يا زدي او ازكسي را ترساندي يا زنجير كردي  : اگر گفت عمر خطاب
  آيد. نيست يعني مجبور و مكره بحساب مي

كه يك ضرب  من بخواهد صاحب قدرتي سخني از : هر گفت عبداهللا بن مسعود
. يعني شرعاً  گفت من دورسازد آن سخن را خواهم يانه يا دو ضربت تازيانه را از تاز

  مجبور و مكره بحساب خواهد آمد.
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  . ود مخالفي از اصحاب سراغ ندارمسخن ابن مسع گفت براي اين ابن حزم
  اكراه و اقسام  انواع 

  . گفتن و اكراه بر انجام عمل شود: اكراه بر سخن اكراه بدو قسم تقسيم مي
  اكراه بر سخن گفتن

كه مورد اكراه واقع شده   كسي ، چون  گفتن موجب هيچ حكمي نيست  اكراه بر سخن
بان راند؛ مورد  آميز بر ز كفر  كرد و كلمات كفر نطق  مه اگر باكراه بكل  . پس مكلف نيست
، حد قذف بر او  كرد و بزنا متهم ساخت  كسي را قذف گيرد و اگر نمي مواخذه قرار
و اگر عقد ازدواج يا هبه يا   گردد و اگر باكراه اقرار نمود اقرار او معتبر نيست جاري نمي

و منشا اثر شرعي نيست و اگر سوگند خورد  شود كرد، منعقد نمي و معامله را جاري بيع 
كرد،  شود و هرگاه با كراه زنش را طالق داد يا بوي رجوع كرد، ملزم بچيزي نمي يا نذر

  گفته شد. كه طالق و رجوع او صحيح نيست دليل همه آنچه

�tΒ t+ اين آيه است: x Ÿ2 «! $$ Î/ .ÏΒ Ï‰÷è t/ ÿ ÏµÏΖ≈yϑƒÎ) āωÎ) ôtΒ oν Ì� ò2é& …çµ ç6ù=s% uρ B È⌡yϑôÜ ãΒ 

Ç≈yϑƒM}$$ Î/  Å3≈s9 uρ  ¨Β yy u�Ÿ° Ì� øä3 ø9 $$Î/ # Y‘ô‰ |¹ óΟ ÎγøŠn=yè sù Ò=ŸÒ xî š∅ÏiΒ «! $# óΟ ßγs9 uρ ëU# x‹ tã ÒΟŠÏà tã 

كفر بر زبان آورد، و  كلمه هركس بعد از ايمان آوردن مرتد گردد، و« .]106[النحل:  _∪∌⊂⊆∩
مگر اينكه  . ، ر انتظار او استكافر شود خداوند بر وي خشمگين و عذاب شديد خداوند د

كفر آميز بر زبان آورد و در دل و قلبش بر  باكراه و اجبار كلماتتحت فشارو تهديد 
 شود مگر كه خشم و عذاب خداوند شامل حال او نمي بخدا استوار و مطمئن باشد  ايمان

 د كه درضي باشد و دنياي فاني را بر آخرت باقي ترجيح دهكفر را اينكه قلباً نيز بدين
شرح سبب نزول اين آيه ابن  . در» و است انتظار ا آنصورت خشم و عذاب شديد خدا در

: مشركان  ياسر نقل كرده است كه  كثير در تفسير خود از ابوعبيده محمد بن عمار بن 
قريش عمار ياسر را گرفتند و او را سخت شكنجه دادند تا اينكه او بموافقت با آنان 

رفت و  صخواستند بر زبان آورد سپس پيش پيامبر چه از او ميز آنانزديك شد و بعضي 
موافقت   : دلت چطور بود آيا دردل نيز با آنان گفت  صشكوه حال خود نمود، پيامبر

  : اشكالي ندارد. گفت صبود. پيامبر: دلم بر ايمان استوار  گفت ؟ عمار داشتيي



  2291     قضاوت در اسالم
  

  

كن ولي تنها  يز با آنان موافقتاي تكرار شد تو ن هرگاه چنين صحنه« »إن عادوا فعد«
عمار تحت اكراه و  است كهكرده  . بيهقي با تفصيل بيشتري آن را ذكر» زباني نه قلبي
كرد و پيش  كرد و آنها را بخير ياد  داد و از بتهاي آنان تعريف دشنام صاجبار به پيامبر

دشنام دادم و  رفت و گفت اي رسول اهللا مرا بحال خود نگذاشتند تا اينكه ترا صپيامبر
ا آنان ؟ يعني در دل نيز ب يابي : دلترا چگونه مي گفت صخدايانشان را بنيكي ستودم پيامبر

إن عادوا «  فرمود: ص: قلبم مطمئن بايمان و بر آن استوار بود.. پيامبر گفت موافق بودي؟
كلمات و در اين وقت بود كه آيه فوق نازل شد. اگرچه اين آيه درباره تلفظ بكفر و  »فعد

  گيرد. همه انواع سخن را در برمي چيزي عام است و كفر آميز است ولي براي هر 
بوقت اكراه بذات پاك او كه اصل  است كهگفت: وقتيكه خداوند اجازه داده  قرطبي 

، علما تمام فروع شريعت  كفر ورزيد و آن را مورد مواخذه قرار نداده است شريعت است 
، اكراه پيش آيد مورد  يك از فروع شريعت مورد هر هرگاه دراند، پس  كرده را برآن حمل

نيز  صخبر روايت شده از پيامبر شود و حكمي برآن مترتب نيست و  مواخذه واقع نمي
و اين روايت اگرچه  »رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه« كند: آنرا تاييد مي

صحيح است و قاضي ابوبكر بن ليكن باتفاق علما معني آن  سندش صحيح نيست و
بقول ابوبكر اصيلي در  است كهگفته   ست و ابومحمد عبداهللاكرده ا بي چنين ذكر العر

، اگرچه بوقت  ، اسناد اين روايت صحيح است كتاب االقناع كتاب الفوائد و ابن المنذر در
 و ركه برشكنجه صب آنست آميز رخصت است ولي بهتر اكراه و اجبار نطق بكلمات كفر

 نشد همانگونه كفر  عزت دين تسليم شكيبائي نمود و عذاب و قتل را پذيرفت و بخاطر
اين شق را پذيرفتند و اين خود را  »سميه«گراميش   كه خود حضرت ياسر و بانوي

بهالكت انداختن نيست، بلكه مانند شهادت در جنگ و جهاد است و علما بدان تصريح 
 اندكه مسيلمه ن و عبدالرزاق در تفسيرش از معمر آوردهاند و ابن ابي شيبه از حس كرده 

:  گفت ؟ او گوئي باره محمد چه مي : در گفت كذاب دو مرد راگرفته بود، خطاب بيكي
.  : و تو نيز رسول اهللا هستي گفت ؟ گوئي باره من چه مي : در گفت . محمد رسول اهللا است

 . : رسول اهللا است گفت  ؟ گوئي ه ميباره محمد چ : تو در گفت كرد. بديگري  او را رها
كر هستم و سه بار اين سوال را تكرار كرد و او   : من گفت ؟  گوئي گفت درباره من چه مي
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دادند،  صكه مسيلمه او را بقتل رساند. خبر آن دو مرد را به پيامبر اين جواب را داد، 
حق را شكافته و بحق  كرده است و دومي  فرمود اولي از رخصت و اجازه خداوند استفاده

  عمل كرده گوارايش باد.
  اكراه بر انجام عمل

  شود: كه اكراه بر انجام عمل است بدو قسم تقسيم مي قسم دوم 
  . كرده است كه ضرورت، آن را مباح  ارتكاب عملي -1
  . ، آن را مباح نكرده است كه ضرورت ارتكاب عملي -2

گوشت خوك يا خوردن مال  ناول مانند اكراه بر شرب خمرو خوردن مردار يا خورد
گونه اشياء و امثال  . تناول و خوردن اين كرده است كه خداوند آن را حرام غير يا چيزي

اي نباشد، بنزد بعضي از  ، بلكه اگر براي نجات از آنها چاره آنها در حال اكراه مباح است
و  آن نباشد و موجب تساهل كسي در گردد، اگرضرري علما خوردن از آن واجب مي

ω+ گويد: انگاري و تفريط درحقوق الهي نگردد ، خداوند مي  سهل uρ (#θà) ù=è? ö/ä3ƒÏ‰ ÷ƒr' Î/ ’ n<Î) 

Ïπs3 è=öκ−J9 . و همچنين اگر كسي »بدست خود خود را بهالكت مياندازيد « .]١٩٥[البقرة:  _#$
 گردد گردد، برافطار در روز ماه رمضان يا نماز بغير از جهت قبله بخواند يا مجبور مجبور

كند و در  در حال اكراه چنين است كهحالل  كند، براي او  كه براي بت يا صليب سجده
  كند. حال سجده در قلبش به نيت خدا سجده 

 . قرطبي كردن مال  كردن و كتك زدن و زنا و تباه دوم مانند اكراه بر قتل غير يا مجروح 
ديد او حق ندارد كه گر : باجماع علما اگر كسي برگشتن ديگري مجبور گفته است

كند، بايد عذاب و شكنجه  ، از او هتك حرمت برگشتن او اقدام كند يا با زدن يا غير از آن
 را بپذيرد و بر تحمل آن شكيبا باشد و براي او حالل نيست ديگران را فداي نفس خويش

  كند. كند، بايد از خدا عافيت دنيا و آخرت را طلب
  گردد  است حد اجرا نمي كه مورد اكراه واقع شده بر كسي

اگر كسي را مجبور كردند كه مرتكب زنا شود، و او مرتكب زنا شد حد بر او اجرا 
. چون  شود و همچنين اگر زني را مجبور بارتكاب زنا كردند بر وي حدي نيست نمي
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قلم تكليف از « »إن اهللا تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه« : گفت صپيامبر
شوند،  مورد اكراه و اجبار واقع مي كه ت من در حال خطاء و اشتباه و فراموشي و وقتيام

ست ولي معني آن صحيح و مورد يصحيح ن . اگرچه سند اين خبر» برداشته شده است
است ابومحمد عبدالحق ذكر كرده  گفته و اتفاق همه علما است قاضي ابوبكر عربي چنين

» االقناع« و ابن المنذر در »الفوائد« به ابوبكر اصيلي درآن را  اسناد آن صحيح است و كه
  . ا. ه. نسبت داده است

كفرآميز رخصت است ولي بهتر آنست كه   اگرچه بوقت اكراه و اجبار نطق بكلمات
  كفر آميز نشد. كلمات  تسليم 

گويند اگركسي بر  مالك و شافعي و احمد و اسحاق و ابوثور و عطا و زهري مي
  گردد. رالمثل براي آن زن واجب ميمجبور شد بايد مهرالمثل او را بدهد و مهارتكاب زنا 



 

  لباس و پوشاك

خدا به انسان ارزاني داشته است خدا  است كهلباس و پوشاك از جمله نعمتهائي 

û+ گويد: Í_t6≈ tƒ tΠyŠ# u ô‰s% $ uΖø9 t“Ρ r& ö/ä3ø‹ n= tæ $U™$ t7Ï9 “Í‘≡uθ ãƒ öΝä3 Ï?≡u öθ y™ $W±„Í‘uρ ( â¨$ t7Ï9 uρ 3“uθ ø) −G9 $# y7Ï9≡sŒ 

×�ö�yz 4 š� Ï9≡sŒ ôÏΒ ÏM≈tƒ# u «! $# óΟ ßγ‾=yè s9 tβρ ã�©. ¤‹ tƒ ∩⊄∉∪_  :درستي اي فرزندان آدم ب « .]٢٦[األعراف
كه اندام شما را   ، كرديم ما لباسي براي شما فرو فرستاديم و شما را بساختن لباس هدايت

گاري و تقوي  ن لباس و جامه پرهيزپوشاند و مايه زينت و آراستگي شما است و ليك مي
  .»، شايد متذكر نعمتهاي او شوند ، اينها همه از آيات خدا است بهترين لباس است

+ فرمايد: كه لباس نيكو و زيبا و تميز باشد خداوند مي  شايسته است Í_t6≈tƒ tΠyŠ# u (#ρ ä‹ è{ 

ö/ä3tG t⊥ƒÎ— y‰ΖÏã Èe≅ ä. 7‰Éf ó¡ tΒ (#θ è=à2 uρ (#θ ç/ u�õ° $#uρ Ÿω uρ (# þθèù Î�ô£ è@ 4 …çµ ‾Ρ Î) Ÿω �=Ïtä† tÏù Î�ô£ ßϑø9 $# ∩⊂⊇∪ ö≅è% ôtΒ 

tΠ§� ym sπ oΨƒÎ— «!$# û ÉL©9 $# ylt� ÷z r&  Íν ÏŠ$ t7ÏèÏ9 ÏM≈ t6Íh‹©Ü9 $#uρ zÏΒ É− ø—Ìh�9 $# 4 ö≅ è% }‘ Ïδ t Ï% ©#Ï9 (#θ ãΖtΒ# u ’Îû Íο4θ uŠysø9 $# 

$ u‹÷Ρ ‘‰9$# Zπ |Á Ï9%s{ tΠöθtƒ Ïπ yϑ≈uŠÉ) ø9 $# 3 y7Ï9≡x‹ x. ã≅ Å_Áx çΡ ÏM≈tƒFψ$# 5Θöθ s)Ï9 tβθ çΗs> ôè tƒ ∩⊂⊄∪_  :32-31[األعراف[. 
مسجد و بهنگام نماز و  به  هنگام رفتن  اي فرزندان آدم زينت و جامه زينتي خود را به «

عبادت با خود داريد و بخوريد و بياشاميد و اسراف نكنيد كه خداوند مسرفان را دوست 
وزيهاي پاكيزه را كه براي بندگان خود آفريده و ر اكسي زينتهاي الهي ر دارد: بگو چه نمي

اگرچه  اند ( ايمان آورده است كهكساني  ؟ بگو اينها در زندگي دنيا براي كرده است  حرام
خواهد بود  ) در قيامت خالص و ويژه مومنان ديگران نيز با آنها مشاركت دارند ولي

  .»هيمد كه آگاهند شرح مي كساني اينچنين آيات خود را براي
 »اليدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر« : گفت صبروايت ابن مسعود پيامبر

: انسان  . مردي گفت»شود نمي  هركس باندازه يك ذره تكبر در قلبش باشد داخل بهشت «
كه جامه و لباسش نيكو و زيبا و كفشش نيكو باشد. آيا اينهم جزو تكبر  دوست دارد

بيگمان « »الكبر بطر الحق وغمط الناس .إن اهللا جميل يحب الجمال«گفت:  ص؟ پيامبر است
خداوند در همه چيز آراسته است و آراستگي را دوست دارد، و تكبر عبارت است از 

 است كه. و بروايت ترمذي آمده » گرفتن مردم  انكار حق و تحقير نمودن و ناديده
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النطافة، كريم يحب الكرم جواد  إن اهللا الطيب يحب الطيب، نظيف يحب« : گفت صپيامبر
براستي خداوند پاك است و پاكي و  « »فنيتكم وال تشبهوا باليهودأيحب الجود فنظفوا 

دارد و كريم  يدارد و نظيف و پاكيزه است و نظافت را دوست م پاكيزگي را دوست مي
است و كريمان را دوست دارد و بخشنده است و بخشندگان را دوست دارد پس حياط 

  . »كنيد و چون يهودان مباشيد و بدانان تشبه مكنيد هايتان را پاكيزه و نظيف نهخا
  حكم شرعي لباس

  . بعضي از لباس واجب و بعضي پسنديده و مندوب و بعضي حرام است
كند، واجب  كند و سرما و گرما و ضرر را دفع  كه ستر عورت  : لباسي اجب لباس و

كجاي عورتهاي  : اي رسول اهللا  گفتم كه كرده   . حكيم بن حزام از پدرش روايت است
  .؟ كساني بپوشانيم خويش را و از چه

 كه ، مگر از زنت و همسرت و كسي كن و بپوشان  فرمود عورت خويش را حفظ
:  گفتم اي رسول اهللا اگر قومي با هم مختلط و درهم بودند؟ گفت  ، شما است» ملك يمين«

: اگر در خلوت بوديم  گفتم ، كار را بكن د، اينكه كسي عورت ترا نبين اگر توانستي
كرد.  او شرم و حيا تر است باينكه از خداوند شايسته : خداوند كه هست و گفت  چطور؟

  بروايت احمد و ابوداود و ابن ماجه و ترمذي و تصحيح حاكم و تحسين ترمذي.
  لباس مندوب و پسنديده

آراستگي داشته باشد بروايت  زينت و است كه، لباسي  لباس مندوب و پسنديده
إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم « گفت: صابوالدرداء پيامبر

شما بر برادران  « »حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس فإن اهللا ال يحب الفحش وال التفحش
ش را آييد، پس زين و برگ خويش و جامه و لباس خوي شويد و فرود مي خويش وارد مي

، زينت مردم باشيد و برجسته و مشخص بنظر مردم  كنيد، تا اينكه همچون خال اصالح
. بروايت »دارد آييد، براستي خداوند قباحت و زشتي قول و فعل و شكل را دوست نمي

رفتم در حاليكه لباس و  ص: بحضور پيامبر گفت است كهابواالحوص از پدرش آمده 
:  گفتم  ؟ : چه نوع مالي گفت . : آري ؟ گفتم و مال دنيا داري: آيا ت گفت جامه حقيري داشتم 

كه خداوند  : حاال اسب و برده بمن ارزاني داشته است گفت گوسفند و خداوند شتر و
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بر تو ديده شود. بروايت و كرامت خداوند مالي بتو داده است الزم است كه اثر نعمت 
  ابوداود.

، بويژه بهنگام عبادت و در نمازجمعه و نماز  و آراستگي لباس و زينت متعادل و مباح
، تاكيد بيشتري دارد. بروايت محمد بن يحيي بن حبان  عيدها و در مجامع عمومي

بر  « »ثوبي مهنته ىجد أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سو ما على أحدكم إن و « : گفت صپيامبر
هاي كار و عادي  مهداشته باشيد، در روز جمعه دو جامه غير از جا شما باكي نيست اگر

  .»بپوشيد، يعني اينكار را بكنيد
  لباس حرام

اما لباس حرام براي مردان عبارت است از پوشيدن حرير و استعمال زيورآالت طالئي 
لباس مخصوص مردان را بپوشند.  است كه. و براي زنان نيز حرام  و لباس مخصوص زنان

  . ف حرام استشهرت و تفاخرو اسرا خالصه براي هركس جامه و لباس
  پوشيدن جامه حرير و نشستن برآن

بموجب مفاهيم صريح احاديث نبوي پوشيدن حرير و نشستن برحرير بنسبت مردان 
  اشند. اينك احاديثي در اين مورد:ب حرام مي

ال تلبسوا الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم « : گفت صبروايت عمر خطاب پيامبر -1
دنيا حرير بپوشد در  حرير مپوشيد زيرا هركس از مردان دراي مردان « »يلبسه في اآلخرة

  .»قيامت از پوشيدن جامه حرير محروم خواهد شد
كه جامه حرير استبرق را  عمر خطاب ديد است كهآمده  بروايت عبداهللا بن عمر -2

  : گفت آورد و صفروشند او آن را بحضور پيامبر مي
م آمدن هياتهاي نمايندگي اقوام و اعراب اي رسول اهللا آن را بخر و براي عيد و بهنگا

اي از آن در دنيا ندارد.  كه بهره كسي است   جامه: اين  گفت ص. پيامبر خود را بدان بياراي
اي ندارد. سپس عمر صبر كرد تا  كه در دنيا از آن بپوشد در قيامت از آن بهره كسي  يعني 
او فرستاد و عمر پيش  اي از ديبا براي جبه صپيامبر از آنگذشت و بعد  مدتي
اگر در دنيا آن را  است كهكسي  : اي رسول اهللا تو گفتي اين جامه گفت آمد و صپيامبر

:  گفت ص؟ پيامبر اي اي ندارد، سپس آن را براي من فرستاده بهره از آنبپوشد در قيامت 
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براي  كه آن را بفروشي و ام ، ليكن برايت فرستاده كه بپوشي ام  آن را برايت نفرستاده
  . كني جنيازهاي خود خر

كرد از اينكه در ظروف طال و نقره بنوشيم  ما را نهي ص: پيامبر گفت ه يمانفحذي -3
 پوشيدن جامه حريرو ديبا و نشستن بر كرد از همچنين ما مردان را نهي و چيزي بخوريم و

ين تضاي ا. بمق ما است از آنكافران است و در قيامت از آن : اين در دنيا  گفت آنها و
. )1(دانند احاديث جمهور علماء پوشيدن حرير و نشستن بر آن و گستردن آن را حرام مي

اين مطلب مورد اجماع علما است و قاضي از  است كهگفته  »البحر« بلكه مهدي دركتاب
  . كرده است جمله ابن عليه مباح بودن آن را نقل جماعتي از

  اند: به احاديث ذيل استدالل كردهو 
كه آن را پوشيد،  اهداء شده بود صروايت عقبه يك جامه حريري به پيامبرب -1

،  تن بيرون آورد و دور انداخت آن نماز خواند و برگشت و به سختي آن را از سپس در
اين نوع جامه براي پرهيزگاران « »ال ينبغي هذا للمتقين« : توگوئي از آن بدش آمد و گفت

  .» شايسته نيست
مخرمه و پدرش  ، كهرسيده بود صن مخرمه قباهائي براي پيامبربروايت مسور ب -2

بيرون آمد و  صرفتند، كه پيامبر صبراي اينكه چيزي از آنها بدانان برسد، نزد پيامبر
گفت اي مخرمه اين يكي را براي تو نگه داشتيم و  قباي حريري زربفتي پوشيده بود، و

  . ؟ از آن راضي استيا مخرمه : آ داد، و گفت زيبائيهاي آن را به وي نشان مي
ده كه پادشاه روم بوي هديه كر يك پالتوي حرير عالي را صبروايت انس پيامبر -3

 آمد صبنزد پيامبر آن را پوشيد و بود، پوشيد، سپس آن را براي جعفر فرستاد و جعفر
راي : آن را ب كنم گفت  گفت پس چكارش  كه بپوشي ام  : آن را بتو نداده گفت صكه پيامبر

  . دوست و برادرت نجاشي پادشاه حبشه بفرست

                                         
دانند  و ابن الماحشون مالكي و بعضي از شافعيه گستردن حرير و نشستن بر آن را جايز مي ابوحنيفه   - 1

  .است حدانند و اين مخالف احاديث صحي پوشيدن مي و نهي را متوجه
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بن عازب جامه حريري  از جمله انس و براء صبيش از بيست نفر از ياران پيامبر -4
  اند. پوشيده

اند در  گفته كنند پاسخ داده و كه بر تحريم آن داللت مي جمهور علما احاديثي را
اگر پوشيدنش براي متقيان  پس »أنه ال ينبغي هذا للمتقين« است كهحديث عقبه آمده 
  . نباشد به تحريم سزاوارتر است تا اباحتمناسب و شايسته 

كردار است و افعال در برابر  اند اينها افعال است و گفته  و درباره حديث مسور و انس
  ، مقاومتي ندارند. اقوال دال بر تحريم

ام شد و حديث پوشيد، سپس حر جامه حرير مي صبعالوه باتفاق علما در اول پيامبر
كه بوي هديه شده بود  قباي ديبائي را ص: پيامبر گفت است كهر نيز مشعر بدان جاب

گفتند اي رسول اهللا چه  پوشيد، سپس آن را از تن درآورد و براي عمر خطاب فرستاد و
گريان  كرد و عمر خطاب  منع از آنمرا  �گفت جبريل !! آوردي زود آن را از تن در

، مرا چه شده  اي رسول اهللا از چيزي بدت آمد و آن را بمن بخشيدي گفت آمد و پيش او
آن را بدو  كه عمر كه بفروشي ام  كه بپوشي بلكه بتو داده : آن را بتو ندادم گفت  ؟ است

  . هزار درهم فروخت
حجت  اند در سند حديث انس علي بن زيد بن جدعان وجود دارد، حديث او و گفته

اند، خز بوده نه حرير و خز از پشم و ابريشم يافته  پوشيده حابآنچه اص اند نيست و گفته
پوشيد و حاشيه  صكه پيامبر  كه آستر آن پوستين رسد : بنظر مي گفت  شود و خطابي مي

  آن از حرير بوده باشد.
گفت با توجه به مجموع احاديث دال بر تحريم و جواز، بنظر  : شوكاني راي شوكاني

،  براي مردان كراهت داشته باشد و در نيل االوطار گفته استكه پوشيدن حرير،  رسد مي
كردن آن در  و تقسيم صاين پوشيدن قباي حرير و ديبا از جانب پيامبر است كهممكن 

حديث تحريم بوده  كه اين پوشيدن پيش از  حديث نيست بين يارانش و اينكه چيزي در
كنند و   كراهت را حمل بركه احاديث تحريم  ، همگي موجب شوند ا بعد از آناست ي

كه اين را  جمله چيزهائي اند و از بدينوسيله بهمه ادله عمل شده است و با هم جمع شده
رسد كه  اند و بعيد بنظر مي كه بيست نفر از اصحاب آن را پوشيده كند، اينست تقويت مي
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كه  درس كنند، كه در شريعت حرام باشد. و بعيد بنظر مي بچيزي اقدام صاصحاب پيامبر
ساير اصحاب در برابر آنان سكوت كنند و حال آنكه از تحريم آن اطالع داشته باشند، 

  اند. ، همديگر را انكار كرده تر از اين براي كارهاي خيلي ساده است كهچون پيش آمده 
  اي مردان بوقت عذر و اندكي از آنمباح بودن حرير براي زنان و بر

گستردن حرير و  ن ولي براي زنان پوشيدن وبراي مردا اين بود حكم ديبا و حرير
حالل است و قسمت اندك از آن نيز  ديبا حالل است و بهنگام عذر براي مردان نيز

  اشكال ندارد.
هديه شده  صاي حريري برنگ و نقش پلنگ به پيامبر جامه است كهاز علي آمده  -1

ديد غضب و آثار خشم  كه مرا بود، آن را براي من فرستاد و من آن را پوشيدم و هنگامي
، بلكه برايت فرستادم تا آن  كه بپوشي  ، فرمود من آن را برايت نفرستادم در چهره وي ديدم
  كني و از آن روسري بسازند. را بين زنان تقسيم 

 ص، پيامبر بروايت انس چون بدن عبدالرحمن بن عوف و زبير، خارش داشت -2
  بدانان رخصت داد تا جامه حريري بپوشند.

، چون در هنگام عذر مقصود از آن رفاه و  ر كتاب الحجة البالغة آمده استد
  . ، بلكه براي مداوا و شفا است اشرافيگري نيست

از پوشيدن جامه حريري و پوشيدن حرير نهي كرد،  صبروايت عمرخطاب پيامبر -3
 كه در ت . در الحجه البالغه آمده اس مگر باندازه دو انگشت يا سه انگشت يا چهار انگشت

  اي نيازي باشد.شود و شايد بر آنصورت اسم لباس برآن اطالق نمي
  حرير مخلوط با غيبر خود

باره حرير و ديبا گفته شد، مربوط بحرير خالص بود و اما حرير  كه تا بحال در آنچه
، و اگر نيمه ياكمتر از  مخلوط اگر بيشترش حرير باشد بنزد شافعيه جامه آن حرام است

، لباس  گفته است  كل را دارد. نووي  . چون اكثريت حكم بود، حرام نيست ، حرير آن
  ، حرام نيست مگر اينكه وزن حرير بيشتر باشد. آن مختلط از حرير و غير

  كودكان پوشيدن حرير جايز است اي بر
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كودكان پسر را از حرير بسازند چون  كه جامه و لباس براي اولياي كودكان حرام است 
  دانند. اند و شافعيه آن را جايز مي كرده نهي از آناكثر فقهاء 
اند  كودكان را در روز عيد اگر از حرير باشد روا دانسته : ياران ما لباس  گفت نووي

توانند بپوشند  چون تكليفي بر آنان نيست و درباره اينكه آيا ساير فصول و ايام سال مي
  سن تمييز. سه وجهه هست جواز و حرمت و حرمت بعد از

  انگشتري طال و نقره براي مردان
بمذهب جمهور علما انگشتري طال براي مردان حرام است نه براي زنان و بدين 

  اند: حديث استدالل كرده
هفت چيز  از داد و ما را به هفت چيز دستور مي صگفت پيامبر  براء بن عازب -1

مهماني و ياري مظلوم كرد: ما را به تشييع جنازه و عيادت بيمار و اجابت دعوت ب نهي مي
داد و درروايت ديگري افشاء سالم و  ، دستور مي و وفاي بقسم و جواب سالم دادن

اي و انگشتر طال و لباس  نيز آمده است و از استعمال ظروف نقرهكننده   جواب عطسه
در و روپوش ديباي ضخيم و چا  - كتان مخلوط با حريرو استبرق  حرير و ديبا و لباس 

  كرد. نهي ، حريري زين
كه در نگين   اي داشته است انگشتري طال يا نقره صبروايت عبداهللا بن عمر پيامبر -2

كف دست او قرار داشت چون   طرف كنده بودند و نگينش در ن محمد رسول اهللا آ
: هرگز آن را  سازند، آن را دور انداخت و گفت ديدكه مردم از طال انگشتري مي صپيامبر

نقره ساخت و مردم نيز چنين كردند سپس آن  يك انگشتري ازكنم سپس  بدستم نمي
كردند  ابوبكر و بعد از او عمر و بعد از او عثمان در دست صيامبرانگشتري را بعد از پ

  .در نزد مسجد قباء افتاد» اريس« تا اينكه از دست عثمان در چاه
آورد  ردر دست يك مردي يك انگشتري طال ديد، آن را از دست او د صپيامبر -3

بيند و آنگاه آن را در دست  شما گل آتش دوزخ را مي زگفت يكي ا دور انداخت و و
  دهد!!. خود قرار مي

سود ببر  از آنرفت بدان مرد گفتند انگشتريت را بردار و  صپس از اينكه پيامبر
  . دارم ر انداخته است هرگز برنميدو صگفت نخير بخداي سوگند چيزي راكه پيامبر
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ناث من أمتي أحل الذهب والحرير لإل« : گفت صابوموسي اشعري پيامبربروايت  -4
استعمال طال و حرير براي زنان امت من حالل شده و برمردان حرام « »وحرم على ذكورها

  .»گرديده است
، چون در سند آن سعيد بن ابي هند وجود  اند اين حديث قوي نيست گفته محدثون 

  . ه و از او نشنيده استدارد و او ابوموسي اشعري را نديد
مرا از پوشيدن انگشتري  ص: پيامبر گفت اند كه  مسلم و ديگران از علي نقل كرده -5

سجود و از پوشيدن  ركوع و كتان مخلوط با حرير و از قرائت آيات قرآن در  طال و لباس
 جمهور صحابه و تابعين و فقها پوشيدن لباس قرمز -است كرده  جامه قرمز زعفراني نهي

اند امام احمد آن را مكروه دانسته است اين بود داليل جمهور براي تحريم  را جايز دانسته
گفته است اگر بعضي از آن طال باشد و  استعمال انگشتري طال براي مردان و نووي 

  . و گروهي از علما انگشتري طال را براي مردان مكروه به بعضي نقره باز هم حرام است
  اند. هكراهت تنزيهي دانست

از جمله سعد بن ابي وقاص و طلحه بن عبيداهللا و صهيب  صجماعتي از ياران پيامبر
اند كه  كرده اند شايد گمان  و حذيفه و جابر بن سمره و براء بن عازب انگشتري طال داشته

  . يهي استكراهت تنز  اين نهي براي

  ظروف طال و نقره

تنها ساختن  )1(ن و زنان حرام استخوردن و نوشيدن در ظروف طال و نقره براي مردا
. و خوردن و  آالت و زيور زنان از طال و نقره براي تجمل و زيبائي حالل است زينت

  الل نكرده است بدليل احاديث زير:گونه ظروف را خداوند برايشان ح اين نوشيدن در

                                         
دار از طال و نقره نيز حرام است اگر بتوان اين روكش را جدا كرد و اگر روكش  ظروف روكش در  - 1

  .اي باشدكه نشود آن را جدا كرد حرام است بگونه
استعمال اين  قهاء كه برخي از ف ...» إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب أو الفضة « مسلم: بروايت

و ترك آنها  براي مجرد پارسائي   اند اين احاديث . و گفته نه حرام دانند گونه ظروف را مكروه مي
به تبعيت  از فقهاء   كند. جماعتي اين سخن را رد مي ام سلمه   ، ولي تهديد و وعيد درحديث است
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سوا ال تلب« : گفت كه مي  شنيدم صگفت از پيامبر كه بروايت از حذيفه آمده است  -1
الحرير وال الديباج وال تشربوا في آنية الذهب والفضة، وال تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا 

نقره ننوشيد و در  و ظروف طال در لباس حرير و ديبا مپوشيد و « »ولكم في اآلخرة
كافران و در قيامت از آن شما  اي نخويد اين ظروف در دنيا از آن  هاي طالئي و نقره كاسه

  .» ستا
في بطنه  ي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجرإن الذ« : گفت صبروايت ام سلمه پيامبر -2

ريزد  شكم خود مي نوشد اوآتش دوزخ را در كه در ظروف نقرگين مي آنكس « »نار جهنم
  .»شود و موجب عذاب مي

  و نقره ساختن ظروف از اشياء قيمتي ديگر از طال
، چون اصل در  تر از طال و نقره جايز است نقيمتساختن ظروف از جواهر قيمتي گرا

  . اشياء حالل بودن است و دليل بر تحريم آنها وارد نشده است
  آالت بيني از طال ن دندان و زينتساخت

. ترمذي بروايت از  آالت بيني ازطال بوقت نياز جايز است ساختن دندان و زينت
ب ديد، يك بيني براي خود از بيني من آسي »كالب« در جنگ« : گفت عرفجه بن اسعد

مرا امر كرد كه يك بيني از طال براي خودم  صگرفت و پيامبر كه بوي   نقره ساختم
  .»بسازم

                                                                                                         
مسلم  رااند. و محققان آن  ، ديگر استعماالت اين ظروف را نيز حرام كرده خوردن و نوشيدن 

بر شما باد كه يا  ( »عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبا« : داود آمده است اند و در حديث احمد و ابي ندانسته
كند و در كتاب. فتح  . كه تاييد مذهب محققين را مي بازي كنيد و اسباب بازي از آن بسازيد) نقره 
ت طال و نقره حرام  خوردن و نوشيدن در ابزار و آالغير  كه . آمده است كه حقيقت آنست العالم

است بغير خود،  صو ادعاي اجماع صحيح نيست و اين از شوم بودن تبديل الفاظ پيامبر نيست 
را  نگفته است كه عبارات نبوي را ترك كرده و خود چيزي گفته و آ  چون تنها از اكل وشرب سخن

  اند. ه. تعميم داده
اند اشكالي  گفته  ساختن اينگونه ظروف بدون استعمال ممنوع است و گروهياند  فقهاء گفته جمهور
  ندارد.
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كه دندانهاي خود را با طال  ،  گويد از بيش از يك نفر از علما روايت شده است ترمذي 
و انصار  اند. بروايت نسائي معاويه در محضر مجمعي از مهاجرين محكم و نگه داشته

. و  از پوشيدن حرير نهي كرد؟ گفتند: بخداي شنيديم صدانيد كه پيامبر : آيا مي گفت
گفتند   كرد؟  هاي كوچك چون دندان نهي : آيا از پوشيدن و استعمال طال نيز جز قطعه گفت

  . بخداي شنيديم

  تشبه زنان بمردان

و  جدا باشد، طبيعت و سرشت زن از سرشت مرد ممتاز و است كهاسالم خواسته 
  كامل اين سرشت باشد.  صورت ظاهري و مظهر هر زني نماي

كرده است از اينكه  ، پس هردو را نهي كه براي مرد نيز چنين خواسته است همانگونه
، خواه در لباس  همديگر تقليد نمايند و اين تشبه حرام است از بهمديگر تشبه نمايند و 

لعنت كرد «: صد. بروايت ابن عباس پيامبرپوشيدن يا حركات ظاهري يا غير آن باش
آورند و بدانان تشبه  گفتار و كرشمه و ناز اداي زنان درمي مرداني را كه در رفتار و

كردار و احوال خود، اداي  گفتار و نمايند و همچنين زناني را كه در هيات ظاهري و مي
  .»نمايند آورند و بدانان تشبه مي مردان را درمي
كه  پوشد و زني را كرد مردي را كه لباس زنان مي  نتلع صپيامبر گفت: ابوهريره 

  پوشد. لباس مردان مي
  لباس شهرت و تفاخر و تكبر

گردد حرام   كه موجب شهرت خاصي  چيزي كند و هر كه شخصي را مشهور مي  لباسي
  است بدليل احاديث زير:

ألبسه اهللا ثوب مذلة  من لبس ثوب شهرة في الدنيا« : گفت صبروايت ابن عمر پيامبر -1
مت  هركس لباس شهرت دنيائي و براي تفاخر دنيايي بپوشد خداوند در قيا « »يوم القيامة

  .»پوشاند لباس خواري بوي مي
خداوند با نظر مرحمت  « »ال ينظر اهللا إلى من جر ثوبه خيالء« : گفته است باز او -2

  .»بر و طغيان بپوشدنگرد كه لباس تفاخر و تك بكسي نمي
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 : گفت صپيامبر است كهبروايت عمرو بن شعيب از پدرش و از جدش آمده  -3
بخور و بياشام و بپوش و صدقه و  « »كل واشرب والبس وتصدق في غير سوف وال مخيلة«

  .»كاري تكبر و تفاخر پيش مگير كن و اسراف پيشه مكن و در هيچ احسان 

  نهي از پيوند موي زدن زنان

: يا رسول اهللا من دختري دارم كه  گفت آمد و صزني پيش پيامبر:  گفت ابوهريره    -1
توانم موي او را با  شود و موي سرش در اثر بيماري حصبه ريخته است آيا مي عروس مي

لعن اهللا الواصلة « : گفت ص؟ پيامبر گيس برايش بسازم  موي خود پيوند بزنم و كاله
زند و  كند زني را كه موي را پيوند مي  خداوند لعنت« »والمستوصلة والواشمة والمستوشمة

پذيرد و طالب آن  كند زني را كه آن را مي  كند و لعنت كسي را بديگري وصل مي  موي
راكه خال كوبي را روي بدن  كند و زني كوبي مي كند زني راكه خال است و خداوند لعنت

  .»پذيرد و طالب آنست خود مي
المستوشمات لعن اهللا الواشمات و « فت:گ صبروايت عبداهللا بن مسعود پيامبر -2

خداوند لعنت كرده است « »، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق اهللاوالنامصات والمتنمصات
كه موي صورت را با  كوبي را طالبند و زناني را گويند و خال  كه خال مي زناني را

تركيب طبيعي كه بمنظور زيبائي  كه طالب آنند و زناني را كند و زناني اي مي وسيله
. اين روايت ابن مسعود »دهند زنند و خلقت خدا را تغيير مي دندانهاي خود را بهم مي

خواند رسيد و نام او ام يعقوب بود. آن زن پيش  بسمع زني از بني اسيد كه قرآن مي
  . و عصباني شد. گفت عبداهللا رفت و با وي سخن

كرده است و اين مطلب  را لعنتاو  صگفت چرا لعنت نكنم زني راكه پيامبر عبداهللا 
كه در بين اين دو لوح جلد قرار دارد  : من تمام قرآن را گفت  . آن زن هست قرآن نيز در

گفت  . آن را خوانده بودي آن را يافته بودي : اگر گفت . عبداهللا ام را نيافته ام و آن خوانده

$!+ گويد: خداوند مي tΒuρ ãΝä39s?# u ãΑθ ß™§�9 $# çνρ ä‹ ã‚ sù $ tΒuρ öΝä39pκtΞ çµ÷Ψ tã (#θßγtFΡ $$ sù_  :7[الحشر[. 
كرد پرهيز   كه شما را منع چهاز آنكنيد و  براي شما آورد بدان عمل صآنچه كه پيامبر «

  .»كنيد
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كندن و  كه از موي  شنيدم ص: از پيامبر گفت است كهباز هم از او روايت شده  -3
مداوا و فرموده است مگر بجهت  ، نهي كوبي كردن و موي وصلت زدن و خال دندان تنگ

  بخاطر پرهيز از بيماري.
: پيوند زدن موي حرام است چون لعنت براي چيزي كه  در نيل االوطار گفته است

:  . او گفت مورد اختيار ما است است كهگفت ظاهر چنين  آيد. نووي حرام نباشد نمي
ا موي آدمي پيوند بزند بدون اند اگر موي خود را ب گفته اند و ياران ما آن را تفصيل داده

، خواه موي زن يا موي مرد و خواه موي محرم و شوهرباشد يا موي  خالف حرام است
آنها، اين عمل حرام است بجهت مفهوم عام داليل آن و چون انتفاع بموي انسان و  غير

، چون انسان كرامت دارد و موي و ناخن و ديگر اندامهايش  ديگر اجزايش حرام است
  گردد. يدفن م

آن موي نجس باشد مانند  آدمي پيوند بزند، اگر و اگر زن موي خود را با موي غير
گوشت نيست و هنوز  ، و حالل گوشتش خوردني نيست كه موي مردار يا موي حيواني 

. و  ، بخاطر همان حديث ، باز حرام است اين موي از او جدا شده است ، كه زنده است
  آن عمد دارد و خواه زنان و مردان در نماز و غيرآن و دركند  چون چيزنجسي راحمل مي

  كرده باشند يا خير. زنند ازدواج  كه موي پيوند مي
موي ازغير آدمي و طاهر و پاك باشد اگر همسر و ارباب نداشته باشد باز  اگر  و اما 

  : شوهر و سيد و مولي داشته باشد سه وجه است حرام است و اگر
 ر مفهوم حديث جايز نيست دوم اينكه جايز است و اصح آنستاول اينكه برابر ظاه

. اما پيوند موي بغير از  . ا.ه اال حرام است كه با اجازه شوهر و سيد و مولي جايز است و
آن را جايز   ليثموي آدمي مانند حرير و پشم و پنبه و امثال آن سعيد بن جبيرو احمد و 

كه شباهتي به  ارهاي رنگي حرير و غير آن اند. قاضي عياض گفته است دوختن ت دانسته
و ارتباط به پيوند موي ندارد و معني پيوند موي شامل آن   موي ندارد مورد نهي نيست

گفته شد  كه  راي زيبائي و آراستگي است همانطوركه پيوند موي بدانگونه شود بلكه ب نمي
مگر اينكه بر ريش و حرام است ازاله موي و كندن آن نيز از صورت براي زن حرام است 

است كندن و ازاله آن حرام نيست بلكه پسنديده و مستحب  سبيلش موي روييده باشد كه 
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كردن دندانها تا پيري خود را چون جوانان  اند. و تنگ نووي و غير او آن را ذكر كرده كه
  بر فاعل و مفعول هر دو حرام است.جلوه دهد 

 از آنه اين حرمت وقتي است كه مقصود ك صاحب نيل االوطار گفته است ظاهر آنست
 كه در آنصورت حرام نيست و ظاهر حديث زيبائي ساختن باشد نه معالجه دردي و علتي 

كه برآن آفريده   تغيير هيچ اندامي از صفتي  كه  آنست »المغيرات خلق اهللا« گويد: كه مي
  . شده است جايز نيست

زنان صفتي   كه جايز نيست كند ت ميگفته است اين حديث بر آن دالل ابوجعفر طبري 
، آن را تغيير دهند و بدينوسيله خود را  كردن كم كردن يا اند با زياد كه برآن آفريده شده را

كه اگر دندان زائدي داشته باشند  براي شوهرشان يا ديگري زيبا و آرايش دهند، همانگونه 
. و همچنين  وندي استقطع يا كندن وكشيدن جائز نيست چون تغيير صنع و خلقت خدا

كنند. قاضي  اگر دندانهاي بلندي داشته باشند و بخواهند اطراف آنها را ببرند و كوتاهشان
 آن صورت فته است مگر اينكه اين زوائد درد آور و زيان آور باشندكه در گ عياض

و رسدكه اين مباحث چندان استحكام ندارد  . بنظر مي كشيدن و قطع آنها اشكال ندارد. ا.ه
گيري فقها ناشي شده است و زيبائي اگر  تغيير در آفرينش الهي نيست و بيشتر از سخت

  نباشد نبايد اشكالي داشته باشد. بمنظور فريب

  كشيدن  تصوير و عكس

كه از   . احاديث صحيح و صريح داريم تصوير كشيدن و ساختن مجسمه حرام است
كنند. خواه آن ذي روح  نهي مي كه روح داشته باشد ها و تصوير چيزي  ساختن مجسمه

  انسان يا حيوان يا پرنده باشد:
من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ « : گفت صبروايت ابن عباس پيامبر -1

قيامت او را مكلف  دنيا در كس چيزي را تصوير بكشد در هر « »فيها الروح وليس بنافخ
تواند در آن روح بدمد.پس عذاب  نمي ت كهاسآن روح بدمد و بديهي  كه در كرد خواهند

  .»بيند مي
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إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون « : روايت شده است صاز پيامبر -2
  .»بينند ترين عذاب را مي براستي تصويرگران در روز قيامت سخت « »هذه الصور

اينگونه تصاوير : من  گفت مردي نزد ابن عباس آمد و است كهكرده  مسلم روايت -3
: به من نزديك شو، او  گفت سازم ابن عباس كشم و در آنها هنر خويش را آشكار مي را مي

كه عبداهللا دست خود را روي سر او  تر شد گفت نزديكتر بيا و او نزديك نزديك شد سپس
كل « : گفت كه مي  شنيدم صكرد كه از پيامبر  : ترا از چيزي خبر خواهم قرار داد و گفت

كاسي و هر مصور و ع « »ور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فتعذبه في جهنممص
كشيده است نفوسي را بر وي   نقاشي و تصويرگري در دوزخ است بتعداد تصاوير كه

گفت اگر ناچار از تصويرگري هستي  . و»كنند گمارند كه او را در دوزخ عذاب مي مي
  يد.كه جان ندارند بكش درختان و چيزهائي

كدام   : گفت اي بود و اه جنازههمر ص: پيامبر گفت است كهاز علي روايت شده  -4
كه برجسته  كه در آنجا هر بتي را كه ديد بشكند وهر قبري ديد رود يك از شما بمدينه مي

: من اي رسول  گفت  ؟ مرديه كندتصويري ديد آن را آلود كند و هر  بود با خاك مساوي
: اي رسول اهللا در آنجا  دينه ترسيدند و آن مرد رفت و برگشت وگفت: مردم م گفت . اهللا

كردم و هر  ام وهمه را شكستم و همه قبرها را با خاك مساوي هيچ بتي برجاي نگذاشته
اين ببعد چنين  : هركس از گفت صاش كردم سپس پيامبر كه ديدم آلوده صورتي را

. احمد آن  كفر ورزيده است  و بدانگيرد او شريعت محمد را قبول ندارد  صنعتي را پيش
  . كرده است اسناد حسن روايت را با
  باح بودن تصوير عروسك اطفالم

است بدليل  عروسكهاي اطفال از اين مستثني است و ساختن و فروش آنها جايز
  احاديث زير:

: با عروسكهاي داراي تصاوير با دختران بازي  گفت است كهاز عايشه روايت شده  -1
آمد درحاليكه دختران پيش من  نزد من مي صكه پيامبر آمد و چه بسا پيش مي كردم مي

بيرون  صرفتند و چون پيامبر شدند آنان بيرون مي وارد مي صكه چون پيامبر بودند
  شدند. رفت آنان داخل مي مي
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گشت  از غزوه تبوك يا خيبر برمي صپيامبر است كهباز هم از ايشان روايت شده  -2
كه روي  و در حاليكه چند عروسك كه داراي تصاوير دختران بودند و بنزد او رفت

: اين چيست  گفت صاي بودند و برروي آن پرده بود و باد آن را كنار زد و پيامبر طاقچه
  ؟. اي عايشه
: اينان دختران من هستند. درميان آنها تصوير اسبي ديد كه دوبال داشت از سنگ  گفتم

: اين چيست كه روي او  . و گفت : اسب است گفتم  ن آنها؟: اين چيست در ميا گفت  نازك
اي كه سليمان  : مگر نشنيده دار؟ عايشه گفت : اسب بال . گفت : بالهاي او است ؟ گفتم است

دندانهاي بزرگ او آنقدر خنديد كه  ص: پيامبر گفت . عايشه  اسب بالدار داشت
  پديدارگرديد.

  از تصاوير در خانه نهي شده است
 ، نگهداري آنها و نهادن آنها در ها و تصاوير حرام است كه ساختن مجسمه ونه همانگ

  .كه آنها را شكست تا اينكه برصورت مجسمه نمانند خانه نيز حرام است و واجب است 
گذاشت  كه تصاوير صليب داشت در خانه نمي چيزي را صبروايت بخاري پيامبر -1

  كرد.  خراب مي زد و تصوير را مگر اينكه آنها را بهم مي
 »إن المالئكة ال تدخل بيتا فيه تماثيل« : گفت صروايت شده است كه پيامبر -2

. خالصه پيكر سازي و »شوند كه مجسمه داشته باشد وارد نمي اي فرشتگان بخانه «
  . نظر مردم مقدس باشند حرام است كه در پيكرتراشي بويژه براي اشخاصي

  سايه ندارند تصاويري كه 
بصورت مجسمه درآمده و سايه  است كهگذشت تصاويري   كه  ز تصاويريمقصود ا

كه سايه ندارند مانند نقوش روي ديوار و نقوش روي ورق آهن و  دارند ولي تصاويري
شيشه و امثال آن و تصاويرروي لباس و پرده و عكسهاي برقي و فتوگرافي همه آنها جايز 

  سپس مورد رخصت واقع شدند.بودند  باشند كه اينها همه در اول ممنوع مي
 است كهحضرت عايشه ذكركرده  است كهكند چيزي  كه داللت بر منع آنها مي و آنچه

كه روي طاقچه   هائي منقوش اي روي مجسمه برمن وارد شد و من پرده ص: پيامبر گفت
 كرد و اش تغيير كرد و رنگ چهره اش آن را ديد پاره صكشيده بودم چون پيامبر بودند،
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كشند در روز قيامت نزد خدا  شبيه بمخلوق خدا مي كه تصاوير كساني  ي عايشهگفت ا
  . هند داشتترين عذاب خوا سخت

كه بر  . و آنچه يك بالش يا دو بالش ساختيم از آنكرديم و  : آن را پاره گفت عايشه
كند روايت يسر بن سعيد از زيد بن خالد از ابي طلحه و  رخصت و جواز داللت مي

  باشد: عايشه مي
إن المالئكة ال تدخل بيتا فيه « : گفت است كهده كر روايت  صابوطلحه از پيامبر -1
  .»شوند كه تصوير در آن باشد وارد نمي اي فرشتگان بخانه « »الصور

كه بر در او پرده  زيد كسالت داشت و ما بعيادت او رفتيم و ديديم از آنگفت بعد  يسر
 صكه او پسر زن پيامبر . من به عبيداهللا داشت كه در آن تصاويري وجود نازكي بود
  ؟ عبيداهللا گفتم مگر درباره تصاوير آن حديث را برايمان نقل نكردي روز اول ميمونه بود

  روي پارچه نوشته و رسم شده باشد.گفت مگر تصاويري كه   كه  : مگر نشنيدي گفت
  اي در آن  ه تصوير پرندهك  : ما پرده نازكي داشتيم گفت  كه  از عايشه روايت شده -2

داشت و پيش روي  قرار شد اين تصوير درجلوي او وجود داشت و هركس وارد مي
آن را تغيير ده  « »حولي هذا، فإني كلما دخلت قرأيته ذكرت الدنيا« : گفت صاو بود. پيامبر

  .» افتم بينم بياد دنيا مي شوم وآن را مي چون من هر وقت داخل مي
  بود، دستور پاره كه حرام نيست چون اگر سرانجام حرام مي آنستاين حديث دليل بر 

كرد سپس  داد و بمجرد تغيير جهت دادن آن اكتفا نمي كردن و برداشتن آن را مي
: علت تغيير جهت دادن آن يادآوري دنيا است و طحاوي از پيشوايان  گفت صپيامبر

ت از همه تصاوير حتي آنها كه شارع در نخس« : گفته است كرده و حنفي نيز اين را تاييد
هنوز عبادت تصاوير  كرد چون مردم تازه مسلمان بودند و بصورت نوشته بودند نهي مي

كرد، سپس بعد از اينكه اين نهي ثابت  را بخاطر داشتند، پس بكلي از همه آنها نهي مي
ت شد و جا افتاد تصاويري راكه بصورت رقم و ترسيم بود، مباح كرد، چون ضرورت داش

رود، كه جاهالن تصاوير كسبي را  كرد، چون ديگر خوف آن نمي كسب آن را هم مباح و
  كنند. تعظيم 
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:  گفت . ابن حزم اي نهي بحال خود ماند ا. ه و براي تصاوير غير كسبي و غيرحرفه
. تصوير حرام  كودكان عروسكهاي تصاويري جايز است و براي غيرآنها حالل نيست  براي

كه بصورت نوشته است سپس  عروسكها يا رسم شده روي لباساست مگر تصاوير
  . كرده است بحديث زيد بن خالد منقول از ابوطلحه انصاري اشاره



 

  مسابقه

گاهي مستحب يا مباح است بستگي   مسابقه كه از ورزشهاي پسنديده است و مشروع
  به نيت و قصد از آن دارد.

كه در تيراندازي و اسلحه و اسب  گونهشود، همان مسابقه با دو بين اشخاص برگزار مي
شود، درباره مسابقه دو اشخاص ثابت  سواري و قاطر سواري و خر سواري برگزار مي

گرفتم و   كه از او پيشي مسابقه دو كرديم ص: با پيامبر گفت كه حضرت عايشه شده
اندازي . درباره مسابقه تير تم اين يكي بدان يكيگف گرفت،  چون چاق شدم او از من پيشي

ρ#)+ گويد: ها و نيزه پراني و غير آن خداوند مي و انواع اسلحه ‘‰Ïãr& uρ Νßγs9 $̈Β Ο çF÷èsÜ tG ó™$# ÏiΒ 

;ο§θ è% ∅ÏΒuρ ÅÞ$ t/ Íh‘ È≅ ø‹y⇐ ø9 توانيد  كه مي براي مبارزه با دشمن هر نيروئي « .]60[األنفال:  _......#$
  .»... يدهم دآزموده و تعلي كار  مهياكنيد و از جمله اسبان نيكوي

كه برمنبر اين آيه را  شنيدم ص: از پيامبر گفت كه  عقبه بن عامر روايت شده از -1

ρ#)+ خواند: مي ‘‰Ïã r&uρ Νßγs9 $̈Β Ο çF÷èsÜ tG ó™$# ÏiΒ ;ο §θ è%_  :أال إن القوة الرمي. أال إن « .]60[األنفال
كنيد. هان مراد از قوت  هيد براي مقابله با دشمنان آماداي راكه مي توان هر قوه « »القوة الرمي

  .»تيراندازي است هان مراد از قوت تيراندازي است هان مراد از قوت تيراندازي است
بر شما باد كه تيراندازي  « »عليكم بالرمي فإنه من خير لهوكم« گويد: مي صپيامبر -2

  .»كنيد و ياد بگيريد كه بهترين بازي و سرگرمي شما است
رام إال ثالثة: مالعبة الرجل أهله، ورميه عن قوسه، وتأديبه كل لعب ح« فرمايد: و مي -3
: بازي مرد با زنش و تيراندازي با  سه نوع بازي نوع بازي حرام است مگر هر « »فرسه

جانداري  است كه. و در تيراندازي حرام » كردن آن  كمان و تربيت و تمرين با اسب و رام
كرده بودند   ي را ديدكه مرغي را هدف و نشانهنشانه قرارداده شود. عبداهللا بن عمر جماعت

كه جانداري را هدف و نشانه تيراندازي قرار دهد. و  كرد كسي را  لعنت صگفت: پيامبر
  : مسابقه بين حيوانات و با آنها در احاديث آمده است

مسابقه « »ال في خف أو نصل أو حافرإال سبق « : گفت صبروايت ابوهريره پيامبر -1
  .»باشد ر سواري و تيراندازي و اسب سواري ميتنها در شت
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 »حفياء« با اسبان تربيت شده و مهيا شده براي مسابقه در ص: پيامبر گفت ابن عمر -2
بود و بين اسبان تربيت » لوداع ثنيه ا« ابقه برگزاركرد و مسافت مسابقهبيرون مدينه مس

» مسجد بني زريق« بود تا» وداعثنيه ال« مسافت از ، كهنشده و عادي نيز مسابقه برقرار كرد
  .»كنندگان بود و خود ابن عمر جزو مسابقه

تا » حفياء« مسافت است كه. بخاري بقول سفيان افزوده  اين روايت متفق عليه است
  زريق يك ميل است. ثنيه الوداع پنج ميل يا شش ميل است و از ثنيه الوداع تا مسجد بني

  گرو در مسابقه و وجه المسابقه
گرو و رهن و وجه المسابقه باجماع علما جايزاست اما مسابقه با رهن و   ه بدونمسابق

  : گرو و تعيين وجه المسابقه در صورتهاي زير جايز است
او باشد جايزاست مانند اينكه  از طرف حاكم يا غير مسابقه اگر گرفتن مال در -1

فتاد آنقدر مال داشته جلوا گرفت و گرفت و پيشي كنندگان بگويند هركس سبقت  بمسابقه 
  باشد.
گرفتي آن  من پيشي كنندگان مالي را بگذارد و بگويد اگر از مسابقه يا اينكه يكي از -2

و من نيز چيزي از تو  گرفتم تو چيزي برمن نداري تو باشد و اگر از تو سبقت مال از
  خواهم. نمي
كننده تعيين   ابقهكننده يا چند نفر مس مال وجه المسابقه از طرف دو نفر مسابقه -3

گرفت از آن دو نفر يا آن   آن نفر سبقت گذارندكه اگر كسي مسابقه مي شود و آنان با مي
او است و اگر از آنان سبقت نگرفت بلكه از او سبقت  از آن، آن مال تعيين شده  جماعت

  دهد. گيرند و غرامتي نمي گرفتند، چيزي از او نمي 
گذاشتي  شرط بندي و گرو و مسابقه مي صپيامبر از انس سوال شد آيا شما در زمان

  .كرد؟ شرط بندي مي صيا خير؟ آيا پيامبر
ناميدند  مي» سبحه« كه آن را براسبي شرط بست ص. بخداي سوگند پيامبر گفت آري

  و خوشحال شد و اظهار تعجب نمود. كه از مردم سبقت جست
  كه مسابقه و گرو بندي در آنها حرام است صورتهايي 
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كه هركس  بندي و گرو گذاشتن و مسابقه جايز نيست اگر بدينشكل باشدشرط 
گرفتند و باخت  گرفت و برنده شد، وجه المسابقه را بگيرد و اگر از او سبقت سبقت

بوي بدهد، چون  ، كهكرده بود كه رفيقش تعيين چيزي و غرامتي از او بگيرند، آن اندازه 
  باشد. رام ميت كه حاساين نوع مراهنه و مسابقه قماري 

فأما فرس  .نسان وفرس للشيطانالخيل ثالثة: فرس للرحمن وفرس لإل« : گفت صپيامبر
 الرحمن فالذي يرتبط في سبيل اهللا فعلفه وروثه وبوله، (وذكر...) ما شاء اهللا وأما فرس الشيطان:

فهي ستر من  نسان: فالذي يرتبطه االنسان يلتمس بطنهاوأما فرس اإل. فالذي يقامر أو يراهن عليه
براي جهاد درراه خدا مورد استفاده قرار  است كهدا خ از آناسبها سه نوعند يكي  « »الفقر
 است كهگيرد و همه اعمال و كردارش براي صاحبش ثواب و خير دارد و يكي اسبي  مي

گيرد و يكي اسبي  بر آن قمار و مراهنه و شرط بندي صورت مي است كهبراي شيطان 
دارد و پوششي است از  انسان آن را ،بخاطر زاييدن نگه مي است كه نسان از آن ا است كه

  .» فقر و تنگ دستي
  در مسابقه اسب دواني نبايد جلب و جنب باشد

ال جلب وال « : گفت اند كه كرده   روايت صصاحبان سنن از عمران بن حصين از پيامبر
. جلب »لب و جنب باشدمسابقه و شرط بندي اسب دواني نبايد ج در« »جنب في الرهان

كسي را درپي اسب قرا ردهد تا آن را برسرعت سير تشويق كند و برانگيزد و  كه   آنست
كه اگر اولي خسته شد سوار آن  داشته باشد  كه اسب يدكي و جنيبت همراه  جنب آنست

كسي را بر جاي بگذارد در  كه در پيرامون اسب : جلب آنست گفته است شود. ابن اويس 
  تا سبقت را برايش احراز كند. ميدان

كه اسب سوار به وسيله آن خودش را نگه  كنار اسب باشد كه اسبي در : آنست و جنب
  دارد تا مسابقه را ببرد و بهدف برسد.

اي را بصورت جنيبت با خود داشته  كه سواراسب برهنه  : جنب آنست ابوعبيد گفت
يان ميدان نزديك شد بر آن اسب آن سوار نيست همينكه بهدف و پا كسي بر  كه باشد

  مسابقه را ببرد.  كمتر خسته است و در نتيجه برهنه بجهد چون آن 
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  اذيت و آزار حيوان

بيش از توانش بر آن حمل  است كهاذيت و آزار حيوان حرام است و همچنين حرام 
ت آن را توانس ، بر آن بار نهاد و نمي كسي بيش از اندازه طاقت حيوان نمود و بار كرد، اگر

حيوان دوشيدني و شيرده باشد و بچه  كند. اگر كار منع ببرد، حاكم حق دارد او را از آن
ال ضرر « اش ضرر نرساند، چون قاعده كه ببچه شير دوشيد مگر بقدري از آن، نبايد  داشت

. شامل حيوان و  »ضرر ديدن و ضرر رساندن در اسالم جايز نيست« »سالموال ضرار في اإل
  شود. دو مي انسان هر

  كردن چهار پايان كردن و اخته داغ
، چون  ، مگر در چهره و صورتش كردن در همه اندامهاي حيوان جايز است داغ
  : گفت كرده بودند اش را داغ خري را ديد كه چهره صپيامبر
آيا خبرنداريد و  « »أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها«

پايان و حيوانات  كه صورت و چهره چهار كسي را  ام، لعنت كرده است كهده ما نرسيبش
 صپيامبر« : گفت كه  . از جابر روايت شده» كند يا مورد ضرب قرارشان دهد؟  را داغ

. علما از اين نهي »كرد از اينكه برچهره وصورت حيوان زد يا بر آن داغ نهاد نهي
، خواه  ت و چهره و داغ نهادن برآن حرام استزدن صور اند كه كرده  استنباط صپيامبر

، چون چهره را خداوند گرامي ساخته و مجمع محاسن و نيكي قرار  انسان باشد يا حيوان
گاهي  ، چون . و اما داغ نهادن بر غير صورت حيوان جايز بلكه مستحب است داده است

شتران صدقه و  ص. چون پيامبر ، مورد نياز است براي تشخيص آن از ديگر حيوانات
كردن  . ابوحنيفه داغ  كرده است كرد. مسلم آن را روايت  كردن مشخص مي زكات را با داغ

داند. و حال آنكه  داند، چون آن را تعذيب و مثله مي حيوان و جاندار را مكروه مي
اند باينكه اين عام  . سخن ابوحنيفه را رد كرده كرده است  از هر دوي آنها نهي صپيامبر
سخن عام او را تخصيص داده است يعني تعذيب  صص يافته است و فعل پيامبرتخصي

، مگر در حالت داغ نهادن حيوان كه آن جايز است اما  و مثله در همه احوال حرام است
،  اند اگر بقصد منفعت ، جماعتي از اهل علم آن را جايز دانسته كردن چهارپايان  ه اختهدربار
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كرد. و عمر بن  قاطري داشت آن را اخته بير اشد. عروه بن الزاز قبيل چاق شدن و غيرآن ب
نيز اخته كردن اسب را جايز دانسته است و امام مالك نيز اخته كردن   عبدالعزيز

  ز دانسته است.نر را جايگوسفندان  
  كردن آدمي اخته 

اين عمل درباره انسان جايز نيست چون مثله و تغيير سرشت الهي و قطع نسل است 
  بسا بهالكت شخص منجر گردد. و چه

  و چهارپايان با هم حيوانات  دادن   جنگ
كرد. از  ا هم نهياز تحريك چهارپايان برعليه يكديگر و جنگ دادن آنها ب صپيامبر

از تحريك و جنگ دادن حيوانات بر عليه همديگر  صكه پيامبر ابن عباس روايت شده 
  ف و نشانه تير ساختن آنها.از هد كرده بود كه نهي  نهي فرمود. همانگونه

گروهي مرغي را نشانه  كه   يافت انس بن مالك بخانه حكم بن ايوب وارد شد و در -1
  : گفت  انداختند بدانان و هدف تير خود ساخته و بسوي آن تير مي

كه حيوانات و جانداران زجركش شوند يعني آنها را  كرده است از اين نهي صپيامبر«
  .»ميرند كنند تا اينكه مي ها تيراندازيكنند و بسوي آن  حبس
  كرد از كشتن جانداران بصورت زجركش. نهي  ص: پيامبر جابر گفت -2
هرگز جانداري « »ال تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا« گفت: ص: پيامبر گفت ابن عباس -3

كردن و  . چون اين عمل عذاب و شكنجه حيوان و تلف»را هدف و نشانه تير قرار ندهيد
گوشت نباشد. منفعت آن از بين  بين بردن ذبح شرعي است و اگر حالل ه مال و ازاضاع

  رود. مي

  نرد   بازي تخته

  اند: دانند و بر حرمت آن چنين استدالل كرده جمهور علما بازي تخته نرد را حرام مي
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من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده « گفت: است كهكرده  بريده از رسول اهللا روايت  -1
دست خود را  است كهكند مثل اين  نرد بازي  هركس با تخته« »لحم خنزير ودمهفي 

  .» كرده است باگوشت و خون خوك آلوده
هركس با « »من لعب بالنرد فقد عصى اهللا ورسوله« گفت: صبروايت ابوموسي پيامبر -2

 . سعيد بن» است را مرتكب شده صكند براستي نافرماني خدا و پيامبر تخته نرد بازي
  :كرد. شوكاني گفت گذشت بر آنان سالم نمي مي از آنجبير هرگاه از كنار تخته ب

اند اگر  ابن مغفل و ابن المسيب بازي با تخته نرد را جايز دانسته است كهروايت شده 
  اشد و برد و باختي در بين نباشد.قمار نب

رد حمل قمار با تخته نمعني حديث را بربازي برد و باخت و  است كهچنان پيدا 
  اند. كرده

  شطرنج بازي 

، ليكن اين احاديث هيچ كدام  ، حرمت بازي شطرنج نيز وارد شده است در احاديث
: درباره حرمت بازي  گفت اند. ابن حجر عسقالني پايه محكمي ندارند و ثابت نشده

. لذا فقيهان درباره حكم آن اختالف  شطرنج حديث صحيحي و حسني ثابت نشده است
كه آن را حرام  دانند. از جمله كساني بعضي آن را حرام و بعضي آن را مباح مي ، كهدارند

  دانند ابوحنيفه و مالك و احمد هستند. مي
دانند نه حرام چون جماعتي از اصحاب و  شافعي و بعضي از تابعين آن را مكروه مي

  : فته استگ» المغني« اند. ابن قدامه در كرده تعداد كثيري از تابعين شطرنج را بازي 
حرمت چون تخته نرد است ولي حرمت نرد موكد تر است چون نص  اما شطرنج در

. و از  شود ودرست مثل آنست حديث درباره آنست ولي شطرنج نيز قياس برآن مي
. و  سعيد بن جبير مباح بودن آن روايت شده است سعيد بن المسيب و ابوهريره و

آنست و درباره حرام بودن آن نصي نيامده و اند باينكه اصل مباح بودن  كرده احتجاج
ودن خود باقي مانده . پس بحال مباح ب كه در معني نص باشد هم وارد نشده است چيزي
  . ا. ه. است
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  دانند: يدانند براي مباح بودن آن شرايط زير را الزم م كه آن را مباح مي كساني
  كند. غافل نبايد انسان را از انجام يكي از واجبات ديني مشغول و -1
  نبايد قمار با آن آميخته باشد. -2
  مخالف با شرع الهي است روي دهد. كه نبايد در خالل بازي چيزي -3

  وقف

است شرع حبس سرمايه واصل چيزي  لغت بمعني حبس است و در كلمه وقف در
  ثمره آن در راه خدا بمصرف برسد. محصول و خود آن محفوظ باشد و كه

  انواع وقف
 باشد ها فقيران مياز آنها و اقارب و خويشاوندان و بعد  ر فرزندان و نوهگاهي ب وقف 

نامند. وگاهي وقف. براي انواع  كه آن را وقف خانوادگي و ذريتي و وقف خاص مي
كه آن را وقف خيري يا وقف عام  شود خيرات است و مستقيماً براي خيرات وقف مي

  گويند. مي
  مشروعيت وقف

آن را وسيله تقرب  مردم را بدان خوانده و شرعي دانسته وخداوند وقف را يك عمل 
  . بخود قرار داده است و براي آن مزد و ثواب قايل شده است

خود آن را  صشناختند و پيامبر مردمان جاهلي از وقف اطالع نداشتند و آن را نمي
، تا  استكرده   كرده و مردم را بوقف در راه خدا خوانده و مردم را بدان تشويق  استنباط
اي باشد براي دستگيري و احسان و نيكي نسبت بفقيران و بينوايان و مهر و شفقتي  وسيله

  . باشد نسبت به نيازمندان
نسان انقطع عمله إال من ثالثة أشياء: صدقة إذا مات اإل« گفت: صبروايت ابوهريره پيامبر

بطه او با عملش قطع كسي مرد را هرگاه« »جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له
كه پس از مرگ نيز همچنان ادامه   پذيرد مگر سه عمل وي گردد و اعمال او پايان مي مي

ره سود و خيرآن جاري است كه هموا  رسد: صدقه جاريه عملي دارد و ثوابش به وي مي
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كه وقف  مانند مسجد و راه و چاه آب و مدرسه و موسسه خيريه و اعمالي از اين قبيل  -
كه ثواب آن هميشه ادامه دارد. و  برند يم سود از آنكه مردم  و علم و دانشي  -ودش مي

كه همواره او را بياد دارد و با دعاي خير و اعمال خير از او ياد  فرزند شايسته و صالحي
  .»كند مي

گردد كه همواره چون  وقف مي است كهبديهي است مقصود از صدقه جاري مالي 
رسد. مراد از اين  اب و پاداش آن ادامه دارد، و بصاحبش مي، ثو اصل آن محفوظ است

گردد و ديگر پس از مرگ وي تجديد  كه ثواب اعمال ميت قطع مي حديث اينست 
اين سه چيز كه از عمل و كسب وي است و بعد ازاو نيز ادامه دارد و  شود، مگر نمي

  رسد. ميي پاداش آنها به و
  : گفت صبروايت ابن ماجه پيامبر

مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته: علما نشره أو ولدا صالحا تركه أو مصحفا  إن«
ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا البن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته 

كه پس ازمرگ انسان همچنان ادامه دارد   جمله اعمال خيري از« »وحياته تلحقه من بعد موته
كه او سبب انتشارش شده  : دانشي شود اعمال زير است رسد و قطع نمي وابش بوي ميو ث

خود بارث  كه از يا قرآني گذارد  كه از خود بجاي مي ، با فرزند شايسته و صالحي  است
كه براي راهگذران ساخته  اي و كاروانسرائي  كه ساخته است يا خانه نهد يا مسجدي مي

كه اجراكرده و احداث نموده است يا صدقه جاريه و  ي است يا جوي آبي يا چاه آب
كه در حال صحت و حيات خود وقف كرده و بعد از مرگش نيز ثوابش همچنان  وقفي

 مجموعاً ده تا هستند است كهسخن رفته  . و از خصال و اعمال ديگري نيز»رسد بوي مي
  عري آنها را چنين ذكر كرده است:كه شا
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گردد و ديگر ادامه  شود و ثوابش قطع مي هرگاه فرزند آدم مرد افعال او گسسته مي «
  ادامه دارند: مچنان پس ازاو نيزكه ه ندارد مگرده عمل وي

دانشهائي كه او نشر و گسترش داده و دعاي خير فرزند صالح وكاشتن درخت خرما و 
گذارد و ماندن در مرز  كه بارث مي كند و قرآني  كه ايجاد مي درختان مثمر و موقوفاتي 

نهر  جهت جهاد با دشمنان اسالم و كندن و ايجاد چاه آب يا روان ساختن جوي و كفر 
كه  دهد يا بنائي كه غريبان را پناه مي اي براي غريبان يا كاروانسرائي آب و مسافرخانه

  .»سازد محل ذكر است و نام وي را جاودان مي
هائي و باغهائي و نخلستانهائي و  و يارانش مساجدي و زمينهائي و چاه صمبر پيا

پسندانه وقف ادامه دارد و  ااند و تا بامروز نيز اين عمل خد كرده  اسبان سواري را وقف
  گردد: ذكر مي صاينك چند نمونه موقوفات زمان پيامبر

كه مسجدي  به مدينه طيبه وارد شد دستور داد صبروايت انس چون پيامبر -1
تأمنوني بحائطكم هذا؟ فقالوا: واهللا ال نطلب ثمنه إال إلى ! يا بني النجار« : گفت ساخته شود و

در آن مسجد بسازم  كه بگيريد  لنجار آيا حاضريد بهاي باغ را از منا ي بني ا« .»اهللا تعالى
خواهيم و بهاي آن را از خداوند  گفتند: بخداي سوگند بهاي آن را از شما نمي آنان
  كرد.  آن را گرفت و در آن مسجد احداث ص. پيامبر»طلبيم مي

هركس  « .»نةمن حفر بئر رومة فله الج« : گفت صبروايت عثمان بن عفان پيامبر -2
  .» كند پاداش او بهشت است را حفر» رومه«چاه 

  .من آن را حفر كردم و وقف نمودم گويد: عثمان 
يك مرد غفاري بود و يك مرد غفاري  از آنكه اين چاه   و در روايت بغوي آمده است

فروخت  قوت مي »يك مد« كه هر مشك آب آن را ببهاي داشت» رومه« اي بنام چشمه
؟  هستي آن را در برابر يك چشمه بهشتي بمن بفروشي : آيا حاضر گفت بوي صپيامبر

بهشت پاداش آن را بشما بدهد؟ او گفت يا رسول اهللا  خداي در كني و يعني آن را وقف
كه  . اين سخن بسمع عثمان بن عفان رسيد ام غير از آن چيزي ندارم براي خود و خانواده

رفت  صكرد، سپس پيش پيامبر ر درهم خريداريبا مبلغ سي و پنج هزاآن را از آن مرد 
خريدي  كه از آن مرد مي كه اين چشمه را بهمان بهايي  : يا رسول اهللا آيا حاضرهستي گفت 
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  : من اين چشمه را وقف مسلمانان گفت. عثمان  : آري گفت ص؟ پيامبر از من بخري
  . كردم
كدام صدقه و احساني بهتر   مرده است »ام سعد« گفت يا رسول اهللا سعد بن عباده -3

  .؟ براي او بجاي آورم است كهاست و پاداشش بيشتر 
  كرد. كند و آن را باحسان ام سعد وقف  . لذا سعد چاهي فرمود: آب

كه  گويد ابوطلحه ثروتمندترين مرد انصاري در مدينه بود و بهترين مالي انس -4
كه در جهت جلو مسجد قرار  » مسجد النبي« بود دركنار» بيرحاء« دوست داشت نخلستان

نوشيد، چون اين آيه  رفت و از آب گواراي آن مي بدان نخلستان مي صكه پيامبر داشت

+ نازل شد: s9 (#θä9$oΨ s? §�É9 ø9$# 4 ®L ym (#θà)ÏΖè? $£ϑ ÏΒ šχθ ™6Ït éB_  :ال خير هرگز باعم « .]29[آل عمران
 ت داريد در راه خدا هزينهكه دوس يابيد مگر اينكه بعضي از آنچه  و احسان دست نمي

گفت خداوند كه چنين  رفت و ص. ابوطلحه چون اين آيه را شنيد بخدمت پيامبر»كنيد
،  ستا» بيرحاء« ترين مال نزد من نخلستان فرمايد، بدان يا رسول اهللا دوست داشتني مي

خواهم يا  اينك آن را بخداوند بخشيدم ثواب و پاداش آن را اندوخته نزد خداوند مي
. اينست  : آفرين و احسن . پيامبر گفت كن تصرفخواهي  كه مي سول اهللا درآن هرگونهر

ترا شنيدم و  مال سودآور من اين سخن  مال سودآور و معامله نيكو اينست معامله و
كه ابوطلحه  كني اين بود كه آن را ميان خويشاوندانت تقسيم پذيرفتم و راي من اينست

.  كرد يعني وقف خاص رد و در آمد آن را بين آنان تقسيمآن را وقف خويشاوندان خود ك
  .)1(و اين دليل وقف خاص است

عمر خطاب صاحب زميني شد در خيبر و بوي  است كهبروايت ابن عمر آمده  -5
باره آن زمين با ايشان مشورت  رفت و در صسهمي اززمين آنجا رسيد و بحضور پيامبر

تر از  هرگز مال نفيس است كهخيبر نصيبم شده  در: يا رسول اهللا من زميني  گفت كرد و 

                                         
كه در بيماري مرگ نباشد در حال حيات  . شوكاني گفته است كسي بخاري و مسلم و ترمذي بروايت  - 1

كرد بيان ننمود ولي  مقداري كه وقف بوطلحهتواند بيش از يك سوم مال خود را وقف كند چون ا مي
  .: يك سوم و آن هم فراوان است در هنگام بيماري به سعد بن ابي وقاص گفت صپيامبر
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إن شئت حبست « : گفت اهللا ؟ رسول دهي ، درباره آن بمن چه دستوري مي ام آن نداشته
اي خود نگه دار و سود و حاصل و  خواهي اصل آن را بر اگر مي « »أصلها وتصدقت بها

كه فروخته نشود  كردكه عمرآن را وقف  .» وقف عام  كن يعني بهره آن را صدقه و وقف
محصول آن برفقيران و خويشاوندان و براي آزادي  و بخشيده نشود و بارث نرود و

رسد و آن را  كه بدان مي كسي و مخارج رهگذران درمانده و مهمانان وقف باشد و بندگان
بخورد و  از آنكه برابر عرف و عادت و بنيكي  گناه نيست كند بر وي  سرپرستي مي
  ن آنكه آن را ملك شخصي خود سازد.بخورند بدو ، كهدهدبديگران هم ب

و ديگران براين حديث است و در  ص: عمل اهل علم از ياران پيامبر ي گفتذترم
  ميان متقدمان مخالفي براي آن سراغ نداريم و اين نخستين وقف است در اسالم.

في سبيل اهللا  من احتبس فرسا« : گفت صاز ابوهريره پيامبر  بروايت احمد و بخاري -6  
كند  هركس اسبي را وقف « »إيمانا واحتسابا فإن شبعه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة حسنات

ايمان و بطلب رضاي خدا براستي تمام اعمال اين اسب   براي جهاد در راه خدا از روي
  .»و سرگين و ادرار كردنش نيز  براي صاحبش ثواب دارد حتي علف خوردن

أما خالد فقد احتبس أدراعه « : گفت صكه پيامبر الد بن الوليد آمده در حديث خ -7
هاي خود و وسايل و تجهيزات جنگي  اما خالد جوشنها و زره« »وأعتاده في سبيل اهللا

  .»كرده است خويش را اعم از اسب و سالح و ابزار حربي در راه خدا وقف
  منعقد شدن وقف

  شود: زير منعقد مياز دو چيز وقف عملي است درست و با يكي 
كافي نيست  گويد تنها فعل  امام شافعي مي -رداري كه دال بر وقف باشد فعل و ك -1

مانند اينكه مسجديرا بسازد و در آن اذان نماز را بگويد و نيازي  -بلكه قول نيز الزم است
  كند.  كه حاكم بوقف بودن آن حكم نيست
قول صريح مثل اينكه » كنايه«و » حصال« شود به كه آن هم تقسيم مي قول بوقف  -2

كردم در  = مال خود را حبسحبست« و» كردم وقف   =وقفتكننده بگويد:  واقف و وقف
  . كردم آن را وقف = تا ت ابد و »= درراه خدا قرارش دادمسبلت« و »راه خدا
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اما وقف » كردم به نيت وقف = آن را صدقهتصدقت« كنائي مانند اينكه بگويد: و قول 
اينهم جايز » ام يا اسبم يا... بعد از مرگم وقف است خانه« قي بمرگ مثل اينكه بگويد:تعلي

اند. چون اينها  امام احمد، خرقي و غير او آن را ذكر كرده  ، بر حسب ظاهر مذهب است
  باشد. است چون وصيت مي نيز جابز باشند. پس تعليق بعد از مرگ جزو وصايا مي

  قفو لزوم 
كرد يا عمال صيغه وقف را بر  را انجام داد كه بر وقف داللت مي كاري  هرگاه واقف

بر آنكه واقف از جمله كساني باشد كه   مشروط   كند، زبان راند، وقف لزوميت پيدا مي
قبيل داشتن عقل و بلوغ و  كامل از مال خود صحيح باشد يعني داراي اهليت تصرفش در

كردن موقوف عليه ندارد. هرگاه وقف  ل حريت و اختيار باشد و انعقاد آن نيازي بقبو
كننده وقفيت آن  كه زايل كرد، فروش وهبه و بخشيدن آن و هرنوع تصرفي لزوميت پيدا

شود، چون مقتضاي وقف  . و هرگاه واقف مرد از او به ارث برده نمي باشد، جايز نيست
يوهب وال  ال يباع وال« : اينست و بدليل قول رسول اهللا در حديث عمر خطاب كه گذشت

  .»يورث
  ابوحنيفه . ابويوسف از ياران امام. گويد بيع و فروش وقف جايز است ابوحنيفه مي

، راجح مذهب  پذيرفت كرد و مي رسيد بدان قول مي : اگر اين حديث به امام مي گفت
موقوف  شود، ديگر ملك واقف و كه ملكيت موقوفه بخداوند منتقل مي شافعيه اينست

  . عليه نيست
شود بنابراين بايد آن را  اند ملكيت به موقوف عليه منتقل مي گفته ك و احمدمال

  كرد. كرد و درباره آن داوري  مراعات
  كه وقف آنها صحيح نيست كه وقف آنها جايز است و چيزهايي  چيزهائي

كتابها و اسلحه و  وقف آب و ملك و باغ و زمين و اموال منقول و مصاحف و
كه بتوان با باقي ماندن اصل  روختن آن جايز باشد و هر چيزيكه ف حيوانات و هرچيزي

گرفتن از آنها، تلف شوند  كه با بهره سود برد، صحيح است و وقف چيزهايي از آن،  آن
كه بزودي فساد و تباهي  مانند پول و نقود و شمع و خوردنيها و نوشيدنيها و چيزهايي

كه فروختن آنها جايزنيست مانند  چيزهايييابد، مانند بوييدنيها وگلها و  بدانها راه مي
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مرهون و سگ و خوك و درندگان چهارپا كه براي شكار صالحيت ندارند و پرندگان 
  . ارند، وقف همه اينها صحيح نيستگوشتخواري كه براي شكار صالحيت ند

  شخاص معين يا امور خيريه و احسانوقف صحيح نيست مگر بر ا
كه معروف و معلوم باشد مانند فرزندان واقف   يكه بركس اين وقف صحيح نيست مگر

و خويشاوندانش يا شخص معيني يا برامور خيريه و احسان و نيكي مانند ساختن مساجد 
كرد مانند  قرآن و... پس هرگاه برغير معين وقف و پلها و كتب فقهي و علم ودانش و

 ف بركليساها و ديرها ومردي يا زني يا بر امور خيريه نبود بلكه بر معصيت بود مانند وق
كه وقف مسلمان بركليسا و دير وكنشت  رسد بنظر مي . ( كنشتها، آن وقف صحيح نيست

  . ) درست نباشد نه غير مسلمان
  شود فرزندان آنان را نيز شامل مي،  وقف بر فرزندان

كه نسلشان ادامه   كرد، اوالد آنان را نيز تا هر زمان لي را براوالدش وقف هركس ما
شود و همچنين فرزندان دختران را بروايت  گيرد و شامل آنان نيز مي بر مي ته باشد، درداش

فرزند خواهر قوم جزو آن قوم  « »ابن أخت القوم منهم« : گفت صابوموسي اشعري پيامبر
  .» است

  وقف بر اهل ذمه
كه صدقه دادن بدانان هم جايز  وقف بر اهل ذمه مانند مسيحيان جايز است همانگونه

  را بر برادر يهودي خود وقف كرد. چيزي ص، صفيه دخت حيي يهودي زن پيامبر ستا
  وقف مشاع و همگاني

وقف مشاع و همگاني جايز است زيرا عمرخطاب يكصد سهم خيبر را كه تقسيم 
از هادي و قاسم و ناصر و شافعي و ابويوسف و  »البحر« كرد. آن را در  نشده بود وقف

  . كرده است مالك نقل
 دانند، چون شرط وقف معين بودن و تعيين علما وقف مشاع را صحيح نمي ي ازبرخ

  ، اين راي دارد. ، محمد بن الحسن از ياران ابوحنيفه كردن آن است
  وقف بر نفس
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مردي به  اند كه كرده  دانند، بدين استدالل برخي ازعلما وقف برنفس را صحيح مي
آن را بر نفس  « »تصدق به على نفسك« : گفت ص، پيامبر گفت من ديناري دارم صپيامبر

. چون مقصود از وقف تقرب بخداوند است و خرج و هزينه بر نفس » كن خويش صدقه 
اين قول ابوحنيفه و ابن ابي ليلي و ابويوسف و ارجح مذهب  نيز تقرب بخداوند است و

غ و عترت و احمد و ابن شعبان از مالكيه و ابن سريج از شافعيه و ابن شبرمه و ابن الصبا
  باشند. اهل بيت مي

كردن محجور عليه به سفه را بر نفس خويش سپس بر  اهل بيت وقف  بلكه بعضي از
 قفاند چون حجر بخاطر محافظت بر اموال او است پس و را نيز جايزدانستهاوالدش 

  . كرده است ، بهترين محافظت را براي آن تامين كردن او بدينطرق
آوردن  اند، چون وقف بر نفس بملكيت او در كرده  را منعبرخي از علما وقف برنفس 

خود، بملكيت خود درآورد  كه شخصي خود، چيزي را از است و صحيح نيست
سبل « : گفت صچون پيامبر ه كندتواند به خود بفروشد، يا بخود هب كه نمي  همانگونه

نست براي غير. راي و آوردن آ ، بملكيت در تسبيل ثمره و در راه خدا قرار دادن آن »الثمرة
  . ابله و محمد و ناصر بر اين استمذهب امام شافعي و جمهور مالكيه و حن

  وقف مطلق
كرد و مورد مصرف براي آن معين نكرد مثل اينكه  هرگاه واقف بصورت مطلق وقف

داند و راجح مذهب شافعيه  . امام مالك آن را صحيح مي بگويد: اين خانه وقف است
  . بيان مورد مصرف آن صحيح نيست كه وقف بدون آنست

  كردن در بيماري مرگ وقف
كرد، مانند وصيت از يك سوم  ر بيماري مرگش چيزي را بربيگانه وقف كسي د هرگاه 

،  گردد، و نيازي برضايت وارثان ندارد، مگراينكه از يك سوم دارائيش دارائيش اعتبار مي
  . ، مگر با اجازه وارثان يح نيستكه نسبت بدان زائد بر ثلث صح بيشتر باشد

  در حال بيماري مرگ بر بعضي ورثه وقف
: مذهب شافعي و يكي از دو روايت از  اما وقف بر بعضي از وارثان در بيماري مرگ

دانند و غير شافعي و احمد در روايت ديگرش وقف يك سوم را  احمد آن را جايز نمي
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گفته  دانند، وقتيكه به امام احمد يبر ورثه در بيماري مرگ بمانند وقف بر بيگانه جايز م
. وقف غير از وصيت  : آري گفت  ؟ كه وصيت براي وارث نيست  گوئي شد: مگر نمي

شود و ملك ورثه  شود و بارث برده نمي شود و هبه نمي ، چون موقوفه فروخته نمي است
  شوند. گردد، بلكه از بهره آن منتفع مي نمي

  وقف بر اغنياء
گيرد، پس هرگاه واقف  بمنظور تقرب بخداوند صورت ميكه   وقف قربتي است

كند كه جزبه اغنياء  كه شرط  كند كه قربت و تقرب بخدا نباشد، همانگونه   شرطي را شرط
و ثروتمندان داده نشود، علماء در صحت اين صورت وقف اختالف دارند. برخي 

ت چون اين گويند صحيح نيس ، جايز است و برخي مي گويند چون معصيت نيست مي
شرط باطل است چون نه براي دين و نه براي دنيا واقف نفعي ندارد و ابن تيميه اين را 

شود و  از آن منع مي ، كه : اين نوع وقف اسراف و تبذيري است جيح داده وگفته است تر
گردد و در دست آنان  پسندد كه در بين ثروتمندان اموال دست بدست بعالوه خداوند نمي

  د:انباشته شو

+ö’s1 Ÿω tβθ ä3tƒ P's!ρ ßŠ t ÷t/ Ï !$uŠ ÏΨ øî F{ $# öΝä3ΖÏΒ_  :اموال  است كهو اين بدينجهت « .]٧[احلشر
ش . پس هركس در وقف خوي»در دست اغنياي شما جمع نشود و دست به دست نگردد

جمع شود، و دست  از آنني كرد كه مال در دست ثروتمندان و بي  ، شرط يا وصيت خويش
مخالف باكتاب خدا است و آن باطل  است كهشرطي را شرط قرار داده  گردد، او بدست
شرط اهللا  كتاب خدا سزاوارتر به پيروي است و« چه يكصد شرط هم باشد ، اگر است

، اعمالي را  كننده . و از اين قبيل است هرگاه واقف يا وصيت »محكمترين شرط است
ر شريعت نباشد، شروط باطلي ، د نه بصورت مستحب كنند كه نه بصورت واجب و شرط 

كه واجب و   است و مخالف باكتاب خداوند است چون ملزم ساختن انسان بچيزي
.  از آن منع شده است ، كه مستحب نباشد، بدون منفعت سفاهت و تبذير و باد دستي است

  . ا.ه
  تواند از آن بخورد ست موقوفات ميعامل و سرپر
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حديث ابن عمر آمده  بخورد، چون در از آن تواند سرپرست آن مي متولي امور وقف و
 است كهو مراد به معروف مقداري  »ال جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف« كه بود

عادت بر اين است كه عامل و « : گفته است برابر عرف و عادت معمولي باشد. قرطبي
عامل و متولي  كندكه خورد، حتي اگر واقف شرط  و بهره موقوفه ميمتولي از محصول 

  .»شود بخورد، اين شرط او قبيح شمرده مي از آننبايد 
رسد ابن  آيد، بمصرف چيزي مانند موقوفه مي كه از درآمد موقوفه اضافه مي آنچه 

، در همان  آيد و مورد نيازنيست در آمد وقف اضافه و زيادي ميكه از  : آنچه گفت تيميه 
اش از  آمد موقوفه كه اگر در د مسجدشود مانن جهت مصرف وقف هزينه و صرف مي

شود، چون غرض  هاي آن اضافي آمد، در جهت مسجد ديگري صرف مي مصالح و هزينه
كه مسجد  ، اگر فرض شود و هدف واقف جنس مسجد بوده و جنس مساجد يكي است

، صرف مسجد ديگري  كند، درآمد موقوفه آن كسي از آن استفاده نمي اولي خراب شده و
 توان آن را صرف چيزي از مصالح و هزينه آن اضافي آمد، نمي همچنين اگرشود و  مي

گردد، پس صرف آن در جنس خودش بهتر است و بقصد و هدف  شود تعطيل كرد و نمي
  . و مراد واقف نزديكتر است

  تبديل به حسن موقوفه و نذري
كه تبديل به  ه: اما تبديل به احسن موقوفه و نذري همانگون گفته است باز هم ابن تيميه

  باشد. احسن قرباني است دو نوع مي
گيرد مانند اينكه موقوفه يا نذر شده   اين تبديل به احسن بخاطر نياز صورت -اول 

،  شود و با بهاي آن در اين صورت فروخته مي است كهبدون استفاده و تعطيل مانده 
جهاد وقف شده  كه براي بجاي آن بنشيند، مانند اسبي ، كهگردد چيزي خريداري مي

 گردد شود و با بهاي آن چيزي خريداري مي ممكن نيست لذا فروخته مي از آنواستفاده 
كه جانشين آن شود و مسجد اگر پيرامون و حومه آن خراب شد، بمحل و مكاني ديگر 

جانشين  ، كهشود شود و با بهاي آن چيزي خريداري مي شود، يا اين فروخته مي نقل مي
شود و با  استفاده از موقوفه برابر مقصود واقف ممكن نباشد، فروخته ميآن گردد. هرگاه 

يران  كه جانشين آن شود، و هرگاه موقوفه خراب و و شود بهاي آن چيزي خريداري مي
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شود و با بهاي آن چيزي  شده بود، و تعمير آن ممكن نبود، عرصه آن فروخته مي
، چون اگر مقصود  ورتها جايز استكه جانشين آن باشد، همه اين ص گردد خريداري مي

  نشيند. نشود، بدل آن بجاي آن مي واقف از اصل موقوفه حاصل
جحتر و بهتري است مانند اينكه  دوم تبديل به احسن بخاطر مصلحت و فايده را

كه بجاي آن و بعوض آن  قرباني را به بهتر از خودش تبديل نمود و مانند مسجدي
ي اهل آن شهر بهتر باشد و آن مسجد اولي خود مسجدي ديگري ساخته شود كه برا

. امام احمد  شود. اين عمل و امثال آن نزد احمد و غير او از علما جايز است فروخته مي
كوفه را بجاي ديگري منتقل ساخت  كرده است باينكه عمر خطاب مسجد قديمي استدالل 

عرصه مسجد است و اما . و اين خود تبديل  )1(و اولي بصورت بازار خرما فروشان درآمد
را  صحضرت عثمان مسجد پيامبر، حضرت عمر و  تبديل بناي مسجدي به بناي ديگري

كردند و بر آن افزودند و همچنين مسجدالحرام را و در   بر غير بناي اوليه آن بازسازي
لوال أن قومك حديثو عهد بجاهلية « : گفت به عايشه صكه پيامبر  صحيحين آمده است

رض ولجعلت لها بابين، بابا يدخل الناس منه، وبابا يخرج منه لصقتها باأل بة، واللنقضت الكع
اگر قوم تو تازه مسلمان نبودند و فاصله زمانيشان با دوره جاهلي نزديك نبود، « »الناس

زمين آن را مساوي   كردم و با سطح كردم و آن را بازسازي مي كعبه را خراب مي بناي خانه
 كه مردم از يك در وارد شوند و از در ديگر بيرون  دادم دو در قرار مي كردم و براي آن مي

  .»روند
بناي  ص، پيامبر داشت ، وجود نمي و دليل براي عدم اقدام  اگر معارض را حج

، بصورتي ديگر  داد، پس تغيير بنا و ساختمان موقوفه از صورتي كعبه را تغيير مي خانه
اي ديگر احمد و  اي به عرصه و اما ابدال عرصه بجهت مصلحت بهتر و برتر، جايز است

است  صاند كه جايز است و پيروي از اصحاب رسول اهللا كرده  ديگران بدان تصريح
كار او شهرت عمومي يافت و كسي اين عمل  كرد و اين كاري  چون حضرت عمر چنين

                                         
كه جاي مسجد را به بازار خرما   لذا او به سعد نوشت دان المال را زده عمر رسيده بود كه بيت به - 1

  . المال را در جهت قبله آن قرار بده چون همواره در مسجد نمازگذار هست فروشان تغيير ده و بيت
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به احسن  دهي و محصول وقف شده و تبديل كه براي بهره او را انكار نكرد. و اما چيزي
كند كه محصول و   اي را يا دكاني يا باغي يا دهي را وقف كه واقف خانهگردد مانند اين 

كنند كه براي وقف فايده بيشتري داشته   بهره آن اندك باشد و آن را تبديل به احسن
اند و  بويه قاضي مصر و علماي ديگر آن را جايز دانسته حرباشد، ابوثور و ابو عبيد بن 

  . كرده است عبيد بدان حكمهمين ابو
اي  ، درباره تبديل به احسن مسجدي از عرصه و اين عمل با قياس بر قول احمد است

، بلكه هرگاه جايز باشد مسجد به غير مسجد براي  اي ديگري براي مصلحت بعرصه
كه جاي مسجد سابق بازار شود، پس تبديل مستغالتي  اي گردد، بگونه مصلحت تبديل

قول او قياس  ، و سزاوارتر است و همچنين بر بطريق اولي جايز است بمستغالت ديگر
جايز  است كهگفته  . و بصراحت كه تبديل به احسن قرباني را جايز دانسته است شود مي

كه طبقه اول  است مسجدي چسبيده به زمين و يك طبقه را بصورت دو طبقه قرار دهند
ي باشند. ليكن بعضي از ياران او تبديل به كنند و همسايگان نيز بدان راض آن را سقاخانه

اين قول شافعي و مالك است و  ، كهاند كرده احسن مسجد و قرباني و زمين موقوفه را منع
اند، ليكن نصوص  ، استدالل كرده صدر حديث پيامبر »ال تورثتوهب و  تباع وال ال «بجمله 

و  هت مصلحت جايز باشد،كه اين تبديل به احسن بج كنند و آثار و قياس اقتضاي آن مي
  خداوند عالم است بحقايق امور.

  ضرر رساندن بورثه حرام است
بورثه خود ضرر برساند چون  ، كهكند اي مال خود را وقف واقف بگونه است كهحرام 

اسالم ضرر بخود زدن و ضرر  در« »سالمضرار في اإل ضرر وال ال« : گفته است صپيامبر
كرد، وقف او باطل  ، وقف  چنين حالي و با چنين قصدي. اگر در »د نداردبديگران وجو

  : آمده است» الروضه النديه« . در است
كه  كه قصد و مراد از آن قطع صله رحم است و قطع چيزي باشد و الحاصل موقوفاتي 

خداوند به پيوند و صله آن دستور داده است، و مخالفه با فرايض خدا باشد، از اصل باطل 
كه مال خود را برفرزندان مذكر و نرينه  شود، مانندكسي منعقد نمياست و بهيچ صورت 

وقف برفرزندان  كند و دختران و مونثان را محروم سازد و آنان را در  خويش وقف
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،  چنين شخصي قصد تقرب بخدا را نكرده است است كه، بديهي  شريك نسازد و امثال آن
كه خدا براي بندگان خود   با آنچهكند و   با احكام خدا مخالفت است كهبلكه خواسته 

اي براي رسيدن  ، معاندت و خالف ورزد و اين وقف طاغوتي را وسيله قرار داده است
، بياد داشته باشيد كه اين نوع مقاصد شيطاني در اين  بمقاصد شيطاني خويش ساخته است

كند  ف ميكه تنها بدين داعيه مال خود را وق كسي . و همچنين روزگار چقدر فراوان است
آن را برنسل خود  ملكيت آنان بيرون نرود و از تا مالش در ميان فرزندانش باقي بماند و

كندكه عبارت است  با حكم خداوند مخالفت است كهكند و بدرستي اين خواسته  وقف مي
كه دل  طرف ورثه بهركيفيتي از انتقال ملك به ارث بورثه و واگذاري تصرف درميراث از

غنا يا فقر ورثه بوقف ارتباط ندارد، بلكه بخداوند مربوط است و گاهي  آنان بخواهد و
كه وقف برنسل و ذريت موجب تقرب بخدا شود و اين بستگي به  آيد بندرت پيش مي

. و  چه اسبابي موجب آن شده است ، كهنيت اشخاص دارد بايد دقت و امعان نظركرد
 فرزندان صالح خود ياكساني از آنانكند بر  كسي وقف كه شود مانند اين بندرت چنين مي

بت الي اهللا  گاهي خالصانه و بقصد قر كه بتحصيل علم اشتغال دارند، چون اين نوع وقف 
 گيرد و بستگي به نيت واقف دارد، ليكن حواله و تفويض امر بحكم خداوند صورت مي

  . ا.ه. استوارتر ، بهتر و سزا كه براي بندگان خود خواسته و براي آنان راضي شده است



 

  آن و بخشش و تعريف  )1(هبه

$tΑ...+ : كريم آمده است در قرآن s% Éb>u‘ ó=yδ ’ Í< ÏΒ š�Ρà$©! Zπ −ƒÍh‘èŒ ºπ t7Íh‹sÛ ( š� ¨ΡÎ) ßì‹Ïÿxœ 

Ï !$tã خداوندا بفضل خودت ذريه و نسل خوبي و پاكي بمن « ].38[آل عمران:  _∪∇⊃∩ #$!$‘
گرفته  و وزش باد بمعني مرور آن   از هبوب. هبه » عطاكن براستي تو پذيرنده دعا هستي

، خواه مالي يا غيرمالي  خشش بغير استشده و مناسبت دارد، مقصود از هبه تبرع و ب
كه انسان مال خود را در حال حيات و زندگي خود  باشد. هبه در اصطالح شرع اينست

ال خود را براي بدون عوض به ملكيت غير درآورد، پس هرگاه انسان استفاده و انتفاع از م
ن ي، نه هبه و همچن كرد وآن را بملكيت وي درنياورد، اعاره و عاريه دادن است غير مباح

اگر چيزي راكه شرعاً مال نيست بغير هديه داد، مانند شراب يا مردار، او چيزي را هديه 
نكرده است و هديه او درست نيست و اگر تمليك در هبه به بعد ازمرگ حواله شود، هبه 

ست بلكه وصيت است و اگر اين بخشش وعطاء درمقابل عوض باشد، بيع و فروش ني
گردد، يعني دراين نوع هبه همينكه عقد هبه  ، و حكم بيع برآن اجراء مي است نه هبه

آيد و ديگر تصرفات واهب و بخشنده درآن جايز  ، بملكيت طرف درمي گرفت صورت 
. و در اين نوع هبه  خشيده شده است، مگربا اجازه موهوب له وكسي كه بوي ب نيست

عوض معلوم  است كه، چون در برابر عوض است پس شرط  خيار و شفعه ثابت است
  . باشد، چنانچه عوض معلوم نباشد اين هبه باطل است

، خواه براي شخص مساوي يا پايينتر يا برتر اين  هبه بطور مطلق مقتضي عوض نيست
، ليكن معني اعم آن شامل  به ومعني اخص آنگيرد، اين است معني خاص ه هبه صورت

  شود: موارد زير مي
  : بخشيدن وام به بدهكار ابراء  -1
  : بخشيدن چيزي بمنظور و نيت ثواب و پاداش آخرت  صدقه  -2
  كه الزم است موهوب له آن را عوض بدهد.  : بخششي هديه  -3

                                         
كه  : چيزي شود. موهوب كه چيزي بوي بخشيده مي كسي : موهوب له . بخشنده:  . واهب بخشش : بهه - 1

  . مترجم گرفتن كردن يا تحويل : تسليم شود. قبض بخشيده مي
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  دليل شرعي هبه  
بخشد  وند محبت بين مردم را استحكام ميكند و پي هبه دلهاي مردم را بهم نزديك مي
  . لذا خداوند آن را مشروع ساخته است

به همديگر هديه بدهيد تا همديگر « »تهادوا تحابوا« : گفت صبروايت ابوهريره پيامبر
پذيرفت و درعوض آن او نيز بطرف  هديه را مي ص . پيامبر»را دوست داشته باشيد

روايت كردند. ب خواندند و بپذيرفتن آن تشويق مي يداد و مردم را بقبول هديه م هديه مي
وال من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف « : گفت ص احمد از خالد بن عدي پيامبر

هركس ازطرف برادر مسلمانش چيزي « »مسألة فليقبله وال يرده فإنما هو رزق ساقه اهللا إليه
آن را بپذيرد، كرده باشد،  واست آنبرايش آورده شد، بدون اينكه انتظار آن راكشيده يا درخ

. پذيرفتن هديه » خداوند برايش فرستاده است است كهو آن را رد نكند بيگمان اين رزقي 
، اگرچه چيز حقيري باشد، از اينجهت علما رد هديه را  را تشويق و ترغيب كرده است

  .  دانند، مگر اينكه مانع شرعي وجود داشته باشد از عدم پذيرش آن مكروه مي
اگر « »لقبلت ولو دعيت عليه الجبتلو أهدي إلى كراع « : گفت ص براويت انس پيامبر

پذيرم و اگر بدان دعوت شوم نيز  كنند مي كمتر از قوزك پاي حيوان را بمن هديه
ايه : يا رسول اهللا من دو همس گفتم ص گفته است به پيامبر . حضرت عايشه» پذيرم مي

اش نزديكتر  بدانكه در خانه« »إلى أقربهما منك بابا« رمود:؟ ف دارم بكداميك هديه بدهم
  . » است

تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر وال تحقرن جارة « : گفت ص بروايت ابوهريره پيامبر
ها زايل  ديه بدهيد زيرا هديه دادن كينه را از سينهبهمديگر ه « »ةلجارتها ولو شق فرسن شا

  . »را تحقيرنكند حتي يك شق سم گوسفند باشدكند وهمسايه هديه همسايه  مي
هديه خسرو و هديه قيصر و هديه  است كهكفار را نيز پذيرفته   هديه ص پيامبر

  فرستاد. هائي مي كافران هدايا و هبه براي  مقوقس را پذيرفت و او نيز
اي را بحضور  عياض هديه است كهكه در آن آمده  اما روايت احمد و ابوداود و ترمذي

  : نخير. پيامبر گفت ؟ اي : آيا مسلمان شده گفت به وي ص كرد، و پيامبر تقديم ص امبرپي
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كمك و عطاي مشركين نهي  براستي ازپذيرفتن « »،المشركينني نهيت عن زبد إ« : گفت ص
  . » ام شده

 رسدكه اين حديث منسوخ باشد چون پيامبر گفته است بنظر مي خطابي دراين باره

: بخاري در  گفته است . شوكاني نفر از مشركين را پذيرفته است هديه بيش از يك ص
كرده   پرست را استنباط از آن جواز قبول هديه از بت است كهصحيح خود حديثي آورده 

   . آن را ذكركرده است» درباب قبول هديه از مشركين ازكتاب الهبه والهديه است كه
پرست دانسته  بوط به بت هديه را مركه نپذيرفتن  كسي راي« گويد: حافظ ابن الحجرمي

ون درآن حديث سخن از ، اين راي درست نيست چ كتاب است نه مربوط به اهل
  .  »پرست است بت

  اركان هبه  

كه مفيد تمليك مال بدون عوض باشد، ايجاب و قبول در هبه صحيح  اي با هر صيغه
توهديه كردم يا اعطيتك هديتك = ب گويد: وهبتك = بتوبخشيدم يا ا است مثل اينكه واهب 

. مالك و شافعي درهبه قبول  كردم  = بتو عطاكردم و امثال آن و طرف مقابل بگويد: قبول
دانند و اين اصح  دانند و بعضي ازعلماي حنفي ايجاب را براي هبه كافي مي را معتبرمي

،  استكند درهبه صحيح  كه برآن داللت اند تنها معاطات و بهم دادن گفته است و حنابله
ان از آنشد و همچنين يارانش و  داد و بوي نيزهديه مي خود هديه مي ص چون پيامبر
  ايجاب و قبول را براي آن شرط دانسته باشند. است كهنقل نشده 

  شرايط هبه و بخشش 

  بخشنده بايد داراي شرايط زير باشد: 
  خودش باشد.  از آنبخشد  چيزي راكه مي  -1
چ يك از اسباب حجر بر وي حجر نباشد. يعني بهيچ وجه محجور عليه نباشد بهي  -2

  ممنوع ازتصرف نباشد.
  . كودك ناقص است بالغ باشد چون اهليت و شايستگي  -3
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در صحت آن رضايت شرط  است كهبايد در بخشش آزاد باشد چون هبه عقدي   -4
  .  است

  شود  كه چيزي بوي داده مي كسي  شرايط 

شود بايد درحين هبه وجود حقيقي داشته باشد، اگر  كه چيزي بوي هبه مي كسي -1
اصال موجود نباشد يا موجود باشد ولي وجود تقديري داشته باشد مانند جنين در شكم 

  . مادر هبه بوي صحيح نيست
شود دراثناي هبه موجود باشد، ليكن صغير  كه چيزي بوي هبه مي كس هرگاه آن

اگرچه كه سرپرستي او را بعهده دارد،  اكسيوكودك يا ديوانه باشد، ولي او يا وصي او ي
  گيرد.  بيگانه هم باشد، آن را براي او مي

  شود  كه بخشيده مي شرايط موهوب و چيزي  

  بخشند، دروقت هبه بايد وجود حقيقي داشته باشد.  كه مي آن چيزي  -1
  .)1( بايد مالي باشدكه داراي قيمت و ارزش است -2
گيرد و ملكيت آن قابل انتقال  شدكه ملكيت بدان تعلقبايد از جمله چيزهائي با  -3

ازدستي بدستي ديگرباشد، پس هبه آب در رودخانه و ماهي درآب دريا و پرنده درهوا و 
  . ها صحيح نيست مساجد و تكيه

نبايد متصل بملك بخشنده باشد بصورت ثابت مانند زراعت و درخت و بناي   -4
از ملك بخشنده جداگردد و بملكيت گيرنده درآيد و ، بلكه بايد  ساختمان بدون زمين آن

   بوي تسليم شود.
نبايد مشاع باشد بلكه بايد مشخص و جدا شده باشد چون درغير اينصورت قبض   -5

. مالك و شافعي واحمد و ابوثوراين شرط را الزم  و تسلم آن صحيح نيست مانند رهن
كه  يح است و بنزد مالكيه چيزياندكه هبه مشاع تقسيم نشده نيزصح دانند وگفته نمي

                                         
  كه نفع داشته باشد. و همچنين نجاستي دانند يشود صحيح م هبه سگي راكه نگهداري مي حنابله - 1
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فروش آن جايزنيست هبه آن نيزصحيح است مانند شترفراري و ميوه پيش ازرسيدن 
  . وآشكار شدن عالئم رسيدن آن و مال غصب شده

  )1(هبه بيمار در بيماري مرگ
مرگ چيزي را بديگري ببخشد، حكم هبه او چون   هرگاه شخص بيمار در بيماري

  باشد. حكم وصيت مي
اش انجام داد و باقي ورثه ادعاكردندكه در  گاه بخششي را نسبت بيكي از ورثههر

كردكه در حال صحت  ، و موههوب له ادعا مي كرده است  بيماري مرگش بدان اقدام
كند و اگر چنين نكرد  باشد كه قول خود را ثابت ، بر موهوب له مي كار راكرده است اين

كه  گرفته است و حكم آن اينست اري مرگ صورتشودكه اين هبه دربيم چنين تقدير مي
كرد سپس  صحيح نيست مگر باقي ورثه اجازه بدهند. هرگاه دربيماري مرگ چيزي را هبه

  . ، هبه او صحيح است بهبودي يافت

  قبض و دريافت در هبه 

كه بمجرد عقد هبه موهوب له استحقاق هبه را پيدا  بعضي از علما نظرشان اينست
صال شرط نيست چون در عقود قبض شرط نيست و عقود بدون اشتراط كند و قبض ا مي

. و مذهب احمد و مالك و  كه اشاره شد بدان قبض صحيح مي باشند مانند بيع، همانگونه
. بنابراين اگر واهب يا موهوب له پيش ازتسليم موهوب بميرد  ابوثورو اهل ظاهراينست

  شود. لك از آن موهوب له مي،م شود چون بمجرد اجراي عقد هبه هبه باطل نمي
اندكه قبض يكي ازشرايط صحت هبه است و تا  گفته ابوحنيفه و شافعي و ثوري

كه قبض صورت نگرفته هبه براي واهب بصورت الزم درنيامده است پس اگر پيش  زماني
  گردد. ، موهوب له يا واهب بميرد هبه باطل مي ازقبض هبه

  تبرع و بخشش همه دارائي 

                                         
   شود و بيمار از انجام عمل عاجز است. كه بمرگ منتهي مي بيمارييمرگ عبارت است از  بيماري  - 1
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تواند همه دارائي خود را بغير ببخشد و بملك او  جمهور علما هركس ميبرابر مذهب 
كل مال  اند: تبرع و بخشش گفته درآورد. محمد بن الحسن و بعضي از محققان حنفي

اند،  كسي را سفيه بحساب آورده ، حتي اگردرراه خيرات هم باشد. و چنين صحيح نيست
كرد. صاحب الروضه النديه اين قضيه كه بايد بر وي حجرگذاشت و او را از تصرف منع 

: هركس طاقت تحمل فقر و فاقه و تنگدستي داشته باشد،  كرده وگفته است را تحقيق
  و ببخشد.  ه كنداشكال نداردكه بيشتر اموال يا همه اموال خود را صدقه و هب

كند و دست پيش مردم درازكند براي او جايز وحالل  كه اگر محتاج باشدگدائي وكسي  
كه قسمت اكثر يا همه دارائي خود را صدقه واحسان بدهد و اينست جمع بين  تنيس

كه  ، و بين داليلي ينكه تجاوز از يك سوم دارائي مشروع نيست احاديث وارده دال بر ا
  .  ه. ا. يكسوم دارائي شخص مشروع استداللت دارند براينكه تصدق و بخشش به بيش از 

  پاداش و مقابله بمثل در هديه

كوچكتر باشد يعني  هديه را مقابله بمثل نمود، اگر چه ازبزرگتر به  است كهتحب مس
. چون احمد و بخاري و  كني اگركسي چيزي به تو هديه داد تو نيز چيزي به وي هديه

كرد و  هديه را قبول مي ص: پيامبر گفت كهاند روايت كردهابوداود و ترمذي از عايشه 
كرد ومانند آن را در برابرآن به هديه دهنده  مقابله بمثل مي داد و پاداش و برابري آن را مي

داد. و اين عمل رابدانجهت  دهنده مي  به هديه از آن: بهتر  داد و بروايت ابن ابي شيبه مي
كس بر او منتي نداشته باشد!  كند و هيچ داد تا فعل نيكو را مقابله بمثل  نجام مي ا

  اند:  ديه در بين مردم را به سه طبقه تقسيم كرده: بعضي ازعلما كار ه گفته است خطابي
هبه و بخشش نسبت بمادون مانند خادم و غالم و نوكركه احترام و لطفي است در  -1

  . نوع پاداش و عوض و مقابله بمثل الزم نيست كه در اين  حق وي 
كمك ومنفعت است وثواب و  كه طلب كوچك نسبت به بزرگ  هبه و بخشش   -2

  .  ، واجب است يا مثل آن از آن پاداش بهتر
هبه وبخشش همنظير به همنظير. دراين نوع هبه و هديه بيشترمعني تودد و تقرب   -3

.  اند درآن نيزمقابله بمثل يا بهتر از آن نيز الزم است گفته برخي است كهو مهر، مورد نظر 
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د، پاداش آن الزم و گرد ، شرط پاداش آن اي داده شود و ثواب و  اي و هبه اما هرگاه هديه
   .ه. ا.  واجب است

، بعضي از فرزندان را بربعضي ديگر ترجيح و تفضيل دادن  در بخشش و نيكي

  حرام است 

كه در عطا و بخشش و نيكي بعضي ازفرزندانش را  براي هيچكس حالل نيست
بربعضي ديگرتفضيل و ترجيح دهد، چون اين عمل نهال عداوت ودشمني را در بين آنان 

. و اينست  گرددكه خداوند به وصل آن امركرده است كارد و موجب قطع صله رحم مي مي
اند: اگر بعلت  گفته احمد و اسحاق و ثوري و طاووس و بعضي از مالكيه كه )1(راي امام

  كند اشكال ندارد در غير آن صورت آن را مكروه مي دانيم . نياز چنين كاري
گر و افزون بخشيدن ببعضي بيش از ديگران تفضيل دادن بعضي ازفرزندان بربعضي دي

كرد، بايد آن را باطل كردكه بخاري  گيرد و اگركسي چنين نبايد انجام است كهباطل و ظلم 
سووا « : گفت صاند كه پيامبر كرده كرده است و بروايت ابن عباس استدالل بدان تصريح

در ميان فرزندانتان مساوات  « »ولو كنت مفضال أحدا لفضلت النساء .بين أوالدكم في العطية
قايل شويد. اگرقرار بودكه يكي را بر ديگران تفضيل دهم و افزون بخشم زنان بودندكه از 

  .»بردند . بخشي بهره مي اين افزون
اي بمن  اي وهبه پدرم عطيه : گفت است كهبروايت از شعبي و از نعمان بن بشير آمده 

او چيزي را بيكي از فرزندانش افزون برديگران  : گفت داد، اسماعيل بن سالم از ميان مردم
گواه  و او را برآن ص: برو پيش پيامبر گفت داد.مادرش ام عمره دخت رواحه به وي

                                         
كه ترجيح و تفضيل دادن بعضي از فرزندان بر بعضي ديگر حرام است مادام  امام احمد آنست مذهب  - 1

گفته  اي و موجبي براي آن باشد مانعي ندارد. در مغني كار موجبي نباشد ولي اگر داعيه كه براي اين
نياز شديد يا بيماري مزمن يا كوري ياكثرت عائله يااشتغال بعلم يا فضيلتي از  لتبع: اگر  است

، يكي را بر ديگران ترجيح داد يا بعلت فسق و بدعت يا بكار بردن مال در معصيت يا اعانه  فضايل
اين از امام احمد روايت   ندارد و مقتضاي يبمعصيت يكي راكمتر داد در اين احوال و شرايط مانع

    .ه. ا.  است شده
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: من به فرزندم نعمان  گفت كرد و رفت و آن را برايش ذكر صبگير.كه او پيش پيامبر
.  گواه بگيرم بر آنترا  است كهام و مادرش عمره ازمن خو يگران بخشيدهچيزي افزون بر د

  : آيا آنچه . گفت : آري ؟ من گفتم : آيا غير از نعمان فرزندان ديگري داري گفت صپيامبر
خير. : ن گفتم  ؟ اي ؟ آيا به ديگران نيز مثل او بخشيده اي اي بديگران نيز داده كه بنعمان داده

اه بگير. و گو كسي ديگررا برآن : اين ظلم و جور است برو غيرازمن گفت صپيامبر
كندكه همه فرزندانت در نيكي و لطف  : آيا ترا خوشحال نمي بروايت مغيره آمده است

كسي ديگرراگواه  : پس غير از من .گفت : چرا دوست دارم نسبت بتو مساوي باشند؟ گفتم
كه در ميانشان  : حق آنان بر تو اينست گفت  بوي صو بروايت مجاهد پيامبر بگير

كه حق تو است بر آنان كه با تو بنيكي و  ، همانگونه كني ي و مراعاتمساوات برقرار نمائ
  احسان رفتاركنند. 

كندكه خداوند در كتاب  : اين حديث به تفصيل عدالتي را بيان مي گفته است ابن القيم
خود بدان دستورداده وآسمان وزمين بدان پابرجا است و پايه شريعت برآن نهاده شده 

ز هر قياسي با قرآن موافقت دارد. و داللت آن روشن و هدفش است و اين حديث پيش ا
كل أحد أحق بماله من ولده والناس « كنند: . وآن را با حديث متشابه به زير رد مي آشكاراست

  .»هركس نسبت به مال خودش از فرزندانش و همه مردم بيشتر شايستگي دارد « »أجمعين
همه سزاوارتر است و استحقاق بيشتري گويند پس با توجه به اينكه نسبت بمالش از 

كه بتواند بر حسب ميل خود، در مال خود، تصرف كند و همانگونه  دارد. مقتضي اينست
پس بقياس آن بايد بتواند بفرزندانش نيز ببخشد،  تواند آن را به بيگانگان ببخشد.. كه مي 

در برابر اين حكم  توانند ، نمي كه عام است و اين قياس  وليكن بديهي است اين متشابه
پس درباره تفضيل بعضي از فرزندان بر بعضي ديگر  - آشكار و واضح مقاومت نمايد 

توان بدان حديث متشابه و بدان قياس عمل نمود بلكه بايد به همان حديث مساوات  نمي
  . ها.  -كرد  عمل

علماي حنفي و شافعي و مالك و جمهورعلماء برآنندكه مساوات بين فرزندان و 
ان مكروه است و اگرچنين كرد از آناعات آنان مستحب است و افزون بخشي بيكي مر

اندكه حافظ بن الحجر آنها  گفته  گردد و اين حديث نعمان را ده جواب عمل او تنفيذ مي



   

  هفقه السن      2338 

 

 

آنها را ” نيل االوطار« را در الفتح آورده است و همه آنها مردود هستندكه شوكاني در
  :  كنيم ا اختصار و اضافاتي مفيد ذكر مياينك آنها را ب است كهآورده 
كه به نعمان داده شده بود، همه دارائي و مال پدرش بود، نه افزون از  آنچه  -1

بسياري  است كهگفته شده  . و در تعقيب آن كرده است كه ابن عبدالبر آن را حكايت ديگران
كه در  ند همانگونها كرده ازطرق اين حديث به بعضيت مال بخشيده به وي اشاره و تصريح

كه مورد هبه و بخشش بوده است و بروايت مسلم  شخصي است كهآمده » فوق« حديث
  .»بمن بخشيدپدرم بعضي از مالش را « »تصدق علي أبي ببعض ماله« است كهچنين 
، باجراء درنيامد، بلكه بشير پدر نعمان با حضرت  اين بخشش پدر نعمان به وي  -2

كه چنين نكند و او نكرد. طبري آن  كرد به وي اشاره صمبركرد و پيا مشورت  صمحمد
  .  كرده است را حكايت

كه اين  برگردد، مشعر برآنست از آنكه  به وي صاندكه امر پيامبر گفته در جواب آن
گفت راضي نيستم تا اينكه  كه  ” عمره« گرفته بود، و همچنين سخن عمل صورت 

  گرفته بود. كه صورت  ، مشعر برآنست  را گواه نگيري صپيامبر
نعمان خود بزرگ بود و هنوز مال بخشيده شده را قبض و تصرف نكرده بود، پس   -3

گفته است اين  براي پدرش پشيمان شدن جايز بود. طحاوي آن را ذكر نموده و حافظ
ارجعه = آن را « ، مخصوصاكه درآن آمده است خالف بيشتر طرق اين حديث است

كه روايات برآن داللت دارند  . و آنچه  تصرف و قبض استو اين نشانه » برگردان
كوچكي او آن مال را براي او تصرف و  كوچك بود و پدرش بعلت   كه نعمان اينست
كه در حكم قبض و تصرف  اي بوي امر كردكه اين عطيه صپيامبر ، كهكرده بود قبض

  شده بود، برگرداند.
كه صحيح بوده است و اگر صحيح كند در حديث بر اين داللت مي» رجعه ا «  -4
به وي  صشد. و بدين جهت پيامبر بخشش صحيح نمي از آنبود، پشيمان شدن  نمي

كه بفرزندش بخشيده است پشيمان  تواند از چيزي امركرد كه پشيمان شود، چون پدر مي
چنين نكند. ليكن مستحب بودن مراعات مساوات در بين  است كهشود. اگرچه بهتر

 ن دارد، لذا بوي امر كردكه پشيمان شود. درن عدم افضليت پشيماني رجحافرزندان بر اي
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معني  است كه. ظاهر اين  در احتجاج بدين دليل جاي تامل است است كهگفته  » الفتح«
: يعني آن را اجرا مكن و اين كاررا عمل مكن و ازاين الزم  گفت صكه پيامبر   رجعه ا

  . آيدكه قبال بخشش صحيح بوده است نمي
گواه بگير بمعني اجازه دادن بر  گفت برو غيرازمن را برآن  كه  صسخن پيامبر  -5
دهد، مثل اينكه بوي گفته  گواهي نمي ، گرفتن آنست و او چون امام و پيشوا است گواه

گواهي دهد. بلكه او  كه ، چون شان امام و پيشوا اين نيست دهم من شهادت نمي است كه
كرده و ابن القصار بدان رضايت  مايد. طحاوي آن را حكايتن كند و قضاوت مي حكم مي
  اند: گفته ، در تعقيب اين سخن داده است

باشد كه از تحمل شهادت  گواهي دهد، بدينمعني نمي كه   اينكه شان امام اين نيست
كه اداي شهادت وي ضرورت داشته باشد، آن را ادا نكند، بلكه مراد  امتناع ورزد، و وقتي

كنند.  ، چون بقيه الفاظ حديث بر اين توبيخ داللت مي ازه توبيخ او استاز اين اج
گفته است  اند. ابن حبان گفته است جهمور علما در اينگونه موارد بدان تصريح كرده حافظ

 ه بعايشهك . همانگونه  : مراد نفي جواز آنست گفت »اشهد«با صيغه امر  صاينكه پيامبر
. و اينكه  . ا.ه» كن داشتن والي خود را بر آنان شرط « »اشترطي لهم الوالء« : گفت 

  كند.  ناميد دليل برآنست وآن را تاييد مي »جور« آن را صپيامبر
مگر بين آنان مساوات را مراعات « »أال سويت بينهم؟« : گفت صپيامبر -6  

،  هيرساندكه مراد در اين امر استجاب است نه وجوب و مراد از آن ن و اين مي »؟ اي نكرده
  . نهي تنزيهي است نه تحريمي

بين « »سو بينهم« بودند، بويژه  : اين خوب است اگر الفاظ زائد بر آن نمي حافظ گفت
  . كه امر به مساوات است  » كن آنان مساوات مراعات

  در تعقيب آن »سووا« حفظ شده نه »قاربوا بين أوالدكم« اند درحديث نعمان گفته -7
كه مساوات بين آنان  دانيد همانگونه ارب بين فرزندان را واجب نمياند: يعني شما تق گفته

  دانيد. را واجب نمي
در حديث مساوات بين فرزندان به مساوات درنيكي آنان نسبت به پدر تشبيه شده   -8

اند زيرا  . اين دليل را رد كرده كه اين امر براي وجوب نيست است و اين قرينه است بر اين
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كرد، اين دو مطلب  ات را جور و ظلم ناميد و از افزون بخشي نهيعدم مساو صپيامبر
رساندكه امر در اينجا، براي وجوب است و اين قرينه براي صرف امر از معني آن  مي

  در جاي ديگر اين صالحيت باشد. صالحيت ندارد. اگرچه
، بعايشه بخشيد و  قبالگفته شدكه ابوبكر چيزي را افزون برديگر فرزندانش  -9

عمر خطاب  است كه. و طحاوي روايت كرده  كردي : ايكاش آن را حراثت مي گفت ويب
. اگر اين افزون بخشي جائز  چيزي به عاصم پسرش بخشيد، افزون بر ديگر فرزندانش

  كردند. چنين نمي صبود، دو خليفه پيامبر نمي
دند ودر گفت در داستان عايشه برادرانش بدان راضي بو عروه  است كهدر الفتح آمده 

كرد. بعالوه فعل ابوبكر و  اندكه با رضايت ديگر فرزندان عمرچنين قضيه عاصم نيزگفته
  كه با حديث مرفوع هم تعارض داشته باشد.  ، بويژه وقتي عمرحجت نيست

تواند مال خود را بغير از فرزندش بدهد. پس هرگاه  كه انسان مي اجماع برآنست  -10
تواند با تمليك بعضي از  كند، مي ه فرزندانش را محروماو بتواند با تمليك بيگانه هم

:  گفته است . حافظ كند. ابن عبدالبر اين را ذكركرده است ، بعضي ديگر را محروم فرزندانش
. ا.ه . پس  ضعف آن آشكاراست وبركسي مخفي نيست چون اين قياس در برابر نص است

است و افزون بخشي به كه مراعات مساوات شرعي بين فرزندان واجب  حق اينست
  . ان حرام استاز آنبعضي 

دانند دركيفيت آن اختالف دارند محمد ابن  كه مساوات شرعي را واجب مي كساني  
در كه   اند عدالت آنست گفته  الحسن و احمد و اسحاق و بعضي از شافعيه و مالكيه

اده شود. و بخشش به فرزندان قانون ارث مراعات شود يعني به مذكر دو برابر مونث د
اند در  . و غيراينان گفته اندكه اگر واهب بميرد سهم آنان در مال چنين است دليل آورده

  . هكند. ا. اينجا فرق بين مذكر و مونث نيست و ظاهر امر بر تسويه داللت مي

  از هبه و بخشش   پشيمان شدن

ن جمهور علما برآنند كه پشيمان شدن از هبه و بخشش حرام است حتي اگر بي
برادران يا زن و شوهر هم باشد. مگراينكه هبه و بخشش پدربفرزندش باشدكه در اين 



  2341     هبه و بخشش و تعريف آن
  

  

، چون صاحبان سنن روايت  تواند پشيمان شود و براي او حرام نيست صورت پدر مي
  : گفت صاند از ابن عباس و ابن عمركه پيامبر كرده
الذي  ومثليما يعطي ولده ال الوالد فإال يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها «

براي كسي حالل «)1(»يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه
كه  كه ازبخشيده شده و هبه خويش پشيمان شود مگر پدر كه حق دارد ازچيزي نيست 

- كند ولد بزرگ يا كوچك باشد  فرق نمي - بفرزندش بخشيده است پشيمان شود 
گيرد مثل  شود وآن را پس مي پشيمان مي از آنبخشد سپس  كه چيزي را مي كسي مثل 

  . »خورد كرده خود را مي كند و بعد همان قي  چون سير شد قي مي است كهسگي 
اند و  ابوداود و نسائي و ابن ماجه و ترمذي بصورت حسن صحيح آن را روايت كرده

رساندكه پشيماني از بخشش حرام  ميكند و  ، داللت مي اين بهتر برحرمت آن پشيماني
  . است

ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته  « : در يكي از روايات ابن عباس چنين آمده است
،  كه از هبه و بخشوده خويش كسي : ما مثل سوء و بد نداريم« »كالكلب يرجع في قيئه

پشيمان شده خورد و برايش  كرده خود را مي  قي است كهشود همچون سگ  پشيمان مي
كه پدر حق دارد از هبه خويش پشيمان شود، اگر كسي چيزي را  همانگونه. » است

كرده بود تا بوي پاداش آن داده شود، اگر موهوب له عوض آن   دربرابرعوضي بكسي هبه
تواند از هبه خويش پشيمان شود. چون  كرد، او مي را نداد و او را از پاداش هبه محروم

من وهب هبة فهو أحق بها ما لم « : گفت صت كرده است كه پيامبرسالم از پدرش رواي
كرد، او خود بدان بيشتر سزاوار است و بيشتر استحقاق  هركس چيزي را هبه« »يثب منها

» اعالم الموقعين« . و ابن القيم در»كه ثواب و عوض آن را نيافته باشد آن را دارد، مادام
                                         

گفته است تا زماني پدر حق دارد پشيمان شودكه عطاي او يا هبه او تغيير نكرده باشد، در  مالك امام - 1
گفته است پدر از هبه و عطيه بفرزندان و ذوي  شود. ابوحنيفه اين حق از او سلب مي تغييرصورت 
بيگانه پشيمان شود. واين مذهب  كه حق دارد از هبه ، حق پشيماني ندارد مگر براي بيگانه االرحام

در متن آمده است مادر هم حكم پدر  كه حكامي. در ا بعلت مخالفت با احاديث قوي درست نيست
  . دارد واين راي اكثرعلماء است
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حق ندارد ازهبه خويش پشيمان شود اگربقصد  واهبي« : اين را ترجيح داده وگفته است
،  كه براي عوض و پاداش همانند آن كسي كرده باشد، نه تبرع و خيرمحض به هبه اقدام

كرده باشد و طرف حاضر  ، هبه كه بقصد عوض وپاداش متقابل كسي ، ولي كرده است هبه
در نتيجه بهمه  كند و عوض وي را نداد، او حق دارد پشيمان شود. نبودكه مقابله بمثل

عمل شده است و احاديث او با هم تعارض و اختالف  صاحاديث و سنتهاي پيامبر
كه بظاهر تعارض باشد با اختالف  يعني در جايي -كند.  ندارند، پس مواردشان فرق مي

  شود  موارد،تعارض برطرف مي

  گردند شوند و برگردانده نمي كه رد نمي  هائي هدايا و هبه

سه چيز « »واللبنترد: الوسائد والدهن  ثالث ال« : گفت صبن عمر پيامبربروايت از ا -1
  . »شوند. بالش و روغن پاك و مواد خوشبو و شير برگردانده نمي

نه خفيف من عرض عليه ريحان فال يرده أل« : گفت صبروايت از ابوهريره پيامبر  -2  
برنگرداند چون هم گلي عرضه شد و هديه شد، آن را  برهركسي« »المحمل طيب الريح

  . »سبك است وهم خوشبو
  گرداند. مواد خوشبو را برنمي صپيامبر است كهبروايت از انس آمده   -3

  دهد كه هديه مي  كسي ستايش و دعاي خير براي 

هركس  « »من لم يشكر الناس لم يشكر اهللا« : گفت صبروايت از ابوهريره پيامبر -1
  .»سپاسگزاري نكرد مردم را سپاسگزاري نكرد، خدا را نيز

عطاء فوجد فليجزيه، ومن لم يجد فليثن،  ىمن أعط« : گفت صبروايت از جابر پيامبر -2
هركس  « »فإن من أثنى فقد شكر، ومن كتم فقد كفر، ومن تحلى بما لم يعط كان كالبس ثوبي زور

د ، پاداش و عوض آن را بده بوي چيزي داده شد و او داراي مال بود و رفاه حال داشت
، ه كندكه ثناي نيكو و ذكر خير بخشند كسي و اگرنداشت او را ثناي نيكوگويد چون

كفران  و هركس بخشش ديگران را پنهان كند، براستي  سپاسگزاري اورا بجاي آورده است
كرده است و هركس خود را بچيزي بيارايد كه نبخشيده است يا بوي  نعمت و ناسپاسي

  . »دو جامه دروغين را پوشيده باشد  هاست كداده نشده است مانند كسي 
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من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك « : گفت صبروايت از اسامه بن زيد پيامبر -3
كننده گفت  با هركس نيكي و احساني شد و او به نيكي « »اهللا خيرا فقد أبلغ في الثناء

  .» ستخداوند جزا و پاداش خيرت دهد، او ثناي بليغ وكامل را بجاي آورده ا
شد مهاجران نزد او  وارد مدينه صچون پيامبر است كهبروايت از انس آمده  -4  

كه باندازه مردم مدينه مال  ايم  ما هيچ قومي را نديده صگفتند: يا رسول اهللا آمدند و
كه از مال اندك خود از ديگران دستگيري كنند،  ايم كنند و هيچ قومي را نديده فراوان بذل

نظيرندكه زحمت و هزينه  قوم بيبراستي اين  كنندكه مدينه يعني انصار ميكه مردم  آنگونه
سازند  دهند، و در زحمات ما را شريك نمي كنند و بما زحمت نمي زندگي ما راكفايت مي

كه تمام مزد و  سازند، تا جائيكه نگران هستيم،  گواراي خود شريك مي وما را درچيزهاي
 صد و چيزي از خيرات براي ما نماند، پيامبرخود سازن از آنپاداش خوب را همه 

ان از آنكه شما در برابر اعمال خيرشان برايشان دعاي خيركنيد و  : نخير تا زماني گفت
  گوئيد، شما نيز ثواب و مزد داريد.  بنيكي يادكنيد و ثنايشان 

  هبه و بخشش مادام العمر  عمري =

بخشد، تا  زي را بكسي ميكسي چي كه عمري نوعي است ازهبه و بخشش بدينمعني
كه او زنده است و هروقت اومرد، آن چيزمجدداً مال واهب و بخشنده باشد و  زماني

اين چيز يا اين خانه را تا « »أعمرتك هذا الشئ أو هذه الدار« : بملك او برگردد. و با لفظ
  ، يعني درمدت عمر از آن تو باشد. » عمر داري و تا زنده هستي بتو دادم

 و شخص مقابل او را »معمر« ، اين هبه را انجام دهد.گوينده را عباراتي مانند آن و يا با
  مي نامند.  »معمر«

كه بوي  انديشه و فكر استرداد مال بخشيده شده بعد ازوفات معمر وكسي صپيامبر
 »معمر« ملك يمين دائمي را براي» عمري« كرده است بلكه در ؛ باطل اعالم داده شده

رسد اگرورثه  اش مي بعد از مرگش بورثه تا زماني كه زنده باشد، سپس كرده است اثبات
 المال است و هرگز بملكيت واهب و بيت از آنداشته باشد، و اگرورثه نداشته باشد 

  : گفت صگردد. بروايت از عروه پيامبر برنمي »معمر«
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س چيزي مادام بهرك « .»من أعمر عمرى فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه من بعده« -1
باشد، پس از مرگش بوارثان او از  العمر بخشيده شد، آن چيز از آن او و فررندانش مي

  . »رسد فررندانش مي
 : گفت صبروايت از ابوهريره و اخراج بخاري و مسلم و ابوداود و نسائي پيامبر -2

  .»استبخشش و هبه مادام العمر جايز « »العمرى جائزة«
هبه و  « »العمرى لمن وهبت له« : گفت مي صجابر پيامبربروايت ابوسلمه از  -3

. بخاري و مسلم و » بوي بخشيده شده است است كهكسي  از آنبخشيده شده مادام العمر، 
  اند.  ابوداود و نسائي آن را ذكركرده

أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها ال « : باز هم بروايت از او آمده است -4
بهركس هبه و عطاي مادام العمر  « »نه أعطى عطاء وقعت فيه المواريثأعطاها أللذي ترجع ل

بوي  است كهكسي  مال» عمري« داده شد، اين عطاء و هبه مال او و فرزندان او است چون
ارث بدان  است كهگردد چون او عطائي داده  ، ديگر به عطا كننده برنمي داده شده است

. مسلم و ابوداود و ترمذي و نسائي » ث در آن واقع شده استگرفته و ارث و مواري تعلق
  اند. و ابن ماجه آن را ذكركرده

  . زني از  بروايت ابوداود از طارق مكي آمده است كه جابر بن عبداهللا گفت -5
  : من  گفت  انصار، فرزندش باغي ازنخلستان خود را بوي داده بود، آن زن مرد پسرش

 صزنده باشد. او برادراني داشت پيامبر ، كه بوي داده بودم اين نخلستان را تا زماني
، چه  زن است از آناين نخلستان  « »هي لها حياتها وموتها« : كرد وگفت درباره او حكم

:  . آن مرد گفت» درطول حيات و چه پس ازمرگ او يعني چون مرد جزو ماترك او است
آن از شما دورتر  « »ذاك أبعد لك« : گفت ص، پيامبر دادم از آن باغ به وي صدقه مي

تمليك » العمري«:  گفت . اما مالك . راي علماي حنفي و شافعي و احمد چنين است» است
: تا زنده هستي  قرار داد وگفت» عمري« لي را. هركس ما ، نه رقبه و اصل آن منفعت است

شود و  برده نمي ، او است و پس از مرگ او ارث از آنكه عمر دارد  تو باشد، تا زماني از آن
: از آن تو و فرزندانت باشد جزو ميراث و ماترك او  گفت جزو ماترك او نيست اگر

  .  شود. ليكن حديث بر عليه نظريه او است مي
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  رْقبي 

كسي بكسي بگويد، خانه خود را بتو دادم و در زمان حيات و  كه   آنست» رقبي «
، آن مال بملكيت من برگردد و  از من مردي، اگر تو پيش  زندگيت آن را از آن تو ساختم

دو  از آنهر يك  ، كهقبي از آن تو و نسل تو باشد ، آن مال ر من پيش از تو مردم اگر
  ماند. مي ، كهآن يكي خواهد شد از آنقبي  مراقب مرگ ديگري است و خانه ر

ده تو است تا زن از آنكسي بكسي بگويد: آن چيز  كه   آنست» عمري« : مجاهد گفت
كسي  كه آنست» قبي ر« اش خواهد شد و گفت آن مال از آن او ورثه كه چنين   وقتي« هستي

اين چيز از من و از تو باشد يعني هركدام زنده ماند از « »منك مني و « گويد: بكسي ديگر
  . »آن او باشد

  دليل شرعي جواز رقبي
عمري وهبه  « »هلهائزة ألوالرقبى جا هلهاالعمرى جائزة أل« : گفت صبروايت جابر پيامبر

، هديه و هبه رقبي يعني تا شخص مورد بخشش و  مادام العمر براي اهل آن جائزاست
آن يكي باشد  از آنمورد بخشش باشد و هركدام پيشترمرد  شخص از آنواهب هستند، 

. ابوداود و نسائي و ابن ماجه آن را بيرون » ماند، براي اهل آن جائز است كه زنده مي
  باشد. گفته است حسن مي اند و ترمذي آورده

  رقبي   حكم
حكم رقبي مثل حكم عمري است بمذهب شافعي و احمد و اين حكم ظاهر حديث 

  .شود ولي رقبي عاريه است برده مي ارث» عمري« : گفته است ، ابوحنيفه است



 

  هزينه زندگي  نفقه= 

كه  خواهيم  اال ميكه نفقه و هزينه زندگي بر شوهرش واجب است و ح  قبال گفتيم
نفقه والدين بر پسرشان و نفقه فرزند برپدرش و نفقه خويشاوندان و نفقه و هزينه زندگي 

  :  ان را ذكركنيم حيو

  نفقه و هزينه زندگي والدين و اخذ آن از مال پسرشان 

چيز باشند، و پسرشان قادر به  تنگ دست و فقير و بي - پدرو مادر - هرگاه والدين 
. بروايت از  ، بر پسرشان واجب است زندگي آنان باشد، نفقه آنان در اين حالتامين هزينه 

  او از عايشه پرسش نمود و گفت :  ، كه اش آمده است عماره بن عمير از عمه
:  ؟ عايشه گفت توانم از مال او بخورم كند، آيا من مي يتيمي درآغوش من زندگي مي

پاكترين و حاللترين « »كسبه وولده من كسبهإن أطيب ما أكل الرجل من  « فرمود: صپيامبر
و فرزند هركس از كسب او است پس كه ازكسب او باشد  خورد آنست كه انسان مي چيزي

  .»تواند از مال او بخورد مي
و اما اينكه والدين از مال پسرشان چيزي بردارند و چيزي اخذكنند، اين عمل براي 

ه باشد يا اجازه نداشته باشد. و براي والدين ، خواه پسرشان اجازه داشت والدين جايز است
كه تصرف اسرافكارانه و سفاهت گونه  ، مادام تصرف در مال پسرشان جايز و روا است

  نباشد. 
گفت يا رسول من مالي  گذشت و بدليل حديث جابركه مردي كه بدليل همان حديث

أنت « : گفت صپيامبر خواهدكه مال مرا از بين ببرد. دارم و فرزندي نيز دارم و پدرم مي
گويند  گانه فقهي مي . پيشوايان سه» باشي پدرت مي از آنتو و مالت  « )1(»ومالك البيك

پدرحق دارد، تنها بقدر رفع نياز و تامين نياز، ازمال پسرش برداشت كند. و اما امام 
 كه بخواهد، خواه كند، هر اندازه احمدگفته است پدر حق داردكه از مال پسرش برداشت

  نياز داشته باشد يا نياز نداشته باشد. 

                                         
براي اباحه است نه تمليك يعني مالت براي پدرت مباح است چون مال فرزند از آن او است و  الم - 1

  . رث و ميراث او استزكاتش بر او واجب و جزو ا
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  چيز، بر پدر ثروتمند واجب است  نفقه پسر فقير و تنگ دست وبي

، برپسر ثروتمندش و قادر  دست چيز و تنگ كه نفقه و هزينه زندگي پدر بي همانگونه
، چون  چيزهم برپدر ثروتمندش واجب است ، نفقه پسربي ، واجب است بتامين زندگي وي

از مال « »خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف« : گفت به هند زن ابوسفيان صپيامبر
  .»ابوسفيان آنقدر برداركه برابر عرف براي زندگي خودت و پسرت كفايت كند

: هرگاه پسر بسن بلوغ رسيد و چيزي نداشت يا حرفه و شغلي نداشت  امام احمدگفت
  كسب و مالي ندارد.  كه نيشود تا زما نفقه و هزينه او از پدرش ساقط نمي

  نفقه خويشاوندان 

چيز بر خويشاوندان  دست و بي باره نفقه و هزينه خويشاوندان تنگ علما و فقها در
  ثروتمندشان شديداً اختالف دارند.

  . اند واجب نيست بلكه از باب نيكي و صله رحم است گفته برخي
، مگر از باب صله  نيست، نفقه خويشاوند بر خويشاوند واجب  گفته است  شوكاني

،  كه دليل خاصي وارد نشده است ، بدليل اينست . اما اينكه نفقه اينها واجب نيست رحم
باشند و بديهي  عام مي ، كه بلكه تنها احاديثي درباره صله رحم و پيوند خويشي آمده است

كه محتاج نفقه باشد، مستحقترين خويش است براي پيوند خويشي و  است خويشاوندي
  : صله رحم و خداوندگفته است

+÷, ÏΨ ã‹Ï9 ρ èŒ 7πyè y™ ÏiΒ  ÏµÏF yè y™ ( tΒ uρ u‘Ï‰ è% Ïµø‹n=tã …çµ è% ø—Í‘ ÷,ÏΨ ã‹ù=sù !$£ϑÏΒ çµ9s?# u ª! $# 4 Ÿω ß#Ïk=s3ãƒ ª!$# 

$²¡ ø tΡ āω Î) !$tΒ $ yγ8 s?#u 4 ã≅yè ôf uŠy™ ª! $# y‰ ÷è t/ 9�ô£ãã # Z�ô£ ç„ ∩∠∪_  :هركس داراي ثروت و « ].7[الطالق
. يعني ه كندفقرفاه وگشايش زندگي است بايد از ثروت و دارائي خويش بر ديگران ن

آنهاكه امكانات وسيعي دارند بايد از امكانات وسيع خود انفاق كنند و آنهاكه تنگدست 
كه  كه خدا به آنها داده انفاق نمايند خداوند هيچكس را جز به مقدار تونائي چهاز آنهستند 

  .»دهد بعد از سختيها آساني قرار ميكند. خداوند بزودي  ميبه او داده تكليف ن
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كه فقير است باندازه قدرتش مكلف  قدرت دارد باندازه خودش مكلف است و هركس

  . » است
اند: بر ثروتمند وكسي كه امكانات وسيع دارد، نفقه بر او واجب  تهعلماي شافعيه گف  
، خواه مسلمان باشد يا غيرمسلمان و بايد اين نفقه و هزينه را نسبت به اصول يعني  است

پدران و نياكان هر اندازه باال بروند و نسبت به فروع يعني پسران و پسران پسران هر 
  . راي غيرآنها واجب نيستاندازه پايين بيايند انجام دهند و ب

اند: نفقه بر او واجب نيست مگر براي پدر و مادر و فرزندان پسر و دختر،  گفته مالكيه
ها وديگر خويشاوندان واجب نيست و اختالف دين مانع اين وجوب  و براي نياكان و نوه

  شود.  نمي
كانات واجب علماي حنابله نفقه خويشاوند فقير را بر خويشاوند ثروتمند و داراي ام

دانندكه اگر مالي را از خود بجاي بگذارد از او ارث ببرد و دقيقاً نفقه را تابع و همگام  مي
كه  شوند. يعني هركس دانند، چون غرامت و غنيمت و حقوق يا هم متباذل مي با ارث مي

 . پس آنان نفقه والدين را هراندازه باال بروند در سود شريك باشد در زيان نيزشريك است
دانند و نزد آنان نفقه ذوي االرحام واجب  و فرزندان هر اندازه پايين بروند واجب مي

عصبات نيستند پس  كساني هستندكه صاحبان فروض در ميراث و  نيست و ذوي االرحام
اي هم برآنان نيست اگر از جهت اصول و فروع نباشد،  اي ندارند و نفقه نفقه

.  ه آنان وارد نشده است نه ازقرآن و نه ازسنتخويشاونديشان ضعيف است و نصي دربار
  پردازند.  گيرند، نفقه آنان نيز نمي ان ارث نمياز آنپس چون 

ابن حزم پا فراتر گذاشته وگفته است هركس قدرت مالي داشته باشد بر او نفقه پدرو 
ر برادران مادرو اجداد و نياكان هر اندازه باال بروند و برفرزندان هراندازه پايين بروند و ب

و خواهران و همسران واجب است در صورتيكه آنان محتاج باشند و در اين حال اين 
نفقه اجباري است و همه اينها در وجوب نفقه مساوي هستند و هيچيك برديگري مقدم 

شود، واگرچيزي ازلباس و پوشاك و خوراك و نفقه آنها، باقي ماند واضافه  داشته نمي
كنند و  برند، مجبورمي كه از او ارث مي ارم و ذوي االرحام وكسانيآمد، او را برنفقه برمح
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نفقه و  ، كهاينگونه اشخاص چيزي و عملي و شغلي نداشته باشند است كهاين در حالي 
ها هر اندازه باال بروند و  كنند و اينها عبارتند از عموها و عمه هزينه زندگيشان را تامين

بروند و برادرزادگان هر اندازه پايين بروند، و هركس از  ها هر اندازه باال ها و خاله دائي
كند وكسب و شغلي داشته باشد  اينها اگر قدرت و امكان داشته باشد و بتواند زندگي

، مگر والدين و نياكان و  شان واجب نيست كسب و شغل پست هم باشد نفقه اگرچه آن
و تحت حمايت داشته و كند  اينان را حفظ است كهكه شخص موظف  ها و همسران جده

نبايد بكسب پست اشتغال داشته باشند، اگرچه برآن قدرت هم داشته باشند و براي تامين 
آب  فروشند، از قبيل باغ و ملك و  ، اموال مازاد بر احتياج او را مي گونه اشخاص نفقه اين

  كنند. تامين مي از آنو حيوان وكاالهاي تجارتي او. و نفقه را 

  نفقه حيوان   

هزينه زندگي و معاش آنها را تامين كند  است كهبر مالك حيوان و چهارپايان واجب 
كند  كاررا نكند حاكم اورا مجبورمي و خوراك وآب و علف آنها را مهيا سازد. اگرخود اين

كند و اگر خود  هزينه زندگيشان را بدهد يا آنها را بفروشد يا ذبح ، كهسازد واورا ملزم مي
كند و آنچه  م بنا به مقتضاي مصلحت و صالحديد خود اقدام مياقدام نكرد، حاك

  دهد. تر باشد آن را انجام مي شايسته
عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت « : گفت صبروايت از ابن عمر پيامبر -1

زني « »رضا وال هي تركتها تأكل من خشاش األفيها النار، ال هي أطعمتها وسقتها إذ حبسته
كرده بود تا اينكه مرد و بخاطرآن داخل  اي دچارعذاب شدكه آن را زنداني بهبخاطرگر

كه از  گذاشت كرده بود و نمي ، چون آن را حبس نه به آن خوراك داد ونه آبدوزخ شد 
  .»ه كندحشرات زمين هم تغذي

رفت و تشنگي بر او چيره  مردي در راهي مي« : گفت صبروايت از ابوهريره پيامبر -2
ديد سگي از پايين رفت وآب نوشيد، سپس بيرون آمد و  از آناهي يافت وشد، اوچ

: آن  خورد. آن مرد با خودگفت كشيده و از شدت تشنگي خاك نمناك مي تشنگي زبان 
كشيدم و تشنگي آن مثل تشنگي من است لذا  كشدكه من مي سگ همان سختي را مي
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را نگه داشت تا اينكه ازچاه باال  كرد و با دهان آن بداخل چاه رفت وكفش خود را پرازآب
.گفتند: يا  كرد و خداوند جزاي خيراو را داد و ازگناهان او درگذشت آمد و سگ را سيراب

في كل كبد رطبة « : گفت  ؟ رسول اهللا مگر در نيكي با حيوانات هم براي ما پاداش هست
  . »اي اجر و پاداش دارد خدمت به هر جاندار زنده« »أجر



 

  حجر  

در  ص. و پيامبر كردن است درلغت بمعني تضييق و در تنگنا قرار دادن و منعحجر 
لقد حجرت واسعا يا  :اللهم ارحمني وارحم محمدا وال ترحم معنا أحدا« : گفت  جواب يكنفر كه

كن وكسي ديگر را با ما مورد رحم قرار  : خداوندا بمن و محمد رحم گفت اعرابي « »أعرابي
. و حجر در » گ گرفتياعرابي دايره رحمت خدا را خيلي تن گفت اي ص: پيامبر مده

  .  ، منع كسي است از تصرف در اموال خودش اصطالح شرع و فقه

  اقسام حجر 

كه بجهت  ، مانند حجر بر مفلس حجر و منع تصرف بخاطر حقوق يا حق ديگران  -1
ز عاذ را ام صكنند، پيامبر محافظت برحقوق طلبكاران او را ازتصرف درمالش منع مي

.  كرد و بر وي حجر نهاد و مال او را براي پرداخت بدهيش فروخت تصرف در مالش منع
  . كرده است سعيد بن منصور آن را روايت

: مانند حجر نهادن بركودك و سفيه و نادان و ديوانه كه  حجر بجهت حفظ نفس  -2
بخالف  گردد،  ن برميكردن آنان از تصرف خود، بخود آنا فائده حجر نهادن برآنان و منع

  گردد. كه فايده حجر بر وي بغير او برمي  مفلس

  حجر بر مفلس 

مالك مالي نيست و چيزي نداردكه بدان نيازهاي خود را بر  است كهكسي  مفلس  
هيچ پولي و فلسي برايش  ، كه ، او را بحالي رسانده است دستي كند و فقر و تنگ آورده 

اند اگرچه فعال مالي دارد، چون مال او در واقع از آن  ه. او را مفلس ناميد نمانده است
اند:  كه وجود ندارد، و فقهاء مفلس را بدينگونه تعريف كرده طلبكاران است وگوئي

شخصي كه ديون و بدهيهاي او فراوان است و آنقدر ندارد كه ديونش را بپردازد، لذا 
   كنند. چيزي او مي حاكم و قاضي حكم به افالس و فقر و بي

  تواند بدهيش را بپردازد و بتاخير انداختن ديون  كه مي  كسي طفره رفتن 

كه قادر بپرداخت ديون و بدهيهاي خود باشد، ولي بدهيها و ديوني كه وعده  كسي
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ظالم و  ص، به تاخير اندازد، برابر فرمايش حضرت رسول اهللا بازپرداختش رسيده است
كان بازپرداخت دين و بدهي خود دارد و آن كسي كه ام « »مطل الغني ظلم« ستمكار است
  .» رود، ظلم است اندازد و طفره مي را بتاخير مي

اند كه به تاخير انداختن و طفره رفتن از بازپرداخت  كرده علما بدين حديث استدالل 
است كبيره است و بر حاكم واجب  گناه ، ، با وجودگشايش حال وداشتن ثروت وام و بدهي

كرد او را حبس و زنداني كند، بشرط اينكه  كند، اگر امتناع از پرداختاو را امر بب كه
طفره  « »وعقوبتهلي الواجد يحل عرضه « : گفت صطلبكار خواهان آن باشد، چون پيامبر

ر كه دارد و امكان بازپرداخت برايش ميس كسي رفتن و خودداري از پرداخت وام از جانب
باشد  كردنش مي و شكايت از وي و زندانياست موجب حالل شدن بدگوئي ازآبروي او 

: بيشتر علماي امصار  . ابن المنذرگفت» كردنش حالل است يعني شكايت از او و زنداني
كردن بخاطر امتناع از  كه زندان شناسم رايشان بر اينست كه مي كه سراغ دارم و قضاتي
بكاران تقسيم كرد و . و عمر بن عبدالعزيز مال بدهكار را ميان طل پرداخت وام جايز است

اگر بدهكار بر عدم پرداخت  است كهگفته  نمود و ليث چنين خود بدهكار را زنداني نمي
فروشند وبدهي  ، حاكم وقاضي آن را مي بدهيها نيز اصرار داشت ومالش را نفروخت

  كند.  دهد و از او دفع ضرر مي صاحب مال را مي

  حجر بر مفلس و فروش مالش 

، در اين حال بر حاكم  كافي نيست وليكن براي بازپرداخت ديونشكه مالي دارد  كسي
بر وي حجر و منع تصرف در اموال بگذارد. بشرط اينكه طلبكاران يا  است كهواجب 

تواندكه اموالش را  بعضي از آنان خواهان آن باشند، تا دچار ضرر بيشتر نشوند و حاكم مي
اين بيع حاكم صحيح است چون بجاي مالك  كند، و بفروشد، اگر او خود از اين كار امتناع

  . اصلي است
و دليل اين كار روايت سعيد بن منصور و ابوداود و عبدالرزاق از حديث عبدالرحمن 

: معاذ بن جبل جوان سخي طبع و  است كهبصورت مرسل آمده  است كهكعب  بن
ا اينكه همه گرفت ت گرفت و همچنان وام مي اي بود، و مال در دست او قرار نمي بخشنده



  2353     حجر
  

  

آمد و ازاو  صگرديد و بحضور پيامبر اموال او در زير بار وام و قرض مستغرق 
، بحال خود  گويد. اگركسي را با اين حال تقاضاكرد تا با طلبكارانش دراين باره سخن

، بحال خود  داشت ص كه پيش رسول اهللا يت و مقاميگذاشتند، معاذ را بخاطر موقع مي
فروخت تا اينكه چيزي براي  مال معاذ را براي طلبكاران مي صبرگذاشتند، پس پيام مي

  چيز شد. معاذ نماند و بي
اند كه حجر نهادن برهر  كرده : با حجر نهادن بر معاذ، استدالل در نيل االوطار آمده است

تواند مالش را براي اداي دين و وام او بفروشد، خواه  بدهكاري جايز است و حاكم مي
  . هكافي باشد، يا نباشد. ا.  خت ديونمالش براي پردا

هرگاه بركسي حجر گذاشته شد، تصرف وي دراعيان واصل مالش تنفيذ و اجرا 
. مال  گردد، چون مقتضاي حجر اينست و اينست قول مالك و ظاهرترين اقوال شافعي نمي

، تقسيم مي  بدهكار مفلس بنسبت بر طلبكاران حاضر طالب كه وعده وامشان رسيده است
،  كه وكيل نگرفته است ست و غائبييكه طالب ن شود، و حاضري ود و تنها بĤنها داده ميش

، طالب باشند يا نباشند بدانان چيزي داده  كه وعده وامش نرسيده است وحاضر و غائبي
  .  ترين سخن شافعي شود، و اينست مذهب امام احمد و صحيح نمي

شان نرسيده  كه وعده شد، وامهايي كه چون بركسي حجر نهاده نظر امام مالك اينست
  گيرد. شود، و بدانان نيز تعلق مي شان تمام مي ، وعده است

دهند خواه  اما اگر مفلس بميرد و به افالس او حكم شود، مالش را بهمه طلبكاران مي
اش بسر رسيده  ، طالب باشند يا نباشند، خواه وعده داشته باشد يا وعده حاضر، خواه غائب

 ص، مانند زكات وكفارات بر حقوق بندگان چون پيامبر ل حق اهللا مقدم استباشد. و او
ديگر وامها استحقاق براستي وام و قرض الهي بيش از  « »فإن دين اهللا أحق بالقضاء« : گفت

  .»بازپرداخت دارد
گويدكه حجر نهادن بر بدهكار جايز نيست وهمچنين فروش مالش بلكه  ابوحنيفه مي

با احاديث  است كهكند تا اينكه وامها را بپردازد. اما راي اول ارجح  مي حاكم او را زنداني
  موافقت دارد.
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  يابد  كه مال خود را پيش مفلس مي  كسي

  شود:  يابد، چند صورت داردكه بشرح زيرذكر مي كه مال خود را نزد مفلس مي كسي
شتر استحقاق يابد او از ديگر طلبكاران بي كه اصل مال خود را نزد مفلس مي كسي -1

 »عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيرهأدرك ماله بعينه « : گفت صآن را دارد چون پيامبر
ل مال خود را نزد شخص مفلس يافت اوبيشتر از ديگران استحقاق آن را هركس اص«

  . . بروايت بخاري و مسلم»دارد
د در اين صورت هرگاه مال او نزد مفلس دچار تغيير با زيادت يا نقصان شده باش  -2

  .  صاحب آن با ديگر طلبكاران مساوي است و بيشتر از ديگران سزاوار آن نيست
هرگاه شخصي مال را بمفلس فروخته و بعضي ازبهاي آن راگرفته باشد صاحب   -3

آن مال با ديگرطلبكاران مساوي است و نزد جمهور علما حق استرجا و طلب بازگرداندن 
   . كه فروشنده بدان سزاوارتر است ول شافعي آنستمال خود را ندارد. راجح ق

هرگاه خريدار مرده بود و فروشنده هنوز بهاي آن را نگرفته باشد، سپس فروشنده   -4
  ، بخاطرهمان حديث كاالئي كه فروخته است بيابد او سزاوارتر است بدان مال از ديگران

:  گفت . ابوهريره است گذشت چون بين مرگ و افالس فرقي نيست و اين راي شافعي كه
: هركس مفلس  كنم ، در ميان شما قضاوت مي رده استك قضاوت صهمانگونه كه پيامبر

. و اين  ، او بدان سزاوارتر است يافت كاالي خويش را پيش او شد يا مرد و كسي اصل
  .  حديث را حاكم بصورت صحيح ارائه كرده است

  چيز است حجر نيست  كه تنگ دست و بي  بركسي

دستي او آشكار نشده  اعسار و فقر و تنگ ، كهشود وقتي بر مفلس حجرگذاشته مي
شود و نه بر وي حجر گذاشته  چيزي او آشكار شد، نه حبس مي باشد. هرگاه اعسار و بي

شود تا اينكه حالش  شود و نه طلبكاران مالزم او خواهند شد، بلكه بوي مهلت داده مي مي

 βÎ)uρ šχ%x. ρèŒ+ فرمايد: پيدايند، چون خداوند ميخوب شود ودارائي وگشايش حال 

;ο u� ô£ãã îο t� Ïà oΨ sù 4’n< Î) ;ο u�y£ ÷� tΒ...∩⊄∇⊃∪_ ]:كسي بدهكار شد و بحال عسرت و  هرگاه « ].280 البقرة
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گشايش و دارائي رسد و  دستي افتاد، بايد بوي مهلت داده شود تا بحال فقر و تنگ
  .»فراخيش فرا رسد

اش دچار آفت  اي خريده بود و ميوه مرد بدهكاري ميوه كه استكرده  مسلم روايت
 كنيد و او را دستگيري گفت بر وي صدقه صگرديد. پيامبر شد، درنتيجه بدهي او فراوان 

كند،  كردند و بازهم نتوانست تمام بدهي خود را كفايت كنيد، پس مردم بروي صدقه 
چيزي و حقي براي  از آنو غير : همين راكه دارد بگيريد  گفت  به طلبكاران صپيامبر

. ثواب مهلت دادن به فقير و تنگدست »خذوا ما وجدتم وليس لكم ال ذلك« : شما نيست
من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه « : گفت صمضاعف و دو برابر است بروايت بريده پيامبر

رابر هركس معسري و تنگ دستي را مهلت دهد دربرابر هر روز مهلت دادن دو ب « »صدقة
  .»شود آن احسان و صدقه بحساب وي نوشته مي

  كند گذاشتن آن مقدار كه زندگيش را تامين  بجاي 

، آنمقدار براي  هرگاه حاكم مال مفلس را بخاطر طلبكاران فروخت بر او واجب است
كه  اي ، پس خانه كند از جمله محل سكونت و منزل زندگيش را تامين ، كهاو بجا بگذارد

و بايد آن مقدار مال براي  .)1(شود ، فروخته نمي نياز نيست بي از آندارد و برايش ضرورت 
مناسب حال او باشد و اگر تاجر باشد  ، كهبتواند خدمتكاري بگيرد ، كهاو بجاگذاشته شود

اي  كند با آن و اگر حرفه و پيشه شود، كه تجارت گذاشته مي آنمقدار مال براي او بجاي
شان بعهده  كه نفقه ار را براي او بجاي گذاشت و براي او وكسانيداشته باشد بايد ابزار ك

گذاشته  ، بجاي شان لمثل و حداقل هزينه زندگي مناسب حال ، بايد حداقل نفقه ا او است
  .  شود از قبيل خوراك و پوشاك و اين مقدار واجب است

مال بدهكار  يابند از : صاحبان وام و طلبكاران حق دارند، هرچه مي گفته است شوكاني
كه اورا  ، ازقبيل منزل و ستر عورت وآنچه نيازي نيست ها بياز آنكه  بردارند، جز چيزهائي

شان  كند واو را وكساني راكه نفقه كند وزندگي اورا نگه دارد و سد رمق ازسرما وگرما حفظ
                                         

اش نيز در اين حالت فروخته  مذهب ابوحنيفه و احمد است و بمذهب شافعي و مالك خانه اين  - 1
  شود. مي
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گفته  . و در شرح اين سخن حديث معاد را يادآور كرده است سپس بر او واجب است
كرده  اش راگرفته باشند يا او را از منزلش بيرون آنان جامه است كهليكن ثابت نشده  : است

گذاشته باشند، لذاگفتيم بايد اين  اش را بدون ضروريات زندگي باشند يا او را و خانواده
  .هچيزها براي او استثنا گردد. ا. 

  حجر بر سفيه و نادان 

، بر او حجر  حرزگشته استكه سفاهتش به نهايت رسيده و سو تصرفش م كسي

Ÿωuρ (#θ+ فرمايد: شود خداوند مي گذاشته مي è? ÷σè? u!$ yγx �¡9 $# ãΝä3s9≡uθ øΒr&  ÉL©9 $# Ÿ≅ yè y_ ª! $# ö/ä3 s9 

$Vϑ≈uŠÏ%...∩∈∪_  :بدست  اش را بدست شما داده است اموالي را كه خداوند اداره « ].5[النساء ،
  . »سفيهان و نادانان ندهيد

: بيشتر علما  المنذرگفته است . ابن بر اينكه حجر بر سفيه جايز استاين داللت دارد 
كودك باشد يا بزرگ جايزاست بر وي حجر  كند خواه برآنندكه هركس مالش را ضايع

   .)1(نهاده شود
سفاهتي كه موجب حجر نهادن ” البحر« در نيل االوطار آمده است بنقل از صاحب

منفعت ديني  كه مصلحت و وفجور وچيزهائي كه شخصي مال را درراه فسق ، آنست است
كه يك درهم ارزش دارد،  كند مانند خريدن چيزي و دنيائي صحيحي ندارند، صرف

زه ولذت بخش و . اما مصرف كردن آن در راه خوردن خوراكيهاي پاكي بيكصد درهم
گرانبها موجب حجر به سفاهت نيست يعني اينها  پوشيدن لباسهاي فاخر ومواد خوشبوي 

  فرمايد: كه موجب حجر بروي شود. چون خداوند مي جزو همان سفاهت نيست

                                         
شود مگر اينكه تباه  اشته نمي كه بدرجه رشد و عقل رسيد بر وي حجر گذ كسي است گفته ابوحنيفه - 1

 لوگيريرسد ازتسليم مال بوي ج گي ميسال 25كه به سن  كننده مالش باشد اگر چنين باشد به وقتي
خواه آن را تباه كند يا تباه نكند امام  گردد  شود. هرگاه بدان سن رسيد بهرحال مال بوي تسليم مي مي

شود اگر چه پير  گفته است اگر بعد از بلوغ هنوز رشد پيدا نكند باز هم بر او حجرگذاشته مي  مالك
  گردد. مولف
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كسي زينتهاي الهي راكه براي بندگان خود آفريده و  بگو اي محمد چه « ].32[األعراف: 

؟ بگو اينها در زندگي دنيا براي كساني است كه ايمان  روزيهاي پاكيزه را حرام كرده است
ت خالص براي مومنان ) در قيام ت دارند ولياگرچه ديگران نيز با آنها مشارك اند ( آورده

. و همچنين » دهيم كه آگاهند شرح مي كساني خواهد بود اينچنين آيات خود را براي
  . ه. ا.  كند جزو سفاهت نيست اگرمالش را درراه خدا و تقرب بوي خرج

  تصرفات سفيه 

و صحيح  ، جائز كه سفيه پيش از حجر نهادن بر وي از او صادر شده است  افعالي
، چون  ، هرگاه حكم حجر بر وي صادر شد، تصرفات او جايزو صحيح نيست است

  ، پس بعد از حجر خريد و فروش و وقف و اقراراو صحيح  مقتضاي حجر اينست
  نيست . 

  اقرار سفيه بر عليه خودش و بزيان خودش

عليه بسفاهت ر  ، اقرار محجو كه ما سراغ داريم : باجماع اهل علمي ابن المنذرگفته است
، هرگاه اقرار بزنا يا سرقت ودزدي يا مي خوارگي يا قذف يا  بضرر خودش جايز است

گردد، و اگر زنش را طالق دهد بقول اكثر  قتل باشد، حدودات شرعي بر وي اجراء مي
شود  . و اگر بمالي اقراركند، صحيح است ولي بدان ماخوذ نمي علما طالقش نافذ است

  . جر بر ويمگر بعد از اتمام ح

  حجر بر سفيه و مفلس بايد به مردم اعالم شود 

، تا مردم  بمردم اعالم شودكه برسفيه و مفلس حجر نهاده شده است است كهمستحب 
آنان را بشناسند وبدانند و نفريبند وفريب آنان را نخورند و با بصيرت و آگاهي با آنان 

  رفتار نمايند.
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  حجر نهادن بركودك و صغير 

 شود، برصغيروكودك نيز حجر كه بعلت سفاهت برسفيه حجرگذاشته مي همانگونه
گردد تا مالش ضايع نشود و بوي اجازه  شود وازتصرف درمالش منع مي گذاشته مي

  : شود، مگر بدو شرط تصرف داده نمي
گردد. دوم اينكه آثاررشد وفهم و تشخيص و  اول اينكه بحد بلوغ برسد و محتلم  

  دد و از او بنظر آيد.تمييز در وي پديدارگر
   فرمايد: خداوند مي

+(#θ è=tG ö/ $# uρ 4’ yϑ≈tG uŠø9 $# # ¨Lym # sŒÎ) (#θäón=t/ yy% s3ÏiΖ9 $# ÷βÎ*sù Λäó¡ nΣ# u öΝåκ÷] ÏiΒ #Y‰ ô© â‘ (# þθ ãèsù ÷Š$$ sù öΝÍκö� s9 Î) 

öΝçλm;≡uθ øΒr&...∩∉∪_  :يديد رسند، اگر د وبيازمائيد يتيمان را در موقعيكه به بلوغ مي « ].6[النساء
باره ثابت پسر رفاعه و  . اين آيه در»كه رشد مالي دارند مالشان را به خودشان بسپاريد...

  عمويش 
گذاشته  رفاعه مرده بود و فرزند كوچكي بنام ثابت از خود بجاي است كهنازل شده 

: پسر برادرم يتيم است و در تحت سرپرستي من  رفت وگفت صبود، عمويش نزد پيامبر
كه خداوند   ؟ كنم وكي مالش را بوي تسليم او چه قدر براي من حالل است ، از مال است

  اين آيه را نازل فرمود.



 

  هاي بلوغ  عالئم و نشانه

  رسد: هاي زير به ثبوت مي رسيدن به سن بلوغ با يكي ازنشانه

#+ فرمايد: ، چون خداوند مي ، خواه درخواب يا بيداري خروج مني از وي  -1 sŒÎ)uρ x{n=t/ 

ã≅≈x ôÛF{$# ãΝä3ΖÏΒ zΟè=ßs ø9 $# (#θçΡÉ‹ ø↔tFó¡ u‹ù=sù $yϑŸ2 tβx‹ ø↔tG ó™$# š Ï% ©!$#  ÏΒ öΝÎγÎ=ö6s%...∩∈∪_  :59[النور.[ 

احتالم شدند، بايد بدون اجازه بر شما وارد هرگاه اطفال شما بسن بلوغ رسيدند و «
  .»گرفتند نشوند، همانگونه كهكشاني پيش از آنان بودند اجازه مي

رفع القلم عن ثالث: عن الصبي « : گفت صابوداود از علي بن ابيطالب پيامبر بروايت
كس قلم تكليف برداشته  ازسه « »وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق .حتى يحتلم
: ازكودك تا اينكه احتالم شود و از بخواب رفته تا اينكه بيدار گردد و ازديوانه  شده است

. و بروايت امام علي بن ابيطالب »كند و رشد خويش را باز يابد لتا اينكه بهبودي حاص
تالم يتيمي وجود ندارد و ديگر يتيم بعد ازاح « »ال يتم بعد احتالم« : گفت صپيامبر
  . . بروايت ابوداود و بخاري» نيست
  ”حد اُ« : در روز جنگ بپايان بردن پانزده سال تمام از عمر خود، چون ابن عمرگفت  -2
، بمن اجازه  كنم ، كه در جنگ شركت  عرضه شدم صهارده سال داشتم بر پيامبركه چ

كنم   كه در جنگ شركت  كه پانزده سال داشتم بر وي عرضه شدم  نداد و روز جنگ خندق
  بمن اجازه داد.

كسي را بجنگ  كه   چون عمر بن عبدالعزيز اين مطلب را شنيد بعامالن خود نوشت
انزده سالگي رسيده باشند و تاكسي به پانزده سالگي نرسيده باشد نفرستند مگر اينكه به پ

  بوي تعرض نكنند.
شود تا  كه احتالم نشده باشد، حكم به بلوغ وي نمي  اند كسي گفته   ابوحنيفه و مالك

نقل شده   اينكه بسن شانزده سالگي برسد و در روايت مشهورتري از ابوحنيفه هفده سال
: انسان با  ه است بايد بسن هفده سالگي برسد و داودگفته استباره دخترگفت . و در است

  كه احتالم نيابد اگرچه چهل ساله هم باشد. شود، مادام سن بلوغ نمي
مطلق موي  ، كه ، نه مطلق موي روييدن موي سياه زهار كه موي سياه مجعد است  -3

شناختند و  هار مي. درجنگ بني قريظه مرد را با روييدن موي ز در زهاركودكان نيز هست
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:  گفت شد. ابوحنيفه هركس موي زهارش روييده بود، بوي اجازه شركت در جنگ داده مي
شود وروييدن موي زهارنه بلوغ است ونه عالمت  ، هيچ حكمي ثابت نمي با روييدن موي

   . بلوغ
كه ذكرشد بلوغ پسرو  ، و با اين سه عالمت قبلي قاعده شدن وآبستن شدن -4

،  شود و عالئم بلوغ دختران عالوه برآنها قاعده شدن وآبستن شدن نيزهست دخترثابت مي
ال يقبل اهللا صالة « : گفت صكه پيامبراند روايت كردهچون بخاري و غيراو از عايشه 

پذيرد تا اينكه روسري  خداوند نماز زن بحيض افتاده بالغ را نمي« »حائض إال بخمار
  . »پذيرد داشته باشد و بدون آن نمي

،  و حفظ و نگهداري آن از ضايع شدن شد عبارت است ازقدرت براصالح مال و اما ر  
، مغبون وزيان  بصورت واضح وآشكار در معامالت مالي بيش از حد معمول و غالب كه

،  كسي بالغ شد و رشد نداشت ديده نشود ومال را درراه حرام صرف نكند، پس هرگاه
  . صرفات مالي ممنوع استواليت مالي بر او ادامه دارد و از ت

تا اينكه عالئم رشد دروي بظهور رسد، بدون تحديد سن يعني رشد مدرك عمل 
كه سن معيني را در  ، برابرظاهرنص قرآني چنين است بخالف ابوحنيفه است نه سن معيني

، هرگاه پس از رسيدن برشد از او سفاهت ظاهر شد، مجدداً بر وي حجر  نظرگرفته است
گردد، چون هرگاه سفيه مال  ، چون بقول جصاص ضرر سفاهت بهمه برميشود نهاده مي

المال است و  شود و وبال بر مردم و بيت كند، او محتاج مي خود را با اسراف و تبذير تلف
اين از جهت واليت مالي است و اما واليت برنفس بمجرد رسيدن بسن بلوغ و عاقل 

  كند. تواند در مال خود تصرف و او ميگردد.  ، اين واليت از اوقطع و مكلف مي شدن
: بجانم سوگندگاهي پيش  گفت شود؟ از ابن عباس سوال شد كي يتيمي تمام مي

آيدكه مرد ريشش درآمده ولي براي حفظ منابع نفسش وعطا وبخشش ضعيف است  مي
كند، يتيمي از او برداشته  پس هرگاه توانست چون ديگران مصالح نفس خويش را حفظ

#βÎ*sù Λäó¡nΣ÷+ : تفسيرآيه شود. در مي u öΝåκ÷] ÏiΒ # Y‰ ô© â‘_  از سعيد بن منصور بروايت از مجاهد
  : گفت كه  روايت شده است 



  2361     هاي بلوغ عالئم و نشانه
  

  

سازد، اگرچه سنش نيز بزرگم شده باشد مگر اينكه  ، يتيمي را از يتيم دور نمي عقل
  . برشد برسد ورشد مالك است نه عقل

  حاكم خبرداد بهنگام تسليم مال به محجور عليه بايد به  

بعضي از علما براينندكه بايد بحاكم و قاضي خبر داد و رشد محجور عليه را 
دانند، و اجتهاد  كرد، آنگاه مالش را بوي داد و بعضي خبردادن به قاضي را الزم نمي اثبات

دانند، يعني وصي وقتي فهميدكه يتيم تحت واليت او به رشد رسيده  وصي راكافي مي
  . دهد. و در زمان ما راي اول بهتر است ي مي، مالش را بو است

  ؟ كيست از آن  بر كودك و سفيه و ديوانه   واليت  

، اگر پدر نباشد بوصي او منتقل  پدراست از آنواليت بركودك و سفيه و ديوانه 
شود، چون نائب او است و اگرنائب پدر و وصي اوموجود نباشد، واليت بحاكم و جد  مي

توانند واليت داشته باشندكه پدر  ، وقتي مي ، و خويشاوندان عصبيشود و مادر منتقل مي
  كرده باشد. آن را وصيت



 

  وصي و شرايط او 

امر واليت و سرپرستي محجور عليه بوي موكول شده باشد،  است كهكسي   وصي
وصي مشهور بديانت  است كهكرده باشند واجب  خواه خويشاوندان يا حاكم بوي موكول 

را وصي قرار داد. بر وصي  �، چون عمر خطاب ، خواه مرد يا زناشدوعدالت و رشد ب
كندكه آن را افزايش  اي تصرف و عمل ر عليه بگونه در مال يتيم و محجو است كهواجب 

  و رشد و نمو دهد.
توانند، مال يتيم را براي خود بخرند و مال خود  و بمذهب امام مالك وصي و پدر مي

كنند، اگر درآن محابات نكنند و از خود جانبداري  معاوضه را بمال يتيم بفروشند و يا 
  ننمايند. 

  كند  دارد، از قبول واليت دوري كه در خود ضعف و ناتواني سراغ   كسي  

يا أبا ذر، إنى أراك ضعيفا وإني «:  گفت بوي صپيامبر است كهبروايت از ابوذر آمده 
ابوذر من ترا ضعيف و  اي« »ن مال يتيمأحب لك ما أحب لنفسي فال تأمرن على اثنين وال تولي

بينم و براستي آنچه راكه براي خود دوست دارم براي تو نيز دوست دارم پس  ناتوان مي
  .» هرگز امارت بر دو نفر و واليت برمال يتيم را قبول مكن

  تواند از آن بخورد ولي و سرپرست مال يتيم مي

$ .tΒuρ tβ%x...+ فرمايد: خداوند مي |‹ÏΨ xî ô#Ï ÷è tGó¡ uŠù= sù ( tΒuρ tβ%x. # Z��É) sù ö≅ä. ù' uŠù=sù 

Å∃ρá� ÷è yϑø9$$ Î/...∩∉∪_  :از دريافت  دار است نياز و مال اگر سرپرست يتيمي بي« ].6[النساء ،
كه نيازمند است در حد متعارف و برابر عرف از آن  الزحمه خودداري كند و كسي حق

  .»استفاده نمايد
ه ولي و سرپرست غني در مال يتيم حقي ندارد و مزد و شودك از اين آيه استفاده مي 

كرد،  پاداش سرپرستي او نزد خداوند است و اگر حاكم و قاضي چيزي براي او تعيين
  . براي او حالل است
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ولي اگر فقير باشد حق دارد از مال يتيم برابر عرف و عادت و در حد متعارف مزد و 
: اين آيه درباره ولي و  گفت اره اين آيه اجرت عمل خويش را بردارد. حضرت عايشه دب

اگر  است كهدارد، نازل شده  كند وآن را نگه مي كه مال او را اصالح مي  سرپرست يتيم
  خورد. مي از آنفقير باشد برابر عرف و در حد متعارف 

آمد و  صبروايت از عمرو بن شعيب و او از پدرش و از جدش مردي پيش پيامبر
كل من مال يتيمك غير « : گفت ص. پيامبر دست هستم و يتيمي دارم : من فقير و تنگ گفت

كني و بدون اينكه در   از مال يتيمت بخور بدون اينكه اسراف « »وال متأثلمسرف وال مبادر 
از ترس اينكه بسن بلوغ و احتالم رسد و بدون اينكه قصد ي كن  خوردن مال او شتاب

المثل عمل خود  يعني نبايد بيش از اجرت » انداز از آن داشته باشي كردن و پس جمع
  . بخورد و مقصود نهي از بيش از اجرت المثل است

  بر كودك و هزينه  نفقه 

Ÿω+ فرمايد: خداوند مي uρ (#θè?÷σ è? u !$yγx �¡9 $# ãΝä3 s9≡uθ øΒr&  ÉL©9 $# Ÿ≅yèy_ ª! $# ö/ä3s9 $Vϑ≈uŠÏ% öΝèδθ è% ã—ö‘$# uρ 

$ pκ� Ïù öΝèδθ Ý¡ø. $# uρ (#θä9θ è%uρ öΝçλm; Zω öθs% $ ]ùρ â÷÷ê ¨Β ∩∈∪_  :اموالتان را در اختيار سفيهان و « ].5[النساء
،  يد، اموالي كه خداوند آن را وسيله قوام زندگي شما قرار داده استنابخردان قرار نده

به آنها خوراك و پوشاك  از آنگيريد وبه اندازه ضرورت  بلكه زمام آنها را خود به دست
وئيد تا هم به رشد عقلي وفكري آنهاكمك شود و هم به آساني گ دهيد وبا آنان نيكوسخن

: وصي بايد برحسب و اندازه مال و حال يتيم بر  گفت . قرطبي »كنترل شما درآيند  تحت
. اگركودك صغير است و مال فراوان دارد بايد برايش دايه و پرستار بگيرد و ه كندوي نفق

  در نفقه او گشايش و دست بازي بخرج دهد.
، بايد لباس نيكو و خوراك خوب و لذيذ و خدمتگذار برايش  گر بزرگ شده استو ا

تر از آن باشد بقدر  آماده سازد، و اگر چنين نباشد بايد حال او را در نظر گيرد و اگر پايين
كند و اگر يتيم فقير باشد و مالي نداشته باشد  جوئي  حاجت در لباس و خوراك او صرفه

  كند و اگر امام مسلمين چنين المال هزينه زندگي او را تامين  تبرامام واجب است از بي
كار را انجام دهند بطريق االخص فاالخص  اين  است كهكاري نكرد برمسلمانان واجب 
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. پس مادرش  شود بدين ترتيب يعني هركس بوي نزديكتر باشد اين تكليف متوجه او مي
شيرش دهد و بحال او  است كهجب ، پس بر وي وا تر است از همه بوي نزديكتر و خاص

  .  برسد و بعداً حق ادعا از او يا ازكسي ندارد. ا.ه

  آيا وصي و همسر و خازن حق دارند بدون اجازه صدقه بدهند؟  

صدقه و احسان  از آنوصي و همسر و خازن حق ندارند، بدون اجازه صاحب مال 
إذا أنفقت « : گفت صپيامبربدهند، مگر در حدي كه بمال ضرر نرساند، بروايت از عايشه 

وللخازن مثل  المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجر ما كسب
هرگاه زن و همسر از طعام و خوراك شوهرش  « »ذلك ال ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا

آن زن ، ه كند، چيزي بديگران صدقه دهد و هزين بدون قصد فساد و تباهي و اضاعه آن
مزد و پاداش انفاق و انجام عمل خود را دارد و شوهرش مزد و پاداش كسب خود را، و 

كنند و  همچنين خازن و انبارداركه هيچكدام از ثواب و مزد و پاداش همديگركم نمي
  . »رسد ثواب هريك بكمال مي

  )1( وصيت
وجود كننده و موصي آنچه راكه در زندگيش  وصيت بمعني پيوستن است چون وصيت

  دهد. دارد ببعد ازمرگش پيوند مي
كه انسان مالي يا وامي يا منفعتي و سودي را بغير  و دراصطالح شريعت اسالمي آنست

كه برايش وصيت و توصيه شده است بعد   كند و ببخشد، بشرط اينكه شخصي  خود هبه
  ، مالك آن مال يا وام يا منفعت شود. كننده از مرگ وصيت

اند: تمليكي است بطريق تبرع و خيريه و مضاف ببعد از  گفته  بعضي درتعريف وصيت
كسي ديگررا بعد از مرگ خود مالك چيزي بسازد. و از اينجا فرق بين  كسي مرگ يعني

شود، ولي مالكيت مستفاد از  مالكيت در هبه فوراً ثابت مي ، كهشو هبه و وصيت ظاهر مي
شود. و از طرف ديگر هبه  ، ثابت مي كننده ، بعد از مرگ بخشنده و وصيت وصيت و توصيه

                                         
كه برايش  كسي :  . موصي له ، سفارش دهنده كننده وصيت : . موصي نامه ، وصيت ، توصيه سفارش : وصيت  - 1

  . مترجم ، تركه ، ميراث كه بدان وصيت شده : چيزي . موصي به وصيت شده
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پذيرد، در حاليكه وصيت در عين مال و وام و منفعت  تنها در اصل مال و اعيان تحقق مي
  پذيرد.  نيز تحقق مي

  دليل شرعي و مشروعيت وصيت  
 : . در قرآن آمده است دليل شرعي وصيت قرآن و سنت نبوي و اجماع مسلمين است

+|=ÏG ä. öΝä3ø‹n=tæ #sŒÎ) u�|Ø ym ãΝä. y‰tnr& ßNöθ yϑø9$# βÎ) x8 t� s? # ��ö� yz èπ §‹Ï¹uθ ø9 $# Ç÷ƒy‰ Ï9≡uθ ù=Ï9 tÎ/ t�ø%F{ $# uρ 

Å∃ρ ã� ÷è yϑø9$$ Î/ ( $ ˆ)ym ’n?tã tÉ) −Fßϑ ø9 كه هرگاه مرگ  برشما چنان مقررگشت « ].180 البقرة:[ _∪⊂∇⊆∩ #$
، آنكه  گذاشت بجاييكي از شما فرا رسد و مرگ ببالين يكي از شما آمد اگر مالي از خود 

وصيت كند. اين وصيت  اي شايسته و بدون اجحاف براي پدر و مادر و نزديكان به گونه
اي است بر عهده  و سفارش براي پدر و مادر و خويشاوندان نزديك حق و وظيفه

  .» پرهيزگاران

‰ÏΒ Ï....+ يگر گويد: و جاي د ÷è t/ 7π §‹Ï¹ uρ Å»θãƒ !$ pκ Í5 ÷ρr& A ø yŠ...∩⊇⊇∪_ 11لنساء: [ا.[ 

  .»... همه اينها پس از عمل به وصيت ميت و پرداختن وام او است.. «

$+ فرمايد: باز هم مي pκš‰ r'‾≈tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u äο y‰≈pκy− öΝä3 ÏΖ÷� t/ # sŒÎ) u� |Øym ãΝä. y‰ tn r& ßN öθ yϑø9 $# tÏm 

Ïπ§‹Ï¹ uθ ø9 $# Èβ$ uΖøO$# # uρsŒ 5Α ô‰tã öΝä3ΖÏiΒ...∩⊇⊃∉∪_ ]:ايد چون  كه ايمان آورده كساني اي « ].106 املائدة
سد بهنگام وصيت بايد دو فرد عادل از همكيشان خودتان را گواه  مرگ يكي از شما فرا ر

  : ه است. و در سنت نبوي احاديث زيرآمد»و شاهد بگيريد...
ما حق امرئ مسلم له شئ « : گفت صبروايت بخاري و مسلم از ابن عمر پيامبر -1

كه اگر چيزي دارد  حق مرد مسلمان آنست« »ليلتين إال ووصيته مكتوبة عندهيوصي فيه، يبيت 
اش پيش او باشد  كند، هيچ شبي بدون اينكه وصيت نوشته شده كه درآن وصيت مي

كه اين  : از وقتي  . ابن عمر گفت»بد، يعني احتياط كند مبادا مرگش ناگهان فرا رسدنخوا
  .  ام اينكه وصيتم پيشم باشد نخوابيده شنيدم هيچ شبي بدون صسخن را از پيامبر
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كه همواره وصيت او  : احتياط و حزم و دورانديشي مسلمان آنست گفت  امام شافعي
كند،بايد چنين باشد  كه دارد وصيت پيش او و نوشته و آماده باشد. اگربخواهد دراموالي

  مي شود.  اش رسد و مانع رسيدن بخواسته داندكه چه موقع مرگش فرا مي چون او نمي
إن « : گفت صبروايت احمد و ترمذي و ابوداود و ابن ماجه ازابوهريره پيامبر  -2

الرجل ليعمل والمرأة بطاعة اهللا ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما 
كنند  آيد كه مرد و زن شصت سال طاعت و عبادت خداوند را مي گاهي پيش مي«» النار

رسد و در وصيت و سفارششان مرتكب زيان وضرر ديگران  را ميسپس مرگشان ف
شان طاعتشان را  ه و خطاء در وصيتروند يعني اشتبا شوند و بخاطر آن بدوزخ مي مي

  .»كند باطل مي

ÏΒ Ï‰÷è....+ سپس ابوهريره بعد ازاين حديث آيه زيررا خواند: t/ 7π §‹Ï¹ uρ 4 |»θãƒ !$ pκÍ5 ÷ρ r& A ø yŠ 

u�ö� xî 9h‘!$ ŸÒ ãΒ 4 Zπ§‹Ï¹ uρ zÏiΒ «! $# 3 ª! $# uρ íΟŠÎ=tæ ÒΟŠÎ=ym ∩⊇⊄∪_  :كار نيز بايد پس از  ... و اين« ].12[النساء
راي ورثه به زبان گيرد مشروط براينكه وصيت ب انجام وصيت ويا پرداخت بدهي صورت

نگذرد اين وصيت ودستورخدا است و خداوند دانا و بردبار   3/1آنان منجرنشود يعني از 
  .»است
من مات على وصية مات على سبيل وسنة « : گفت صبروايت ابن ماجه ازجابر پيامبر  -3

يعني وصيت كرده و مرده هركه بر وصيت بميرد « »ومات على تقى وشهادة ومات مغفورا له
. و »شود و بر تقوي و شهادت مرده و آمرزيده مي صباشد او بر راه خدا و سنت پيامبر

  يت اجماع دارند. امت اسالمي بر مشروعيت وص

   صصصصوصيت اصحاب و ياران پيامبر
، درحاليكه وصيت نكرد، چون مالي  ست و ازجهان رفتبه رفيق اعلي پيو صپيامبر

 صكند. بروايت بخاري از ابن ابي اوفي پيامبر از خود بجاي نگذاشت تا درآن وصيت
  اند: گفته  وصيتي نكرد. علما در علت و سبب آن

كه داشت در راه خدا  د بجاي نگذاشته بود و اما زمينيمالي از خو صچون پيامبر
رود، و وارث او  كه داشت خبرداده بودكه به ارث نمي كرد و اما اسلحه و استري وقف
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در راه تقرب بخداوند  ص. و اما ياران پيامبر مسلمانان هستند. نووي آن را ذكركرده است
وصيت مكتوب و عد از خود كردند وآنان براي وارثان ب ببعضي ازمال خود وصيت مي

: ياران  گفت اي داشتند. عبدالرزاق با سند صحيحي آورده است كه انس نوشته شده
نوشتند: بسم اهللا الرحمن الرحيم اين  در آغاز و اول وصيتهاي خويش مي صپيامبر

ومعبودي ي دهد باينكه هيچ خدائي و مالك گواهي مي است كهوصيت فالن پسر فالن 
دهدكه محمد بن عبداهللا بنده  شريك است وگواهي مي كه تنها وبي هللا، مگرا بحق نيست

آيد و خداوند مردگان قبور را زنده  ورسول اهللا است و قيامت ورستاخيز بدون شك مي
كندكه  مانند توصيه و سفارش مي اش مي كه بعد از او از اهل و خانواده كند و بكساني مي

و سازش برقرار سازند و از خداوند و رسولش   كنند و در ميان خود صلح تقواي خدا پيشه
و  كندكه ابراهيم خليل  اطاعت كنند، اگر ايمان دارند و بدانان آن سفارش و وصيتي مي

 »إن اهللا اصطفى لكم الدين فال تموتن إال وأنتم مسلمون« بفرزندان خود كردند: إيعقوب
. »كنيدكه مسلمان بميريد ريكا ي شما برگزيده است پسخداوند دين الهي و اسالم را برا «

  خواهد بنويسد. كه مي سپس آنچه 

  فلسفه و حكمت وصيت 
إن اهللا تصدق عليكم بثلث أموالكم « : روايت شده است كه گفت صدر حديث از پيامبر

خداوند يك سوم مالتان را بشما « »زيادة في أعمالكم فضعوها حيث شئتم أو حيث أحببتم
خواهيد  ايد، پس آن را در هر جا كه مي ه انجام دادهك بخشيده است عالوه بر اعمالي

خواهد درآن  كه دلتان مي كه دوست داريد بدهيد و بهر طريق بگذاريد و بهركس 
كردن تقرب  آيد كه وصيت . اين حديث ضعيف است از اين حديث برمي»كنيد تصرف

نات و سازد تا حس است بخداوندكه انسان درآخر زندگيش خود را بخداوند نزديك مي
كند و چيزهائي راكه نتوانسته است انجام دهد   خيرات او افزايش يابد يا جبران مافات

  باشد.  كند و درآن دستگيري و كمك و مواسات بمردم اكنون بدان اقدام
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  )1(حكم وصيت
، علما  حكم و وصف شرعي وصيت ازحيث اينكه مطلوب است يا مطلوب نيست

  : كنيم راي علما را ذكر ميدرآن اختالف دارند، اينك باجمال آ
دانند، براي هركسي كه مالي از خود بجاي گذارد، خواه  گروهي وصيت را واجب مي  

مالش فراوان يا اندك باشد. روي هم رفته اين نظر از زهري و ابومجلز و ابن حزم و ابن 
بير و عبداهللا بن ابي اوفي و طلحه بن مطرف و طاووس و شعبي و  عمرو طلحه و ز

ÏG=|+ اند: كرده ليمان و همه ياران شعبي نقل شده است و بدين آيه استدالل ابوس ä. öΝä3 ø‹n=tæ 
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كه از ميت ارث   كه وصيت براي والدين و خويشاونداني  گروه دوم اينست راي  -2

  . برند واجب است و اين مذهب مسروق و اياس و ابن جريرو زهري است نمي
كه  وصيت برهركس است كهراي سوم قول پيشوايان چهارگانه فقهي و زيديه   -3  

براي والدين و  گذارد فرض نيست مانند راي اول و وصيت مالي از خود بجاي مي
اختالف برند فرض نيست مانند راي دوم بلكه حكم وصيت با  كه ارث نمي  خويشاونداني

گاهي واجب وگاهي مندوب و گاهي  كند و اختالف دارد كه اوضاع و احوال فرق مي
  گردد: حرام وگاهي مكروه وگاهي مباح مي

كند آن حق : هرگاه برشخص يك حق شرعي باشد و اگر بدان وصيت ن وصيت واجب
شود، در اين حال وصيت واجب است مانند وديعه يا قرض الهي يا قرض مردم  ضايع مي

مثل اينكه زكات بدهكار باشدكه نداده است يا بروي حج واجب بوده و انجام نداده است 
باشد كه غير او  اش بدر آيد يا بر وي وا مي كه واجب است از عهده يا امانتي پيش وي بوده

  . كه برآن گواه نگرفته است اي است  ندارد يا نزد او وديعه از آن اطالع

                                         
كه بدان وصيت شده است  كه چيزي آنست  ستحكم وصيت از حيث اثري كه بر آن مترتب ا اما - 1

    . كننده بعد از مرگ وصيتشودكه برايش وصيت شده است  ملك كسي مي
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: براي اعمال تقربي بخدا و بنفع خويشاوندان فقير و مردمان صالح و  وصيت مستحب
  . درستكار وصيت مستحب است

: هرگاه وصيت موجب ضرر رساندن بورثه باشد حرام است بروايت  وصيت حرام
إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة فإذا « : گفت صعبدالرزاق از ابوهريره پيامبر

 الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعينوان  .في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النارأوصى جاف 
د سال عمل خير كسي هفتا گاهي«». سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة

گ در وصيت خود مرتكب ظلم و دهد ولي هنگام مر كند و اعمال خيرانجام مي مي
شود وكسي  يابد درنتيجه بعذاب دوزخ گرفتار مي يشود و اعمال او بشر خاتمه م جورمي
دهد ولي هنگام مرگ در وصيت خود راه عدالت  كه هفتاد سال اعمال شر انجام مي هست

:  . ابوهريره گفت»رود شود و سرانجام ببهشت مي گيرد و اعمال او با خير ختم مي پيش مي

y7ù=Ï? ßŠρ...+ اگر مايل هستيد اين آيه را بخوانيد: ß‰ ãn «!$# Ÿξsù $yδρß‰ tG ÷è s?...∩⊄⊄∪_ ]:٢٢٩ البقرة.[ 

. بروايت سعيد بن منصور باسناد صحيحي از »ها تجاوز نكنيداز آناينها حدود الهي است  «
. نسائي  »كبيره است رساندن بورثه ازگناهانوصيت بقصد ضرر « : است كهابن عباس آمده 

  . كرده است  آن را بصورت مرفوع و رجال موثوق روايت
كمتر ازثلث مال هم  كه بقصد ضرر رساندن است باطل است اگرچه اينگونه وصيت 

كليسا يا خانه قمارو لهو كند، حرام  باشد و همچنين اگروصيت بشراب يا بناي ساختمان
ان يا وارث محتاج بدان مال : هرگاه وصيت كننده مال اندك و وارث . وصيت مكروه است

.  كه وصيت بنفع فاسقان مكروه است ، همانگونه داشته باشد، وصيت او مكروه است
برند،  اگربداند يا ظن غالب داشته باشدكه آنان آن مال را درراه فسق و فجور بكار مي

كننده بداند يا ظن غالب داشته باشد وصيت شدگان مال را در راه طاعت  هرگاه وصيت
  . برند آنوقت وصيت مستحب است ر ميبكا

، خواه وصيت شده  نياز باشد مباح است : اگروصيت براي غني و بي وصيت مباح
  خويشاوند باشد يا بيگانه باشد.

  ركن وصيت 
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كه از شخص وصيت  كننده پس هر لفظي ركن وصيت ايجاب است از طرف وصيت
كند،  ير خودش بدون عوض داللته صادر شود و بر تمليك مال او بعد از مرگ او بغ كنند 

فالني  از آنكه فالن چيز بعد از مرگ من  كنم ، مثل اينكه بگويد: وصيت مي ايجاب است
.  كردم يا آن را بعد از مرگم بملك او درآوردم  باشد يا فالن چيز را بعد ازمرگ بفالني هبه

و مفهوم نيز گردد، با اشاره واضح و روشن  كه وصيت يا عبارت منعقد مي  همانگونه
كننده از نطق عاجز باشد و با نوشتن نيز وصيت منعقد  كه وصيت شود بشرطي منعقد مي

  گردد. مي
گيرد غيرمعين باشد، مانند اينكه وصيت  كه براي آن وصيت صورت مي هرگاه چيزي

براي مساجد يا پناهگاهها با مدارس يا بيمارستانها باشد درآن حال نيازي بقبول از طرف 
، چون در اين حال وصيت جنبه صدقه  دارد بلكه همان ايجاب تنها كافي استديگري ن
كه براي او  گيرد اما اگر وصيت براي شخص معيني باشد، آن شخص معين بخود مي

كند اگرآن  كند يا ولي اوآن را برايش قبول ، بايد پس ازمرگ موصي آن را قبول وصيت شده
كامل  كرده وصيت كننده قبول از مرگ وصيت شخص بالغ و رشيد نباشد. پس اگرآن را بعد

كه دروصيت آمده است درملكيت  شود، و چيزي است و اگرآن را ردكند، وصيت باطل مي
 ، كه شود، وصيت جزو عقود جائزه است ماند و ملك ورثه مي كننده باقي مي وصيت
از آنكه گردد يا از هر قسمت  تواند آن را تغيير دهد يا از آن پشيمان كننده مي وصيت

گيرد مانند  گفتار صورت بخواهد پشيمان شود، پشيمان شدن و بازگشت بايد با صراحت
كند مثل  كه برآن داللت اينكه بگويند از وصيت خود پشيمان شدم و برگشتم و يا با فعلي

كه آن را از ملكيت موصي له خارج  اي كه بدان وصيت شده است بگونه تصرفش در چيزي
  كند مانند فروش آن.

  شود؟ كه بدان وصيت شده است چه موقع از آن موصي له مي چيزي 
كند وملك او  مال وصيت شده زماني استحقاق ملكيت شخص موصي له پيدا مي

كننده بميرد و ديون و وامهاي او بازپرداخت شود، هرگاه ديون و  شود، كه وصيت مي
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رسد، چون در  صي له نميبر گيرد، چيزي به مو كننده همه دارائي او را در وامهاي وصيت

‰ÏΒ Ï....+ : آيه آمده است ÷è t/ 7π§‹Ï¹ uρ  Å»θãƒ !$pκ Í5 ÷ρr& AøyŠ...∩⊇⊇∪_  :11[النساء.[  

  گردد  كه مضاف به چيزي شود يا معلق بشرطي وصيتي 
وصيت مضاف يا معلق بشرطي يا مقترن بشرطي اگر، آن شرط صحيح باشد، آن 

كننده يا وصيت شده يا  ه مصلحت وصيتك . شرط صحيح آنست وصيت نيزصحيح است
مصلحت غير آنان را در برگيرد و مورد نهي شارع واقع نشده و منافي با مقاصد شرعي 

، مادام كه مصلحت درآن باشد  كه شرط صحيح باشد مراعات آن واجب است  نباشد. وقتي
گ شت يا شرط صحيح نبود، مراعات آن واجب  پس هرگاه مصلحت مقصود منتفي

  . نيست

  شرايط وصيت  
كه بنفع او وصيت  كسي له = كننده وموصي وصيت مقتضي وجود موصي = وصيت  
شود، مي باشد  گيرد وبدان توصيه مي كه مورد وصيت قرارمي شود وموصي به = چيزي مي

  هريك از اين سه تا شرايط خاص خود را دارند.

  شرايط موصي 
ل خيرو تبرعي باشد وكمال اهليت كامل و شايسته براي اعما موصي بايد داراي اهليت

بداشتن عقل و بحد بلوغ رسيدن و داشتن حريت و آزادي و داراي اختيار بودن و نداشتن 
يابد اگر موصي ناقص االهليه باشد بديمنعني  ، تحقق مي حجر به سفاهت و غفلت

تش ر عليه باشد وصي كودك صغير يا ديوانه يا عبد و بنده يا مجبور و مكره يا محجو كه 
  . صحيح نيست

  گردد:  از اين قاعده دو چيز استثناء مي
كه داراي تمييز است در ارتباط بتجهيز و تكفين و تدفين او  كودك صغيري وصيت -1
  . كه در حدود مصلحت باشد قابل اجرا و تنفيذ است مادام
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وصيت محجور عليه به سبب سفاهت دركارهاي خيريه مانند تعليم قرآن و بناي   -2
اي داشت و ورثه  ، سپس اگر ورثه و ساختن و اداره بيمارستانها صحيح است مساجد

بوصيت او راضي بودند، وصيت او ازك ل دارائيش قابل تنفيذ است و همچنين اگر وارثي 
هم نداشته باشد باز هم ازگل دارائي او قابل تنفيذ است و اما اگر وارثاني داشت و 

. و اين  وم مال او وصيتش قابل تنفيذ و اجرا استبوصيت او راضي نبودند، تنها از يك س
. امام مالك مخالفت كرده و وصيت ضعيف العقل و كودك  مذهب علماي حنفي است

فهمد جايزدانسته است وكسي كه مورد اصابت قرار  كه معني تقرب بخدا را مي صغيري 
ه آنقدر آيد، وصيتش جايز است بشرط آنك هوش مي گرفته وديوانه شده است وگاهي به

  كند بشناسد وآن را تشخيص دهد و همچنين عقلش برسدكه چيزي راكه بدان وصيت مي
كند، تعقل نمايد و سخن زشت و منكر  كه چيزي راكه بدان وصيت مي  كودك صغيري

  .  نگويد، وصيت او جايز و قابل اجرا است
اجازه قانون قضائي مصر وصيت سفيه و نادان و غافل را اگر مقام قضائي مخصوص 

  داند.  دهد قابل تنفيذ و اجرا مي

  شود = موصي له  كه بنفع او وصيت مي كسي شرايط 
 اند كه كردهكتب مغازي روايت   موصي له نبايد وارث موصي باشد، چون صاحبان  -1
وصيت براي وارث صحيح نيست  «» ال وصية لوارث« : گفت در سال فتح مكه صپيامبر

كه آن را  . بروايت احمد و ابوداود و ترمذي» رده استك اوند سهم او را معينچون خد
  . حسن دانسته است

اند و توده مردم و عامه نيز  اين حديث اگر چه خبر آحاد است ولي علما آن را پذيرفته
إن اهللا أعطى كل ذي حق حقه، أال ال وصية « : اند. و در روايتي آمده است بدان راضي شده

كرده و حقش را بوي بخشيده است هان  كس را معينبراستي خداوند حق هر « »لوارث

ÏG=|+ . و اما آيه» كرده است وارث نيازي بوصيت ندارد چون خداوند سهمش را معين ä. 
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،  كرده است و آيه ميراث را نيز نازل كرده است : خداوند آيه وصيت را نازل گفت شافعي

احتمال داردكه آيه وصيت با آيه ميراث باقي باشد و بهر دو عمل شود و احتمال داردكه 
گشتندكه چيزي پيداكنندكه  كرده باشد و علما دنبال اين مي آيه وصيت را نسخ آيه ميراث

يافتند كه صاحبان  صيكي از اين دو احتمال را ترجيح دهد وآن را در سنت رسول اهللا
ال وصية « : گفت صاند، كه در سال فتح مكه پيامبر روايت كرده صمغازي از پيامبر

  .ها. » لوارث
ينكه موصي له نبايد در روز مرگ موصي وارث او باشد، حتي اعلما اتفاق دارند بر   

برد، بعلت اينكه موصي فرزندي ندارد،  كه ازاو ارث مي كرد، براي برادرش اگركسي وصيت
، پسري برايش بدنيا آيد، اين وصيت صحيح است  سپس بعد از وصيت و پيش از مرگش

و ارث نيست واگر موصي گردد و چون دراين حال برادر  و نسبت به برادرش اجرا مي
كرده بود وقبل از مرگ موصي فرزندش مرد، اين  فرزندي داشت و براي برادرش وصيت

  شود. . چون در هنگام مرگ پسرش وارث مي وصيت براي وارث است و صحيح نيست
كه اگر موصي له شخص معيني باشد، شرط صحت  مذهب علماي حنفي اينست  -2

قت وصيت موجود باشد بوجود حقيقي يا وجود كه اين موصي له درو وصيت اينست
له درحين وصيت بالفعل وعمال موجود باشد يا وجود آن دراثناي  تقديري يعني موصي

وصيت مقدرگردد مثل اينكه فالن زن آبستن است و در وقت اداي وصيت حمل آن زن 
  . وجود دارد و جنين درشكم او هست

ام مرگ موصي وجود حقيقي يا له شخص معين نباشد بايد درهنگ اما اگرموصي
ام از آن  كه خانه كنم : توصيه و سفارش مي گفت تقديري داشته باشد، پس هرگاه موصي

اوالد فالنكس باشد و آن اوالد را معين نكرده بود، سپس مرد و از وصيت خود پشيمان 
در وقت مرگ موصي وجود داشتند خواه عمال و  ، كهشود نشد، اين خانه ملك اوالدي مي

كه در شكم مادر موجود باشند، اگرچه در وقت  حقيقتاً موجود باشند و يا تقديراً بدينمعني
اداي صيغه وصيت هم وجود نداشته باشند و از وجود حمل و آبستني درهنگام وصيت يا 
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شودكه اگركمتر از شش ماه پس از وقت وصيت  گرفته مي ، اين نتيجه هنگام مرگ موصي
  يابد. طفل متولد شد وصيت تحقق مي ، يا پس از وقت مرگ موصي

او يك سوم مالش را برابر » وصي«، كه كرد اند اگركسي وصيت گفته جمهور علما
، اين وصيت او صحيح است و وصي بايد يك سوم ه كنددستور خداوند صرف و هزين

چيزي بوارث ميت  از آنچيزي نخورد و از آن، و خود ه كندمال او را درراه خيرهزين
  ندهد.
داند، شوكاني در نيل االوطار آن را  كرده است وآن را جايز نمي ثور با آن مخالفتابو

  . ذكركرده است
نبايد موصي له قاتل موصي باشد بصورت حرام و بناحق و مباشرو مستقيم پس   -3

شود،  ، وصيت باطل مي هرگاه موصي له بصورت حرام و بناحق ومستقيماً موصي راكشت
است  از آن، مجازات او محروم شدن ه كندچيزي براي آن عجلچون هركس قبل از موقع 

  . يوسف است و اين مذهب ابي
  .  شود بلكه متوقف بر اجازه ورثه است اند: وصيت باطل نمي و ابوحنيفه و محمدگفته

  كه بدان وصيت شده است شرايط موصي به و چيزي
اي تمليك مرگ موصي با يكي ازاسباب وراهه كه بعد از  به آنست  شرط موصي

كه داراي قيمت باشد خواه اعيان يا  قابليت موصي له را داشته باشد، پس وصيت بهر مالي
دهد يعني به ثمره و ميوه  كه درختش ثمره مي . پس وصيت بدانچه  منافع صحيح است
، صحيح است چون به وسيله ارث تمليك  گاوش هست  كه در شكم  درختان يا بدانچه

رهنگام مرگ موصي وجود موصي به محقق باشد موصي له كه د شود، پس مادام مي
كندكه موجود  كند، بخالف اينكه بچيزي وصيت ستحقاق داشتن و ملكيت آن را پيدا مي

،  . وصيت به وام و بمنافع مانند حق سكونت و به حق سرقفلي آن صحيح نيست ، كهنباشد
  . صحيح است
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نند الشه مردار و چيزي كه باشد ما كه شرعاً مال نيست صحيح نمي وصيت بچيزي
كه وصيت  گذاري نيست مانند شراب به نسبت مسلمانان باره طرفين عقد قابل قيمت در

   . بدينگونه اشياء صحيح نيست

  كه وصيت در آن مستحب است  مقدار مالي 
كه وصيت در آن مستحب است يا  : علماي سلف در مقدار مالي ابن عبدالبر گفته است

  اند:  كرده ، اختالف  تبقول بعضي واجب اس
كه قابل وصيت  ششصد يا هفتصد درهم مالي نيست ، كه امام علي روايت شده است از

  . قابل وصيت هست است كهباشد و هزار درهم مالي 
كه در آن وصيت باشد، حضرت  : هشتصد درهم مالي نيست ابن عباس گفته است

گفت در مال وي وصيت   ، كه چهارفرزند داشت و سه هزاردرهم عايشه درباره زني 
، قتاده در  : يكهزار درهم تا پنج هزار درهم مال وصيت ست گفت  ، ابراهيم نخعي نيست
است ، بروايت از امام علي آمده  يكهزار بباال را خير تفسيركرده است »إن ترك خيرا« تفسير

عايشه آمده  . بروايت از اش بگذارد، بهتر است هركس مال اندك دارد، آن را براي ورثه كه
كه هشتصد درهم از خود بجائي گذارد، او خيري بعد از خود نگذاشته و  كسي ، كه است

  شود.  . يعني خير كه بمعني مال فراوان است اين مقادير را شامل نمي وصيت نكند. ا.ه

  وصيت درباره يك سوم مال 
، بهتر  ستوصيت درباره يك سوم دارائي جايز است و باالتر و بيشتر از آن جايز ني

  . كمتر باشد و اجماع بر آنست از يك سوم است كه
:  گفته است است كهبروايت بخاري ومسلم وصاحبان سنن ازسعد بن ابي وقاص آمده 

كرده  كه از آن هجرت من در مكه بيمار شده بودم و دوست نداشتم در سرزميني بميرم 
ء را مورد رحمت خود قرار : خداوند ابن عفرا ت من آمد وگفتبه عياد ص، پيامبر بودم

:  : نخير گفتم گفت  ؟ توانم همه مال خود را وصيت كنم گفتم يا رسول اهللا آيا مي دهد. من
: آري يك سوم ويك سوم هم  گفت  : نخير گفتم يك سوم چطور؟ گفت  نصف چطور؟
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نك إو  يديهم،أورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في  إنك إن تدع« بسياراست
تك، وعسى اهللا أن يرفعك فينتفع أمهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة ترفعها إلى في امر 

تو اگر ورثه خود را ثروتمند و  « .)1(»بك أناس ويضر بك آخرون، ولم يكن له يومئذ إال ابنة
وي مردم كه بس دست رهاكني كه آنها را فقير و تنگ ، بهتر از آن است  نياز بجاي بگذاري بي

كه  اي ، حتي لقمه اي بكني برايت صدقه واحسان است گدائي درازكنند، تو هرنفقه دست
مند  بدهان زنت بگذاري و اميد است خداوند عمر ترا باال ببردكه مردمان زيادي از تو بهره

  .» شوند و مردمان ديگري از تو زيان ببينند. آن روز سعد تنها يك دختر داشت

  شود  ميع مال حساب ميثلث و يك سوم از ج
شودكه از خود  جمهور علماء برآنندكه يك سوم از جميع مال موصي حساب مي

كه موصي بدان آگاهي دارد حساب  چهاز آن: يك سوم  گفت . امام مالك گذاشته است بجاي
گردد و او بدان علم ندارد،  كه براو پوشيده است يا براي او تجديد مي شود، نه از آنچه مي

  ؟  ه ثلث مال درحين وصيت معتبر است يا در حين مرگ، اختالف استدر اينك
گويند اعتباربه ثلث تركه بهنگام وصيت معتبر  مالك و نخعي وعمربن عبدالعزيزمي

كه ثلث تركه در حال موت موصي  است و ابوحنيفه و احمد و اصح اقوال شافعي برآنست
  . ين استمعتبر است و قول امام علي و بعضي از تابعين نيز چن

  وصيت به بيشتر از ثلث مال 
موصي يا وارث دارد يا وارث ندارد، اگر وارث داشته باشد وصيت به بيش از ثلث 

  كه قبال نيزگفته شد. ، همانگونه دارائيش جايز نيست
كرد، وصيت او  كه وارث دارد به بيش از يك سوم دارائيش وصيت اگر دراين حال

  گردد : اش و با اجازه ورثه هم بدو شرط تنفيذ مي ثهشود، مگر با اجازه ور تنفيذ نمي

                                         
   شدند   متولد   پسربرايش   چهار   بعداً   شوندكه   متولد   سعد  پسران    بودكه   از آن   پيش   ماجرا   اين  - 1

  مولف   . داشت   دختر12   و   پسر   ده   سعد   بعداً   اند گفته بعضي   است   ذكر كرده   را   آن   واقدي
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بايد اجازه ورثه بعد از مرگ موصي باشد، چون پيش از مرگ موصي حقي براي   -1
اش معتبر نيست و هرگاه وارث در  ورثه او ثابت نشده است تا اجازه بدهد، پس اجازه

گردد و اگر  شيمان پتواند هر وقت بخواهد،  اثناء زندگي و حيات موصي اجازه دهد، مي
اند هر وقت ورثه  گردد و زهري و ربيعه گفته بعد از موت اجازه وصيت داد، تنفيذ مي

  اجازه داد مطلقا حق رجوع و پشيمان شدن را ندارد.
اجازه دهنده در حين اجازه دادن بايد داراي اهليت كامل باشد و بعلت سفاهت و  -2

  رعليه نباشد.  غفلت محجو
نداشته باشد بازهم حق ندارد به بيش از يك سوم مال خود و اگرموصي وارث 

  . كند، و مذهب جمهور علما اينست وصيت
عبداهللا  علماي حنفي واسحاق وشريك واحمد بنا بريكي ازاقوالش وقول امام علي و

، چون در  كه در اين حال وصيت به بيش از يك سوم مال جايز است بن مسعود بر اينست
گذاردكه از فقر و تنگدستي او نگراني  بعد از خود بجاي نمي كسي را اين حال موصي

. وسنت آن را  وجود داشته باشد و بعالوه در آيه وصيت و بصورت مطلق آمده است
كه وارث ندارد بصورت  كسي  براي   كرده است و كه وارث دارد مقيد به ثلث نسبت بكسي

  . مطلق باقي مانده است

  وصيت  بطالن 
كه در شرايط و  گردد همانگونه ي از شرايط پيشين نباشد، باطل ميهرگاه در وصيت يك

  : احوال زير نيز باطل است
شود و تا زمان مرگ ادامه يابد وصيت باطل  )1(هرگاه موصي دچار جنون مطبق -1

  شود.  مي
 شود. هرگاه موصي له پيش ازمرگ موصي بميرد بازهم وصيت باطل مي  -2

                                         
كه يك ماه  آنست بويوسفار داشته باشد و بنظر اكه يك سال استمر مطبق بنظر محمد آنست جنون - 1

  استمرار داشته باشد و فتوي بر آنست. مولف
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  فرايض و تعريف آن

كردن مشتق  و تعيين  گرفتن فريضه و ازكلمه فرض بمعني تقدير و اندازهفرايض جمع   

ß#óÁ...+: فرمايد شده است خداوند مي ÏΨ sù $tΒ ÷ΛäôÊ t� sù...∩⊄⊂∠∪_ ]:اي قدرتم يعني  ].237 البقرة
  ايد.  نصف آنچه تقدير و تعيين كرده

ست و فرض در اصطالح شرع بمعني نصيب و بهره و سهم مقدر و معين براي وارث ا
  نامند. شناخت آن را، دانش و علم ميراث با علم فرايض مي

: عربها دردوره جاهليت پيش ازاسالم فقط به مردان و ذكور  دليل مشروعيت فرايض
دادند نه بكودكان و توارث و ازهم  دادند نه به زنان و اناث و به بزرگان ارث مي ارث مي

د همه اين رسوم و عادات ارث آنان را ارث بردن با پيمان بستن نيز رايج بود و خداون
  كرد و اين آيه را نازل فرمود: باطل
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  كند:  باره ارث فرزندانتان چنين توصيه مي خداوند شما را در (
  هره دو دختر.براي پسر به اندازه سهم و ب  -1
ارث براي آنها  پس اگر فرزندان شما دو زن يا بيش از دو زن باشند دو سوم  -2

  خواهد بود.
  . او است از آنميراث  يك دوم  و اگر يك زن باشد  -3
است درصورتيكه فرزند داشته   ميك شش براي پدر و مادر شخص مرده هركدام -4
  باشد.
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ها پدر و مادر از او ارث برند براي مادرش اگرمرده فرزندي نداشته باشد و تن  -5
  است و باقيمانده از آن پدر خواهد بود. يكسوم

 از آناگر مرده عالوه بر پدر و مادر برادراني يا خواهران از پدر و مادر يا از يكي   -6
  . پدر است از آنبرد و پنج ششم بقيه  دو دارد مادرش يك ششم مي

دانيد پدران و  . شما نمي ت و پرداختن وام او استهمه اينها پس از عمل به وصيت مي  
است اي الهي  مادران و فرزندانتان كداميك براي شما سودمندترند. اين سهم بندي فريضه

بر اساس صالح واقعي شما استوار شده و به سود شما است چراكه مسلماً خداوند به  كه
  .)1( تمام حقايق و مصالح دانا و فرزانه است

: زن سعد بن الربيع دو دختر داشت و  جابرگفت است كهاين آيه آمده  در شان نزول
اين دو تا دختران  صيا رسول اهللا آورد كه ازسعد بود وگفت صآنها را بحضور پيامبر

حد همراه تو بود و شهيد شد و عمويشان مالشان را براي  اُ سعد هستندكه پدرشان درجنگ

                                         
گذشته از برخورداري از مهريه و  ، سهم پسر دو برابر دختر است چرا كه زن مسلمان از نظر فردي - 1

ارج ازجهاد وهزينه آن و پرداخت نفقه مخ ، است ، همان طوركه امام صادق بيان فرموده  جهيزيه
از نظر   و خودش و ديه عاقله و بيمه خانوادگي معاف و تمام اين امور به عهده مرد است خانواده 

ونفقه ازسوي مرد  به جنگ با روحيه زن سازگار نيست وازطرفي تقديم مهريه رواني نيز رفتن
ظر دراستحكام خانواده وتامين آسايش و ايجاد وحدت ميان زن وشوهرنقش بسيارمهمي دارد. از ن

، موجودي ثروت جهان درهرعصري از آن  كنيم اجتماعي نيز وقتي با نظركلي به جامعه انساني نگاه
خود  انبراي جانشين مند بوده و پس ازمرگ  اند از آن بهره باشد كه تا زنده جمعيت همان عصري مي

دهد دو سوم  ميو از آنجاكه نسل جديد معموال نيمي را زن و نيمي را مرد تشكيل  گذارند  به ارث مي
باشد ودر اثرتحميل نفقه و مخارج زن برمرد يكسوم  ثروت از آن مردان و يكسوم از آن زنان مي 

نصف ميان مرد و  و دوسوم سهم مردان نصفاً  كنارماندهكه مال زن است از تصرف مردان بر ثروت 
براي زنان باقي  مده و يكسوم  شود ودرنتيجه دو سوم ثروت جهان در ملك مردان درآ زن مصرف مي

ماند و دوسوم ثروت جهان مورد تصرف زنان قرار گرفته و يكسوم مصرف مردان مي گردد به  مي

çλ£...+ معكوسنسبت  m;uρ ã≅ ÷W ÏΒ “Ï% ©! $# £Íκ ö�n= tã Å∃ρ á�÷èpRùQ $$Î/...∩⊄⊄∇∪_ ]:احكامي به نفع زن  ].228 البقرة

  . 2/214. بنقل ازتفسيركاشف ج  كه معادل است با آنچه به ضررش تمام شده است  وضع شده
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و معلوم است تا مالي نداشته باشندكسي ،  خود برداشته و چيزي بدانان نداده است
كند اين بودكه  شان حكم مي باره : خداوند در گفت صكند، پيامبر بنكاحشان رغبت نمي

دنبال عمويشان فرستاد و گفت دو سوم مال پدرشان را  صآيه مواريث نازل شد و پيامبر
بروايت پنج  )1( ماند مال شما است بايشان بده و يك هشتم را بمادرشان و آنچه باقي مي

  .  نفر از صحاح سته بغير از نسائي

  دانش فرايض  فضيلت 
وتعلموا الفرائض . تعلموا القرآن وعلموه الناس« : گفت صبروايت از ابن مسعود پيامبر -1

ن يختلف اسمان في الفريضة والمسألة فال أوعلموها فإني امرئ مقبوض والعلم مرفوع ويوشك 
كريم را ياد بگيريد و بمردم آن را ياد دهيد و فرايض را  قرآن « »يجدان أحدا يخبرهما

شود ونزديك  ميرم و دانش فرايض برداشته مي يادگيريد و آن را ياد دهيد. براستي من مي
 از آنآيد وكسي را نيابيدكه شمارا  اختالف دو اسم در فريضه و مساله پيش مي  است كه
  .  . امام احمد آن را ذكركرده است»دهد دو خبر

العلم ثالثة وما سوى ذلك فضل: آية « : گفت صبروايت عبداهللا بن عمر و پيامبر -2
دانش ديني سه چيزاست و غير از آن فضيلت و  « »محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة

. » يث نبوي و دانستن فرايض عادالنه: دانستن آيات محكم و دانستن احاد اضافي است
   . بروايت ابوداود و ابن ماجه

تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم وهو « : گفت صبروايت از ابوهريره پيامبر  -3
علم فرايض را يادگيريد و آن را ياد دهيد براستي « »ينسى وهو أول شئ ينزع من امتي

از ميان امت  است كهرود وآن نخستين چيزي  علم است و زود از ياد مي فرايض نصف
دهند.  ميرند و ديگران بدان اهميت نمي مان آگاه بدان ميرود چون مرد من بيرون مي

احتمال دارد مقصود از فرايض علم احكام باشدكه نصف شريعت است و نصف ديگر 
  . ابن ماجه و دارقطني . بروايت» علم بمحرمات است

                                         
  .1/130العرفان سلطان العلماء روايات بيشتري در شان نزول آيه آورده است ج  وهتفسير صف در - 1
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  تركه و مرده ريگ 

- ت تعريف علماي حنفي اس  اين -گذارد  ميت از خود بجاي مي است كهتركه اموالي 
خداوند ميراث و ارث را درمالي كه انسان « گويد: دارد و مي و ابن حزم اين را مقرر مي 

كه مال نيست و اما از حقوق ارث  كرده است نه درچيزي گذارد واجب ازخود بجاي مي
كسب و  كه تابع مال باشند يا در معني مال باشند مانند حقوق شود، مگرحقوقي برده نمي

د  . تركه نز كاري نگاه داشته شده است كه براي ساختمان يا نهال ينيبرتري وحق بقاء درزم
گذارد از  شود كه ميت ازخود بجاي مي مالكيه و شافعيه و حنابله شامل همه چيزهائي مي

كه  ، خواه حقوق مالي يا حقوق غير مالي باشند. يعني اموال و حقوقي قبيل اموال و حقوق
  . د تركه او استگذار شخص متوفي هنگام مرگ بجاي مي

  ريگ   تركه و مرده حقوق متعلق به 
در يك درجه  ، كه گيرد چهار نوع است كه به اموال متروكه متوفي تعلق مي حقوقي

گردند و اول آنها را  ها ازبعضي ديگرقويترند و برآنها مقدم مياز آننيستند بلكه بعضي 
  سازند بشرح زير: بترتيب ازتركه ميت خارج مي

گيرد هزينه تكفين و تدفين و تجهيز و بخاك  ه به تركه ميت تعلق ميحق اولي  -1
  . كه در مبحث جنائز گذشت سپاري شخص متوفي است برآن ترتيب 

ابن حزم و شافعي برآنندكه ديون  است كهحق دوم قضاء و پرداخت ديون متوفي   -2
و علماي حنفي  ، مقدم هستند مانند زكات وكفارات الهي بر ديون غير الهي و ديون مردم

كه آنها را  گردد، پس بر ورثه الزم نيست ، ديون الهي ساقط مي برآنندكه با مرگ متوفي
بپردازند، مگر اينكه داوطلبانه و بصورت تبرع و خيريه بدان اقدام كنند يا ميت خود باداي 

كرده باشد حكم وصيت  كرده باشد. اگر ميت خود باداي ديون الهي وصيت  آنها وصيت
كند كه وارث يا وصي او آن را از ثلث باقيمانده بعد از تجهيز و  بيگانه را پيدا مي براي

است ، در وقتي  كند. اين پرداخت از ثلث تكفين و تدفين و اداي ديون مردم پرداخت مي
متوفي وارثي داشته باشد و اگر متوفي وارث نداشته باشد، ازهمه دارائي او اين مخارج  كه
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شود، علماي حنابله بين ديون الهي و ديون عباد فرق  پرداخت مي ها و ديون و هزينه
  دارند. گذارند و باتفاق ديون عيني راكه بعين مال تعلق دارد، بر ديون مطلق مقدم مي نمي
  مانده بعد از اداي ديون او.  حق سوم تنفيذ و اجراي وصيت او است از ثلث باقي  -3
  روكه متوفي است ميان ورثه او. حق چهارم تقسيم باقيمانده اموال مت  -4

  اركان ارث و ميراث  

  :  ميراث و ارث مقتضي وجود سه چيز است
، با شخص  كسي است كه بجهتي از جهات و بسببي از اسباب ارث : وارث  وارث -1

  . متوفي نسبت دارد و منتسب بوي است
حكم  ، خواه بمرگ حقيقي مرده باشد يا در : شخص ميت و متوفي است مورث  -2

  .  ميت حقيقي باشد مانند مفقودي كه بمرگ وي حكم شده است
 است كهشود عبارت از اموال و حقوقي  كه تركه و ميراث وارث ناميده مي موروث   -3

   گردد. از مورث ومتوفي به وارث منتقل مي

  اسباب و موجبات ارث 

  شوند: موجبات ارثيه سبب ارث بردن مي  

θä9#)...+ فرمايد: ، چون خداوند مي قرابت خاصه نسب و خويشاوندي حقيقي و -1 'ρé& uρ 

ÏΘ%tnö‘F{ $# öΝåκÝÕ÷è t/ 4’ n<÷ρ r& <Ù÷è t7Î/ ’ Îû É=≈tFÏ. «! و صاحبان خويشاوندي « ].75[األنفال:  _∪∋∠∩...#$
تر و  ، شايسته يعني خويشاوندان در ارث بردن از همديگر بسبب قرابت و خويشاوندي

ياد شدن اين حكم ارث به قرابت  ، كه بب ايمان و هجرتند.از ارث بردن به س نزديكترا
  . » وخويشاوندي دركتاب و فرمان خداوندي است

  .)1( كسي نسب حكمي و قرابت بسبب عتق و آزاد كردن   -2
                                         

كه والء عتق يا والء مواالت يا  كسي حاصله بسبب عتق و آزاد كردن  والء و دوست و قرابت يعني - 1
كه يكي از آنها وارث نسبي  رار بين هركسشود، عبارت است از عقد و ق ه مي قرابت مواالت ناميد

بري و هرگاه  هرگاه مردم از من ارث مي يتو موالي و ولي من هست گويد  ندارد و بديگري مي
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از قرابت والء و محبت حاصله « »الوالء لحمة كلحمة النسب« : گفت  صچون پيامبر
ار و پود والء همچون تار و پود نسب است ت  آن چون قرابت و محبت حاصله از نسب

  . . بروايت ابن حبان و روايت و تصحيح حاكم» است

öΝà6+ فرمايد: ازدواج و زناشوئي صحيح و عقد نكاح صحيح چون خداوند مي  -3 s9 uρ 

ß#óÁ ÏΡ $ tΒ x8 t� s? öΝà6 ã_≡uρ ø—r&...∩⊇⊄∪_  :نصف تركه زنان متوفاي شما از آن شما « ].12[النساء
  . » است

  ط ارث و ميراثشراي

  ارث شرايطي چند دارد بشرح زير: 
كه قاضي بمرگ شخص  مرگ حقيقي مورث يا مرگ حكمي مورث بدينمعني  -1

دهد يا  ، او را درحكم مرگ حقيقي قرار مي كند، اين حكم قاضي بمرگ وي مفقود حكم
او  كند و او را كتك بزند و اي تعدي  مرگ تقديري مورث مثل اينكه شخصي بر زن حامله

شود و مرگ او بعد  ، زنده فرض مي كند و بچه مرده بدنيا آيد ،اين جنين مرده سقط جنين 
  شود، اگرچه هنوز تحقق نيافته بود.  از حيات فرض مي

زنده بودن وارث در هنگام فوت مورث اگرچه اين زندگي حكمي باشد نه   -2
چون احتمال دارد كه هنوز ،  كه حكم زنده دارد و زنده واقعي نيست ، مانند جنين حقيقي

وارث بعد از مرگ مورث معلوم  هرگاه حيات و زندگي  باشد،  روح در وي دميده نشده
در زير آوار  اند يا اند يا دچار حريق شده غرق شده كه با هم ث و مورثي نباشد، مانند وار

ده او برند و مال هر يك بر وارثان زن در اين صورت از همديگر ارث نمي ، كهاند مانده
  گردد. تقسيم مي

                                                                                                         
، اگر مرتكب جنايت  پردازي مرتكب جنايتي شدم ديه شرعي و خونبهاي شرعي آن جنايت را مي

كند  ابت والء را بين متعاقدين ثابت ميخطاء از قبيل قتل و غير آن شد اين عقد و پيمان و قرار قر
آيد و  ارث بحساب نمي گردد و نزد جمهور علماء سبب  حنفيه يكي از موجبات ارث اعتبار مي دونز

  قانون نيز آن را پذيرفته است.مولف
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  نبايد يكي از موانع ارث كه در زير بيان مي شود وجود داشته باشد.  -3

  موانع ارث   

شوند پس ممنوع از ارث كسي  چيزهايي هستند كه موجب محروم شدن از ارث مي  
كه موجبات ارث بردن در وي جمع است و او متصف بصفتي شده و حالتي بروي  است 

كرده  اهليت ارث بردن را از وي سلب است كهلي از وي سرزده عارض شده است يا عم
  نامند و اين موانع چهار نوعند:  ، چنين شخصي را محروم ازارث مي است
  بندگي و رقيت خواه بنده تام يا بنده ناقص باشد.  -1
، پس هرگاه وارث مورث خود را بناحق و بظلم بكشد  قتل عمد حرام و بناحق  -2

ليس للقاتل « : گفت صبرد، چون بروايت از نسائي پيامبر از او ارث نمي باتفاق همه علما
، علما  و غير ازقتل عمد عدواني .»گيرد ورث تعلق نميهيچ چيزي بوارث قاتل م « »شئ

گويد هر نوع  شافعي مي در آن اختالف دارند: يعني اگر قتل عدواني و عمدي نباشد. امام
شود يعني بهرشيوه وارث مورث خود را  ورث خود مي، مانع از ارث بردن وارث از م قتلي

شود. حتي اگرقتل ازكودك صغير يا ديوانه و يا قتل بحق باشد،  بكشد ازارث اومحروم مي
، قتل عمدي  كه سبب حرمان ازارث است گويند قتلي مانند حد و قصاص مالكيه مي

يرآن مانع ارث ، خواه بطور مستقيم ومباشرت مستقيم يا سببي باشد، وغ عدواني است
يكي  ":  در ماده پنج آن آمده است است كهكرده  نيست وقانون مصر نيزاين مذهب را قبول

كه وارث مورث خود را بعمد بكشد، خواه فاعل اصلي  از موانع ارث بردن اينست
گردد،  اي باشدكه منجر بقتل وي ومستقيم قتل باشد يا شريك قتل يا شاهد دروغين قضيه

قتل او بناحق و بدون عذر باشد و قاتل هم عاقل و بالغ و پانزده ساله مشروط براينكه 
  شود. ، عذر تلقي مي باشد. تجاوز ازحق دفاع شرعي و مشروعي

برد، چون چهار نفر از  : پس مسلمان ازكافروكافر از مسلمان ارث نمي اختالف دين  -3
 يرث المسلم الكافر وال ال« : گفت صاند كه پيامبر صحاح بروايت از اسامه بين زيد آورده

از معاذ و معاويه و ابن المسيب و مسروق و نخعي حكايت شده  . »يرث الكافر المسلم
  ،  برد، و عكس آن جايز نيست مسلمان ازكافر ارث مي است كه
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كند ولي مردكافر حق ندارد با زن مسلمان  كافر ازدواج مي همانگونه كه مسلمان با زن   
كافران  برند، چون كه همه كافران از همدگر ارث مي مسلمانان همه كند. و اما غير ازدواج

  . »الكفر ملة واحدة« آيند اهل يك ملت و يك دين بحساب مي
. اختالف وطن  اختالف جنس و اختالف وطن است از آنكه مراد  اختالف وطن  -4

طنشان برد هر اندازه و بين مسلمانان مانع توارث نيست پس مسلمان از مسلمان ارث مي
از هم دور باشد و اقطارشان متعدد و اما اختالف وطن بين غير مسلمين درآن اختالف 

شود يا خير؟ جمهور علما بر آنندكه مانع توارث بين  آيا مانع توارث مي است كه
  شود. صاحب مغني توارث بين مسلمين نيز نمي   كه مانع شود همانگونه غيرمسلمين نمي

كه بين اهل يك دين اختالف وطن مانع توارث  د من اينست: قياس مذهب نز گفته است
برند اگرچه ديارشان با هم اختالف داشته باشد، چون  نيست و از همدگر ارث مي

مقتضاي نص عمومي اينست و درباره تخصيص آن نصوص نصي و اجماعي نرسيده 
  .  است

نون ، پس عمل بعموم نصوص واجب است و قا و قياس هم در اينجا صحيح نيست
است كه راي ابوحنيفه را برگزيده  كرده است مگر در يك صورت مصري هم اين را قبول

كرده باشد، پس قانون  قانون و شريعت بيگانه ارث بردن از غير رعاياي خود را منع كه
كرده است چون او نيز مانع ارث بردن از  ارث بردن رعاياي اين دولت بيگانه را منع

له بمثل نموده در ارث بردن رعايايشان از همديگر و در رعاياي خويش است پس معام
: اختالف  اين مورد مذهب حنفي را معتبر دانسته است در ماده ششم از قانون آمده است

وطن و اختالف ديار مانع ارث بردن وارث و مورث از همدگر نيست در ميان مسلمانان با 
نه ارث بردن رعاياي بيگانه ازرعاياي هم و غير مسلمانان با هم مگر اينكه قانون ديار بيگا

  شود.  با آن معامله بمثل مي ، كهكرده باشد خود را منع

 كساني استحقاق بردن سهم از تركه ميت دارند   چه

  باشند:  كه از تركه ميت حق ارث دارند برابرمذهب حنفي بترتيب زير مي كساني
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الرث آنها در قرآن ا  كه صاحب سهم معين هستند وسهم ذوي الفروض وكساني  -1
- 6ذوي االرحام   -5رد بر ذوي الفروض   -4عصبه سببي   -3عصبه نسبي  - 2آمده است 

كه بنفع وي به  كسي  -9كه به نسب وي بر غير اقرارشده است  كسي  -7مولي الموااله  
  .  المال و خزانه دولت بيت  -9بيش يك سوم وصيت شده است 

واريث در مصر كه مورد عمل دادگاهها و محاكم قرار اما ترتيب آنها در قانون ارث و م
   : زير است  گيرد بشرح مي

رد   - 5ذوي االرحام   -4رد بر ذوي الفروض   - 3عصبه نسبي   - 2صاحبان فروض   -1
كسي كه  -8كه به نسب وي بر غير اقرار شده  كسي  -7عصبه سببي   - 6بر يكي از زوجين 

  .المال تبي  -9بنفع وي بهمه مال وصيت شده 

  اصحاب الفروض و ذوي الفروض

االرث و نصيب ارث آنان در قرآن بماخذ يكي از   كه سهم كساني صاحبان فروض يعني
: يك دوم، يك چهارم،  كسور ششگانه زير نسبت به تركه ميت بصراحت تعيين شده است

  يك هشتم، دو سوم، يك سوم، يك ششم.
: پدر و  نفر مذكر و مردند از جملهكه چهار   صاحبان فروض دوازده صنف هستند،  

جد صحيح هرچه باالتر رود يعني پدر پدر و برادرمادري و شوهر و هشت نفر زن و 
) خواهر  پدري ، خواهر ابي ( ) تني : زن و همسر، دختر، خواهر ابويني ( اناث است از جمله

ر مادر هرچه ، دختر پسر هرچه پايينتر رود، مادر و جده صحيح يعني ماد ) مادري امي (
  باالتر روند.

  شود:  اينك نصيب و سهم هريك به تفصيل ذكرمي  

  احوال پدر 

Ïµ...+ فرمايد: خداوند مي ÷ƒuθ t/L{ uρ Èe≅ ä3Ï9 7‰Ïn≡uρ $ yϑåκ÷] ÏiΒ â¨ ß‰ �¡9$# $£ϑÏΒ x8 t� s? βÎ) tβ%x. …çµ s9 Ó$ s! uρ 4 βÎ*sù 
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برند و اگر فرزند نداشته باشد مادرش  هريك از پدر و مادرش از تركه او يك ششم مي
  .»برد يك سوم و پدرش باقي را مي

  احوال جد صحيح 
كه نسبت و انتساب  كسي شود. جد صحيح يعني جد بدوقسم صحيح و فاسد تقسيم مي

، بدون وجود مونثي امكان داشته باشد مانند پدر پدر متوفا كه جد  و ميت وي به متوفا
كه انتساب او بميت و بمتوفا بدون وجود مونثي امكان  كسي صحيح است و جد فاسد يعني

  نداشته باشد مانند پدر مادر متوفا.
، بروايت عمران  جد صحيح باجماع صاحب ارث است و ارث او باجماع ثابت است

: پسر پسرم مرده است از  آمد وگفت صمردي بحضور پيامبر است كهمده بن حصين آ
.  شما است از آن: يك ششم تركه او  گفت صرسد؟ پيامبر ي بمن ميميراث اوچه چيز

. چون  : يك ششم از آن شما است اورا خواند وگفت صچون آن شخص برگشت پيامبر
. چون برگشت اورا خواند  : يك ششم از آن شما است مجدداً برگشت اورا خواند وگفت

. اين يك ششم  ديگر از آن شما است چون برگشت او را خواند وگفت: يك ششم  وگفت
  . طعمه شما است

  . بروايت احمد و ابوداود و بروايت و تصحيح ترمذي
شود و جد  ، پدرنيز وجود داشته باشد، ارث جد ساقط مي هرگاه همراه جد صحيح

   در نباشد جز در چهار مسئله زير كه حكم او را ندارد:نشيند اگر پ صحيح بجاي او مي
برد چون خويشاونديش بسبب پدر است و اينك  مادر پدر با وجود پدر ارث نمي  -1

  برد. پدر خود وجود دارد ولي مادر پدر با وجود جد ارث مي
گذارد سهم مادر ثلث  هرگاه متوفي پدر و مادر و يكي از زوجين را از خود بجاي -2

، جد او زنده باشد،  ، اما اگر بجاي پدر متوفي مانده پس از سهم يكي از زوجين استباقي
نامند چون عمرخطاب  برد و اين مساله را مساله عمريه مي مادرش ثلث همه تركه را مي

نامند چون بمانند كوكب درخشان مشهور  كرد وآن را مساله غرائيه نيزمي درباره آن حكم
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كل تركه  ، كه مادر بهر حال ثلث كرده وگفته است ساله مخالفتاست و ابن عباس در اين م

Ïµ+ فرمايد: برد چون خداوند مي متوفي را، مي ÏiΒT| sù ß]è=›W9 $#._.  
 ) و برادران و تني هرگاه متوفي پدر داشته باشد و برادران و خواهران ابويني (  -3

لي اگر پدر نباشد كند، و خواهران پدري موجود باشند، پدر همه را حجب و محروم مي
شوند، و جد حكم  خواهران و برادران وسيله او حجب نمي بلكه جد بجاي او باشد، اين

، ولي ابوحنيفه در  پدررا ندارد و اين مذهب شافعي و ابويوسف و محمد و مالك است
كند و با  جد نيز آنان را حجب و محروم مينشيند  گويد: جد بجاي پدر مي اين حالت مي

  ارد.پدرفرقي ند
جد  هرگاه« ) آمده است22 قانون مواريث مصر راي اول را پذيرفته است و در ماده (

متوفي با برادران و خواهران ابويني يا خواهران و برادران پدري جمع شوند، دو حالت 
  وجود دارد: 

 كند اگرفقط مذكر باشند، يا مذكر كه تركه را با آنان چون برادر تقسيم حالت اول آنست
  شوند. باشند يا مونثاتي باشندكه با فرع وارث مونث عصبه مي مونث و

برد. هرگاه  كه باقيمانده سهام صاحبان فروض را بطريق تعصيب مي حالت دوم آنست
جد با خواهراني باشدكه با ذكور عصبه نشده باشند، يا جد با فرع مونث ميت باشد، 

الگفته شد باشد جد را از ارث كه قب بعالوه اگر مقاسمه يا ارث بطريق تعصيب بدانگونه
يك ششم فرضي  كند واورا صاحب كمترمي كنند يا سهمش را از يك ششم  محروم مي

كرد و كساني كه محجوب و محروم هستند، از قبيل برادران يا خواهران  اعتبار خواهيم
  .)1( شوند پدري در مقاسمه با جد معتبر نمي

  حاالت برادر مادري 

                                         
كافي و روشن نمودن اين مساله مشكل و غامض واختالفات و صورتهاي مختلف آن و  تحقيق براي  - 1

كندكه  . خدا رحمتش 121 -132كانيمشكابي ص  وشن مراجعه شود به ارث در اسالم مثال واضح و ر
  . مترجم بسيار نيكو توضيح داده است كه اينجا جاي اين تفصيل نيست



  2389     وصي و شرايط او
  

  

(βÎ...+ فرمايد: خداوند مي uρ šχ%x. ×≅ ã_ u‘ ß^ u‘θ ãƒ »'s#≈n=Ÿ2)1( Íρr& ×ο r& t�øΒ$# ÿ…ã&s! uρ î r̂& ÷ρ r& ×M÷z é& 

Èe≅ ä3Î=sù 7‰Ïn≡uρ $yϑßγ÷Ψ ÏiΒ â¨ ß‰ �¡9 $# 4 βÎ*sù (#þθ çΡ%Ÿ2 u�sYò2 r& ÏΒ y7Ï9≡sŒ ôΜßγsù â!%Ÿ2u� à° ’ Îû Ï] è=›W9 $#...∩⊇⊄∪_ 
پدر دارد و نه فرزند له باشد، نه و هرگاه مردي كه ميراث از او مي برند ،كال« ].12[النساء: 

كالله برداري يا خواهري از   يا زني كالله باشد، نه پدر داشته باشد نه فرزند و براي اين
مادر باشد، پس بهره هركدام از برادر يا خواهر مادري شش يك است (يك ششم) و اگر 

يك برادر و يك خواهر بيشتر از يكي باشند كه از دو بباال باشند، دو برادر يا دو خواهر يا 
در يك سوم) و برادر و خواهر مادري در  مادري پس اينان در سه يك شريك هستند (

وارث فرع نداشته و اصل مذكر هم  است كهخالصه اين وقتي  - »ميراث همانند همند...
   -نداشته باشد

  زوج و شوهر حاالت 

öΝà6s9 *+ فرمايد: خداوند مي uρ ß#óÁ ÏΡ $ tΒ x8 t�s? öΝà6 ã_≡uρ ø—r& βÎ) óΟ©9 ä3tƒ £ßγ©9 Ó$ s!uρ 4 βÎ*sù 
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كساني  كه پدر يا فرزند مرده نباشد.كالله به  بميرد و پدر و فرزندي نداشته باشد. وارثي كه  كسي  : كالله - 1

برند و واجب النفقه هستند يعني پدر و مادر يا فرزند و نوه ميت  يت ارث ميشودكه از م اطالق مي
كه طبقه اول ارث پدر  كار رفته است چون تا وقتي در اين آيه درمورد برادر و خواهر به ستند كاللهني

  رسد. و مادر به باال و فرزند و نوه بپايين موجود باشند نوبت ارث به برادر و خواهر نمي
ندارد و مقصود از برادر و خواهر اينجا برادران  دختراست كه پدر و فرزند پسر يا  كسي  كالله پس 

  شودكه اين برادران و خواهران مادري سه حاالت دارند:  مادري است و از اين آيه معلوم مي
  برد. سهم از تركه ميت مي 6/1اگر يكي باشد خواه مرد يا زن   - 1    

  تركه شريك هستند.   3/1ر باشند همگي مذكر و مونث بطورمساوي درنف ازدونفر يا بيشتر  2 اگر  - 2
اين برادران وخواهران مادري با فرع وارث ميت مانند فرزندش يا فرزند.پسرش و با اصل ارث   - ٣

شود ولي با  نمي شانشوندازارث و چيزي نصيب گيرنده مذكر مانند پدرميت يا جد ميت محروم مي
    شوند. مترجم محروم نميمادر و جده متوفي محجوب و 
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ميراث زنانتان است در صورتيكه زنانتان فرزندي نداشته باشند و اگر زنانتان  يك دوم 
كندكه  . اين آيه بيان مي»... ن ميراث شما استفرزندي داشته باشند يك چهارم تركه ايشا

  شوهر دو حالت دارد:
 است كهبرد و اين وقتي  را مي كه شوهر در آن نصف ميراث همسرش حالت اول حالتي

براي زن مرده فرع وارث و فرزند ارث برنده نباشد مانند پسرهرچه پايين برود و دختر و 
   فرزند ازاين شوهر باشد يا از غير او. دختر پسر هرچه پدرشان پايين برود خواه اين

است برد واين وقتي  مي كه شوهر از تركه زن متوفاي خود يكچهارم  حالت دوم آنست
برند  كه ازاو ارث نمي برنده داشته باشد. اما فرع غير وارث يعني فرزندان  فرزند ارث كه

  كند. مانند دختر دختر كه سهم االرث شوهر يا همسر را ناقص نمي

  وال همسر و زوجهاح

ßγs9∅�...+ : گفت خداوند uρ ßì ç/ ”�9$# $£ϑÏΒ óΟ çFø.t� s? βÎ) öΝ©9  à6tƒ öΝä3 ©9 Ó‰ s9uρ 4 β Î*sù tβ$ Ÿ2 öΝà6 s9 
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از   برند و اگرفرزند داشتيد آنان يك هشتم مي نداشتيد، زنانتان از تركه شما يك چهارم 

  .  كرده است . اين آيه دوحالت براي زن و همسر متوفي بيان»برند... تركه شما ارث مي
شوهركه مرده است فرع وارث ندارد، خواه ازاين زن يا زن  است كه: وقتي  حالت اول

  ص تركه را دارد. يك چهارم  كه در اين صورت استحقاق ديگري
تركه را  يك هشتم  كه شوهرمتوفي فرع وارث داردكه زن استحقاق : وقتي محالت دو

 دارد و هرگاه زنان متعدد باشند و متوفي همسران متعدد داشته باشد يك چهارم يا يك
  كنند. هشتم را دربين خود بالسويه تقسيم مي

: هرگاه زني بصورت طالق رجعي مطلقه باشد، اگر شوهرش پيش  زن طالق داده شده
برد، علماي حنابله برآنندكه اگر كسي زنش را  ز انقضاي عده بميرد، از شوهرش ارث ميا

كند و با وي خلوت داشته باشد، دربيماري مرگ آن را طالق  پيش از آنكه بوي دخول
برد و بعد  دهد، وآن زن هنوز شوهرنكرده باشد، وآن مرد بميرد، آن زن ازاو ارث مي
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عده وفات  است كهكه ازدواج نكرده باشد و بر او  ادامبرد م ازخلوت هم از وي ارث مي
  شوهر را بگيرد.

قانون جديد مصر نيزاگركسي زنش را دربيماري مرگ بصورت بائنه طالق بتي دهد و 
، و شوهر در همان بيماري بميرد و عده زن پايان نيافته باشد  آن زن راضي نباشد بطالق

  شود.  اين زن مطلقه در حكم همسر متوفي تلقي مي

  احوال دختر پشتي و صلبي 

ÞΟ+ فرمايد: خداوند مي ä3ŠÏ¹θãƒ ª! $# þ’ Îû öΝà2Ï‰≈s9 ÷ρr& ( Ì� x. ©%# Ï9 ã≅ ÷VÏΒ Åeá ym È ÷u‹sVΡ W{ $# 4 β Î*sù £ä. 
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كند: براي پسر باندازه سهم دو  باره ارث فرزندانتان چنين توصيه مي خداوند شما را در «
ارث براي آنها خواهد بود و  دختر، اگرفرزندان شما دو زن يا بيش از دو زن بودند دوسوم 

ختر صلبي . اين آيه سه حالت براي د»... او است از آناگر يك زن باشد يك دوم ميراث 
  ند:ك افاده مي

  برد.  تنها باشدكه نصف تركه ميت را مي است كهحالت اول وقتي 
حالت دوم هرگاه دختران دو تا يا بيشتر باشند و پسري يا بيشتر با آنان نباشد، همگي 

  : گفته است در دو سوم ارث شريك هستند. ابن قدامه
ن اهل علم اجماع دارندكه سهم دو دختر دوسوم است مگر يك واليت شاذه از اب  

. حالت  .گويند مشهور از ابن عباس همان قول جمهور است عباس و ابن رشدگفته است
كه با دختر پسري يا بيشتر وجود دارندكه ارث بصورت تعصيب خواهد بود و  سوم آنست

براي مذكر دو برابر بهره دخترخواهد شد و همچنين است اگر دختران متعدد باشند يا 
  پسران متعدد باشند. 

  ) پدري و مادري تني اهر ابويني (حواالت خو
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كه موقع مردن نه فرزند داشت ونه پدر ال  : ( كالله پرسند درخصوص از تو مي «آيه  ].176
فرمايد اگر شخصي درگذشت در  كالله را برايتان بيان مي بگو خدا حكمولد له و ال والد) 

حاليكه نه ولد دارد و نه والد: نه فرزند دارد و نه پدرو داراي خواهري است ازپدر و مادر 
گذاشته است و اگر  كه بعد از خود باقي و يا از پدر پس براي خواهر او است نصف آنچه

باشد و نه پدر و فقط برادر پدر و مادري و يا پدري اين خواهر بميرد نه فرزند داشته 
برد اما اگرفرزند  داشته باشد، اين برادر همه آنچه خواهرش باقي گذاشته است به ارث مي

برند و اگر فرزند دختر داشته باشد آنچه  ذكور داشته باشد خواهر يا برادر ارثي از او نمي
پدر نباشد و برادر و يا خواهر مادري  برد و اگر فرزند و از سهم دختر زياد باشد، مي

. و اگرخواهر پدري و  برد چنانكه در اول سوره نساء ياد شده است باشد، شش يك مي
مادر يا پدري دو تا باشند برايشان دو ثلث تركه است و اگر خواهران و برادران پدري و 

  . »هد بود...مادري و يا پدري با هم باشند، براي هربرادر دو برابر بهره خواهر خوا
خواهران را با دختران عصبه  « »اجعلوا االخوات مع البنات عصبة،« گويد: مي صپيامبر

  .)1(»قرار دهيد. عصبه = خويشاوندان شخص از سوي پدر
  ، پنج حاالت دارد: خواهر شقيقه = خواهر پدري و مادري

برادر  جد و كه او تنها باشد و فرزن متوفي و فرزند پسرش و پدرو وقتي  حالت اول =
  برد.  اشته باشد، در اين حالت نصف تركه ميت را مي، همراه ند شقيقه يعني پدري و مادري

                                         
 ريچون از اعيان اين صنفند خواهران و برادران پد گويند  االعيان مي و خواهران ابويني را بني برادران - 1

چون از زنان هو هستند و علت همديگرند. و خواهران و برادران مادري را  گويند  العالت مي را بني
    لف هستند. مولفنامند چون از دو اصل و پدر مخت االخياف مي بني
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هاكه درحالت از آنحالت دوم = هرگاه خواهرشقيقه دو تا يا بيشتر باشند وكسي 
  برند. مي گفته شد، همراه نداشته باشند، دو سوم قبلي

مادري همراه داشته باشند نه آنهاي حالت سوم = اين خواهران تنها برادر پدري و 
آورد و سهم  گفته شد، در اين حالت اين برادر خواهران را بصورت عصبه درمي ديگركه
  گيرد.  خورد و مذكر دو برابرمونث مي بهم مي

، بصورت عصبه  حالت چهارم = خواهران يا دختران متوفي يا دختران پسرمتوفي
  دختران متوفي يا دختران پسر متوفي را مي برند .  آيندكه باقيمانده از نصيب و بهره درمي

حالت پنجم = درصورت وجود فرع مذكر وارث مانند پسر و پسر پسر و همچنين با 
، بخالف  وجود اصل وارث مذكر مانند پدر بطوراتفاق و با وجود جد نزد ابوحنيفه

و چيزي  شوند ، در همه اين احوال خواهران ساقط مي ابويوسف و محمدكه قبالگذشت
  برند.  نمي

  احوال خواهران پدري  
  خواهران پدري متوفي شش حالت دارند: 

)  ابويني كه يكه و تنها و جدا از برادر پدري و خواهر شقيقه ( هر خواهر پدري  -1
  باشد.  باشد سهمش از ارث نصف تركه برادرش مي

ه برادرشان است اگر خواهران پدري دو نفر يا بيشتر باشند دو سوم تركه متوفي ك -2
  برند.  مي

برد. مساله  همراه با يك خواهرشقيقه وابويني بجهت تكميل دوثلث يك ششم مي  -3
بردكه  برد و خواهر پدري يك ششم مي را مي  3خواهر شقيقه نصف= است كهازشش 

  شود. كامل مي  كه دو سوم 4= 1+3شود  مي
كه با يك نفريا   شوند وقتي هرگاه خواهران پدري به وسيله غيرخود بعصيه تبديل  -4

شودكه سهم مذكر دو  اي تقسيم مي بيشتر برادران پدري باشند آنوقت ارث بگونه
  برند. برابرمونث باشد و بصورت عصبه ارث مي
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خواهران پدري اگر با يك دخترمتوفي يا بيشتراز يك دختر يا با دختر پسر متوفي   -5
سهم مقرردختريا دختران يا دختر پسر برند يعني بعد از باشند بصورت عصبه ارث مي

  برند. باقيمانده ارث را مي
شوند و  اين خواهران به وسيله اشخاص زير و با وجود آنها، از ارث محروم مي  -6

  كنند.  مي  سقوط
  اصل يا فرع وارث مذكرمتوفي وجود داشته باشد.  -1
  برادر ابويني با آنها وجود داشته باشد. -2
آنها وجود داشته باشد و اين خواهر ابويني هم با دختر متوفي يا خواهرابويني با  -3

دختر پسرمتوفي عصبه شده باشد، چون دراين حالت آنها با هم حكم برادر ابويني دارند. 
كه به وسيله آنها عصبه شده باشد، مقدم داشته  و لذا نسبت به برادر پدري و خواهر پدري

  شوند. مي
كسي باشدكه   شند مگر اينكه همراه اين خواهران پدريهمراه دو خواهر ابويني با -4

كندكه باقيمانده سهام بĤنها تعلق  كه آنها را عصبه مي در درجه آنها باشد مانند برادر پدري
  برد.  گيرد و مذكر دو برابر مونث سهم مي مي

پس هرگاه متوفي دو خواهر ابويني و چند خواهر پدري و يك برادر پدري از خود 
برند و باقيمانده ارث بين اين خواهران پدري و  ارد خواهران ابويني دوسوم ميبجاي بگذ

  برد.  شودكه مذكر دو برابر سهم مونث مي برادر پدري تقسيم مي

  احوال دختران پسر متوفي 
  دختران پسر پنج حالت دارند:

  برد.  اگر دختر پسر تنها باشد و ولد صلبي همراه او نباشد نصف تركه را مي  -1
سوم از  اگر دختران پسر دو نفر يا بيشتر باشند و ولد صلبي همراه نداشته باشند دو  -2

  برند.  ارث مي
برند  مي اگريكي يا بيشترباشند ويك دخترصلبي متوفي همراه آنها باشد يك ششم   -3

كسي با آنها باشدكه دردرجه آنها است يعني پسرپسر  گردد مگر اينكه كامل تا دو ثلث
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 از آنشوندكه بعد از نصيب و سهم دختر متوفي باقيمانده  آنها باشدكه عصبه مينيزهمراه 
  باشد. آنها خواهد بودكه سهم مذكر دو برابر سهم مونث مي

  برند. با وجود پسر متوفي ارث نمي  -4
برند مگر اينكه پسرپسر همراه  با وجود دو دختر يا بيشتر صلبي متوفي ارثي نمي  -5

  .)1(شوند تر از آنها باشد كه عصبه مي درجه آنها باشد يا پايينداشته باشند كه در 

  احوال مادر 

Ïµ...+ فرمايد: خداوند مي ÷ƒuθ t/L{ uρ Èe≅ ä3Ï9 7‰Ïn≡uρ $ yϑåκ÷] ÏiΒ â¨ ß‰ �¡9$# $£ϑÏΒ x8 t� s? βÎ) tβ%x. …çµ s9 Ó$ s! uρ 4 βÎ*sù 

óΟ ©9 ä3 tƒ …ã&©! Ó$ s! uρ ÿ…çµ rOÍ‘uρuρ çν#uθ t/r& ÏµÏiΒT| sù ß] è=›W9 $# 4 βÎ*sù tβ%x. ÿ…ã&s! ×ο uθ÷z Î) Ïµ ÏiΒT| sù â¨ ß‰�¡9 [النساء:  _∪⊆⊆∩...#$

برند اگر فرزندي داشته باشد و  ششم از ارث او ميهريك از پدر و مادر ميت يك « ].11
بردند مادرش يك سوم  اگر ميت فرزندي نداشته باشد و تنها پدر و مادرش از او ارث مي

. مادر سه »برد يت برادراني داشت مادرش يك ششم ميبرد و اگر م مانده را مي و پدر باقي
  حالت دارد: 

كه همراه او فرزند متوفي يا فرزند پسرش يا دو نفر  برد وقتي مادريك ششم مي  -1
برادرش يا خواهرانش باشند خواه اين برادران و خواهران از جهت پدر و مادر يا ازجهت 

  د. كن پدرتنها يا ازجهت مادرتنها باشند. فرق نمي
   برد. اگر هيچيك از آنهاكه نام برديم همراه مادر نباشد يك سوم همه تركه را مي  -2
اگرآنهاكه نام برديم همراه مادرنباشند يك سوم باقيمانده بعد از سهم يكي از   -3

  باشد. شوند مي كه غرائيه ناميده مي برد و اين در دو مساله زوجين را مي
  اشد و شوهر و والدين را بجاي بگذارد. متوفي زن ب است كهاول در حالي 

  دوم اينكه متوفي شوهر بوده و همسر و والدين را بجاي بگذارد.

                                         
كند خواه خواهرش يا دخترعمويش باشد و مافوق  راكه دردرجه اوباشند عصبه مي پسركساني پسر  - 1

شود.  كه از او پايين باشد ساقط مي كند مگراينكه زن صاحب فرض باشد وكسي خود را هم عصبه مي
  مولف
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  ها = مادر پدر و مادر مادر = مادربزرگها احوال جده 
اي نزد ابوبكر آمد و از او ميراث  : جده گفت است كهاز قبيصه بن ذويب روايت شده 

نداري   دا ازسهم شما حرفي زده نشده و چيزي: دركتاب خ ، ابوبكرگفت خود را خواست
. لذا در  كنم ، برگرد تا اينكه از مردم سوال نيز چيزي سراغ نداريم صو در سنت پيامبر

كه يك   بودم ص: من در حضور پيامبر گفت كرد. مغيره بن شعبه اين باره از مردم سوال
مسلمه انصاري  : آياكسي با تو حاضر بود؟ محمد بن ششم بجده داد. ابوبكرگفت

:  گفت مچون سخن مغيره زد. لذا ابوبكريك ششم بدان جده داد. قبيصه برخاست سخني ه
: تو  اي ديگرآمد نزد عمر خطاب و از او ميراث خود را طلبيد. عمرگفت سپس جده

كه اگرشما دو جده باشيد اين  نداري ولي اين سهم يك ششم هست  دركتاب خدا سهمي
.  افزايم است و من چيزي برآن نميباشد از آن او هركدام تنها يك ششم بين شما است و 

  . بروايت پنج نفر از صحاح جز نسائي و بتصحيح ترمذي
  )1(جدات صحيح سه حالت دارند:

اين جدات يك ششم دارند خواه يكي تنها باشد يا بيشتر باشند و اگر درجه آنها   -1
  بطور مساوي شريك هستند.  ك ششم مساوي باشد مانند مادر مادر و مادر پدر دراين ي

جدات قريب و نزديك از هر جهت باشند جدات بعيده را حجب و محروم   -2  
نمايند مثال مادر مادر، مادر مادر مادر را و همچنين مادر پدر پدر را نيز حجب و  مي

  نمايد. محروم مي
ميت ساقط  جدات هرجهتي داشته باشند خواه ازجهت پدر يا مادر، به وسيله مادر  -3

شوند وهركس ازجانب پدرميت با ميت پيوند داشته باشد به وسيله پدر ميت ساقط  مي
شود،  كه ازجانب مادربا وي پيوند داشته باشد به وسيله پدرساقط نمي كسي شود، ولي مي

  .  كند چون مادرجد بسبب جد نسبت به ميت قرابت يافته است جد مادرش را حجب مي

                                         
يفتاده باشد جد فاسد آنست كه در نسبت و انتساب وي به ميت جد فاسد فاصله ن صحيح آنست جده - 1

  كه درنسبت وانتساب وي بميت زني فاصله باشد مانند پدرمادر مولف
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  عصبه 

عاصب است همچون طالب وطلبه عصبه عبارت است از فرزندان كلمه عصبه جمع 
شخص و خويشاونداني كه از طرف پدر بوي منسوب و عاقله او باشند، عصبه ناميده 

گويند عصب القوم بفالن =  كرده و پشتيبان همند. مي اند چون پشت همديگررا تقويت شده
پسر يكطرف و پدر طرف  هاست كگرفته شده  از آنكردندكه عصبه  قوم فالني را احاطه

باشند و مقصود از عصبه در اينجاكساني  ديگر و برادر يك جانب و عمو جانب ديگر مي 
اگر چيزي پس از سهام مقرره و معين اصحاب فروض باقي ماند، اين باقيمانده  است كه

شود و اگر چيزي ازسهام مقرره اصحاب فروض باقي  ، بدانان داده مي از اصحاب فروش
، پسرباشدكه او بهيچ حال  رسد مگر اينكه اين عاصب و فرد عصبه چيزي بĤنها نمي نماند،

كسي موجود نباشد، اين  ، شود. و همچنين اگرازصاحبان فرض و سهامي مقرره محروم نمي
اند كه  كرده  برند، چون بخاري ومسلم ازابن عباس روايت عصبه همه تركه ميت را مي

سهام مقرره ارث را « »ل ذكررج ولىفما بقي فالبأهلها  ألحقوا الفرائض« : گفت صپيامبر
كه باقي ماند، به نزديكتر مذكر عصبه  موجود و آنچه  بصاحبان مستحق آن بدهيد برابر نص

. برابر راي ابن عباس اگر ميت دختري و خواهري و برادري از خود »شود ميت داده مي
زي برادراست و خواهر چي ز آنابرد و باقيمانده  بجاي بگذارد دخترنصف تركه را مي

 .خرةن إال أنا أولى به في الدنيا واآلما من مؤم« : گفت صبروايت ابوهريره پيامبر برد. نمي
فأيما مؤمن مات وترك ماال فليرثه عصبته من كانوا  .ن شئتم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهمإاقرأوا 

ر دنيا و آخرت از هركس بمومن نزديكتر د من « »ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مواله
از نفس مومنان  صفرمايد: پيامبر خواهيد اين آيه را بخوانيدكه خداوند مي هستم اگر مي

تر است پس هر مومني بميرد و مالي را از خود بجاي  تر و اولي بدانان نزديكتر و شايسته
باشند و اگر وامي يا ، هركس  اوندان او استعصبه و خويش از آنبگذارد، ارث و ميراثش 

موالي او هستم پيش من آيند تا وام را   من چيزي از خود بجاي گذارد، وارثان بي
  » بدهم  بطلبكاران و نفقه را بخويشاوندان فقيرش

  اقسام عصبه 
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  شوند. ، عصبه نسبي وعصبه سببي تقسيم مي عصبه بدو قسم
  شود:  به سه دسته تقسيم مي  عصبه نسبي

كه درنسبت وي به ميت  : عصبه بالذات هر مذكري عصبه بالذات عصبه بنفس يا  -1
برده و ازطرف پدر منتسب بميت  است كهمونثي داخل نشود يعني خويشاوندان ذكوري 

  از هم باشندكه چهار دسته هستند:  )1(عاقله
  شود مانند پسر، و پسران پسر و امثال آنها.  كه جزء ميت ناميده مي بنوت   -1
  شود.  صل ميت ناميده ميكه ا ابوت  -2
  شود.  كه جزء پدر ميت ناميده مي اخوت  -3
   شود. كه جزء جد ناميده مي عمومت   -4
اگرتنها باشد سهم مقررش نصف  است كهعصبه بسبب غير: عصبه بالغير مونثي   -2

يا با   باشد، هرگاه با اين مونث تركه و اگردونفريا بيشترباشند سهم مقررشان دوسوم مي
شوند بسبب اين برادر و بعبارت ديگر عصبه بالغير  برادري باشد، همه آنها عصبه مي آنها

اساساً ذي فرض و داراي سهم معين بوده ولي  است كهعبارت است از دختر يا خواهري 
فرضي را از دست داده است  در اثر اجتماع با افراد مخصوصي از عصبه بالذات حالت ذي

  گردد و آنان چهار قسمند: مي» نثيينللذكر مثل حظ اال«مشمول حكم 
  دختر يا دختران ميت   -1
  دختر يا دختران پسر ميت  -2
  خواهر يا خواهران شقيقه و ابويني ميت   -3
كه هريك از اين چهار قسم اگر با برادر خود باشند  خواهر يا خواهران پدري ميت  -4

كر مثل حظ  صورت للذبرادرآنها را بصورت عصبه درخواهد آورد وارث ميان آنها ب
  .)1(شود تقسيم مي» االنثين

                                         
كه در مبحث ديه بيان شده است در پرداخت خونبها شركت  برابر شرايط مخصوص كه اي تيره - 1

  كنند. مي
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كه براي عاصبه شدنش نياز  عصبه مع الغير: عصبه مع الغير عبارت است ازهرمونثي  -3
به مونث ديگري دارد بعبارت ديگر عبارت است از خواهر پدري و مادري يا خواهر 

شود  مونث منحصرميكه با دختر يا دختر پسر جمع شود. عصبه مع الغير تنها در دو  پدري
  :  از جمله

   خواهر ابويني يا خواهران ابويني با دختر متوفي يا دختر پسر او  -1
كه اين خواهران  خواهر پدري يا خواهران پدري با دختر ميت يا دختر پسر ميت -2

برند. يعني اگر چيزي  الغير، باقيمانده تركه بعد از سهام معين و مفروض را مي عصبه مع
  رسد. بدانان مي باقي ماند

  دادن به عصبه بالذات چگونگي ميراث
درفصل قبل از چگونگي ميراث دادن به عصبه بالغير و عصبه مع الغير سخن گفته شد. 

  . و اينك چگونگي ميراث دادن به عصبه بالذات
  برند:  عصبه بالذات چهار صنفند و بترتيب زير ارث مي

ل پسران و پسران پسران هرچه پايين كه شام بنوت يا پسر بودن يا درجه پسري  -1
  باشد. برود مي

شودكه  اگرجهت بنوت نباشد، تركه يا باقيمانده تركه به جهت ابوت منتقل مي  -2
  شود. شامل پدرو جد صحيح وهرچه باالتر رود مي

اگرهيچكس ازجهت ابوت زنده نبود، آنوقت استحقاق تركه يا باقيمانده آن از آن   -3
مل برادران ابويني و برادران پدري و پسران برادر ابويني و پسران برادران است كه شا

  باشد. برادر پدري هرچه آنها؛ هر دو پايين روند، مي

                                                                                                         
داشته سهم معين و فرض نداشته باشد، بهنگام عدم برادر عاصبش اگر برادرش هم وجود  كه زني - 1

گذارد مال او  آيد. براي مثال اگر شخصي بميرد عمويا عمه را بجاي باشد بصورت عصبه درنمي
آيد، چون اگر  از آن عمواست نه عمه و عمه به وسيله برادرش بصورت عصبه درنمي ش همه

برد و سهم معين ندارد و داراي فرض نيست و پسر برادر با دختر  برادرش هم نباشد عمه ارث نمي
  دارد. هر هم همين حكمخوا
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هرگاه هيچيك ازاين جهت سوم زنده نبود تركه يا باقيمانده آن به جهت عمومت   -4
شودكه بين عمو يا عموهاي خود ميت وعمو يا عموهاي پدرش يا عمومت  منتقل مي

دش فرقي نيست جزاينكه عموي خود ميت برعموي پدرش و عموي پدرش بر عموي ج
  .  جدش و... مقدم است

كه بميت نزديكترباشد،  هرگاه اشخاص متعددي از يك مرتبه وجود داشته باشندكسي  
  شايسته است باينكه از او ارث ببرد. 

اشد از حيث و هرگاه اشخاص متعددي از ميت بجاي مانندكه نسبتشان بميت مساوي ب
كه قرابتش و  تر و مستحقتر باينكه از او ارث ببرد آنست ، شايسته جهت و درجه

  تر باشد. خويشاونديش قوي
كه از حيث جهت و درجه و قوت  گذاشت هرگاه ميت اشخاصي از خود بجاي

خويشاوندي داراي نسبت مساوي باشند، همگي آنها بطورمساوي و بحسب سرانه 
  رند.استحقاق ارث از او دا

گويند: ترتيب تقديم در عصبات بالذات اول بسبب  كه فقهاء مي و اينست معني آنچه
جهت است و اگردرجهت مساوي باشند بسبب درجه است واگردردرجه مساوي باشند 

.و اگر در جهت ودرجه و قوت يكي باشند همگي  بسبب قوت خويشاوندي است
  شود . ه برآنها تقسيم ميكنند و برحسب عدد، ترك استحقاق تركه را پيدا مي

  عصبه سببي 
عبد را آزادكرده است خواه مرد يا زن باشد هرگاه  است كهعصبه سببي موالئي 

  برند. آزادكننده موجود نبود، عصبه ذكور او ارث آن بنده مرده را مي

   حجب و حرمان

درمبحث ارث منع  از آن: حجب درلغت بمعني منع است و مقصود  حجب معني 
االرثش بعلت وجود شخص ديگري  الرثش يا از بعضي از سهم ي از همه سهم اوارث معين

برند،  كه هريك از وارثان در همه احوال ارث نمي تر است بايد دانست كه از او مستحق
االرث خود محروم و  آيدكه وارث يا ازكليه سهم بلكه درباره اوقات اوضاعي بوجود مي
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كند.،  رث وي نقصان يافته ازحداكثربحداقل تنزل مياال شود، يا اينكه مقدار سهم ممنوع مي
  شود.  حجب ناميده مي اين محروميت وتنزل دراصطالح اهل فرايض 

: مقصود از حرمان منع شخص معيني است از ميراثش بسبب تحقق مانعي  حرمان
  . ، مانند قتل و امثال آن از موانع ارث بردن ازموانع ارث

  حجب   اقسام
  شود: ب نقصان و حجب حرمان تقسيم مي، حج حجب بدو نوع

: حجب نقصان عبارت است ازتنزل سهم االرث يكي ازورثه بعلت  : حجب نقصان الف
  براي پنج نفرخواهد بود: ، كهوجود غيراو

االرثش از نصف به يك چهارم  ، سهم كرده با وجود فرزند زن فوت است كهشوهر  -1
   كند. تتزل مي

رزندان شوهر متوفايش سهم االرثش از يك چهارم به با وجود ف است كههمسر   -2  
  كند. تنزل پيدا مي يك هشتم 

به يك  االرثش از يك سوم  ، سهم با وجود فرع وارث ازمتوفي است كهمادرمتوفي   -3
   كند. تنزل پيدا مي ششم 
   . دختر پسر است  -4
   . خواهرپدري است -5

جميع ميراث از شخصي بعلت  حجب حرمان عبارت است از منع :  : حجب حرمان ب
. و اين نوع  متوفي، بعلت وجود پسر  وجود غير او مانند محروم بودن برادر ازارث متوفي

د، اگرچه جايز است شو آيد و شامل آنان نمي محروميت براي شش نفر از وارثان پيش نمي
  كه حجب نقصاني برايشان پيش آيدكه عبارتند: 

  والدين = پدر و مادر -  2 -1
  فرزندان = پسر و دختر  -  4 -3
  زوجان= زن وشوهر  - 6 -5
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حجب حرمان بر دو اساس  آيد.  حجب حرمان براي غيراين شش نفرازوارثان پيش مي
  :  استوار است

كس او محروم است مانند  گردد، با وجود آن كسي بميت منتسب هركس بوسيله يك  -1
كه  ه بوسيله پسر است پس وقتيچون نسبت نو - شود  پسرپسركه با وجود پسرمحروم مي

برند  . مي شود. غير از اوالد مادركه آنان با وجود مادر هم ارث پسرهست نوه محروم مي
  . اگرچه نسبتشان بميت بوسيله مادر است

، پس پسرمتوفي پسر برادرمتوفي را  بعد مقدم است حجب حرمان اقرب بر ا در   -2
د ترجيح با قوت قرابت و خويشاوندي كند. اگردردرجه با هم مساوي باشن حجب مي

 است كهكلي  قاعده -كه برادر پدري را حجب و محروم مي كند.  است مانند برادر ابويني
كند براي مثال پدرجد را و مادر جده را و فرزند، برادر را و برادر  اقرب ابعد را محروم مي

  .  -كند الي آخر  ، برادر غير ابويني را محروم مي ابويني

  بين محروم و محجوب فرق 
  : فرق بين محروم و محجوب در دو چيز است

.  محروم اصال اهليت ارث و شايستگي و استحقاق ارث بردن را ندارد مانند قاتل -1
كه اهليت و شايستگي و استحقاق ارث بردن دارد ليكن بعلت وجود  بخالف محجوب

  . جب شده است، محروم و ح تراست به ارث شخص ديگركه ازاو نزديكترو اولي
، وجودش در سهم ديگري تاثيري ندارد و  كه محروم از ميراث است كسي  -2
شود و حكم معدوم دارد، پس  كند، بلكه معدوم فرض مي تواند اصالكسي را حجب نمي

كافر و برادرمسلماني داشته باشد، همه ميراث از آن برادر   كسي بميرد و پسري  هرگاه
  برد. نمي مسلمان است و پسركافر چيزي

حجب  كند، خواه بصورت  حجب مي گذارد و او را  گاهي در غير تاثيرمي ولي محجوب
برند ،  ، دو برادر يا بيشتر با وجود پدر و مادر ارث نمي ، براي مثال حجب نقصان حرمان يا 

كنندكه سهم او را از ثلث به سدس تقليل  حجب مي بخاطر وجود پدر، ولي مادررا 
  دهند.  مي
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   ل عو  

گويند عال الميزان يعني ميزان باال  عول = عول درلغت بمعني ارتفاع و افزايش است
تر  اين نزديك « »وذلك أدنى أال تعولوا« آيد مانند رفت و بمعني ميل و تمايل بجورهم مي

  .»ت باينكه ظلم نكنند و بظلم نگراينداس
روض و نقصان در اصطالح فقهاء عبارت است از زيادت و افزايش در سهم ذوي الف

. بعبارت ديگر مجموع سهام صاحبان فروض را بر اصل  وكاهش از نصيب آنها در ارث
  . دهيم مساله افزايش داده و نصيب و بهره ورثه راكاهش مي

كه دراسالم عول آن درآن پيش آمد بر عمر بن  اي كه نخستين فريضه روايت شده
باره شوهر متوفي و دو  د، دربعول و افزايش اصل مساله حكم دا ، كهخطاب عرضه شد

كنم  : اگر از شوهر شروع كه همراه وي بودندگفت . عمر خطاب به اصحابي خواهر وي
كنم براي شوهر حقش تمام  ماند و اگر از خواهران شروع براي خواهران حقشان تمام نمي

كن  ل: به عول عم گفت ماند، نظرتان را در اين باره بمن بگوئيد. عباس بن عبدالمطلب نمي
اند اين راي علي بن ابيطالب بوده است و  گفته و اصل مساله را افزايش ده برخي

  .  اند اين راي زيد بن ثابت بوده است گفته برخي

  از جمله مسائل عول 
كه شوهري و دو خواهر ابوييني و دو خواهرمادري و مادري از وي  زني مرده بوده  -1

نامند چون شوهرآن زن متوفي از شريح قاضي  مي »شريحيه« بجا مانده بود. اين مساله را
بوي داد و او در  كرد. زيرا شريح بجاي نصف تركه همسرش يك سوم   مشهور بدگوئي
گفت شريح نه نصف بمن داد و نه ثلث چون شريح از ماجراي  گرديد و مي ميان قبائل مي

فتي و عول را : بد سخني گ گفت او اطالع يافت او را احضاركرد و تعزيرش نمود و بوي
  .)1( پنهان نمودي و ناديده گرفتي

                                         
  . م151- 152كانيمشكاني ص   در اسالم ارث . ر.ك - 1
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مردي مرده بود همسري و دو دختر و پدري و مادري از وي بجاي مانده بود اين   -2
كرد  گويند، چون حضرت علي بن ابيطالب برمنبركوفه خطبه ايراد مي مي )1( را منبريه  مساله

وإليه المآب .كل نفس بما تسعى  ويجزي.الحمد هللا الذي يحكم بالحق قطعا« داد: و ادامه مي
 : گفت  كردند و او بدون تامل در ضمن خطبه بالبداهه همين مسئله را از او سوال »والرجعى

سهم زن بواسطه عول يك نهم خواهد  در اين مسئله يك هشتم  « ً»تسعا صار ثمن المراه «
  و بقيه خطبه را بهمين منوال ادامه داد و بپايان رسانيد. »شد

 24-  12 -6كه اصل آنها  آيد عبارتند از مسائلي گاهي عول در آنها پيش مي  كه  مسائلي
  .)2(باشد

  گاهي  يابد و دوازده گاهي به هفت يا هشت يا نه يا ده افزايش و عول مي  كه شش
شود.  عول داده مي 27تنها به  24شود و  افزايش و عول داده مي 17يا  15يا  13به 
باشد.  مي 8-4-3-2اصول آنها  است كهراه ندارد مسائلي  كه اصل عول بدانها مسائلي

هرگاه نصيب صاحبان « : آمده است 15قانون مواريث مصر عول را پذيرفته است در ماده 
فروض ازاصل تركه بيشترباشد تركه دربين آنان به نسبت سهمشان در ارث در بين آنان 

  .»شود تقسيم مي

  طريقه حل مسائل عول 
 مساله را و سهام هر در كسر  كه اصل مساله يعني مخرج ول آنستطريقه حل مسائل ع

فروض را با هم  كني و همه يك از صاحبان فروض را بدانيدكه آنوقت اصل را رها مي
دهي و تركه ميت را برآن  جمع نموده وحاصل جمع همه فروض را اصل مساله قرارمي

هريكي نصيب وي خواهد نقص بنسبت سهم   كاهش و هكني و بدينوسيل مبني تقسيم مي

                                         
  .مترجم .153 -154كانيمشكاني ص   . ارث در اسالم تفصيل مساله و حل و صورت آن ر.ك براي  - 1

كه اصول مسائل ارث عبارتند ارث   : باستقراء دانسته شده است گفته » والوصيهالميراث «برديسي در    - 2
مورد عول واقع  24،12،6و اعداد  گيرند  مورد عول قرار نمي 8،4،3،2و اعداد  24،12،6،3،8،4،2

افزايش  17و  15و  13به  12يابدو عدد  افزايش و عول مي 10، و 9،8،7به 6شوند كه عدد  مي
   مترجم .68يابد. الميراث والوصيه ص  افزايش مي 27به  24يابد و عدد  مي
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شود مثال اگر  كاهش نصيب همه خواهد شدكه بكسي ظلم و حيف نمي شد يعني اين
 3يعني  6است شوهرنصف  6وارثان شوهر و دو خواهر ابويني باشندكه اصل مساله 

شود و اصل  الفروض هفت مي برند پس مجموع سهام ذوي مي 4وخواهران دو سوم يعني 
  .)1(كنيم يم و تركه را برآن مبني تقسيم ميده مساله را هفت قرار مي

  آن  رد و تعريف 

: يعني حقش را بوي برگرداند  : رد عليه حقه رد بمعني اعاده و برگشت دادن آمده است
كيد دشمن را  : يعني كيد عدوه ، رد عنه كردن از آن نيز آمده است و بمعني صرف و منصرف

  از وي برگرداند. 
كه مقداري از تركه ميت اگر بعد از آنكه هركس سهم  آنست نزد فقهاء »رد« مقصود از

معين وفريضه خود را برد، باقي بماند آن را برهمان صاحبان فروض نسبي به نسبت سهام 
  كسي ديگراستحقاق آن را نداشته باشند.  كنند. مشروط برآنكه غيرآنان فرضي تقسيم

  اركان رد 
  زير وجود داشته باشد:  گانه يابدكه ركنهاي سه وقتي تحقق مي »رد «
عدم وجود عاصب و نبودن   - 3باقيمانده اضافي از تركه  -2وجود صاحب فرض  -1
  .  عصبه

  رد  راي علما درباره 
اند  مرجع قرارگيرد، علما در آن اختالف كرده است كهنصي نيامده  »رد« باره چون در  

صاحبان فروض سهام  شود، هرگاه اند چيزي بصاحبان فروض برگردانده نمي گفته بعضي
المال  اي نباشد به بيت مقرره خود را دريافت داشتند، وچيزي از تركه باقي ماند، اگر عصبه

)  اين مذهب زيد بن ثابت و عروه و زهري و مالك و شافعي است شود. ( داده مي

                                         
بخوبي مسائل عول و غير آن  150 - 169كتاب باارزش خود ارث در اسالم ص در كانيمشكاني مرحوم   - 1

  . كرده است مراجعه شود. مترجم را حل
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، چيزي ماند، آن را نيزبايد بر صاحبان  اند اگر بعد از سهام صاحبان فروض گفته برخي
)  اين مذهب عثمان است كرد. ( و فروض حتي زوجين به نسبت سهامشان تقسيم  سهام
اند: باقيمانده بر تمام صاحبهان فروض جز زوجين و پدر و جد به نسبت  گفته برخي

دختر،  - 1گيرد:  در مورد هشت صنف زير صورت مي »رد« شود پس سهمشان تقسيم مي
،  برادر مادري - 7،  جده - 6مادر،  - 5،  ريخواهر پد -4،  خواهر ابويني -3دختر پسر،  -2
كه مذهب عمر و علي و جمهور اصحاب و   . و اينست راي برگزيده خواهر مادري -8

تابعين و مذهب ابوحنيفه و احمد و معتمد نزد شافعيه و بعضي از ياران امام مالك بهنگام 
  المال است. فساد بيت

شود  ز تقسيم به زوجين چيزي داده نمياند: بدين جهت از باقيمانده تركه بعد ا گفته
نيستند. و بدان » رحم« بسبب رحميت است و از حيث زوجيت آنان داراي »رد« چون

  عصبه نباشد  است كهشود كه رد وقتي  جهت به پدر و جد داده نمي
و عدم وجود عصبه شرط است و پدر و جد خودشان عصبه هستند پس بطريق 

پدر يا  از آنمانده بطريق تعصيب  بنابر اين همه باقي برند نه بطريق رد تعصيب سهم مي
كرده است جزدريك مساله واحدكه  شود وقانون مواريث مصري اين راي را قبول جد مي

، در  بر يكي از زوجين »رد« كرده است به حكم است كهمذهب عثمان را پذيرفته 
نگذاشته باشد، در صورتيكه يكي اززوجين مرده باشد و غير از يكي اززوجين وارث بجا 

برد البته  مي »رد« و» فرض« همه تركه را بطريق - چه زن چه مرد  -اين صورت زوج زنده 
چنين آمده  30در ماده  ، كه االرحام  در قانون رد بر يكي از زوجين موخر است از ذوي

هرگاه فروض و سهام مقرره همه تركه را مستغرق نساخت و عصبه نسبي هم « : است
گردد وبه نسبت  ، باقيمانده تركه بغير زوجين ازاصحاب فروض رد مي وجود نداشت

فروض نسبي يا يكي  كه عصبه نسبي يا يكي از شود و وقتي سهمشان برآنان تقسيم مي
  . گردد ازذوي االرحام نباشد باقيمانده تركه به يكي از زوجين رد مي

  رد  طريقه حل مسائل 
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كسي باشدكه بروي رد  ، صحاب فروضكه هرگاه با ا طريقه حل مسائل رد آنست
، اوبهره فرض خود را به نسبت اصل تركه  گيرد، ازقبيل يكي اززوجين صورت نمي

شود اگراز يك  گيرد، باقيمانده بعد ازفرض بطورسرانه بر اصحاب فروض تقسيم مي مي
ان يكي باشد مانند يك دختر يا متعدد باشند مانند سه از آنصنف باشند، خواه موجود 

تر، و اگر بيش از يك صنف واحد باشند، مانند مادر و دختر باقيمانده به نسبت دخ
گردد. و اما اگر  فروضشان برآنان تقسيم وهمچنين به نسبت فروضشان برآنان برمي

اصحاب فروض يكي اززوجين نباشد، در اين صورت باقيمانده بعد از فروض براصحاب 
نف باشند، خواه يكي يا متعدد واگربيش از گردد، اگر از يك ص فروض بطريق سرانه برمي

شود و  گردد، و رد مي يك صنف باشند باقيمانده به نسبت فروض وسهمشان بر آنان برمي
يابد وهمه را  بدينطريق نصيب و بهره هرصاحب فرضي به نسبت بهره او افزايش مي

  كنند.  برند واستحقاق همه را پيدا مي بطريق فرض و رد مي

 ذوي االرحام 

كه نه جزو صاحبان فرض و نه جزو عصبه  وواالرحام عبارت است از خويشاوندانيذ
   .)1(كساني هستندكه از طرف اناث منتسب بميت باشند  هستند بعبارت ديگر ذوواالر حام

  .  االرحام مورد اختالف بين فقهاء واقع شده است وارث بودن ذوي

                                         
يازده نوع هستند: جد غير وارث مانند پدر مادر و پدر پدر مادر و جده غير وارث مانند  ذوواالرحام  - 1

و دختر برادر ابويني يا ابي يا امي  ) اوالد دختر خواه ذكور يا اناث جد و جده ساقطه مادر پدر مادر (
پسر - 6و اوالد خواهر چه ذكور و چه اناث و چه خنثي و خواه خواهرابويني يا ابي يا امي باشد. 

ابويني يا ابي يا امي  يدخترعمو خواه عمو-8عموي مادري  - 7برادر مادري و دختر برادر مادري 
كه بوسيله آنها  ها وكساني باشند. و خاله كه بوسيله آنها منسوب بميت ها و كساني عمه - 9باشد 

كه بوسيله آنها منسوب بميت باشند. نقل از ارث در اسالم  ها وكساني منسوب بميت باشند. و دائي
  مترجم. 49و48كانيمشكاني ص  
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و قول ابوبكر و عمر خطاب و  )1(امام مالك و شافعي قايل به وارث بودن آنها نيستند
باشند ولي امام ابوحنيفه و  عثمان و زيد بن ثابت و زهري و اوزاعي و داود براين راي مي

  دهند و اين راي  دانند و به آنان ارث مي امام احمد آنها را وارث مي
صاحبان  است كهاز علي و ابن عباس و ابن مسعود حكايت شده است و اين وقتي 

  ها وجود نداشته باشند.  هفروض و عصب
برد  دائي با وجود دخترمتوفي ارث مي است كهاز سعيد بن المسيب روايت شده 

چگونگي و كيفيت وارث  38تا  31وقانون مواريث مصري اين راي را پذيرفته ودرمواد 
  :  شدنشان بشرح زير بيان شده است

                                         
  گردد: رسد عبارت زير ازكانيمشكاني نقل روشن شدن الزم بنظر مي براي  - 1

م تركه بدون  كسي وجود نداشت و تما روض و عصبه مطلقا ًالف از وراث ذكور و اناث ذوي هرگاه
الفروض موجود بود و پس از وضع سهام آنها مقداري از تركه  ماند يا اينكه چند نفر ذوي يفتكل

مانده نه بذوي  المال مقدار باقي بالصاحب ماند مذهب شافعي اين است درصورت انتظام امور بيت
ارث در اسالم مراجعه شود) و نه بر  47به پاورقي ص  براي داليل شود ( االرحام داده مي

المال شده وبمصارف عمومي جامعه مسلمين  گرددبلكه بايد تحويل بيت الفروض رد وتقسيم مي ذوي
دهد و هم ارث  المال يكي از عصبات است هم ديه جنايت مي گفته شد بيت برسد چه همانطوركه

االرحام  شد با نبودن هيچگونه وارثي تمام تركه بذويالمال منظم نبا برد ولي هرگاه امور بيت مي
الفروض و باقيماندن مقداري از تركه مقدار  رسد و همچنين در صورت وجود چند نفر از ذوي مي

كه دارند در  به نسبت سهامي وكه قرابت نسبي با ميت داشته باشند رد  باقي مانده بصاحبان فرضي
كه قرابتي سببي داشته باشند مانند زن يا شوهردراين موارد  يگردد: صاحبان فرض ميان آنها تقسيم مي

كنند و آنچه پس از وضع فرض آنها  برند واز رد مازاد مطلقاً استفاده نمي فقط فرض مقرر خود را مي
گردد. ارث در اسالم  شود در ميان ذوي االرحام قسمت كه بعداً شرح داده مي بايد بترتيبي ماند،باقي ب

  . . مترجم46-48كانيمشكاني ص 
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،  بي وجود نداشتهرگاه يكي از عصبه نسبي و يكي از صاحبان فروض نس -31ماده 
االرحام چهار صنفندكه بعضي  شود و ذوي ، بذوي االرحام داده مي مانده آن  تمام تركه باقي

  ها در ارث بر بعضي ديگرمقدم هستند بترتيب زير:از آن
: فرزندان دختران هرچه پايين بروند و فرزندان دختران پسر هرچه پايين  ل صنف او

   بروند.
  رچه باال برود وجده غير صحيحه هرچه باال برود. : جد غير صحيح ه دوم صنف

شان هرچه پايين بروند و فرزندان : پسران برادران مادري و فرزندان صنف سوم  
خواهران ابويني يا پدري يا مادري هرچه پايين بروند و دختران برادران ابويني يا پدري 

ان ابويني يا پدري هرچه يا مادري و فرزندانشان هرچه پايين برود و دختران پسران برادر
  پايين بروند و فرزندانشان هرچه پايين برود. 

ها بربعضي ديگربترتيب از آنشودكه در ارث بعضي  : شامل شش طايفه مي صنف چهارم
  شوند:  زير مقدم مي

  .  هاي ابويني يا پدري يا مادري ها و خاله ها و دائي عموهاي مادري ميت و عمه -1
ر فقره اول ذكر شدند هرچه پايين بروند و دختران عموهاي فرزندان كساني كه د -2
كه ابويني يا پدري باشند و دختران پسرانشان هرچه پايين بروند و فرزندان اين  ميت

  كه ذكر شدند هرچه پايين بروند.  دختران
هاي ابويني يا پدري يا مادري  ها و خاله ها و دائي عموهاي مادري پدر ميت و عمه -3

  .  هاي ابويني يا پدري يا مادري مادرميت ها و خاله ها و دائي عمهو عموها و 
ذكر شدند هرچه پايين بروند و دختران عموي ابويني  3فقره  كه در كساني فرزندان  -4

يا پدري پدر ميت و دختران پسرانشان هرچه پايين برود و فرزندان اين دختران هرچه 
  پايين برود. 

هاي ابويني يا  ها و خاله ها و دائي يت و عموها و عمهعموهاي مادري پدر پدر م  -5
ابويني هاي  ها و خاله ها و دائي . و عموها و عمه ، پدر پدرو پدر مادرميت پدري يا مادري

  .  ، مادر مادر يا مادر پدر ميت يا پدري يا مادري
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ي كساني كه در فقره پنج ذكر شدند هرچه پايين بروند و دختران عموها  فرزندان -6
پدر و مادري يا پدري پدر پدر ميت و دختران فرزندانشان هرچه پايين بروند و اوالد اين 

  كه ذكر شد هرچه پايين بروند.  دختران

  حمل و جنين 

ما از حيث ميراث و از حيث  است كهكه در شكم مادر  حمل عبارت است از ولدي
  . گوئيم سخن مي از آنمدت حمل 

   حكم حمل و جنين از حيث ميراث
در هر حالت احكام  است كهحمل يا از مادرش جدا شده و يا در شكم او باقي مانده 

  : كنيم خاص خود داردكه اينك بشرح زير بيان مي

  كه از مادر جدا شده باشد  جنين و حمل وقتي
هرگاه حمل ازمادرجدا شده باشد يا زنده جدا شده يا مرده و اگرمرده جدا شده باشد 

وز و اعتداء بر مادرش جدا شده يا بسبب جنايت بر مادرش از وي يا بدون جنايت و تجا
  . جدا شده است و بر اثر آسيب ديدن چنين شده است

برد و غير او نيزاز او ارث  اگر بتمامي و زنده از مادر جدا شده بود ازغيرخود ارث مي
  : گفت صبرد، چون بروايت از ابوهريره پيامبر مي

رگاه نوزاد فرياد كشيد صاحب ارث است و از او ارث ه« »إذا استهل المولود ورث« 
كه هرگاه زندگي  ، مقصود آنست . استهالل رفع صوت و فرياد كشيدن است»شود برده مي

برد. و عالمت حيات و زندگي صدا  و حيات در بچه متولد شده ظاهر شد، ارث مي
فعي و ياران وصوت يا تنفس يا عطسه وامثال آنست و اينست راي ثوري و اوزاعي و شا

  .  ابوحنيفه
و اگر بچه و حمل مرده از مادر جدا شود، بدون اينكه جنايتي بر مادرش واقع شده   

شود و اگر بسبب  برد و نه ازوي ارث برده مي باشد، درآن صورت باتفاق نه ارث مي
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برد و بقول  جنايت بر مادرش بچه مرده از مادر جدا شده بود در اين صورت او ارث مي
  شود.  حنفي از او ارث نيز برده ميعلماي 

اي  برد، فقط عبدي يا جاريه اند چيزي را ارث نمي گفته علماي شافعيه و حنابله و مالك
شود،  شود. بجهت ضرورت و جزآن عبد و جاريه از او ارث برده نمي را مالك مي

   برد. كه تصور برود كه آن جنين از او ارث ببرد آن عبد و جاريه را ارث مي هركس
اندكه جنين هرگاه دراثر جنايت بر مادرش  گفته  بيعه بن عبدالرحمن و ليث بن سعد و ر

شود بلكه مادرش مالك  برد و نه از وي ارث برده مي مرده از مادر جدا شود، نه ارث مي
  شود و اين غره اختصاص بمادرش دارد  اي مي غره = عبد يا جاريه

. اگر جنايت تنها بر مادر باشد  ين استكه جن چون جنايت بر جزئي ازاو واقع شده
  . او است و قانون اين راي را پذيرفته است از آنجزاء آن تنها 

  جنين و حمل در شكم مادرش  
شود وقتي كه  كه درشكم مادرهست چيزي ازتركه براي وي توقيف نمي حملي  -1

  .  شد يا بغير خود محجوب باشد بنابر جميع اعتبارات وارث نبا
شخصي مرد و همسري و پدري و مادري حامل و آبستن از غير پدرش را  پس هرگاه

برد، چون بهرحال يا برادر يا  ، حمل و جنين در اين صورت ارثي نمي گذاشت بجاي
، ارثي  خواهر مادري ميت خواهد بود و برادران وخواهران مادري با وجود اصل وارث

  . برند كه در اين مساله اصل وارث پدر است نمي
شود تا زماني كه او  هر گاه حمل وارث باشد همه تركه ميت بخاطر وي متوقف مي  -2

زاده شود، اگر هيچ وارثي اصال با وي نباشد، يا وارثي باشدكه بوسيله وي باتفاق همه 
  فقهاء محجوب خواهد شد.

وهمچنين اگربا وي وارثان غير محجوب بوسيله وي با وي وجود داشته باشند   
ضمناً بعدم قسمت تركه راضي وساكت باشند يا آن را مطالبه نكنند  وهمگي بصراحت يا

  . شود بخاطر وي باز هم تركه متوقف مي
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كه فرض و سهم او با تغيير جنس جنين تغيير نكند، سهم آن وارث داده  هروارثي  -3
مانند وقتي كه جده و نمايند  دارند و متوقف مي شود بطوركامل و باقيمانده را نگه مي مي
شود چون  سر آبستن را ازخود بجاي بگذارد دراين صورت يك ششم جده داده ميهم

  كند.  فرض وسهم او با مذكر يا مونث بودن حمل فرقي نمي
  كه در يكي ازدو حالت حمل ساقط شود و در حالت ديگرساقط نشود  وارثي  -4

. پس اگركسي  شود چون درسهم استحقاقي وي شك هست چيزي بوي داده نمي
  شود  كه همسرآبستن و برادري از خود بجاي بگذارد چيزي به برادر داده نميبميرد

  .  چون احتمال داردكه حمل مذكر باشد و اين مذهب جمهور است
كه ازاصحاب فروض باشد و با جنسيت حمل سهم اوتغييركند حداقل  كسي  -5

حمل  شود پس هرگاه نصيبين بوي داده مي شود و بخاطر حمل سهم بيشتر متوقف مي
شود و اگر استحقاق سهم  ، بوي داده مي زنده متولد شد و استحقاق نصيب بيشتر را داشت

گيرد وباقي را بورثه  ، سهم اقل را مي كمتر داشت بيشتر نداشت بلكه استحقاق سهم 
گرداند. و اگر مرده متولد شد استحقاق چيزي ندارد و همه تركه برورثه تقسيم  برمي

  . فتن حملشود بدون در نظرگر مي

  كمترين مدت حمل و بيشترين مدت آن 
شود، شش ماه است چون  آيد و زنده متولد مي كه جنين درآن پديد مي حداقل مدتي

çµ…...+: فرمايد خداوند مي è=÷Ηxquρ …çµ è=≈|Á Ïù uρ tβθ èW≈n=rO # �� öκy−...∩⊇∈∪_  :ه: مع قول ].15[األحقاف

+...…çµ è=≈|Á Ïù uρ ’Îû È ÷tΒ%tæ...∩⊇⊆∪_ هرگاه حمل و شيرخوارگي سي ماه باشد و « ].14ان: [لقم
ماند. و جمهور  مدت شيرخوارگي و از شيرگرفتگي دو سال باشد شش ماه براي حمل مي

كه  : براستي عادت مستمر اينست گفته است فقهاء برآنند.كمال بن الهمام از پيشوايان حنفيه
گذرد و تولد نوزاد شش  يه است و چه بسا سالهاي سال م مدت حاملگي بيشتر ازشش ما

. و قانون  ماه است 9شود. و در يكي ازاقوال حنابله حداقل مدت حمل  نميماهگي شنيده 
كرده  كرده و قول حنابله و پزشكان قانوني را قبول مصري با قول جماهير علماء مخالفت

، چون  روزگرفته است 270ماه قمري و هاللي يعني  9كه حداقل مدت حمل را  است 
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اند، در حد  كرده كه در حداقل مدت حمل اختالف . همانگونه كثر و غالب اينستحدا
ماه و برخي  9بعضي ازجمله حنفيه آن را دو سال و برخي  اند كه كرده  اكثرش نيز اختالف

دانند و قانون راي پزشك قانوني را پذيرفته است لذا  روز مي 354يك سال هاللي يعني 
داند براي اثبات نسب وارث و  روزمي 365ي يعني اكثر مدت حمل را يك سال شمس

  داند. ، آن را معتبر مي وقف و وصيت
كه فتواي مذهب حنفي برآنست را پذيرفته است در اينكه  اما قانون راي ابويوسف

گانه را در  شود و راي پيشوايان سه براي حمل بيشترين وقت منصوص در نظرگرفته مي
كه استحقاق ارث بيابد را،  رت زنده براي اينشرط قرار دادن تولد كامل حمل بصو

  . فته است پذير
برد كه تا  گويد حمل وقتي ارث مي مي است كهكرده  و راي محمد بن الحكم را قبول

يك سال از تاريخ وفات شوهر يا تاريخ جدائي پدر و مادرش از هم بگذرد، يعني اگر 
  :  آمده استچنين  44و  43و 42برد. در مواد  بيشتر بگذرد ارث نمي

مذكر يا مونث بودن جهت حمل متوقف   از تركه ميت بيشترين سهم بر فرض  - 42ماده
  شود.  مي

كسي بميرد و همسري يا همسري در عده طالق از خود بجاي  هرگاه   -43ماده 
،  روز از تاريخ وفات 365برد كه تا انقضاي  ، ارث از متوفي مي بگذارد زماني حمل آن زن

  برد مگر در يكي ازدو حالت زير:  نده متولد شود و حمل از پدرش ارث نمي، ز يا جدائي
روز از تاريخ فوت يا جدائي زنده متولد شود، اگرمادرش در  365كه حداكثر تا  -1  

  عده وفات يا عده جدائي باشد و مورث در اثناي عده بميرد.
شود اگر در روز از تاريخ وفات مورث زنده متولد  270حمل حداكثر تا مدت   -٢

  ، زوجيت برقرار باشد. وقت وفات
كه بخاطرحمل متوقف شده بود و حداقل را گرفته بود و با  كسي اگرسهم  -44ماده 

گيردكه بيشتر از سهم  يافت باقيمانده را از وارثاني مي تولد حمل سهمش افزايش مي
  گرداند . خودگرفته بودند و اگر بيشترگرفته بود مقدار اضافي را به مستحقان برمي
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  مفقود=گمشده 

هرگاه شخصي غايب شد و خبري از او نبود و مكان او معلوم نبود و دانسته 
شدكه آيا زنده است يا مرده واز طرف محاكم دادگستري بمرگ او حكم صادر شده  نمي

  نامند. بود، او را مفقود و گمشده مي
داير بر مرگ او يا  ، مانندگواهي عادالن حكم قاضي بمرگ وي يا مبتني بر دليل است

صالحيت دليل بودن را ندارند و اين  است كههائي  مبتني بر امارات و عالئم و نشانه
  گيرد. باگذشت مدت صورت مي

شودكه دليل بر  در حالت اول مرگ مفقود محقق و ثابت است و از زماني حساب مي
  .  گرديده است آن اقامه

كند، مرگ او  حكم بموت مفقود مي،  گذشت مدت كه قاضي بمقتضاي و در حالت دوم
  محقق نيست بلكه حكمي است چون احتمال دارد كه زنده باشد. 

  شود كه بمقتضاي آن حكم بموت مفقود مي  مدت زماني
شود، اختالف دارند از مالك روايت  كه در آن حكم بموت مفقود مي فقهاء در مدتي  

: هر زني كه شوهرش مفقود  گفت ، چون عمر خطاب : چهار سال است شده كه گفته است
از كه او كجا است او بايد چهار سال انتظار پيدا شدنش را بكشد، سپس بعد گردد و نداند 

كند، سپس آزاد خواهد شد. بخاري و شافعي  چهار ماه و ده روز عده وفات را سپري آن
  اند.  اين روايت را ذكركرده

ر مدت است بلكه اين مساله مشهورمذهب ابوحنيفه وشافعي ومالك عدم تعيين و تقدي
  . در هر عصر و زمان موكول به اجتهاد قاضي است

كه احتمال هالك او غالب   باره مفقودي صاحب مغني از يكي از روايتهايش در
شود، تا اينكه  شود و زن و همسر او بشوهر داده نمي گفته است مال او تقسيم نمي نيست

ه از فقدان وي بگذردكه درآن مدت ك از مرگ وي يقين حاصل شود، تا مدت زماني
رود، و اين مدت هم به اجتهاد و نظر حاكم بستگي دارد و اينست  احتمال زندگي اونمي

. چون اصل  قول شافعي و محمد بن الحسن و مشهورمذهب مالك و ابوحنيفه و ابويوسف
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وجود كه او زنده باشد و تقدير و فرض معتبر نيست مگر با وقوف و اطالع و اينجا  آنست
  . ندارد پس توقف درآن واجب است

اي و در حالتي غايب شده باشدكه درآن حالت  كه اگر بگونه راي امام احمد برآنست
كه در ميدان جنگ يا بعد از حمالت دشمن مفقود گردد  هالك وي ممكن است مانندكسي

ود يا اش مفقود شود مانند كسي كه براي نماز عشاء بيرون ر يا در ميان اهل و خانواده
براي نيازي نزديك بيرون رود و برنگشت و خبري از او معلوم نبود، دراين حوال بعد از 

، حكم  تحقيق و جستجوي دقيق بعد ازگذشت چهار سال كه ظن غالب مرگ او است
شخص در آن مدت زنده  است كهشود و اين شبيه بگذشت مدتي  بمرگ او صادر مي

  ماند. نمي
است كار او موكول براي قاضي  گمان سالمت او رود، شدكهاي با و اگر غيبت او بگونه

، درباره  كه بنظر برسد و بعد از جستجو و تحقيق بتمام وسايل ممكنه بعد از هر مدتي كه
كه براي  كند. مانند مسافري  كردن حيات يا مرگ او، حكم بمرگ او را صادر مي معلوم 

  طلب حج يا طلب علم يا تجارت رفته باشد.
گذشته باشد كه به   كه مدتي از غيبت وي ن راي امام احمد را درمورد مفقوديقانون اي

رود پذيرفته و مدت را چهار سال تعيين كرده است و راي  ظن غالب هالك اوگمان مي
در صورتهاي ديگري امر او موكول براي قاضي  است كهكرده  امام احمد و غير او را قبول

  . است
غالب كه  : مفقودي مصر) چنين آمده است ( 1929سال  15ازقانون شماره  21در ماده   

شود و  برظن هالك وي باشد بعد از چهارسال ازتاريخ مفقود شدنش حكم بمرگ وي مي
شود، بقاضي و راي او واگذار  كه درآن حكم بموت وي مي اما در همه احوال ديگر مدتي

ق از وي بجميع وسايل گردد و اين كار بعد ازجستجوي دقي شود و براي او موكول مي مي
  گيرد.  ممكنه براي پي بردن بحيات يا موت وي صورت مي

 ميراث مفقود 
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برند و يا  ث مي گيرد: زيرا شخص مفقود يا از وي ار دو چيز به ميراث مفقود تعلق مي
اين كه او مورث باشد و از او ارث ببرند، در  برد در حالتي او وارث است و ارث مي
وارثان و ورثه او تقسيم ماند و در ميان  در ملك او باقي ميصورت مال او همچنان 

كند. پس اگرمعلوم  كه مرگ او محقق شود و يا قاضي حكم به مرگ وي شود تا زماني نمي
گيرد. و اگر مرگ او محقق شد و يا قاضي به مرگ وي  شد كه زنده است مال خود را مي

و يا بعد از حكم قاضي به مرگ او،  ا برندكه به هنگام مرگ كرد كساني از او ارث مي حكم 
كه بعد  اند و ياكساني وقت مرده از آنكه پيش  كساني كسي يا آيند. و وارث به حساب مي

شوند چون مانع ارث نبردنشان زايل شده است مانند  وقت صاحب ارث مي از آن
د. واين برن ، اين دسته هر دو از او ارث نمي كه بعد از آن وقت اسالم آورده است وارثي
حكم به مرگ وي بزمان پيش از صدور حكم نسبت داده نشود، در اين  است كهوقتي 

  برد. ، ارث مي شده كه درآن وقت پيش از صدور حكم وارث محسوب مي كسي صورت
كه مفقود خود وارث از ديگري باشد، در اين صورت سهم االرث او  و اما حالت دوم

، سهم االرث او به  ازصدور حكم به مرگ وي پس ، كهشود از تركه ميت نگه داشته مي
  گردد. وارثان ميت برمي

چنين  45در ماده  است كهو قانون احوال شخصيه مصر نيز اين موضوع را پذيرفته 
شود تا زماني كه حال او  سهم االرث مفقود از تركه مورث مرده متوقف مي« : آمده است

گيرد و اگر به  راكه محفوظ است مي، سهم خود  گردد، اگر پيدا شدكه زنده است روشن
االرث او به وارثان ميت در هنگام مرگش برگردانده  مرگ او حكم صادر شد، سهم

  . »شود مي
االرث خود را كه  ، سهم ، پيدا شدكه زنده است و اگر بعد ازصدور حكم به مرگ وي

  .)1(گيرد ، پس مي در دست ورثه باقيمانده است

                                         
سال  25ازقانون شماره  22حكم به نسبت ميراث مفقود بود، اما به نسبت همسر او در ماده  اين  - 1

زمان بايد عده  ز آنا  به مرگ مفقود شد، همسرش حكم45: .بعد از اينكه برابرماده  است آمده 1929
از  7وي تقسيم شود. ماده  مرگ اش بين وارثان موجود درهنگام حكم به  كند وتركه وفات را شروع
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  خنثي يا مخنث 

كه مرد  . دراصطالح خنثي عبارت است از شخصي نرم و شكسته استخنثي بمعني   
كه هم آلت مردانه دارد و هم آلت  ، يا بدان جهت بودن وزن بودن وي مشخص نشده است

،  برد؟ هرگاه مشخص شدكه مذكراست زنانه دارد و يا هيچكدام را ندارد، چگونه ارث مي
برد. مذكربودن يا  ث مونث ميبرد و هرگاه مشخص شدكه مونث است ار ارث مذكر مي

شود. اين عالمات پيش از بلوغ  ها شناخته مياز آنمونث بودن وي با ظهورعالمات هريك 
كه اگر از راه ذكر ادراركرد مذكر و اگر  شود بدينمعني بوسيله ادرار كردن وي شناخته مي

و بعد  اسبق است از آناز راه فرج شاشيد مونث است و اگر از هر دو آلت شاشيد حكم 
كه مردان  شد همانگونه  كرد يا احتالم مي ازبلوغ اگر ريشش درآمد يا با زنان نزديكي مي

و اگر پستانهايش همچون پستان زن ظاهر شد يا شير در شوند، او مرد است  احتالم مي
شد يا حامله شد او مونث است و در اين دو حالت به  شد يا قاعده مي پستانش جمع مي

شود. اگر مذكر بودن و مونث بودن او شناخته  گفته مي » ي غير مشكلخنث« چنين مخنثي
كه هيچ عالمتي از او ظاهر نشد يا عالئم متعارض و ضد هم دروي ظاهر   بدينمعنينشد، 

فقهاء در حكم وي از حيث ميراث اختالف دارند.   گويند كه » خنثي مشكل« شد او را مي
كنند، سپس با  نند، سپس او را مونث فرض ميك گفته است او را مذكر فرض مي  ابوحنيفه

گرفت و براعتبار  شود، حتي اگر بريك اعتبار ارث مي بدترين حال وي با او معامله مي
گرفت  شود. و اگر بنابر هر دو فرض ارث مي ، چيزي بوي داده نمي گرفت ديگرارث نمي

  شود.  كمترين سهم و نصيب بوي داده مي كرد، و سهمش فرق مي

                                                                                                         
،  : .هرگاه مفقود برگشت و يا نيامد و ليكن معلوم شدكه زنده است1920سال  25قانون شماره 

از زندگي او از  باشد و شوهر دوم بدون اطالع  شوهر كردهكه  همسرش از آن او است مگر اين
ع از زندگي شوهر اول با اگر شوهر دوم بعد از اطال صورت   گرفته باشد. دراين همسرش بهره جنسي

 ويكه در عده وفات شوهر اول با  شود، مگر اين  كرده باشد، همسر از آن او مي  وي آميزش جنسي
  عقد نكاح بسته باشد.
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كر و مونث را  اند، حد متوسط بين سهم مذ گفته ابويوسف و شيعه اماميه ومالك و
اي كه دارند  : به هريك از ورثه و خنثي حداقل از دو بهره گفته است گيرد. و امام شافعي مي

  ماند. ها، آن مياز آنشود چون براي هريك  داده مي
، بهريك از مخنث و  : اگر اميد آشكار شدن حال او وجود داشت و امام احمدگفته است
گردد و اگر چنين اميدي نبود مخنث  شود و باقيمانده توقيف مي ورثه حداقل سهم داده مي

گيرد و اين راي اخير ارجح است ولي قانون مواريث  حد متوسط بين مذكر و مونث را مي
  : قانون آمده است 46. در ماده  كرده است ) راي ابوحنيفه را قبول مصري (

كه مذكر و مونث بودنش معلوم نيست، حداقل بهره از دو بهره مذكر و   »خنثي مشكل «
  شود. برد. و باقيمانده تركه بباقي ورثه داده مي مونث را مي

 ميراث مرتد

برد، بلكه ميراث او براي  برد و نه غير او از او ارث مي مرتد نه از غير خود ارث مي  
  .  و مشهور از احمد استالمال مسلمين است و اين راي شافعي و مالك  بيت
، به ارث  كرده است اند: آنچه را كه قبل از ارتداد كسب علماي حنفي گفته  

 از آن،  كرده است رسد. و آنچه را كه بعد از ارتداد كسب بخويشاوندان مسلمانش مي
  : گفته شده است سخن از آندر باب حدود به تفصيل  . و المال مسلمين است بيت

 د مالعنهفرزند زنا و فرزن 

  كه در نتيجه ازدواج غيرشرعي متولد شده باشد.  ابن الزنا كسي است
كند و منكر  شوهر شرعي نسبت وي را به خود ازخود نفي است كهكسي   ابن المالعنه
. در بين ابن الزنا و ابن المالعنه و پدرشان توارثي نيست هيچكدام از  نسب او است

. چون نسب شرعي ميان آنان  ع مسلمين براينستبرند و اتفاق و اجما همديگر ارث نمي
وجود ندارد. بلكه بين آنان و مادرشان توارث وجود دارد. هم آنان از مادرشان ارث 

كرده بود  برد. بروايت از ابن عمر مردي با زنش مالعنه ان ارث مياز آنبرند و هم مادر  مي
آن مرد و زن  صد. پيامبروآن مرد نسب ولد آن زن را از خود نفي كر صدر زمان پيامبر

 صكرد. بروايت بخاري و ابوداود. پيامبر را ازهم جداكرد و فرزند را بمادرش ملحق
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. و نص  قرار داد و بعد از مادرش براي ورثه مادرشميراث ابن المالعنه را براي مادرش 
ولد الزنا و ولد اللعان از مادرش و  :  مصر) چنين است از قانون ميراث ( 47ماده 

  برند.  برند و مادر و خويشاوندان وي از آنان ارث مي يشاوندان مادرش ارث ميخو

 آن تخارج و تعريف 

كنند بر اينكه بعضي از ورثه را  كه وارثان دربين خود مصالحه و سازش تخارج آنست  
االرث خود خارج سازند و  در برابر چيزي معين از تركه يا از غير تركه ازنصيب و سهم

كنندكه  آيدكه دو نفراز ورثه با هم سازش مي گاهي پيش مي ث او را بگيرند،خود سهم االر
  ها سهم خود را بديگري واگذار كند . از آن، يكي  درمقابل مبلغ معيني

  حكم تخارج و مصالحه برسم استحقاقي 

. عبدالرحمن بن عوف همسر خود  تخارج هرگاه با تراضي طرفين باشد روا است
ي را در بيماري مرگش طالق داد و هنوز عده او تمام نشده بودكه كلب تماضر دختر اصبغ 

. عثمان بن عفان او را با سه زن ديگر وي در ارث سهيم  عبدالرحمن وفات يافت
هزاردرهم يا دينار با وي 83كه آنان با يك چهارم ازسهم يك هشتم تركه بمبلغ  ساخت
  رد.االرث خود را بدانان واگذار ك كردند و او سهم مصالحه

كنند بر اينكه  كه ورثه دربين خود، مصالحه : تخارج آنست قانون آمده است 48درماده 
، اخراج نمايند يعني بعضي از  بعضي از ورثه خود را در برابر چيزي معلوم از سهم االرثش

االرث خود بگذرند. پس هرگاه يكي از ورثه با   گيرند از سهم كه مي ورثه در برابر چيزي
  نشيند. يابد و بجاي او مي كرد، استحقاق سهم و نصيب او را مي هديگري مصالح

كه باو داده  هرگاه يكي از ورثه با باقي ورثه مصالحه و تخارج نمود، اگرمقداري
شود و  شود از تركه ميت باشد نصيب او بين وارثان به نسبت سهم االرثشان تقسيم مي مي

ن باشد و در عقد تخارج بطريقه تقسيم شود از مال خود وارثا كه بوي داده مي اگرآنچه
  شود.  نصيب آن شخص تصريح نشده باشد، بالسويه بين آنان تقسيم مي

  تركه بغير از طريقه ارث  تقسيم   استحقاق  
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  :  چنين آمده است 4مصر) در ماده  در قانون مواريث (
  شود. اي وجود نداشته باشد، ميراث بطريق زير تقسيم مي هرگاه ورثه

كنندكه ميت به نسب وي به خود اقرار كرده  سي استحقاق تركه ميت را پيدا ميك : اول
  باشد. 

از شود. هرگاه يكي  كه وصيت مازاد بر حد مجاز وصيت باشد تنفيذ مي : آنچه دوم
كسي  رسد. بنابراين هرگاه المال مي يا باقيمانده آن به خزانه عمومي و بيت ، ها نبود تركه اين

  برند: شت سه دسته از وي ارث مياي ندا مرد و ورثه
  كه ميت به نسب وي به خود اقراركرده باشد.  كسي  -1
   تنفيذ وصيت در مازاد بر ثلث مجاز. -2
   . داري عمومي المال و خزانه بيت  -3

   : گفت اينك از هريك از اين سه دسته سخن خواهيم

  كه به نسب وي به خود اقرار شده است  كسي
  :  صر اينستقانون مورد عمل در م

هرگاه ميت به داشتن نسب بر غير خود اقراركرد و او را به خود نسبت داد، آن 
كند. مشروط بر آنكه آن  كه بنفع وي اقرار شده استحقاق تركه ميت را پيدا مي شخص

شخص مجهول النسب باشد و نسبش براي غير ثابت نشده و اقرار كننده از اقرار خود 
كه به نسب وي اقرار شده در  آن شخص است كهحالت شرط پشيمان نشده باشد ودراين 

شود زنده باشد و مانع  كه حكم بمرگ اقرار كننده مي وقت مرگ اقرار كننده و يا در وقتي
   از موانع ارث دربين نباشد.

شده كه به نسب وي اقرار  كسي : است كهو در بخشنامه و دستورالعمل توضيحي آمده 
شود  وت نسب اعتماد دارد و نسب به اقرار تنها ثابت نمي. چون ارث بر ثب وارث نيست

اند مانند اينكه اگرميت  ليكن فقهاء در بعضي احوال حكم وارث را بر آن اجراكرده
كرده باشد، به نسبت مازاد، شخصي كه به نسب وي  كسي مازاد بر ثلث تركه وصيت براي
تواند  ، مي در ملكيت است شده برموصي له مقدم است و باعتبار اينكه خلف مورث اقرار
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چيز معيوب خريداري شده را بسبب عيب ردكند و مانند اينكه هرگاه يكي از موانع ارث 
كه او بدون ارث استحقاق  شود، پس مصلحت ديده شده در وي باشد از ارث محروم مي

   . تركه داشته باشد. بجهت ايثار حقيقت و واقعيت

  = موصي به بمازاد بر ثلث كه مازاد بر ثلث براي وي وصت شده كسي
كسي به خود اقرارنكرده بود براي او  كسي مرد و وارثي نداشت و به نسب هرگاه

كند، چون تنفيذ  را براي بيگانه وصيت از آنهمه تركه خود را يا هرقسمتي  است كهجايز
  .)1( اي ندارد وصيت به ثلث بخاطر ورثه است و حال او ورثه

  المال  بيت
به نسب وي به خود  وارثي نداشت و براي مجهول النسبي اقرار  كسي مرد و هرگاه

المال  ، نداشت در اين حال تركه ميت به بيت نكرده بود و موصي له به بيشتر از ثلثي
  شود تا در جهت مصالح عمومي امت اسالمي مصرف گردد. مسلمين داده مي

 وصيت واجب 

درباره وصيت واجب صادر ميالدي  1946هجري و سال  1365سال  71قانون شماره 
  بر دارد: شده و احكام زير را در

هرگاه ميت براي فرزندان ولد خودكه در حال حيات او مرده است و يا همراه او   -1
، وصيت نكرده بود، باينكه فرزندان او استحقاق ميراث او را داشته  ولو حكماً مرده است

كه اگر جد مرده  مقصود آنست ماند. ( كه اگر او بعد از مرگ ميت زنده مي باشند، ميراثي
كه پدرشان درحال حيات او مرده بود و نگفته بود در  هائي وصيت نكرده بود براي نوه

ت يها وص ) در اين حال براي فرع ولد ميت يعني نوه ، آنان را بجاي پدرشان قرار دادم ارث

                                         
المال است و  مازاد بر ثلث براي بيت گويند  خالدي نوشته است بخالف شافعيه چون آنان مي آقاي - 1

المال محصور نيستند بخالف  . چون افراد بيت كن نيستالمال بمازاد بر ثلث هم مم رضايت بيت
   . مترجم ورثه
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ني جد آنان را يع ، بشرط اينكه اين فرع وارث نباشد ( در حدود ثلث تركه واجب است
كه برايش واجب  بجاي پدرشان قرار نداده باشد) و ميت از طريق ديگري مقدار آنچه

كمتر از مقدار واجب بود، بايد  است بوي نداده باشد. و اگر آنچه كه بفرع ولد داده است
گردد. اين وصيت براي اهل طبقه اول  گردد. و بتكميل آن وصيت واجب مي برايش تكميل

،  كه انتسابشان بميت بوسيله مونث نيست د پسران و دختران از اوالد صلبياز قبيل اوال
كند نه  گردد. مبني براينكه هراصلي فرع خود را حجب مي هرچه پايين بروند واجب مي

شود اگرچه قسمت ميراث  فرع غير خود را و اينكه نصيب هراصلي برفرعش تقسيم مي
كه وسيله تقرب بميت هستند، بعد از او مرده  پايين آيد. مانند اينكه اگر اصل يا اصولي

  باشند و مرگشان بترتيب طبقات مرتب باشد.
اش  ، به بيش از بهره كه وصيت براي او واجب است كسي هرگاه ميت براي  -2

اش  كرده بود، مازاد بر بهره جزو وصيت اختياري است و اگر بكمتر از بهره وصيت
كه  گردد، و اگر ميت براي بعضي از كساني  ميلاش تك كرده بود، واجب است بهره وصيت

كرده بود و براي بعضي ديگر وصيت نكرده بود،  ، وصيت وصيت برايشان واجب است
كه برايشان وصيت نشده  كساني نصيبشان داده شود. بهره  است كهبراي آنها نيز واجب 

از باقي ثلث  كه برايشان وصيت شده بكمتر ازحد واجب كساني شود و بهره گرفته مي است
  شود.  تر آمد از باقي ثلث و مقدار وصيت اختياري داده مي شود. و اگركم داده مي

شود، هرگاه ميت براي كساني  وصيت واجب بر ديگر وصاياي ميت مقدم داشته مي  -3
كرده  ، وصيت نكرده بود و يا براي غير از آنان وصيت كه وصيت برايشان واجب است

، مقدار نصيب خود را ازباقي ثلث  وصيت برايشان واجب است كه كساني بود، هريك از
كرد واال ازباقي ثلث تركه و از آنچه كه براي غير آنان وصيت  گيرند اگركفايت مي تركه مي

  شود. شان داده مي شده بود بهره

  طريقه حل مسائل مشتمل بر وصيت واجب 
شود و نصيب وبهره  مي ، زنده فرض كه در حيات يكي ازوالدين مرده است فرزندي  -1

  گردد. كه موجود باشد، تعيين و تقرير مي اومانند وقتي
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شودكه مستحق وصيت  شود و بفرع وي داده مي بهره متوفي از تركه ميت جدا مي  -2  
واجب است اگر مساوي با ثلث تركه يا كمتر از آن باشد، اگر بر ثلث زائد باشد به ثلث 

  شود.  رع برمبناي للذكر مثل خط االثنين تقسيم ميشود، سپس براوالد ف برگردانده مي
باقيمانده تركه بين وارثان حقيقي بر حسب فرايض و سهام مقرره شرعيشان تقسيم   -3

  گردد. مي
  كتاب فقه السنه   پايان ترجمه

   1367دهم فروردين 



 

 كتاب فقه السنه   پايان ترجمه

  . الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات
و ده دقيقه صبح در شهر سنندج درمنزل  9ساعت  1367هم فروردين چهارشنبه د

  . شخصي تمام شد. محمود ابراهيمي
  . خواهم خداوندا ادامه خدمت بشريعت مطهر اسالم را تنها از تو مي

السنه هر  كه به من توفيق داد كه بمنظور چاپ دوم ترجمه فقه خداوند سپاسگزارم
كه  بيني كنم گر بدقت بررسي نمايم و تصحيح و بازچهارجلد ترجمه فارسي آن را بار دي

. اميدوارم  گرفته است تغييرات اساسي درآن بوجود آمده و اصالحات مفيدي درآن صورت
گردد.  تر به برادران و خواهران مسلمان تقديم كه چاپ دوم آن با كيفيت بهتر و آراسته

 یلإحسان إصحابه والذين اتبعوهم بأه و آل وعلىمحمد  یوالسالم عل ةاتمامه والصال یالحمد هللا عل
  . الدين يوم

  5/2/1386 -محمود ابراهيمي سنندج 

  


