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ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻗﺴﻤﺖﮐﻨﻨﺪه )ی ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﻧﺼﯿﺐ و اﺳﺘﻌﺪاد ھﺮ ﯾﮏ( ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ و
آن ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﻨﺪه و دھﻨﺪهی داﻧﺎﯾﯽ و ﻓﺮزاﻧﮕﯽ اﺳﺖ) .و ﻓﺮزاﻧﮕﯽ و ﻓﻘﺎھﺖ
را ﺑﻪ ھﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﯿﻨﺪ ،ﻣﯽدھﺪ(«.
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ﻣﻘﺪﻣﻪی ﻣﺆﻟﻒ
ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ

ﻋﻤﻨﺎ ﺑﺎﻹﺣﺴﺎن وأﺳﺒﻎ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻹﻧﻌﺎم ،أﻣﺮﻧﺎ ﺑﺎﻟﻄﻬﺎرات واﻟﻌﺒﺎدات
اﳊﻤﺪ ﷲ اﻟﺬي ﹼ

وﺑﺎﻟﺘﺠﻨﺐ ﻋﻦ اﻷﻧﺠﺎس واﻵﺛﺎم ،أرﺳﻞ رﺳﻮﻟﻪ ﺑﺎﳍﺪ ودﻳﻦ اﳊﻖ ﻓﺒﲔ ﻣﺎ ﴍع اﷲ ﻟﻌﺒﺎده ﰲ

ﲨﻴﻊ ﺷﺌﻮن اﳊﻴﺎة وﻣﻴﺰ ﺑﲔ اﳊﻼل واﳊﺮام ،وﴍح أﺣﻜﺎم اﻟﺼﻼة واﻟﺰﻛﺎة واﳊﺞ واﻟﺼﻴﺎم،

وأﺣﻜﺎم اﻟﺒﻴﻮع وﻣﺎ ﻳﻠﺤﻘﻬﺎ وأﺣﻜﺎم اﻟﺪﻋﺎوي واﳋﺼﺎم ،وﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﳊﺪود
واﻟﻘﺼﺎص واﳉﻬﺎد ﻣﻊ أﻋﺪاء اﻹﺳﻼم.

ﻓﺼﲇ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻴﻪ وﻋﲆ آﻟﻪ وأﺻﺤﺎﺑﻪ ﻫﺪاة اﻷﻧﺎم وﻣﺼﺎﺑﻴﺢ اﻟﻈﻼم ،وﻋﲇ ﻣﻦ درس

دوﻧـﻬﺎ ﰲ اﻟﻜﺘﺐ
ﻛﺘﺎب اﷲ وﺳﻨﻦ رﺳﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم واﺳﺘﻨﺒﻂ ﻣﻨﻬﺎ اﻷﺣﻜﺎم ،و ﹼ

ﺳﻬﻠﻬﺎ ﻟﻠﺨﻮاص واﻟﻌﻮام ،ﺻﻼة ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻻ اﻧﻘﻄﺎع ﻟـﻬﺎ وﻻ اﻧﴫام.
و ﱠ

اﻣﺎ ﺑﻌﺪ؛ ﻧﻮﺷﺘﻪای ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روی دارﯾﺪ ،ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی آﺳﺎنﺳﺎزی
اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﺘﺎب »ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﻘﺪوری« ﺑﻪ رﺷﺘﻪی ﺗﺤﺮﯾﺮ و ﻧﮕﺎرش درآﻣﺪه اﺳﺖ؛ و ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ آﻧﮑﻪ ﻧﻮآﻣﻮزان] ،اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻘﮫﯽ را[ ﺑﮫﺘﺮ ﺑﻔﮫﻤﻨﺪ و آﺳﺎنﺗﺮ ﺣﻔﻆ و ﺿﺒﻂ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ ﺷﯿﻮهی ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ درآوردم ،و ﻣﺴﺎﺋﻞ و اﺣﮑﺎم آن را ﺑﻪ
ّ
ﺷﮑﻠﯽ زﯾﺒﺎ و ﺧﯿﺮهﮐﻨﻨﺪه و اﺳﻠﻮﺑﯽ ﺻﺤﯿﺢ و درﺳﺖ ،ﻣﺮﺗﺐ و ﺳﺎﻣﺎندھﯽ ﻧﻤﻮدم .و ﺑﺎ
وﺟﻮد اﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ و ﻋﻨﺎﯾﺘﻢ ﺑﺮ روی »ﺗﯿﺴﯿﺮ« و »ﺗﺴﮫﯿﻞ« )آﺳﺎن ﮐﺮدن و ﺳﺎده
ﻧﻤﻮدن اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻞ( ﺑﻮده اﺳﺖ.
]و در ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﺘﺎب ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺘﺎب ﻣﺨﺘﺼﺮ
اﻟﻘﺪوری ﻧﮑﺮدهام ،از اﯾﻦ رو[ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﺎھﺎ ،ﺑﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﺪوری ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدهام ،و
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺟﻠﻮﺗﺮ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ را دﻧﺒﺎلﺗﺮ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدهام.
و ﺻﻼح دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺮ اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﺘﺎب »ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻗﺪوری« ،ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺴﺎﺋﻞ
را  -آن ھﻢ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﺘﺎبھﺎی ﻓﻘﮫﯽ ﻋﻠﻤﺎ و ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان اﺳﻼﻣﯽ  -ﻧﯿﺰ

٢

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻋﺒﺎدات(

ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﻢ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ،ﻧﻔﻊ داﻧﺶﭘﮋوھﺎن وﺟﻮد دارد و در ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت و
اﺣﻮال ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﯿﺰ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد.
و ﭼﻮن ھﺪﻓﻢ آﺳﺎنﺳﺎزی اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻮد ،از اﯾﻦ رو در ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﺎھﺎ ،ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ
را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻓﺰودم ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﻗﺪوری اﺷﺎرهای ﺑﺪاﻧﮫﺎ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد؛ و ﺧﺪا را
ﺳﭙﺎس ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎرات و روﺷﻦﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه و ﮐﺎﻣﻞﺗﺮﯾﻦ
ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﭘﮋوھﺶ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ ]و آﻣﺎدهی ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ دوﺳﺘﺪاران اﺣﮑﺎم و ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ[
ﺷﺪه اﺳﺖ؛ و اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ »اﻟﺘﺴﮫﯿﻞ اﻟﻀﺮوری ﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻘﺪوری« ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﻧﻤﻮدهام.
و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺧﻮاھﺎﻧﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺗﻼش را ﺑﭙﺬﯾﺮد و ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ اﺻﻞ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
]ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﻘﺪوری[ را ﻧﺎﻓﻊ و ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﮔﺮداﻧﯿﺪه ،اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻧﯿﺰ ﻣﻔﯿﺪ و ﭘﺮﺑﺎر ﺑﮕﺮداﻧﺪ.
ﺑﻪ راﺳﺘﯽ او ﭘﺮوردﮔﺎری ﺑﺨﺸﻨﺪه ،ﻣﮫﺮﺑﺎن و ﺑﺎﮔﺬﺷﺖ اﺳﺖ.
و ﺣﻤﺪ و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاوﻧﺪی را ﺳﺰاﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮودﮔﺎر ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن اﺳﺖ.

ﮐﺘﺎب ﻃﻬﺎرت و ﭘﺎﮐﯽ

ﮐﺘﺎب ﻃﻬﺎرت
ّ
س :ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻠﺖ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﻓﻘﮫﯽ ،ﮐﺘﺎبھﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻞ
»ﻃﮫﺎرت و ﭘﺎﮐﯽ« ﻣﯽآﻏﺎزﻧﺪ؟
ج :ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻓﻘﮫﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﮐﺘﺎبھﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ »ﻃﮫﺎرت« ﺷﺮوع
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﮐﯽ و ﻃﮫﺎرت از ﺷﺮاﯾﻂ و ﻟﻮازم ّ
ﺻﺤﺖ و درﺳﺘﯽ ﻧﻤﺎز اﺳﺖ؛ و ﻧﻤﺎز ﻧﯿﺰ
ّ
دوﻣﯿﻦ رﮐﻦ از ارﮐﺎن و ﭘﺎﯾﻪھﺎی ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪی اﺳﻼم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﺪﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان
ﻓﻘﮫﯽ ،ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن اﺣﮑﺎم ﻃﮫﺎرت و ﭘﺎﮐﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و ﭘﺲ از آن ،ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ و ﺗﺒﯿﯿﻦ
دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻧﻤﺎز ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
س :ﻣﻌﻨﺎی ﻟﻐﻮی و اﺻﻄﻼﺣﯽ »ﻃﮫﺎرت« ﭼﯿﺴﺖ؟
ج» :ﻃﮫﺎرت« :در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﺗﻤﯿﺰی و ﭘﺎﮐﯽ و ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و از
دﯾﺪﮔﺎه ﺷﺮع ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن » َﺣ َﺪث اﺻﻐﺮ« ]ﺑﯽوﺿﻮﯾﯽ[ و
» َﺣ َﺪث اﮐﺒﺮ« ]ﺟﻨﺎﺑﺖ و ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ[؛ و دور ﮐﺮدن ﻧﺠﺎﺳﺖھﺎ و ﭘﻠﯿﺪیھﺎ از ﺟﺎﻣﻪ ،ﺑﺪن و
ﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎز.
سَ » :ﺣ َﺪث اﮐﺒﺮ« ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ھﺮ ﮔﺎه ﺑﺮ ﻣﺮد ﯾﺎ زن ،ﺷﺴﺘﺸﻮی ﺗﻤﺎم ﺑﺪن ﻓﺮض ﮔﺮدد ،ﺑﺪان » َﺣ َﺪث اﮐﺒﺮ«
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؛ و اﯾﻦ » َﺣ َﺪث« ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺷﺴﺘﻦ ﺗﻤﺎم ﺑﺪن زاﺋﻞ و ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﮔﺮدد؛ و ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
ُ
»ﺷﺴﺘﺸﻮی ﺗﻤﺎم ﺑﺪن« )در اﺻﻄﻼح ﺷﺮع ﻣﻘﺪس اﺳﻼم(» ،ﻏﺴﻞ« و »اﻏﺘﺴﺎل« ]ﺣﻤﺎم
ﮐﺮدن؛ ﺧﻮد را ﺷﺴﺘﻦ؛ زﯾﺮ دوش رﻓﺘﻦ؛ اﺳﺘﺤﻤﺎم ﻧﻤﻮدن[ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.
سَ » :ﺣ َﺪث اﺻﻐﺮ« ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ھﺮ ﮔﺎه ﺑﺮ ﻣﺮد ﯾﺎ زن ،ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﻣﺴﺢ ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﻋﻀﺎء  -ﺑﺮای ﮔﺰاردن ﻧﻤﺎز -
ﻓﺮض ﮔﺮدد ،ﺑﺪان » َﺣ َﺪث اﺻﻐﺮ« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؛ و اﯾﻦ » َﺣ َﺪث« ،ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺷﺴﺘﻦ و ﻣﺴﺢ
ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﻋﻀﺎء ،زاﺋﻞ و ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﺪان ﻃﮫﺎرت و ﭘﺎﮐﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ؛ و ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ »ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﻣﺴﺢ ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﻋﻀﺎء«) ،در اﺻﻄﻼح ﺷﺮع ﻣﻘﺪس اﺳﻼم(» ،وﺿﻮ«؛ و
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ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﻀﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺟﮫﺖ ﮔﺰاردن ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ و ﻣﺴﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
َ ﱢ
» ُﻣﺘ َﻮﺿﺄ« ]وﺿﻮ ﮔﯿﺮﻧﺪه ،دﺳﺖ ﻧﻤﺎز ﮔﯿﺮﻧﺪه[ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .١
س :ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺴﺘﻦ ﯾﺎ ﻣﺴﺢ ﻧﻤﻮدن ﭼﻪ اﻧﺪام و اﻋﻀﺎﯾﯽ در وﺿﻮ ،واﺟﺐ و
ﺿﺮوری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :ﺷﺴﺘﻦ و ﻣﺴﺢ ﮐﺮدن اﯾﻦ اﻋﻀﺎء ،در وﺿﻮ از زﻣﺮهی ﻟﻮازم و ﺿﺮورﯾﺎت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
 -۱ﺷﺴﺘﻦ ﺻﻮرت از ﺑﺎﻻی ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺗﺎ آﺧﺮ ﭼﺎﻧﻪ؛ و از ﻻﻟﻪی ﮔﻮش راﺳﺖ ﺗﺎ ﻻﻟﻪی
ﮔﻮش ﭼﭗ.
 -۲ﺷﺴﺘﻦ ھﺮ دو دﺳﺖ ،از ﺳﺮ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺗﺎ ﺑﺎﻻی آرﻧﺞھﺎ) .آرﻧﺞھﺎ در ﺷﺴﺘﻦ ھﺮ دو
دﺳﺖ ،داﺧﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ(.
 -١ﻃﮫﺎرت و ﭘﺎﮐﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ واﺟﺐ اﺳﺖ؛ ﻗﺮآن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ�﴿ :ن ُك ُ
نت ۡم ُج ُن ٗبا
ْ
َ
فٱ َّط َّه ُر ۚوا] ﴾...اﻟﻤﺎﺋﺪة[۶ :؛ »و اﮔﺮ ُﺟ ُﻨﺐ ﺑﻮدﯾﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ،ھﻤﻪی ﺑﺪن ﺧﻮد را
َ َ
ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ« .و ﻧﯿــﺰ ﻣﯽﻓـﺮﻣــﺎﯾـﺪَ ﴿ :و� َِيابَك � َط ّ ِه ۡر] ﴾٤اﻟﻤﺪﺛﺮ[۴ :؛ »و ﺟﺎﻣﻪی ﺧﻮﯾﺶ را
� ُ� ُّ
ﭘﺎﮐﯿﺰهدار و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را از آﻟﻮدﮔﯽھﺎ ﭘﺎک ﮔﺮدان« .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ...﴿ :إ َّن ٱ َّ َ
ِب
ِ
ٱ َّ َّ َ
ح ُّ
ب ٱل ۡ ُم َت َط ّهر َ
�ن﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة[۲۲۲ :؛ »ﺑﯽﮔﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﺑﻪﮐﺎران و ﭘﺎﮐﺎن را دوﺳﺖ
��ٰ�ِ� َو ُ� ِ
ِ ِ
ﻣﯽدارد«.
و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﻼم ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪِ » :ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺼﻼة اﻟﻄﮫﻮر« ]ﻣﺴﻠﻢ[؛ »ﮐﻠﯿﺪ و ﻣﻘﺪﻣﻪی ﻧﻤﺎز،
ﻃﮫﺎرت و ﻧﻈﺎﻓﺖ اﺳﺖ« .و ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ» :ﻻﺗﻘﺒﻞ ﺻﻼة ﺑﻐﯿﺮ ﻃﮫﻮر« ]ﻣﺴﻠﻢ[؛ »ﻧﻤﺎز ﺑﺪون
ﻃﮫﺎرت ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل واﻗﻊ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد« .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ» :اﻟﻄﮫﻮر ﺷﻄﺮ اﻻﯾﻤﺎن« ]ﻣﺴﻠﻢ[؛
»ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ ﻧﯿﻤﯽ از اﯾﻤﺎن اﺳﺖ«.
و ﻃﮫﺎرت و ﭘﺎﮐﯽ ،دو ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ :ﺑﺎﻃﻨﯽ و ﻇﺎھﺮی .ﻃﮫﺎرت و ﭘﺎﮐﯽ ﺑﺎﻃﻨﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﭘﺎک
ﮔﺮداﻧﯿﺪن ﻧﻔﺲ از آﺛﺎر ﮔﻨﺎه و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﺗﻮﺑﻪی ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ از ھﻤﻪی ﮔﻨﺎھﺎن و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽھﺎ.
و ﭘﺎک ﮔﺮداﻧﯿﺪن ﻗﻠﺐ از ﭘﻠﯿﺪیھﺎی ﺷﺮک و ﺣﺴﺪ ،و ﭘﻠﯿﺪی ﺧﯿﺎﻧﺖ و ﺗﮑﺒﺮ ،ﻏﺮور و رﯾﺎ و
ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ؛ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﻤﻮدن آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ و اﺧﻼص و ﯾﻘﯿﻦ و ﺧﯿﺮﺧﻮاھﯽ و ﺑﺮدﺑﺎری و ﺻﺪاﻗﺖ
و ﻓﺮوﺗﻨﯽ در ھﻤﻪی ﻣﻘﺎﺻﺪ و ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار و اﺳﺎس را ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮار دادن.
اﻣﺎ ﻃﮫﺎرت ﻇﺎھﺮی ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﻃﮫﺎرت از ﻧﺠﺎﺳﺖ و ﭘﻠﯿﺪی ،و ﻃﮫﺎرت از َﺣ َﺪث اﮐﺒﺮ )ﺟﻨﺎﺑﺖ ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪی ﻏﺴﻞ( و َﺣ َﺪث اﺻﻐﺮ )ﺑﯽوﺿﻮﯾﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی وﺿﻮ(؛ و زﻣﺎﻧﯽ ﻃﮫﺎرت از ﻧﺎﭘﺎﮐﯽھﺎ ﺗﺤﻘﻖ
ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آﺑﯽ ﭘﺎک و ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه ،ﻟﺒﺎس ،ﺑﺪن و ﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎزﮔﺰار از ﻧﺠﺎﺳﺖ ﭘﺎک ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛
ُ
و ﻃﮫﺎرت از َﺣ َﺪث ،ﺷﺎﻣﻞ :وﺿﻮ ،ﻏﺴﻞ و ﺗﯿ ّﻤﻢ ﻣﯽﺷﻮد] .ﻣﺘﺮﺟﻢ[
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری

 -۳ﺷﺴﺘﻦ ھﺮ دو ﭘﺎ ﺗﺎ ﻗﻮزک) .ﻗﻮزک ھﺮ دو ﭘﺎ در ﺷﺴﺘﻦ ﭘﺎھﺎ ،ﺷﺮط اﺳﺖ(.
ﺗﺬﮐﺮ:

در وﺿﻮ ،اﻧﺪام و اﻋﻀﺎی ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪی ﻓﻮق ،ﺷﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ و در ﺻﻮرﺗﯽ وﺿﻮی ﻓﺮد
ﻣﺴﻠﻤﺎن درﺳﺖ و ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﺪام و اﻋﻀﺎء را ﺑﻪ ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل ﺑﺸﻮﯾﺪ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری
ﮐﻪ اﮔﺮ در اﯾﻦ اﻋﻀﺎی ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ،ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺳﺮ ﻣﻮﯾﯽ ﺧﺸﮏ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن
ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎ آب ﺷﺴﺘﻪ ﻧﺸﻮد ،وﺿﻮی ﻓﺮد ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺻﺤﯿﺢ و ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ّ
 -۴و ﻋﻀﻮی ﮐﻪ در وﺿﻮ ﻣﺴﺢ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺳﺮ اﺳﺖ؛ ﻣﺴﺢ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮ ،ﺳﻨﺖ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ وﻟﯽ ﻣﺴﺢ ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم آن ،ﺟﮫﺖ ادای ﻓﺮض ﻣﺴﺢ ،ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
)ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺴﺢ ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم ﺳﺮ ،ﻓﺮض اﺳﺖ و ﻣﺴﺢ ﺗﻤﺎﻣﯽ آنّ ،
ﺳﻨﺖ(.
س :آﯾﺎ آرﻧﺞھﺎ و ﻗﻮزکھﺎ ،در ﺷﺴﺘﻦ دﺳﺖھﺎ و ﭘﺎھﺎ داﺧﻞاﻧﺪ؟
ج :آری؛ ﺷﺴﺘﻦ ھﺮ دو آرﻧﺞ و ھﺮ دو ﻗﻮزک )ھﻤﺮاه ﺑﺎ دﺳﺖھﺎ و ﭘﺎھﺎ( ،ﺟﺰو ﻓﺮاﺋﺾ
وﺿﻮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ.
س :ﻓﺮﺿﯿﺖ ﺷﺴﺘﻦ اﻋﻀﺎی ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ )ﺻﻮرت ،دﺳﺖھﺎ ﺑﺎ آرﻧﺞھﺎ ،و ﭘﺎھﺎ ﺑﺎ ﻗﻮزکھﺎ(؛
و ﻓﺮﺿﯿﺖ ﻣﺴﺢ ﺳﺮ را از ﮐﺠﺎ داﻧﺴﺘﯿﺪ؟
ج :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺰوﺟﻞ ،ﻓﺮﺿﯿﺖ ﺷﺴﺘﻦ اﻋﻀﺎی ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ و ﻣﺴﺢ ﺳﺮ را در ﮐﺘﺎب ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؛ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ٓ ْ َ ُ ۡ ُ ۡ َ َّ َ ٰ َ ۡ ُ ْ ُ ُ َ ُ ۡ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ
﴿ ٰٓ
سلوا وجوه�م و�يدِي�م إِ�
���ها ٱ�ِين ءامنوا إِذا �متم إِ� ٱلصلوة ِ فٱغ ِ
ُ ۡ ََۡ ُ َ ُ ۡ َ ۡ َ َۡۡ
ٱل ۡ َم َراف ِق َو ۡ
ٱم َس ُ
حوا ْ ب ُر ُ
��] ﴾...اﻟﻤﺎﺋﺪة.[۶ :
ب
ع
ك
ٱل
�
إ
م
�
ل
ج
ر
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و
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ء
ِ
ِ
ِ
ِ
»ای ﻣﺆﻣﻨﺎن! ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺑﭙﺎ ﺧﺎﺳﺘﯿﺪ )و وﺿﻮ ﻧﺪاﺷﺘﯿﺪ( ،ﺻﻮرﺗﮫﺎ و دﺳﺖھﺎی
ﺧﻮد را ھﻤﺮاه ﺑﺎ آرﻧﺞھﺎ ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ ،و ﺳﺮھﺎی ﺧﻮد )ھﻤﻪ ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن( را ﻣﺴﺢ ﮐﻨﯿﺪ؛
و ﭘﺎھﺎی ﺧﻮد را ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻗﻮزکھﺎی آﻧﮫﺎ ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ«.

س :ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﯿﻠﯽ ﻣﺴﺢ ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم ﺳﺮ ﻓﺮض اﺳﺖ؟
ج :دﻟﯿﻞ ﻣﺴﺢ ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم ﺳﺮ ،ﺣﺪﯾﺚ »ﻣﻐﯿﺮة ﺑﻦ ﺷﻌﺒﻪ« س اﺳﺖ؛ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ّ
ﺗﻮﺿﺄ ﻓﻤﺴﺢ ﺑﻨﺎﺻﻴﺘﻪ« ١؛ »رﺳﻮل ﺧﺪا ج وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺮ ﻣﺤﻞ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ
»ان اﻨﻟﻲﺒ ج
ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺴﺢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ«.

ّ
 -١ﻣﺴﻠﻢ؛ ﺑﺎب »اﻟﻤﺴﺢ ﻋﻠﯽ اﻟﺨﻔﯿﻦ«.
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ّ
ﺳﻨﺖﻫﺎی وﺿﻮ

س :ﭼﻪ ﻣﻮاردی از زﻣﺮهی ّ
ﺳﻨﺖھﺎی وﺿﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؟
جّ :
ﺳﻨﺖھﺎی وﺿﻮ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 -۱ﻧﯿﺖ؛ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻓﺮد وﺿﻮ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻧﯿﺖ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن » َﺣ َﺪث« )ﺑﯽوﺿﻮﯾﯽ( را
ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و ﯾﺎ ﻧﯿﺖ ﻣﺒﺎح ﺷﺪن ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ را ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺑﺎ وﺿﻮ ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﻼل و روا
ﻧﻤﯽﮔﺮدﻧﺪ.
 -۲ﺳﻪ ﺑﺎر ﺷﺴﺘﻦ دﺳﺖھﺎ ﺗﺎ ﻣﭻ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺷﺮوع وﺿﻮ .و ھﺮ ﮔﺎه ﻓﺮد وﺿﻮ ﮔﯿﺮﻧﺪه
از ﺧﻮاب ﺑﺮﺧﯿﺰد ،ﺑﺮ وی ﻻزم و ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ دﺳﺖھﺎی
آب وﺿﻮ ،ﻓﺮو ﺑﺮد ،آنھﺎ را ﺑﺸﻮﯾﺪ.
ﺧﻮﯾﺶ را در ﻇﺮف ِ
 -۳ﮔﻔﺘﻦ »ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ« ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺷﺮوع وﺿﻮ.

 -۴ﻣﺴﻮاک ﮐﺮدن.
 -۵ﺳﻪ ﺑﺎر ﻣﻀﻤﻀﻪ ﻧﻤﻮدن )آب را در دھﺎن ﮔﺮداﻧﯿﺪن(.
 -۶ﺳﻪ ﺑﺎر آب در ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮدن و داﺧﻞ ﺑﯿﻨﯽ را ﺑﺎ آب ﺷﺴﺘﻦ.
 -۷ﻣﺴﺢ ﺗﻤﺎم ﺳﺮ.
 -۸ﻣﺴﺢ )درون و ﺑﺮون( ھﺮ دو ﮔﻮش.
 -۹ﺧﻼل ﮐﺮدن اﻧﮕﺸﺘﺎن) .در وﻗﺖ وﺿﻮ ،اﻧﮕﺸﺘﺎن را در ﻣﯿﺎن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮآوردن ﺗﺎ
آب در آنھﺎ رﺳﺪ(.
 -۱۰ﺧﻼل ﮐﺮدن رﯾﺶ) .ﭼﻨﮓ اﻧﺪاﺧﺘﻦ در داﺧﻞ ﻣﺤﺎﺳﻦ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺷﺴﺘﻦ ﺻﻮرت(.
 -۱۱ھﺮ ﻋﻀﻮ از اﻋﻀﺎی وﺿﻮ را ﺳﻪ ﺑﺎر ﺷﺴﺘﻦ.
 -۱۲رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺷﺴﺘﻦ اﻋﻀﺎی وﺿﻮ ،ھﻤﺎنﺳﺎن ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ
َ
ُ َ ۡ
َ ۡ َ ُ ْ
َ ۡ ُ ْ
َ ُ
سلوا ُو ُجوه� ۡم َو�يۡدِيَ� ۡم إِ� ٱل َم َراف ِِق وٱمسحوا
وارد ﺷﺪه اﺳﺖ ﴿ فٱغ ِ
ُ ۡ ََۡ ُ َ ُ ۡ َ ۡ َ َۡۡ
ُُ
�﴾...
بِرءوسِ�م وأرجل�م إِ� ٱلكعب ِ
اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﺷﺴﺘﻦ ﺻﻮرت ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺒﺎدرت ورزد ،و ﭘﺲ از آن ،دﺳﺖھﺎی
ﺧﻮﯾﺶ را ھﻤﺮاه ﺑﺎ آرﻧﺞھﺎ ﺑﺸﻮﯾﺪ؛ آنﮔﺎه ﺳﺮش را ﻣﺴﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در آﺧﺮ ،ﭘﺎھﺎی ﺧﻮﯾﺶ را
ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻗﻮزکھﺎ ﺑﺸﻮﯾﺪ.
 -۱۳ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺷﺴﺘﻦ اﻋﻀﺎء ،از ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم
ﺷﺴﺘﻦ دﺳﺖھﺎ ،ﻧﺨﺴﺖ دﺳﺖ راﺳﺖ و ﭘﺲ از آن ،دﺳﺖ ﭼﭗ ﺧﻮﯾﺶ را
ﺑﺸﻮﯾﺪ؛ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ھﻨﮕﺎم ﺷﺴﺘﻦ ﭘﺎھﺎ ،ﻧﺨﺴﺖ ﭘﺎی راﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از آن ،ﭘﺎی

٨

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری

ﭼﭙﺶ را ﺑﺸﻮﯾﺪ.
 -۱۴ﻣﯿﺎن ﺷﺴﺘﻦ اﻋﻀﺎی وﺿﻮ ،ﻓﺎﺻﻠﻪی زﻣﺎﻧﯽ زﯾﺎدی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ
اﻋﻀﺎی وﺿﻮ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ھﻢ و ﭘﯿﺎﭘﯽ و ﺑﺪون ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺸﻮﯾﺪ.
 -۱۵ﻣﺴﺢ ﻧﻤﻮدن ﮔﺮدن .١
ﺷﮑﻨﻨﺪهﻫﺎی وﺿﻮ
َ َ
س :ﻣﺮد و زﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی وﺿﻮ ،از »ﺣﺪث اﺻﻐﺮ« )ﺑﯽوﺿﻮﯾﯽ( ﭘﺎک

ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ ﭼﻪ وﻗﺖ اﯾﻦ ﻃﮫﺎرت و ﭘﺎﮐﯽ آﻧﮫﺎ از ﻣﯿﺎن ﻣﯽرود؟
ج :ﻃﮫﺎر ﺑﻪ ذرﯾﻌﻪی ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﻣﻮر  -ﮐﻪ ﺑﻪ »ﺷﮑﻨﻨﺪهھﺎی وﺿﻮ« ،ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
 از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود: -۱ﺧﺎرج ﺷﺪن ﻧﺠﺎﺳﺖ )از ﭘﺲ و ﭘﯿﺶ اﻧﺴﺎن = ادرار و ﻣﺪﻓﻮع(.
 -۲ﺧﺎرج ﺷﺪن ﺣﺘﻤﯽ و ﯾﻘﯿﻨﯽ ﺑﺎد ﺷﮑﻢ؛ ﺧﻮاه ﺻﺪا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۳ﺧﺎرج ﺷﺪن ادرار ،ﯾﺎ َودی  ١و ﯾﺎ َﻣﺬی ) ٢از آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ اﻧﺴﺎن(.

 -١از دﯾﺪﮔﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻗﺪوری ،ﻣﻮارد ذﯾﻞ ،ﺟﺰو ّ
ﺳﻨﺖھﺎی وﺿﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ:
آب وﺿﻮ؛ »ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ« ﮔﻔﺘﻦ؛
ﺷﺴﺘﻦ دﺳﺖھﺎ ﭘﯿﺶ از داﺧﻞ ﻧﻤﻮدن آنھﺎ در ﻇﺮف ِ

ﻣﺴﻮاک ﮐﺮدن؛ آب را در دھﺎن ﮔﺮداﻧﯿﺪن )ﻣﻀﻤﻀﻪ(؛ داﺧﻞ ﺑﯿﻨﯽ را ﺑﺎ آب ﺷﺴﺘﻦ )اﺳﺘﻨﺸﺎق(؛
ﻣﺴﺢ ﻧﻤﻮدن ﮔﻮشھﺎ؛ ﺧﻼل ﮐﺮدن اﻧﮕﺸﺘﺎن؛ و ھﺮ ﻋﻀﻮ از اﻋﻀﺎی وﺿﻮ را ﺳﻪ ﺑﺎر ﺷﺴﺘﻦ.
ﻋﻼﻣﻪ ﻗﺪوری در دﻧﺒﺎﻟﻪی ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺮای ﻓﺮد وﺿﻮ ﮔﯿﺮﻧﺪه ،اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺟﺰو
ﻣﺴﺘﺤﺒﺎت وﺿﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ :ﻧﯿﺖ ﻃﮫﺎرت و ﭘﺎﮐﯽ ﮐﺮدن؛ ﻣﺴﺢ ﺗﻤﺎم ﺳﺮ؛ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺷﺴﺘﻦ
اﻋﻀﺎی وﺿﻮ؛ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺷﺴﺘﻦ اﻋﻀﺎء ،از ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺷﺮوع ﮐﺮدن؛ ﭘﯽدرﭘﯽ ﺷﺴﺘﻦ اﻋﻀﺎی
وﺿﻮ«.
ﻋﻼﻣﻪ ﻗﺪوری ،ﺷﺶ ﻣﻮرد ﻣﺰﺑﻮر را از زﻣﺮهی ﻣﺴﺘﺤﺒﺎت وﺿﻮ ،ﺑﺮﺷﻤﺮده اﺳﺖ؛ وﻟﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب
»ھﺪاﯾﻪ«» ،ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ را ھﻨﮕﺎم ﺷﺮوع ﺑﻪ وﺿﻮ« ،از زﻣﺮهی ﻣﺴﺘﺤﺒﺎت وﺿﻮ ،و »ﻧﯿﺖ
ﻃﮫﺎرت و ﭘﺎﮐﯽ« و »رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺷﺴﺘﻦ اﻋﻀﺎی وﺿﻮ« را ﺟﺰو ّ
ﺳﻨﺖھﺎی وﺿﻮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ؛ و
ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﮫﺖ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮی ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻗﺪوری و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »ھﺪاﯾﻪ« وﺟﻮد دارد ،ﺗﻤﺎم اﯾﻦ
ﻣﻮارد را ﺟﺰو ّ
ﺳﻨﺖھﺎی وﺿﻮ ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﻤﻮدهام ﺗﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﻮﯾﺶ ﻓﮑﺮی ﻧﻮآﻣﻮزان ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻓﻘﮫﯽ ﻧﮕﺮدد.
و ﺑﺮ اﺳﺘﺎد ﻧﯿﺰ ﻻزم و ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮﯾﺶ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﺒﯿﯿﻦ و روﺷﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ
ﮐﻪ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ » ّ
ﺳﻨﺖ« از ﺗﺄ ﮐﯿﺪ »ﻣﺴﺘﺤﺐ« ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﺘﺎب ﻃﻬﺎرت

٩

 -۴ﺑﯿﺮون ﺷﺪن ﺧﻮن ،ﭼﺮک و ﯾﺎ زردآب از ﺑﺪن و زﺧﻢ اﻧﺴﺎن؛ و ﺷﮑﺴﺘﻦ وﺿﻮ در
ﺻﻮرﺗﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮن ،ﭼﺮک و ﯾﺎ زردآب ،از ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﻋﻀﺎی
اﻧﺴﺎن ﺑﯿﺮون ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖھﺎی ﭘﺎک و ﻃﺎھﺮ ﺑﺪن ﺑﺮﺳﺪ.
 -۵اﺳﺘﻔﺮاغ ﮐﺮدن ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﭘﺮی دھﺎن.
 -۶ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﺑﻪ ﭘﮫﻠﻮ) .ﺧﻮاب ﻋﻤﯿﻖ در ﺣﺎل دراز ﮐﺸﯿﺪن(.
ُّ
 -۷ﺧﻮاﺑﯿﺪن در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ اﮔﺮ آن ﻣﺘﮑﺎ
ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺘﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ.
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد،
ِ ّ
 -۸از دﺳﺖ دادن ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﯿﮫﻮﺷﯽ.
ّ
 -۹از دﺳﺖ دادن ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دﯾﻮاﻧﮕﯽ.
 -۱۰ﺧﻨﺪهی ﻗﮫﻘﮫﻪ  ٣ﻧﯿﺰ وﺿﻮ را ﺑﺎ دو ﺷﺮط ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺑﺎﻟﻎ
ﺑﺎﺷﺪ؛ و دﯾﮕﺮی اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻨﺪهی ﻗﮫﻘﮫﻪ در ﻧﻤﺎزی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دارای رﮐﻮع و ﺳﺠﺪه
ﺑﺎﺷﺪ؛ )ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻤﺎز ﺟﻨﺎزه ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻨﺎزه ،رﮐﻮع و ﺳﺠﺪه ﻧﺪارد(.
ﭘﺲ ھﺮ وﻗﺖ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﺮای ﻓﺮد ﻧﻤﺎزﮔﺰار ،ﮔﺰاردن ﻧﻤﺎز ﺗﺎ
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دوﺑﺎره وﺿﻮ ﻧﮕﯿﺮد ،درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.

 -١ﹶودي :آب ﺳﻔﯿﺪ و رﻗﯿﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ادرار ﯾﺎ ھﻨﮕﺎم ﺣﻤﻞ اﺷﯿﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ،از آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ

ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺷﻮد » .ﹶودي« ،ﻧﺠﺲ اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺷﺮع ﻣﻘﺪس اﺳﻼم دﺳﺘﻮر داده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ

ﺧﺮوج آن ،آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﻮد] .ﻣﺘﺮﺟﻢ[
ّ
 -٢ﹶﻣﺬي :آب ﺳﻔﯿﺪ و رﻗﯿﻖ و ﻟﺰﺟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻨﮕﺎم ﺷﮫﻮت ،ﺑﺪون اﺣﺴﺎس ﻟﺬت و ﻓﻮران ﺧﺎرج
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺪون
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺳﺴﺘﯽ و ِرﺧﻮﺗﯽ در ﺑﺪن اﯾﺠﺎد ﺷﻮد و ﮔﺎھﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪن آن اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﺷﻮد.
زن و ﻣﺮدَ ،ﻣﺬی دارﻧﺪ؛ ﻣﺬی ﻧﺠﺲ اﺳﺖ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج ﺑﻪ ﻋﻠﯽس دﺳﺘﻮر داده
ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪن آن ،آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺸﻮﯾﺪ .و از ﺧﺎرج ﺷﺪن َودی و َﻣﺬی ،ﻓﻘﻂ وﺿﻮ واﺟﺐ
ﻣﯽﮔﺮدد ﻧﻪ ﻏﺴﻞ] .ﻣﺘﺮﺟﻢ[

 -٣ﻗﮫﻘﮫﻪ :ﺳﺨﺖ ﺧﻨﺪﯾﺪن .ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻨﺪﯾﺪن .ﺧﻨﺪهی ﺑﻠﻨﺪ و ﭘﺮﺻﺪا] .ﻣﺘﺮﺟﻢ[

١٠
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ﻏﺴﻞ اﻟﺰاﻣﯽ و اﺟﺒﺎری ،و آﻧﭽﻪ ﻏﺴﻞ را واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ
جَ » :ﺣ َﺪث اﮐﺒﺮ« )ﺟﻨﺎﺑﺖ و ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ( ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد ذﯾﻞ ،روی ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

اﺣﺘﻼم ﺷﺪن ﻣﺮد ﯾﺎ زن ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﺮوج ﻣﻨﯽ .١
 -۱داﺧﻞ ﺷﺪن ِﮔﺮدی ﺳﺮ آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻣﺮد در آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ زن؛ ﯾﺎ داﺧﻞ ﺷﺪن
ﮔﺮدی ﺳﺮ آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻣﺮد در َﭘﺲ ُ
)دﺑﺮ( زن ﯾﺎ ﭘﺲ ﻣﺮد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﭼﻪ
ِ
ﻣﻨﯽ ﺧﺎرج ﺷﻮد و ﭼﻪ ﻧﺸﻮد ،ﻏﺴﻞ ﺑﺮ ھﺮ ﯾﮏ از ﻓﺎﻋﻞ و ﻣﻔﻌﻮل ،ﻓﺮض ﻣﯽﮔﺮدد.
و ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﻓﻘﮫﯽ» ،داﺧﻞ ﺷﺪن ﮔﺮدی ﺳﺮ آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻣﺮد در آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ
زن« را ﺑﻪ »اﻟﺘﻘﺎء ﺧﺘﺎﻧﯿﻦ« )ﺗﻤﺎس دو ﻣﺤﻞ ﺧﺘﻨﻪ( ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 -۲ﺧﺎرج ﺷﺪن آب ﻣﻨﯽ ﻣﺮد ﯾﺎ زن )در ﺧﻮاب ﯾﺎ ﺑﯿﺪاری( ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪی ﺟﮫﯿﺪن و
ّ
اﺣﺴﺎس ﺷﮫﻮت ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﯽ و ﻟﺬت ھﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ.
و ھﺮ وﻗﺖ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﻣﻮر ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪی ﻣﺰﺑﻮر ،روی دھﺪ ،زن ﯾﺎ ﻣﺮد » ُﺟ ُﻨﺐ« ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽآﯾﻨﺪ.
 -۳ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﻣﺪت ﺣﯿﺾ )در زﻧﺎن ،و »ﺣﯿﺾ« :ﺧﺎرج ﺷﺪن ﺧﻮن از ﺑﺪن زن،
ﻣﺎھﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﮐﻪ از  ۳ﺗﺎ  ۱۰روز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ(.
 -۴ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺪت ﻧﻔﺎس )در زﻧﺎن ،و »ﻧﻔﺎس« :ﺧﺎرج ﺷﺪن ﺧﻮن ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن،
ﮐﻪ ﻣﺪت آن ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭼﮫﻞ روز اﺳﺖ(.
و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﭘﻨﺞﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺴﺘﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺪن ﻓﺮض ﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ
اﻧﺪازهی ﺳﺮ ﻣﻮﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺪن ﺧﺸﮏ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
س :آﯾﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺮون ﺷﺪن » َﻣﺬی« ﯾﺎ » َودی« ،ﺑﺮ اﻧﺴﺎن ﻏﺴﻞ واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :ﺑﺎ ﺑﯿﺮون ﺷﺪن » َﻣﺬی« و » َودی« ،ﻏﺴﻞ واﺟﺐ ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ ﺑﻠﮑﻪ  -ﭼﻨﺎن ﮐﻪ
ﭘﯿﺸﺘﺮ ﮔﻔﺘﯿﻢ  -ﺧﺮوج ﻣﺬی و َودی از زﻣﺮهی ﺷﮑﻨﻨﺪهھﺎی وﺿﻮ اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ وﺿﻮ را
واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮداﻧﻨﺪ.
 -١ﻣﻨﻲ :ﻣﺎدهی ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺎﯾﻊ و ﭼﺴﺒﻨﺎک ،ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﻔﯿﺪی ﮐﻪ دارای ﺑﻮﯾﯽ ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺖ و در ﻣﻮاﻗﻊ
ﻏﺪهھﺎی ﺟﻨﺴﯽ )ﺑﯿﻀﻪھﺎ( و دﯾﮕﺮ ّ
ﺗﺤﺮﯾﮑﺎت ﺷﺪﯾﺪ ﺟﻨﺴﯽ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻧﺮ ،از ّ
ﻏﺪهھﺎی ﺟﻨﺴﯽ اﻧﺪام
ِ
ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻧﺮ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺷﻮد .و ﺧﺮوج ﻣﻨﯽ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﯾﺎ اﺣﺘﻼم )رؤﯾﺎھﺎی ﺟﻨﺴﯽ( ،ﯾﺎ
اﺳﺘﻤﻨﺎء اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻨﯽ از راه ﻣﺠﺮای ادرار از ﻧﻮک ﺣﺸﻔﻪی آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺑﺎ ﻟﺬت و ﺷﮫﻮت ﺑﻪ
ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺟﮫﺪ و ﺧﺮوج آن ﻋﻤﻠﯽ ﻏﯿﺮارادی و اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ اﺳﺖ؛ و ﻣﺮﮐﺰ اﻧﻌﮑﺎﺳﺶ در »ﻧﺨﺎع ﮐﻤﺮی«
اﺳﺖ] .ﻣﺘﺮﺟﻢ[

ﮐﺘﺎب ﻃﻬﺎرت

١١

ّ
ّ
ﻧﻤﻮدن ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ،ﺳﻨﺖ اﺳﺖ.
ﻏﺴﻞ ﺳﻨﺖ ،و ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻏﺴﻞ
ِ

ﻏﺴﻞ اﻟﺰاﻣﯽ و ﻓﺮض ﻧﯿﺰ
س :آﯾﺎ در ﺷﺮع ﻣﻘﺪس و ﺷﺮﯾﻒ اﺳﻼم ،ﻏﺴﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﻋﻼوه از ِ
وﺟﻮد دارد؟
ج :آری؛ ﻋﻼوه از ﻏﺴﻞ ﻓﺮض ،ﻏﺴﻞھﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ؛ رﺳﻮل ﺧﺪا ج
ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﻏﺴﻞھﺎی روز ﺟﻤﻌﻪ؛ ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ؛ ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن؛ اﺣﺮام )ﺑﺮای ّ
ﺣﺞ ﯾﺎ ﻋﻤﺮه(؛
ِ
و وﻗﻮف )درﻧﮓ ﮐﺮدن( در روز ﻋﺮﻓﻪ را ﺗﺼﻮﯾﺐ و وﺿﻊ ﻧﻤﻮده و آنھﺎ را ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ّ
ﺳﻨﺖ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ .١
ﻓﺮاﺋﺾ ﻏﺴﻞ

س :ﭼﻪ ﻣﻮاردی از زﻣﺮهی ﻓﺮاﺋﺾ ﻏﺴﻞاﻧﺪ؟
١
 -ﺳﻤﺮة ﺑﻦ ﺟﻨﺪب س ﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻣﻦ ﺗﻮﺿﺄ ﻳﻮم اﳉﻤﻌﺔ ﻓﺒﻬﺎ وﻧﻌﻤﺖ ،وﻣﻦ اﻏﺘﺴﻞ

ﻓﺎﻟﻐﺴﻞ اﻓﻀﻞ«؛ »آﻧﮑﻪ در روز ﺟﻤﻌﻪ وﺿﻮ ﮔﯿﺮد ،ﺧﻮب ﮐﺮده ،و آن ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﻏﺴﻞ ﮐﺮده ،ﻏﺴﻞ
ﺑﮫﺘﺮ و ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ«] .ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺘﺮﻣﺬی؛ اﺑﻮاب اﻟﺠﻤﻌﺔ .و ﺗﺮﻣﺬی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺣﺴﻦ اﺳﺖ[.

و اﺑﻦ ﻋﺒﺎسس ﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ان ﻫﺬا ﻳﻮم ﻋﻴﺪ ﺟﻌﻠﻪ اﷲ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ؛ ﻓﻤﻦ ﺟﺎء اﳉﻤﻌﺔ

ﻃﻴﺐ ﻓﻠﻴﻤﺲ ﻣﻨﻪ ،وﻋﻠﻴﻜﻢ ﺑﺎﻟﺴﻮاك«؛ »ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل روز ﺟﻤﻌﻪ را ﺑﺮای
ﻓﻠﻴﻐﺘﺴﻞ ،ﻓﺎن ﻛﺎن ﻟﻪ
ﹲ

ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻋﯿﺪ و ﺟﺸﻦ ﻗﺮار داده اﺳﺖ؛ ﺣﺎل ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ،ھﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ
ﻏﺴﻞ ﮐﻨﺪ؛ و اﮔﺮ ﻧﺰدش ﻣﻮاد ﺧﻮﺷﺒﻮﯾﯽ وﺟﻮد دارد ،ﺑﺎﯾﺪ از آن ﺧﻮﺷﺒﻮﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ؛ و ﺑﺮ ﺷﻤﺎ

ﺑﺎد ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮدن ﻣﺴﻮاک«] .اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ؛ ﺑﺎب »ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﯽ اﻟﺰﻳﻨﺔ ﻳﻮم اﳉﻤﻌﺔ«؛ ﻣﻨﺬری در ﮐﺘﺎب

»اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ« ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﺳﻨﺎد اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ،ﺣﺴﻦ اﺳﺖ[.
و ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺤﺎوی در »ﺷﺮح ﻣﻌﺎﻧﯽ اﻻﺛﺎر« ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »زاذان« ﭼﻨﯿﻦ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ وی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :از
ﻋﻠﯽس درﺑﺎرهی ﻏﺴﻞ ﺳﺆال ﮐﺮدم؟ او در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻏﺴﻞ ﮐﻦ .ﺑﺪو ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻦ از
ﺗﻮ درﺑﺎرهی ﻏﺴﻞ ﻣﺴﻨﻮن ﻣﯽﭘﺮﺳﻢ! ﮔﻔﺖ :ﻏﺴﻞ ﻣﺴﻨﻮن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﻏﺴﻞ روز ﺟﻤﻌﻪ؛ روز
ﻋﺮﻓﻪ؛ روز ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ؛ و روز ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن] .ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺤﺎوی اﯾﻦ رواﯾﺖ را در ﺑﺎب »ﻏﺴﻞ ﯾﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ«
ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ[.

و ﺣﺎﮐﻢ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری در »اﻟﻤﺴﺘﺪرک« ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺑﮑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮس ﭼﻨﯿﻦ رواﯾﺖ
ان ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ ان ﻳﻐﺘﺴﻞ اذا اراد ان ﳛﺮم واذا اراد ان ﻳﺪﺧﻞ ﻣﻜﺔ«؛ » ّ
ﮐﺮده ﮐﻪ وی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ » :ﹼ
ﺳﻨﺖ اﺳﺖ

ﮐﻪ ﺑﺮای ِاﺣﺮام )ﺣﺞ ﯾﺎ ﻋﻤﺮه( ،و ﺑﺮای داﺧﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﮑﻪی ﻣﮑﺮه ،ﻏﺴﻞ ﮐﻨﺪ« .ﺣﺎﮐﻢ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؛ و ذھﺒﯽ ﻧﯿﺰ ّ
ﺻﺤﺖ و درﺳﺘﯽ
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.

١٢
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ﻏﺴﻞ اﻟﺰاﻣﯽ و ﻓﺮض ،ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﺟﺰو ﻓﺮاﺋﺾ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ:
ج :در ِ
 -۱ﻣﻀﻤﻀﻪ ﮐﺮدن )آب را در دھﺎن ﮔﺮداﻧﯿﺪن( ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ دھﺎن ﺗﺎ ﺣﻠﻖ ﭘﺮ از
آب ﮔﺮدد.
 -۲آب را در ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮدن و داﺧﻞ ﺑﯿﻨﯽ را ﺑﺎ آب ﺷﺴﺘﻦ؛ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ آب ﺗﺎ ﻧﺮﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮﺳﺪ.
 -۳ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺪن را ﯾﮏ ﺑﺎر ﺷﺴﺘﻦ.
س :ﺑﻪ ﭼﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻏﺴﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ّ
ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﻼم ج ﺑﺎﺷﺪ؟
ج :ﻏﺴﻞ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﻪی ّ
ﺳﻨﺖ اﯾﻦ ﻃﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻏﺴﻞ ،اﺑﺘﺪا
دﺳﺖھﺎﯾﺶ را ﺑﺸﻮﯾﺪ؛ آنﮔﺎه اﺳﺘﻨﺠﺎء ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺲ و ﭘﯿﺶ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺸﻮﯾﺪ ،و ﺗﺎ
ُ
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،در وﻗﺖ اﺳﺘﻨﺠﺎء ﻓﺮاخ و ﺷﻞ و ﺑﯽﺣﺎل و ﺳﺴﺖ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ؛ و اﮔﺮ
ً
اﺣﯿﺎﻧﺎ ﻧﺠﺎﺳﺘﯽ ﺑﺮ ﺑﺪن او وﺟﻮد دارد ،آن را ﭘﺎک ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ آن ﮔﺎه وﺿﻮﯾﯽ ھﻤﭽﻮن وﺿﻮی
ﻧﻤﺎز ﺑﮕﯿﺮد؛ ﺳﭙﺲ ﺳﻪ ﺑﺎر ﺑﺮ ﺳﺮ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺪﻧﺶ آب ﺑﺮﯾﺰد؛ و ﻗﺴﻤﺖھﺎﯾﯽ از ﺑﺪن
ھﻤﺎﻧﻨﺪ :ﺳﻮراخ ﮔﻮشھﺎ ،زﯾﺮ ﺑﻐﻞھﺎ ،ﻧﺎف و ...ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آب ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺪانھﺎ
ﻧﺮﺳﺪ ،ﺧﻮب ﺷﺴﺘﺸﻮ دھﺪ؛ و ﺗﻼش ﮐﻨﺪ ﺗﺎ آب را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ آنھﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ از
ﺑﺪﻧﺶ ﺧﺸﮏ ﻧﻤﺎﻧﺪ.
ﻓﺎﯾﺪه:

ھﺮ ﮔﺎه ﻓﺮد ﻏﺴﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮ ﺑﺎﻻی ﺗﺨﺖ ،ﯾﺎ ﺑﺮ ﺑﺎﻻی ﺳﻨﮓ ،و ﯾﺎ ﺑﺮ ﺑﺎﻻی آﺟﺮ ﻏﺴﻞ
َ
ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ آب ُﻣﺴﺘ ْﻌ َﻤﻞ در ﻣﮑﺎن ﻏﺴﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻌﻤﻮل و ﻣﺘﺪاول ﭘﺎھﺎﯾﺶ را در آﺧﺮ وﺿﻮ ﺑﺸﻮﯾﺪ؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آب
ُ َ
ﺴﺘﻌﻤﻞ در ﺣﻤﺎم و ﻏﺴﻞ ﮔﺎه ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﺴﺘﻦ ﭘﺎھﺎ را ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ
ﻣ
ُ
َ
ّ
آب ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ دور ﺷﻮد و ﭘﺲ از آن،
ﺑﯿﺎﻧﺪازد؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ در آﺧﺮ ﻏﺴﻞ ،از ﻣﮑﺎن ﺗﺠﻤﻊ ِ
ﭘﺎھﺎﯾﺶ را ﺑﺸﻮﯾﺪ.
س :آﯾﺎ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻘﻪ و ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﮐﻪ درﺑﺎرهی ﻏﺴﻞ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﯾﺪ ،وﯾﮋهی ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻏﺴﻞ ﺑﺮ آنھﺎ ﻓﺮض ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ؛ و ﯾﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻏﺴﻞ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن )ﻏﺴﻞ ﻓﺮض و ّ
ﺳﻨﺖ(
ِ
را درﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد؟
ّ
ج :اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻘﻪ و ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻏﺴﻞ ،ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ،ﮐﻠﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و
ﻏﺴﻞ ﻓﺮض و ّ
ﺳﻨﺖ را درﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﮐﺘﺎب ﻃﻬﺎرت
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س :ﺗﮑﻠﯿﻒ زﻧﺎن در ﻣﻮرد ﺑﺎز ﮐﺮدن ﻣﻮھﺎی ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪهی آﻧﺎن در ﻏﺴﻞ ﻓﺮض
ﻏﺴﻞ
ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﺑﺮای زﻧﺎن رﺧﺼﺖ و ﺗﺨﻔﯿﻔﯽ در ﻣﻮرد ﺧﯿﺲ ﮐﺮدن ﻣﻮھﺎﯾﺸﺎن در
ِ
ﻓﺮض ،وﺟﻮد دارد؟ ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ آنھﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻮھﺎی ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪهی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎز
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ آب ﺑﺪانھﺎ ﺑﺮﺳﺪ؟
ﻏﺴﻞ
ﺴﻮان ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪهی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ِ
ج :ﺑﺮ زﻧﺎن ﻻزم و ﺿﺮوری ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﮔﯿ ِ
ﺟﻨﺎﺑﺖ و ﻓﺮض ،ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ و آنھﺎ را ﺧﯿﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ و اﯾﻦ ﻋﺪم وﺟﻮب در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
َ
آب ﺑﻪ ﺗ ِﻪ ﻣﻮھﺎ ﺑﺮﺳﺪ؛ و اﯾﻦ ﺗﺨﻔﯿﻒ و رﺧﺼﺖ ،ﻓﻘﻂ ﺑﺮای زﻧﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﯿﺴﻮاﻧﺸﺎن
َ
ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ وﻟﯽ در وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻮھﺎ ،ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﺮ ﮐﺮدن ﻣﻮھﺎ
َ
و رﺳﺎﻧﺪن آب ﺑﻪ ﺗ ِﻪ آنھﺎ ﺑﺮ زن واﺟﺐ اﺳﺖ؛ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﺮد ﻻزم و ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻏﺴﻞ ﺟﻨﺎﺑﺖ و ﻓﺮض ،آب را ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻮھﺎی ﺑﺪن ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ؛ ﮔﺮ ﭼﻪ دارای
در
ِ
ﻣﻮھﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ.
َ َ
َ َ
ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﭼﻨﺪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن »ﺣﺪث اﺻﻐﺮ« ]ﺑﯽوﺿﻮﯾﯽ[ و »ﺣﺪث اﮐﺒﺮ« ]ﺟﻨﺎﺑﺖ و ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ[
س :اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ » َﺣ َﺪث اﺻﻐﺮ« ]ﺑﯽوﺿﻮﯾﯽ[

و » َﺣ َﺪث اﮐﺒﺮ« ]ﺟﻨﺎﺑﺖ و ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ[ دارﻧﺪ؟
ج :وﻗﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﺮد ﯾﺎ زن ،ﻏﺴﻞ ﻓﺮض ﮔﺮدﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﺑﺮای آنھﺎ روا
ﻧﯿﺴﺖ:
ﻧﻤﺎزﮔﺰاردن؛ وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ؛ ﺗﻼوت ﻗﺮآن؛ ﻣﺴﺎس ﻧﻤﻮدن ﻗﺮآن؛ )در ﺻﻮرﺗﯽ
ﮐﻪ ﻣﺼﺤﻒ ﻗﺮآن ،ﻏﻼﻓﯽ ِﺳﺘﺒﺮ و درﺷﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺴﺎس ﻧﻤﻮدن آن ﻧﺎروا ﻧﯿﺴﺖ( .و
ﻃﻮاف ﻧﻤﻮدن ﺧﺎﻧﻪی ﮐﻌﺒﻪ.
و ﺑﺮای ﻣﺮد ﯾﺎ زﻧﯽ ﮐﻪ ﻏﺴﻞ ﺑﺮ آنھﺎ ﻓﺮض ﮔﺮدﯾﺪه - ،ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﻼوت ﻗﺮآن  -ﺟﺎﯾﺰ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺟﻨﺎﺑﺖ ،ﺑﻪ ذﮐﺮ و ﯾﺎد ﺧﺪا ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮﻧﺪ.
و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﯽوﺿﻮ اﺳﺖ ،ﺑﺮای او ﮔﺰاردن ﻧﻤﺎز و ﻃﻮاف ﺧﺎﻧﻪی ﺧﺪا ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
وﺿﻮ ﻧﮕﯿﺮد ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ؛ و ﺑﺮای وی در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﯽوﺿﻮﯾﯽ ،ﺗﻼوت ﻗﺮآن )از ﺣﻔﻆ( ،ذﮐﺮ و
ﯾﺎد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ،و دﺧﻮل ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؛ وﻟﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺼﺤﻒ را ﺑﺪون آن ﮐﻪ
ﻏﻼف و ﺟﻠﺪی ِﺳﺘﺒﺮ و درﺷﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﻤﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

١٤

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری

اﺣﮑﺎم آبﻫﺎ
َ َ
َ َ
س :ﺑﻪ ﭼﻪ وﺳﯿﻠﻪای» ،ﺣﺪث اﺻﻐﺮ« ]ﺑﯽوﺿﻮﯾﯽ[ و »ﺣﺪث اﮐﺒﺮ« ]ﺟﻨﺎﺑﺖ و ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ[

ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :ﻃﮫﺎرت و ﭘﺎﮐﯽ از ﺑﯽوﺿﻮﯾﯽ و ﺟﻨﺎﺑﺖ و ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ ،ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی اﯾﻦ آبھﺎ ،ﺟﺎﯾﺰ
اﺳﺖ:
آب ﺑﺎران؛ آب ﺟﻮﯾﺒﺎرھﺎ و آﺑﺮاھﻪھﺎ؛ آب رودﺧﺎﻧﻪھﺎ؛ آب ﭼﺸﻤﻪھﺎ؛ آب ﭼﺎهھﺎ و آب
درﯾﺎھﺎ  -ﮔﺮ ﭼﻪ ﺷﻮر ھﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﮫﺎرت از ﺑﯽوﺿﻮﯾﯽ و ﺟﻨﺎﺑﺖ و ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ ،ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آﺑﯽھﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺟﺎﯾﺰ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﭘﺎک ﺑﺎ آنھﺎ ﻣﺨﻠﻮط و آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﮑﯽ از
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪی آب ]رﻧﮓ  -ﺑﻮ ّ -
ﻣﺰه[ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻪ ﺳﺎن آب ﺳﯿﻼب ﮐﻪ ﺧﺎک
ﺑﺎ آن درآﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ و ھﻤﺎﻧﻨﺪ آﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ]ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل[ :ﺻﺎﺑﻮن و زﻋﻔﺮان
ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
َ
َ
س :آﯾﺎ در ﻣﯿﺎن آبھﺎ ،آﺑﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﺘﻮان ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن ،ﻃﮫﺎرت از »ﺣﺪث
اﺻﻐﺮ« ]ﺑﯽوﺿﻮﯾﯽ[ و » َﺣ َﺪث اﮐﺒﺮ« ]ﺟﻨﺎﺑﺖ و ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ[ ،ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد؟
ج :وﺿﻮ و ﻏﺴﻞ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ آﺑﯽھﺎﯾﯽ روا ﻧﯿﺴﺖ :آب ﻣﯿﻮه؛ آﺑﯽ ﮐﻪ از ﻓﺸﺎر دادن درﺧﺖ
ﯾﺎ ﻣﯿﻮه ﺑﻪ دﺳﺖ آﯾﺪ؛ و آﺑﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ ﺑﺮ آن ﭼﯿﺮه ﮔﺮدد و آن را از ﻃﺒﯿﻌﺖ آب
ﺑﻮدﻧﺶ ،ﺑﯿﺮون و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت آن ]از رﻧﮓ و ﺑﻮ و ّ
ﻣﺰه[ ﮔﺮدد؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻧﻮﺷﺎﺑﻪھﺎ
و آبﻣﯿﻮهھﺎ؛ ﺳﺮﮐﻪ ،ﺷﻮرﺑﺎ و...
س :دﯾﺪﮔﺎه ﺷﻤﺎ درﺑﺎرهی آب » ُﻣ ْﺴ َﺘ ْﻌ َﻤﻞ« ﭼﯿﺴﺖ؟ و آب ُﻣ ْﺴ َﺘﻌﻤﻞ :آﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
آن ﯾﮑﯽ از دو َﺣ َﺪثَ » :ﺣ َﺪث اﺻﻐﺮ« )ﺑﯽوﺿﻮﯾﯽ( و » َﺣ َﺪث اﮐﺒﺮ« )ﺟﻨﺎﺑﺖ و ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ(
زاﺋﻞ ﻣﯽﮔﺮدد و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ّ
ﺗﻘﺮب ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺧﺪا و ﻓﺮاﭼﻨﮓ آوردن ﭘﺎداش
اﺧﺮوی ،در ﺑﺪن اﻧﺴﺎن اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﯽﮔﺮدد؛ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ وﺿﻮ دارد و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻓﺮاﭼﻨﮓ آوردن اﺟﺮ و ﭘﺎداش اﺧﺮوی ،دوﺑﺎره وﺿﻮ ﻣﯽﮔﯿﺮد؟ ]ﺣﺎل ﺳﺆال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ
آﯾﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ آﺑﯽ ،وﺿﻮ و ﻏﺴﻞ درﺳﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ[؟
َ
ج :ﺑﺎ آب ُﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ،ﻧﻪ وﺿﻮ درﺳﺖ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻏﺴﻞ.
س :ﺑﺎ ﺟﻮاﺑﯽ ﮐﻪ دادﯾﺪ ،داﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ آب ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﻨﺪهی ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ َﺣ َﺪﺛﯽ
َ
ﻧﯿﺴﺖ ،و وﺿﻮ و ﻏﺴﻞ ﺑﺪان ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺣﺎل ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ آب ُﻣﺴﺘﻌﻤﻞ،
ﻃﺎھﺮ و ﭘﺎﮐﯿﺰه اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟

ﮐﺘﺎب ﻃﻬﺎرت
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ج :آب ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ،ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎری »ﻃﺎھﺮ و ﭘﺎﮐﯿﺰه« اﺳﺖ و ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎری دﯾﮕﺮ »ﭘﺎک
ﮐﻨﻨﺪه« ﻧﯿﺴﺖ؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺎ آن ﻓﻘﻂ » َﺣ َﺪث« َ
)ﺣ َﺪث اﺻﻐﺮ  -ﺑﯽوﺿﻮﯾﯽ  -و
َﺣ َﺪث اﮐﺒﺮ  -ﺟﻨﺎﺑﺖ و ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ( زاﺋﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت »ﻃﺎھﺮ« اﺳﺖ؛ )اﻟﺒﺘﻪ
ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ در ازاﻟﻪی ﻧﺠﺎﺳﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ(؛ و »ﭘﺎکﮐﻨﻨﺪه«
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ دوﺑﺎره ﻧﻤﯽﺗﻮان از آن در ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن » َﺣ َﺪث اﺻﻐﺮ« و » َﺣ َﺪث
َ
اﮐﺒﺮ« اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد] .ﭘﺲ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ آب ُﻣﺴﺘﻌﻤﻞ» ،ﭘﺎک« اﺳﺖ وﻟﯽ »ﭘﺎک
ﮐﻨﻨﺪه« ﻧﯿﺴﺖ[.
از اﯾﻦ رو اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﻏﺴﻞ ﮐﺮدن ،ﻗﻄﺮهھﺎﯾﯽ از آب
ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ،ﺑﺮ ﻟﺒﺎس ،ﯾﺎ آب و ﯾﺎ ﻇﺮفھﺎ ﺑﭽﮑﺪ ،آنھﺎ را ﻧﺠﺲ و ﻧﺎﭘﺎک ﻧﻤﯽﮔﺮداﻧﺪ؛ ]زﯾﺮا
ﮐﻪ آب ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ،ﭘﺎک اﺳﺖ؛ ﮔﺮ ﭼﻪ ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ[.
ﻧﺠﺎﺳﺖ و ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ و ﻃﻬﺎرت و ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ آب

س :اﻓﺘﺎدن ﭼﯿﺰی در آب ،آﯾﺎ آن را ﻧﺠﺲ و ﻧﺎﭘﺎک ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ج :ﺧﺪاوﻧﺪ ّ
ﻋﺰوﺟﻞ ،آب را ﻣﺎﯾﻌﯽ ﭘﺎک و ﭘﺎکﮐﻨﻨﺪه آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ؛ وﻟﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ﻧﺠﺎﺳﺖ در آن ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ  -ﭼﻪ آن ﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ زﯾﺎد  -آن را ﻧﺠﺲ و ﻧﺎﭘﺎک
ﻣﯽﺳﺎزد؛ زﯾﺮا رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﺮﻣﺎن دادهاﻧﺪ ﺗﺎ آب را از اﻓﺘﺎدن ﻧﺠﺎﺳﺖ در
آن ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺻﯿﺎﻧﺖ ﮐﻨﻨﺪ؛ از اﯾﻦ رو ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ:
ّ
ﻻﻳﺒﻮﻟﻦ اﺣﺪ�ﻢ ﻲﻓ اﻟـﻤﺎء اﺪﻟاﺋﻢ اﺬﻟي ﻻ�ﺮي ﺛﻢ ﻳﻐتﺴﻞ ﻓﻴﻪ« ١؛ »ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ از
»
آب راﮐﺪی ﮐﻪ در ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ادرار ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ در ِ
ﺳﭙﺲ ھﻢ ﻧﺎﭼﺎر ﺷﻮد ﺗﺎ ﺧﻮدش را در آن ﺑﺸﻮﯾﺪ«.
و ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ:
ً
ّ
ﻓﻼﻳﻐﻤﺴﻦ ﻳﺪه ﻲﻓ اﻻﻧﺎء ﺣﻲﺘ ﻳﻐﺴﻠﻬﺎ ﺛﻼﺛﺎ ﻓﺎﻧﻪ
»اذا اﺳتﻴﻘﻆ اﺣﺪ�ﻢ ﻣﻦ ﻧﻮﻣﻪ
ﻻﻳﺪري اﻳﻦ ﺑﺎﺗﺖ ﻳﺪه« ٢؛ »ﺷﻤﺎ ھﺮ وﻗﺖ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪﯾﺪ ،ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﺳﻪ ﺑﺎر
آب وﺿﻮ ﻓﺮو ﻧﮑﻨﯿﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ
دﺳﺖھﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﺸﺴﺘﻪاﯾﺪ ،آنھﺎ را در ﻇﺮف ِ
دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﺐ ﮐﺠﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ«.
 -١اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﺨﺎری در »ﮐﺘﺎب اﻟﻮﺿﻮء« از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -٢اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺴﻠﻢ در ﺑﺎب »ﮐﺮاھﯿﺔ ﻏﻤﺲ اﻟﻤﺘﻮﺿﯽء «...از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
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ﭘﺲ ھﺮ ﮔﺎه در آب ﻧﺠﺎﺳﺘﯽ ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ ،ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ آﺑﯽ ﻧﻪ وﺿﻮ درﺳﺖ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻏﺴﻞ.
س :از دﯾﺪﮔﺎه ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻓﻘﮫﯽ ،ﺣﮑﻢ ﺣﻮﺿﯽ ﮐﻪ در آن ﻧﺠﺎﺳﺖ ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﺠﺎﺳﺖ در ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺣﻮض ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآوردن ﯾﮏ
ﻗﺴﻤﺖ آن ،ﻧﺎﺣﯿﻪی دﯾﮕﺮش ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درﻧﻤﯽآﯾﺪ ،در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻮﺿﯽ وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ از
ﻧﺎﺣﯿﻪی دﯾﮕﺮش ﮐﻪ در آن ﻧﺠﺎﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ،درﺳﺖ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻇﺎھﺮ اﻣﺮ ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻧﺠﺎﺳﺖ از آن ﮔﻮﺷﻪای ﮐﻪ در آن اﻓﺘﺎده ﺑﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪی دﯾﮕﺮ ﺳﺮاﯾﺖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ؛ ﭼﺮا
ﮐﻪ آن ﻧﺎﺣﯿﻪ از ﻧﺎﺣﯿﻪی دﯾﮕﺮ )ﮐﻪ ﻧﺠﺎﺳﺖ در آن اﻓﺘﺎده( ،دور ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺠﺎﺳﺖ
ﺑﺪانﺟﺎ ﺳﺮاﯾﺖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آب ،ﺟﺎری و روان ﺑﻮد و در آن ﻧﺠﺎﺳﺖ اﻓﺘﺎد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ
آن ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :وﺿﻮ و ﻏﺴﻞ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ آﺑﯽ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آن ﮐﻪ اﺛﺮی از ﻧﺠﺎﺳﺖ در آن
ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﮕﺮدد؛ زﯾﺮا ﻧﺠﺎﺳﺖ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن آب ،در ﺟﺎﯾﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن آب،
از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود.
س :اﮔﺮ ﺣﯿﻮاﻧﯽ در آب ﺑﻤﯿﺮد ،آﯾﺎ ﻣﺮدن اﯾﻦ ﺣﯿﻮان در آب ،ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺴﺎد و ﻧﺎﭘﺎک
ﺷﺪن آب ﻣﯽﮔﺮدد؟
ﺧﻮن ﺟﺎری و روان ھﺴﺘﻨﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در آب ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ،
ج :آری؛ ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ دارای ِ
ﻣﺮدﻧﺸﺎن در آب ،ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺠﺲ و ﻧﺎﭘﺎک ﺷﺪن آب ﻣﯽﮔﺮدد؛ و ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺣﯿﻮان ،از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ از ﭼﮫﺎرﭘﺎﯾﺎن.
وﻟﯽ ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ در آب زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )ﺣﯿﻮاﻧﺎت آﺑﺰی(؛ ھﻤﺎﻧﻨﺪ :ﻣﺎھﯽ ،ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ و
ﺧﺮﭼﻨﮓ؛ اﮔﺮ در آب ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ ،ﻣﺮدﻧﺸﺎن در آب ،ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺠﺲ ﺷﺪن آب ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺧﻮن ﺟﺎری و روان ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ :ﭘﺸﻪ ،ﻣﮕﺲ ،زﻧﺒﻮر و ﻋﻘﺮب ،اﮔﺮ
ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ دارای ِ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در آب ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ ،ﻣﺮدﻧﺸﺎن در آب ،ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺴﺎد و ﻧﺎﭘﺎک ﺷﺪن آب ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﭼﺎهﻫﺎی آب ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﻧﺠﺎﺳﺘﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺪ

س :ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﯿﺪ ﮐﻪ آب ﭼﺎه ﭘﺎک و ﺗﻤﯿﺰ اﺳﺖ؛ و ﮔﺎھﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در
آنھﺎ ﻧﺠﺎﺳﺘﯽ ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ راھﮑﺎری ﺑﺮای ﭘﺎﮐﺴﺎزی آنھﺎ وﺟﻮد دارد؟
ج] :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﭼﺎه آب ،ﻧﺠﺎﺳﺘﯽ ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﮐﺴﺎزی آن ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ[:
 -۱اﮔﺮ در ﭼﺎه آب ،ﻧﺠﺎﺳﺘﯽ ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ؛ ﯾﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ در ﭼﺎه آب ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ :اﻧﺴﺎن،
ﺟﺴﺎﻣﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ و
ﺳﮓ ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﯾﺎ ھﺮ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﺠﻢ و اﻧﺪازه و ﺑﺰرﮔﯽ و
ِ

ﮐﺘﺎب ﻃﻬﺎرت
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ھﻤﺎﻧﻨﺪ آنھﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪن ﺗﻤﺎﻣﯽ آب ﭼﺎه ،ﭼﺎه ﭘﺎک و
ﺗﻤﯿﺰ ﻣﯽﮔﺮدد.
 -۲و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﭼﺎه آب ،ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﮐﺒﻮﺗﺮ ،ﻣﺮغ ،ﮔﺮﺑﻪ و ﯾﺎ ھﺮ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ
در ﺣﺠﻢ و اﻧﺪازهی ﻣﺸﺎﺑﻪ آنھﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻤﯿﺮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪن
ﭼﮫﻞ ﺳﻄﻞ آب از ﭼﺎه ،واﺟﺐ اﺳﺖ؛ و ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪن ﭘﻨﺠﺎه ﺳﻄﻞ ،ﻣﺴﺘﺤﺐ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -۳و اﮔﺮ در ﭼﺎه آب ،ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻣﻮش ،ﮔﻨﺠﺸﮏ و ﯾﺎ ھﺮ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﺠﻢ
و اﻧﺪازهی ﻣﺸﺎﺑﻪ آنھﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻤﯿﺮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪن ﺑﯿﺴﺖ
ﺳﻄﻞ آب ،واﺟﺐ اﺳﺖ؛ و ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪن ﺳﯽ ﺳﻄﻞ ،ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -۴اﺣﮑﺎم ﺑﺎﻻ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﺣﯿﻮان اﻓﺘﺎده در ﭼﺎهّ ،
ﻣﺘﻮرم ﻧﺸﺪه و ﺑﺎد
ِ
ﻮان
ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ و ﻣﺘﻼﺷﯽ ھﻢ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آن ﺣﯿ ِ
اﻓﺘﺎده در ﭼﺎه )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺒﻮﺗﺮ و ﻣﺮغ و ﮔﺮﺑﻪ ،ﯾﺎ ﻣﻮش و ﮔﻨﺠﺸﮏ(ّ ،
ﻣﺘﻮرم ﺷﺪه و
ﺑﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺟﺴﻤﺶ ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺗﻤﺎﻣﯽ آب ﺑﺎﯾﺪ از
ﻮان ﺑﺎد ﮐﺮده و ﻣﺘﻼﺷﯽ
ﭼﺎه ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد؛ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آن ﺣﯿ ِ
ﺷﺪه ،ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﺰرگ.
س :ﺑﺮای ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪن آب از ﭼﺎه ،ﮐﺪام ﺳﻄﻞ ،ﻣﻌﯿﺎر و ﻣﻼ ک اﺳﺖ؟
ج :ﺑﺮای ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪن آب از ﭼﺎه ،ھﻤﺎن »ﺳﻄﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﻪ در ﭼﺎهھﺎ ﺑﻪ
ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد« ،ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ.
س :ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ آب ﭼﺎه را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﺳﻄﻞ ﺑﺰرگ ﺑﯿﺮون
ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد؟
وﺳﻌﺖ ﺳﻄﻞ ﻧﮕﺎه ﺷﻮد؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺰرﮔﯽ ﺳﻄﻞ،
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ و
ِ
َده ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻄﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻮش ﯾﺎ ﺣﯿﻮاﻧﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،در ﭼﺎه ﻣﺮد ،ﻓﻘﻂ دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﺳﻄﻞ ،آب ﺑﯿﺮون ﺑﮑﺸﻨﺪ؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺒﻮﺗﺮ ﯾﺎ
ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن در ﭼﺎه ﻣﺮد ،ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺴﺎب ﺷﻮد؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﺳﻄﻞ ﺑﺰرگ ﻓﻘﻂ
ﭼﮫﺎر ﯾﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﻄﻞ آب ﺑﯿﺮون ﺑﮑﺸﻨﺪ.
ﻓﺎﯾﺪه:

ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪن ﺗﻤﺎﻣﯽ آب ﭼﺎه ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آب ﭼﺎه ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد و ﺑﻪ
آب آن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ.
اﻧﺘﮫﺎء ﺑﺮﺳﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﻧﺼﻒ ﺳﻄﻞ ھﻢ از ِ
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س :ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﭼﺎهھﺎ )ﮐﻪ در آن ،ﺣﯿﻮاﻧﯽ اﻓﺘﺎده و ﻣﺮده
اﺳﺖ( ،ﻗﻨﺎت ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و آﺑﺸﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺟﺎری اﺳﺖ ،و ﺑﺎ ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪن آب ﭼﺎه ،آﺑﺸﺎن
ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﯽرﺳﺪ و ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﯽﮔﺮدد ،ﺑﻠﮑﻪ ھﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ آﺑﺸﺎن ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد،
دوﺑﺎره ﭘﺮ از آب ﻣﯽﮔﺮدد؛ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ،ﻃﺮﯾﻘﻪی ﭘﺎﮐﺴﺎزی آن ﭼﺎه ،ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آب ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ھﻤﺎن ﻣﻘﺪاری ﮐﻪ در ﭼﺎه وﺟﻮد دارد،
ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد .ﭼﺎه ﭘﺎک و ﺗﻤﯿﺰ ﻣﯽﮔﺮدد] .ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ھﻤﺎن
ﻣﻘﺪار آﺑﯽ ﮐﻪ در ﭼﺎه وﺟﻮد دارد ،آب ﺑﯿﺮون ﮐﺸﻨﺪ(.
و ﻣﻌﯿﺎر و ﻣﻼ ک اﯾﻦ ﺗﺨﻤﯿﻦ و ارزﯾﺎﺑﯽ ،ﺗﺸﺨﯿﺺ دو ﻓﺮد ﻋﺎدل و دادﮔﺮ و ﮐﺎرﺷﻨﺎس و
ﺧﺒﺮه در ﻣﺴﺎﺋﻞ آب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ  - /ﺷﺎﮔﺮد اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ
 - /ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ وی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :از ﭼﺎھﯽ ﮐﻪ آﺑﺶ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺟﺎری اﺳﺖ و ھﯿﭻ
وﻗﺖ ﺟﺮﯾﺎﻧﺶ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،دوﯾﺴﺖ ﺗﺎ ﺳﯿﺼﺪ ﺳﻄﻞ آب ﺑﯿﺮون ﺑﮑﺸﻨﺪ« .١
ﻓﺎﯾﺪه:

وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ آب ﭼﺎه ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد ]و اﯾﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ :اﻧﺴﺎن ،ﺳﮓ ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﯾﺎ ھﺮ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﺠﻢ و اﻧﺪازهی ھﻤﺎﻧﻨﺪ آنھﺎ ﺑﺎﺷﺪ،
در ﭼﺎه ﺑﻤﯿﺮد؛ ﯾﺎ ﺣﯿﻮان اﻓﺘﺎده در ﭼﺎهّ ،
ﻣﺘﻮرم ﺷﺪه و ﺑﺎد ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﺴﻤﺶ ﻣﺘﻼﺷﯽ
ِ
آب ﭼﺎه ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد] .و اﯾﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ[؛ و ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ِ
ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ھﻤﺎﻧﻨﺪ :ﮐﺒﻮﺗﺮ ،ﻣﺮغ ،ﮔﺮﺑﻪ و ﯾﺎ ھﺮ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﺠﻢ و اﻧﺪازهی ﻣﺸﺎﺑﻪ آنھﺎ
 -١ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »در اﻟﻤﺨﺘﺎر« ﮔﻮﯾﺪ :رواﯾﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ )دوﯾﺴﺖ ﺗﺎ ﺳﯿﺼﺪ ﺳﻄﻞ(،
ﺷﺨﺺ ﻋﺎدل و ﮐﺎرﺷﻨﺎس ،ﺑﻪ اﺣﺘﯿﺎط
ﺑﺮای ﻋﻤﻞ ،آﺳﺎﻧﺘﺮ و ﺳﮫﻞﺗﺮ اﺳﺖ؛ و ﻣﻌﺘﺒﺮ داﻧﺴﺘﻦ ﻗﻮل دو
ِ
ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺮاد از اﯾﻨﮑﻪ »ﺑﻪ اﺣﺘﯿﺎط ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ« :اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼف
ﻧﻤﯽﮔﺮدد و ﻣﻮاﻓﻖ آﺛﺎر ﻧﯿﺰ اﺳﺖ [۱۴۳/۱] .و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »ھﺪاﯾﻪ« ،ﺑﺮای ﭘﺎﮐﺴﺎزی و ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﭼﺎه ﭼﺸﻤﻪ دار وﺟﻮد دارد ،دو راھﮑﺎر از اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ:
ﻣﻘﺪار آﺑﯽ ﮐﻪ در ِ
اول :ﺣﻔﺮهھﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﻃﻮل ،ﻋﺮض و ﻋﻤﻖ آب ،ﺣﻔﺮ ﺷﻮد ،ﭘﺲ از آن ،آب از ﭼﺎه ﺑﯿﺮون

ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد و در اﯾﻦ ﺣﻔﺮهھﺎی ﮐﻨﺪه ﺷﺪه رﯾﺨﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﭘﺮ ﺷﻮﻧﺪ؛ و ﭼﻮن اﯾﻦ ﺣﻔﺮهھﺎ ﭘﺮ از آب
َ
ﺴﻤﺎن ﺧﺸﮑﯽ را در ﭼﺎه داﺧﻞ
ﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ،آب ﭼﺎه ﭘﺎک و ﺗﻤﯿﺰ ﻣﯽﮔﺮدد .دوم :ﻧﯽ ﯾﺎ رﯾ
ِ
ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯿﺰان ﻣﻘﺪار آب را ﺑﺎ آن ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺰﻧﻨﺪ؛ ﭘﺲ از آن  -ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل  -ﺑﯿﺴﺖ ﺳﻄﻞ آب از
َ
ﭼﺎه ﺑﯿﺮون ﮐﺸﻨﺪ؛ دﯾﮕﺮ ﺑﺎر ﻧﯽ را در ﭼﺎه داﺧﻞ ﻧﻤﻮده و ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﻘﺪار ﭘﯿﺸﯿﻦ ﭼﻪ اﻧﺪازه
ﮐﻢ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ؛ و ﺑﻪ ھﺮ ﻣﻘﺪار آن ،ﺑﯿﺴﺖ ﺳﻄﻞ  -ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن  -ﺑﯿﺮون ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ...

ﮐﺘﺎب ﻃﻬﺎرت
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ﺑﺎﺷﺪ ،در ﭼﺎه ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ؛ ﯾﺎ در ﭼﺎه ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻣﻮش ،ﮔﻨﺠﺸﮏ ،و ﯾﺎ ھﺮ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ در
ﺣﺠﻢ و اﻧﺪازهی ﻣﺸﺎﺑﻪ آنھﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻤﯿﺮد[؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرتھﺎ ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪن
ﺗﻤﺎﻣﯽ آب ﭼﺎه ،ﯾﺎ ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪن ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن در ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﺎﻻت ،ﭼﺎه ﭘﺎک و ﺗﻤﯿﺰ
ﻣﯽﮔﺮدد؛ و ﻋﻼوه از ﭼﺎه ،ﺧﻮد ﺳﻄﻞ ،ﻃﻨﺎب و رﯾﺴﻤﺎن ،دﺳﺖ ﻓﺮدی ﮐﻪ آب را از ﭼﺎه
ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪه ،دﯾﻮارھﺎی ﭼﺎه و ﺧﺎک ﭼﺎه ،ﭘﺎک و ﺗﻤﯿﺰ ﻣﯽﮔﺮدد و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺷﺴﺘﻦ
دوﺑﺎرهی آنھﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻓﺎﯾﺪه:

ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪن آب ﭼﺎه ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪن آب،
ﺧﻮد ﻧﺠﺎﺳﺖ را از ﭼﺎه ،ﺑﯿﺮون ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﺠﺎﺳﺖ در ﭼﺎه ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ
ِ
آب ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪن آب ،ﺗﺄﺛﯿﺮی در ﭘﺎک ﺷﺪن ﭼﺎه ﻧﺪارد.
س :ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﻮش ﻣﺮدهای را در ﭼﺎه ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و
داﻧﺴﺘﻪ ھﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﻪ وﻗﺖ اﯾﻦ ﻣﻮش در ﭼﺎه اﻓﺘﺎده اﺳﺖ؛ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ
آب ھﻤﺎن ﭼﺎه وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ؛ ﻟﺒﺎسھﺎ و ﻇﺮفھﺎ و اﻣﺜﺎل آن را
ﮐﻪ ﻧﻤﺎزﮔﺰاران از ِ
ﺷﺴﺘﻪاﻧﺪ؛ ﺣﺎل ﺗﮑﻠﯿﻒ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﻮش اﻓﺘﺎده در ﭼﺎه ،ﻣﺘﻼﺷﯽ ﻧﺸﺪه و ﺑﺎد ھﻢ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد،
ج :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﺴﻢ اﯾﻦ ِ
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎزھﺎی ﯾﮏ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺧﻮﯾﺶ را اﻋﺎده ﮐﻨﻨﺪ؛ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ھﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ
ﻣﻮش اﻓﺘﺎده در ﭼﺎه،
ِ
آب اﯾﻦ ﭼﺎه ﺑﺪان رﺳﯿﺪه ،دوﺑﺎره آن را ﺑﺸﻮﯾﻨﺪ .وﻟﯽ اﮔﺮ ﺟﺴﻢ اﯾﻦ ِ

ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺷﺪه و ﺑﺎد ھﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎزھﺎی ﺳﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺧﻮﯾﺶ را اﻋﺎده ﮐﻨﻨﺪ؛ و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ :ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ زﻣﺎن اﻓﺘﺎدن آن ﻣﻮش در ﭼﺎه ،ﻣﺸﺨﺺ
و ﻣﻌﻠﻮم ﻧﮕﺮدد ،اﻋﺎدهی ھﯿﭻ ﻧﻤﺎزی ﺑﺮ آنھﺎ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ؛ و دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و
اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  ، /آﺳﺎﻧﺘﺮ و ﺳﺎدهﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺟﻨﺒﻪی ﺳﮫﻮﻟﺖ و آﺳﺎﻧﮕﯿﺮی در آن رﻋﺎﯾﺖ
ﺷﺪه اﺳﺖ؛ و ﻗﻮل اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  ، /ﺑﻪ اﺣﺘﯿﺎط ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ و اﯾﺸﺎن ﺟﺎﻧﺐ
اﺣﺘﯿﺎط را ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﺮده اﻧﺪ.

اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﺲ ﺧﻮر ،و ﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪهی آب و ﻏﺬا

س :ﭘﺲ ﺧﻮر اﻧﺴﺎن و دﯾﮕﺮ ﭼﮫﺎرﭘﺎﯾﺎن ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ج :ﭘﺲ ﺧﻮر ھﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ  -ﻣﺮد ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ زن؛ ُﺟ ُﻨﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺣﺎﺋﺾ؛ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ
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ﮐﺎﻓﺮ – ﭘﺎک و ﺗﻤﯿﺰ اﺳﺖ؛ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺲ ﺧﻮر ﺗﻤﺎم ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺘﺸﺎن ﺧﻮرده
ﻣﯽﺷﻮد ]ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺣﻼل ﮔﻮﺷﺖ[ ،ﭘﺎک اﺳﺖ؛ ﭘﺲ ﺧﻮر ﺳﮓ ،ﺧﻮک و ﺣﯿﻮاﻧﺎت درﻧﺪه،
ﻧﺠﺲ و ﻧﺎﭘﺎک اﺳﺖ؛ ﭘﺲ ﺧﻮر ﮔﺮﺑﻪ ،ﻣﺮغ ِوﻟﮕﺮد و آﺷﻐﺎل ﺧﻮر ،و ﭘﺮﻧﺪهھﺎی درﻧﺪه
ھﻤﭽﻮن :ﺑﺎز و ﺷﺎھﯿﻦ ،ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺲ ﺧﻮر ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪھﺎ
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ :ﻣﺎر و ﻣﻮش ،ﻣﮑﺮوه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :ﭘﺲ ﺧﻮر ﻣﮑﺮوه ،ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ﺧﻮر ﻣﮑﺮوه ،از دﯾﮕﺮ اﺷﯿﺎی ﭘﺎک و ﺗﻤﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ج :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﭘﺲ ِ
آب ﭘﺲ ﺧﻮر ،ﻣﮑﺮوه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل :در ﭘﯿﺶ
در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدن از ِ
ﻓﺮدی دو ﻧﻮع آب وﺟﻮد دارد :ﯾﮑﯽ آب ﭘﺎﮐﯽ ﮐﻪ از آن ﮔﺮﺑﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ؛ و دﯾﮕﺮی آب
ﭘﺎﮐﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن از آن ﻧﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻓﺮد در وﻗﺖ وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از
آﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن از آن ﻧﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ از آﺑﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن از
آن ﻧﻮﺷﯿﺪه ،ﺑﮫﺘﺮ و ﺑﺮﺗﺮ از آن آﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮﺑﻪ و ﯾﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ اﻣﺜﺎل آن ،ﻧﻮﺷﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻏﯿﺮ از آن آﺑﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﺑﻪ از آن ﻧﻮﺷﯿﺪه ،دﯾﮕﺮ آﺑﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻓﺮد ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﭼﯿﺴﺖ؟ از آن آب وﺿﻮ ﺑﮕﯿﺮد ،ﯾﺎ ﺗﯿ ّﻤﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ج :ﺑﺎ آن آب وﺿﻮ ﺑﮕﯿﺮد و ﺗﯿ ّﻤﻢ ﻧﮑﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﭘﺲ ﺧﻮر ﮔﺮﺑﻪ ﭘﺎک اﺳﺖ؛ وﻟﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ
ﮐﻪ ﻋﻼوه از ﭘﺲ ﺧﻮر ﮔﺮﺑﻪ ،آﺑﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﮑﺮوه ﻧﯿﺴﺖ ،وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ
آب ﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪهی ﮔﺮﺑﻪ ،ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ.
ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدن از ِ
س :آﯾﺎ در ﻣﯿﺎن ﭘﺲ ﺧﻮرھﺎ ،ﭘﺲ ﺧﻮر ﻣﺸﮑﻮک ھﻢ دارﯾﻢ؟
ج :آری؛ ﭘﺲ ﺧﻮر و ﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪهی اﻻغ و اﺳﺘﺮ ﻣﺸﮑﻮک اﺳﺖ؛ و ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻮدن ﭘﺲ
ﺧﻮر اﻻغ و ﻗﺎﻃﺮ ﺑﻪ ﺟﮫﺖ اﺧﺘﻼف دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاھﯿﻦ در ﭘﺎک ﺑﻮدن آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻏﯿﺮ از آن آب ﻣﺸﮑﻮک ﮐﻪ اﻻغ و ﻗﺎﻃﺮ از آن ﻧﻮﺷﯿﺪه اﻧﺪ ،دﯾﮕﺮ آﺑﯽ
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻓﺮد ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﭼﯿﺴﺖ؟ از آن آب ،وﺿﻮ ﺑﮕﯿﺮد ﯾﺎ
ﺗﯿ ّﻤﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
آب ﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪهی اﻻغ و ﻗﺎﻃﺮ ،ھﻢ وﺿﻮ ﺑﮕﯿﺮد و ھﻢ ﭘﺲ از آن ،ﺗﯿ ّﻤﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﺗﺎ
ج :ﺑﺎ ِ
ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﺧﺎرج ﮔﺮدد.
س :در ﺻﻮرت ﺑﺎﻻ ،ﻧﺨﺴﺖ وﺿﻮ ﺑﮕﯿﺮد ﯾﺎ ﺗﯿ ّﻤﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ج :ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ ھﺮ ﮐﺪام ﮐﻪ ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ ،ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ.

ﮐﺘﺎب ﻃﻬﺎرت
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ﭘﺲ ﺧﻮر اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ذﯾﻞ ،ﭘﺎک و ﺗﻤﯿﺰ اﺳﺖ:
ﺷﺮاب ﻧﻨﻮﺷﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ از ﻣﯿﺎن دﻧﺪان ھﺎﯾﺶ ﺧﻮن ﺑﯿﺮون ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان
ُﭘﺮی دھﺎن ،اﺳﺘﻔﺮاغ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺲ اﮔﺮ ﺷﺮاب ﻧﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد ،و ﯾﺎ از ﻣﯿﺎن دﻧﺪان ھﺎﯾﺶ ،ﺧﻮن ﺧﺎرج ﺷﺪ ،و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان
ُﭘﺮی دھﺎن ،اﺳﺘﻔﺮاغ ﮐﺮده ﺑﻮد ،در ﭼﻨﯿﻦ ﺻﻮرت ھﺎﯾﯽ ،ﭘﺲ ﺧﻮر وی ﻧﺠﺲ اﺳﺖ؛ و ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دھﺎﻧﺶ را ﺳﻪ ﺑﺎر ﻧﺸﻮﯾﺪ ،و ﯾﺎ آب دھﺎن ﺧﻮﯾﺶ را ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﻧﺒﻠﻌﺪ و اﺛﺮی از
ﻧﺠﺎﺳﺖ در دھﺎن و ﻟﺐ ھﺎﯾﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺧﻮرش ﻧﺠﺲ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .١
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺲ ﺧﻮر ﮔﺮﺑﻪ در ﺻﻮرت ذﯾﻞ ﻧﺠﺲ اﺳﺖ:
ھﺮ ﮔﺎه ﻣﻮﺷﯽ را ﺑﺨﻮرد و ﺑﻪ ّ
ﻣﺠﺮد ﺧﻮردن ﻣﻮش ،دھﺎﻧﺶ را در ﻇﺮف آب ﻓﺮو ﮐﻨﺪ؛
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺲ ﺧﻮرش ﻧﺠﺲ اﺳﺖ؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺲ از ﺧﻮردن ﻣﻮش ،اﻧﺪﮐﯽ
درﻧﮓ ﮐﻨﺪ و دھﺎﻧﺶ را ﺑﺎ ﻟﻌﺎب ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻤﯿﺰ و ﭘﺎک ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و اﺛﺮ ﻧﺠﺎﺳﺖ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮود،
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،دھﺎن ﮔﺮﺑﻪ ﭘﺎک و ﭘﺲ ﺧﻮرش ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ .٢
ّ
ﺗﯿﻤﻢ

س :ﻣﻌﻨﺎی ﻟﻐﻮی و اﺻﻄﻼﺣﯽ »ﺗﯿ ّﻤﻢ« ﭼﯿﺴﺖ؟
ج» :ﺗﯿ ّﻤﻢ« در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ» :ﻗﺼﺪ و اراده« اﺳﺖ؛ و در اﺻﻄﻼح ﺷﺮع ﻣﻘﺪس
اﺳﻼم ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﺧﺎک و آﻧﭽﻪ از ﺟﻨﺲ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ )ﻣﺎﻧﻨﺪ :رﯾﮓ،

 -١ر.ک :اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ )(۱۳۳/۱؛ و ﺣﺎﺷﯿﻪی اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﯾﻦ ﺑﺮ »در اﻟﻤﺨﺘﺎر« ).(۱۴۹/۱
 -٢ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »ھﺪاﯾﻪ« ﮔﻮﯾﺪ :وﻗﺘﯽ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﻮﺷﯽ را ﺑﺨﻮرد ،و ﺑﻪ ﻣﺠﺮد ﺧﻮردن آن ،دھﺎﻧﺶ را در
ﻇﺮف آب ﻓﺮو ﮐﻨﺪ و از آب ﻇﺮف ﺑﻨﻮﺷﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آب ﻧﺠﺲ ﻣﯽﮔﺮدد؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ﭘﺲ از
ﺧﻮردن ﻣﻮش ،اﻧﺪﮐﯽ درﻧﮓ ﮐﻨﺪ ،آب ﻧﺠﺲ ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ زﯾﺮا ﮐﻪ ﮔﺮﺑﻪ دھﺎﻧﺶ را ﺑﺎ ﻟﻌﺎب ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻤﯿﺰ
و ﭘﺎک ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
و اﯾﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎء )ﻧﺠﺲ ﻧﺸﺪن آب ،ﭘﺲ از اﻧﺪﮐﯽ درﻧﮓ ﮐﺮدن( ،در ﭘﺮﺗﻮ دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ و اﻣﺎم
اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ اﺳﺖ؛ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺿﺮورت ،اﻋﺘﺒﺎر رﯾﺨﺘﻦ آب ﺑﺮ ﺑﺎﻻی ﻋﻀﻮ ﻧﺠﺲ )در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ( ﺳﺎﻗﻂ
ﻣﯽﺷﻮد.
اﺑﻦ ھﻤﺎم ﮔﻮﯾﺪ :در ﭘﺮﺗﻮ دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﮔﺮﺑﻪ ﭘﺲ از ﺧﻮردن ﻣﻮش ،اﻧﺪﮐﯽ
درﻧﮓ ﮐﻨﺪ و دھﺎﻧﺶ را ﺑﺎ ﻟﻌﺎب ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺸﻮﯾﺪ ،ﺑﺎز ھﻢ آب ﻧﺠﺲ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ در ﻧﺰد وی ،ﻧﺠﺎﺳﺖ
ﺟﺰ ﺑﻪ آب از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯽرود.
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ﮐﻠﻮخ ،ﺧﺸﺖ ﺧﺎم و ،.(..ﺑﻪ ﺷﯿﻮهی ّ
ﺧﺎص و ﺑﻪ ﻧﯿﺖ ﭘﺎﮐﯽ و ﻃﮫﺎرت ﺟﮫﺖ دور ﮐﺮدن
» َﺣ َﺪث اﺻﻐﺮ« )ﺑﯽ وﺿﻮﯾﯽ( و » َﺣ َﺪث اﮐﺒﺮ« )ﺟﻨﺎﺑﺖ و ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ(.
و »ﺗﯿ ّﻤﻢ« اﺻﻞ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ را از اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪاوﻧﺪ ّ
ﻋﺰ و ﺟﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ آن
َ َ ۡ َ ُ ْ َ ٓ ٗ َ َ َ َّ ُ ْ َ ٗ َ ّ ٗ َ ۡ َ ُ ْ
ُ
حوا ب ِ ُو ُجوهِ� ۡم
�دوا ماء �تيمموا صعِيدا طيِبا فٱمس
ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ...﴿ :فلم ِ
ُ ّۡ
َۡ
َو�يدِي�م مِن ُه] ﴾...اﻟﻤﺎﺋﺪة[۶ :؛ »اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آب ﺑﺮای ﻏﺴﻞ ﯾﺎ وﺿﻮ ﻧﯿﺎﻓﺘﯿﺪ ،ﺑﺎ ﺧﺎک ﭘﺎک

ﺗﯿ ّﻤﻢ ﮐﻨﯿﺪ) ،ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﮐﻪ دو ﺑﺎر ﮐﻒ دﺳﺖ ﺑﺮ ﺧﺎک زده و( ﺑﺎ آن ﺑﺮ ﺻﻮرتھﺎ و دﺳﺖھﺎی

ﺧﻮد )ﺗﺎ آرﻧﺞ( ﺑﮑﺸﯿﺪ«.
ﺷﺨﺺ ﺑﯽ وﺿﻮ ،درﺳﺖ اﺳﺖ؟
س :ﺗﯿ ّﻤﻢ در ﭼﻪ وﻗﺖ ﺑﺮای
ِ
ج :ﻓﺮد ﺑﯽ وﺿﻮ در ﺻﻮرتھﺎی ذﯾﻞ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﯿ ّﻤﻢ ﮐﻨﺪ:
اﮔﺮ آب ﻧﯿﺎﻓﺖ و ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﻮد؛ و ﯾﺎ ﺧﺎرج ﺷﮫﺮ ﺑﻮد و در ﻣﯿﺎن او و آب ،ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﯾﮏ
ﻣﺎﯾﻞ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرتھﺎ ﻓﺮد ﺑﯽ وﺿﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای زاﯾﻞ ﮐﺮدن
َﺣ َﺪث ،ﺗﯿ ّﻤﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
س :اﮔﺮ آب وﺟﻮد داﺷﺖ وﻟﯽ ﺷﺨﺺ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﻣﺮﯾﺾ و درﻣﻨﺪ اﺳﺖ ،آﯾﺎ در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺗﯿ ّﻤﻢ زدن ﺑﺮای او ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؟
ج :آری ،اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﻤﺎری و ﯾﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪن ﯾﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮔﺮدﯾﺪن
ﺑﯿﻤﺎری ،از اﺳﺘﻌﻤﺎل آب ﺑﯿﻢ داﺷﺖ؛ و ﯾﺎ ﻓﺮد ُﺟ ُﻨﺐ ﺑﯿﻢ آن داﺷﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ آب
ﺳﺮد ﻏﺴﻞ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ ﯾﺎ ﻣﺮﯾﺾ ﺷﺪﻧﺶ ﮔﺮدد ،و ﭼﯿﺰی ھﻢ در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﺎ
١
آب را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن ﮔﺮم ﮐﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﯿ ّﻤﻢ ﺑﺰﻧﺪ.
س :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﯿ ّﻤﻢ ﮐﺮد؟
ج :اﺑﺘﺪا ﻧﯿ ِﺖ ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن َﺣ َﺪث و ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ را ﺑﮑﻨﺪ؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﯽ وﺿﻮ ﺑﻮد،
ﻧﯿﺖ دور ﮐﺮدن » َﺣ َﺪث اﺻﻐﺮ« )ﺑﯽ وﺿﻮﯾﯽ( را ﮐﻨﺪ؛ و اﮔﺮ ُﺟ ُﻨﺐ ﺑﻮد ،ﻧﯿﺖ ﺑﺮﻃﺮف
 -١ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ« ) (۱۴۹/۱ﮔﻮﯾﺪ :از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ،ﺗﯿ ّﻤﻢ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای
ﺷﺨﺺ ُﺟ ُﻨﺐ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮان ﮔﺮم ﮐﺮدن آب را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ و ﯾﺎ اﮔﺮ در ﺷﮫﺮ ﺑﻮد ،ﭘﻮل ّ
ﺣﻤﺎم
را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ و ﻟﺒﺎﺳﯽ را ﺟﮫﺖ ﮔﺮم ﮐﺮدن ﺧﻮﯾﺶ و ﻣﮑﺎﻧﯽ را ﺑﺮای ﭘﻨﺎه ﺑﺮدن ﺑﺪان ﺟﺎن ﻧﯿﺎﺑﺪ؛
در اﯾﻦ ﺻﻮرتھﺎ ﺗﯿ ّﻤﻢ ﺑﺮای ُﺟ ُﻨﺐ ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ در ﮐﺘﺎب »اﻟﺒﺪاﺋﻊ« و »ﺷﺮح
اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮ« ﺗﺄﻟﯿﻒ :ﻗﺎﺿﯽ ﺧﺎن ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
و اﺻﻞ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی از اﻧﺤﺎء ،ﺗﻮان و ﻗﺪرت ﻏﺴﻞ ﮐﺮدن را
داﺷﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﻋﻠﻤﺎء و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻓﻘﮫﯽ ،ﺗﯿ ّﻤﻢ ﺑﺮای او ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.
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ﮐﺮدن » َﺣ َﺪث اﮐﺒﺮ« )ﺟﻨﺎﺑﺖ و ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ( را ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و ﯾﺎ ﻧﯿﺖ ﻣﺒﺎح ﺷﺪن ﻧﻤﺎز را ﺑﺮای
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮑﻨﺪ) .ﯾﻌﻨﯽ ﻧﯿﺖ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺎک ﮔﺮدد و ﮔﺰاردن ﻧﻤﺎز ﺑﺮای وی ﺟﺎﯾﺰ و ﺣﻼل ﺷﻮد؛
و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﺗﯿ ّﻤﻢ آﻧﭽﻪ را ﺑﺮای او ﻣﻤﻨﻮع و ﻗﺪﻏﻦ ﺑﻮده ،ﻣﺒﺎح ﮔﺮدد(؛ آن ﮔﺎه ھﺮ دو
دﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ )ﺧﺎک ،رﯾﮓ ،ﺳﻨﮓ ﯾﺎ ﻣﺎﺳﻪ( ﺑﺰﻧﺪ؛ ﺳﭙﺲ دﺳﺖھﺎی
ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﻪ ﭼﮫﺮهی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮑﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﯾﮏ ﻣﻮی ﻧﯿﺰ ﺑﺪون ﻣﺴﺢ
ﮐﺸﯿﺪن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ؛ آن ﮔﺎه ﺑﺎر دﯾﮕﺮ دﺳﺖھﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺰﻧﺪ و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی
دﺳﺖ ﭼﭗ ،دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ را از ﺳﺮ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺗﺎ آﺧﺮ آرﻧﺞ ﻣﺴﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ
دﺳﺖ راﺳﺖ ،دﺳﺖ ﭼﭗ ﺧﻮد را ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺳﺮ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺗﺎ اﻧﺘﮫﺎی آرﻧﺞ ﻣﺴﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
َ
س :اﯾﻦ ﺷﯿﻮه و ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﯿ ّﻤﻢ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ،آﯾﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن » َﺣﺪث
اﮐﺒﺮ« )ﺟﻨﺎﺑﺖ و ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ( اﺳﺖ ﯾﺎ » َﺣ َﺪث اﺻﻐﺮ« )ﺑﯽ وﺿﻮﯾﯽ(؟
ج :ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﯿ ّﻤﻢ ،در رﻓﻊ ﺑﯽ وﺿﻮﯾﯽ و ﺟﻨﺎﺑﺖ ،ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ و ﻓﺮﻗﯽ ﻣﯿﺎن آن دو
ﻧﯿﺴﺖ؛ و اﯾﻦ ﺷﯿﻮهی ﺗﯿ ّﻤﻢ ،ﺷﺎﻣﻞ ھﺮ دو ﻣﯽﺷﻮد.
س :ﺑﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﯿ ّﻤﻢ ﮔﺮﻓﺖ؟
ج :ﺗﯿ ّﻤﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ:
ﺧﺎک ﭘﺎک؛ و ﺑﻪ ھﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ﺟﻨﺲ زﻣﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ :ﻣﺎﻧﻨﺪ :رﯾﮓ ،ﮔﭻ ،آھﮏ ،ﺳﺮﻣﻪ ،و
ﺳﻨﮓ؛ ﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﺳﻨﮓ ﺻﺎف و ھﻤﻮار ﺑﺎﺷﺪ و ﻏﺒﺎری ﺑﺮ آن ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ و ﺗﯿ ّﻤﻢ زدن ﺑﺮ
ﺧﺎک ،رﯾﮓ ،ﮔﭻ ،ﺳﺮﻣﻪ و ﺳﻨﮓ ،در ﺻﻮرﺗﯽ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ آنھﺎ ﭘﺎک و ﺗﻤﯿﺰ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ،از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﻮد؛ وﻟﯽ
ّ
ﮓ ﭘﺎک درﺳﺖ
اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﯿﻤﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎک ﭘﺎک و رﯾ ِ
اﺳﺖ.
س :اﮔﺮ ﺧﺎﻧﻪای وﯾﺮان ﺷﺪ ،ﯾﺎ ﺑﺎدی ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺖ؛ و ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر آن
ﺑﺎد وزان ،ﺑﻪ ﭼﮫﺮه و دﺳﺖ ﻓﺮد ﺑﺮﺳﺪ ،آﯾﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺗﯿ ّﻤﻢ ﺗﺤﻘﻖ
ﺧﺎﻧﻪی وﯾﺮان ﺷﺪه و ِ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻧﻤﺎزﮔﺰاردن درﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮد؟
ﻃﮫﺎرت ﻣﻄﻠﻮب ،و ﭘﺎﮐﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ،ﺗﺤﻘﻖ
ج :ﭼﻨﯿﻦ ﺗﯿ ّﻤﻤﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ آن
ِ
ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ؛ ﭼﻮن ﮐﻪ در ﺗﯿ ّﻤﻢ »ﻧﯿﺖ« ﻓﺮض اﺳﺖ؛ )و در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻧﯿﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد(؛ اﻣﺎ
اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮدی در آب ﻏﻮﻃﻪ زد و ﻧﯿﺖ ﻏﺴﻞ را ﻧﮑﺮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻏﺴﻞ وی
آب
درﺳﺖ اﺳﺖ؛ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﺑﺎران ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﻀﺎی وﺿﻮی ﻓﺮد ﺑﯽ وﺿﻮ ﺑﺮﺳﺪ و ِ
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ﺑﺎران از آن اﻋﻀﺎء ﺟﺎری ﺷﺪ ،و ﻓﺮد ﺑﯽ وﺿﻮ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ ،ﺳﺮش را ھﻢ ﻣﺴﺢ ﻧﻤﻮد،
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،وﺿﻮی وی درﺳﺖ اﺳﺖ ﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﯿﺖ وﺿﻮ را ھﻢ ﻧﮑﻨﺪ؛ و اﯾﻦ ﺑﺪان ﺟﮫﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ در وﺿﻮ و ﻏﺴﻞ» ،ﻧﯿﺖ« ﮐﺮدن ﻓﺮض ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ّ
ﺳﻨﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :ھﺮ ﮔﺎه ﻓﺮد ﺑﯽ وﺿﻮ ﯾﺎ ُﺟ ُﻨﺐ ﺗﯿ ّﻤﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آﯾﺎ ﺑﺮای او ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺗﯿ ّﻤﻢ
ﻧﻤﺎزھﺎی ﻧﻔﻞ را ﻧﯿﺰ ﺑﺨﻮاﻧﺪ؟
ج :وﻗﺘﯽ ﻓﺮد ﺑﯽ وﺿﻮ ﯾﺎ ُﺟ ُﻨﺐ ﺗﯿ ّﻤﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺮای او درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﯿ ّﻤﻢ،
ھﺮ ﻧﻤﺎز ﻓﺮض و ﻧﻔﻠﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ؛ و ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﯿ ّﻤﻢ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ را
اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ُﺟ ُﻨﺐ ﺑﻌﺪ از ﻏﺴﻞ ﮐﺮدن ،و ﻓﺮد ﺑﯽ وﺿﻮ ﭘﺲ از وﺿﻮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ،اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدھﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﻃﮫﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺿﻮ و ﻏﺴﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﮔﺮدد ،ھﯿﭻ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﻃﮫﺎرﺗﯽ ﮐﻪ از
ﺗﯿ ّﻤﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﺪارد؛ از اﯾﻦ رو ﺑﺮای ﻓﺮد ﺗﯿ ّﻤﻢﮐﻨﻨﺪه )ھﻤﭽﻮن ﻓﺮد وﺿﻮ ﮔﯿﺮﻧﺪه
و ﻏﺴﻞ ﮐﻨﻨﺪه( ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮآن را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ وارد ﺷﻮد؛ ﻗﺮآن را ﺗﻼوت
ﮐﻨﺪ و ﺧﺎﻧﻪی ﮐﻌﺒﻪ را ﻃﻮاف ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻢ و ﺗﻨﺪرﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﮫﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﯿﺰ ﻣﻘﯿﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ
س :آﯾﺎ ﺑﺮای ِ
ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﺎﻻت ،ﺗﯿ ّﻤﻢ ﮐﻨﺪ؟
ج :ﺗﯿ ّﻤﻢ ﮐﺮدن ﺑﺮای ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﻘﯿﻢ  -ﺑﺎ وﺟﻮد آب و ﻗﺪرت ﺑﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل آن  -در
ﺻﻮرﺗﯽ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺎزه ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﺪ و او ﻧﯿﺰ وﻟﯽ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﯿﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ و ﺑﯿﻢ
آن ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮد ،ﻧﻤﺎز ﺟﻨﺎزه از او ﻓﻮت
ﮔﺮدد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮای وی ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﯿ ّﻤﻢ ﺑﺰﻧﺪ و ﻧﻤﺎز ﺟﻨﺎزه را ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ وﺿﻮ ھﻢ ﻧﺪارد ،و ﺑﯿﻢ
آن ﻧﯿﺰ دارد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮد ،ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ از او ﻓﻮت ﮔﺮدد ،آﯾﺎ در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﯿ ّﻤﻢ ﮐﻨﺪ؟
ج :آری؛ اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد و ﺑﯿﻢ آن داﺷﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺮدد ،ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ از او ﻓﻮت ﻣﯽﺷﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮای وی درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﯿ ّﻤﻢ ﺑﺰﻧﺪ و ﺑﺎ اﻣﺎم ،ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ را ﺑﮕﺬارد.
س :ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ وﺿﻮ ھﻢ ﻧﺪارد؛ و ﺑﯿﻢ آن دارد
ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺿﻮ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮد ،ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ از او ﻓﻮت ﻣﯽﮔﺮدد؛ آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﯿ ّﻤﻢ ﮐﻨﺪ؟

ﮐﺘﺎب ﻃﻬﺎرت

٢٥

ج :ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدی ﺗﯿ ّﻤﻢ ﮐﺮدن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ او ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ وﺿﻮ ﺑﮕﯿﺮد .و
ﭘﺲ از وﺿﻮ ،اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ را ھﻤﺮاه ﺑﺎ اﻣﺎم درﯾﺎﻓﺖ ،آن را ﺑﺎ اﻣﺎم ﺑﮕﺰارد وﮔﺮﻧﻪ
ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ ﻇﮫﺮ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
س :ھﺮ ﮔﺎه وﻗﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺗﻨﮓ و اﻧﺪک ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ وﺿﻮ ﺑﮕﯿﺮد ،وﻗﺖ
ﺧﺎرج ﮔﺮدد و ﻧﻤﺎز ﻓﻮت ﺷﻮد؛ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﯿﺪ از ﺧﻮاب ﺑﻠﻨﺪ
ﺷﻮد ،و وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺿﻮ و ﮔﺰاردن ﻧﻤﺎز ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺗﯿ ّﻤﻢ ﮐﻨﺪ؟
ج :ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدی ﺗﯿ ّﻤﻢ ﮐﺮدن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ او ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ وﺿﻮ ﺑﮕﯿﺮد؛ و
اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدی ﺟﻨﺐ و ﻧﺎﭘﺎک ﺑﻮد ،ﺑﺮ او ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻏﺴﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و ھﺮ ﮔﺎه ﺧﻮرﺷﯿﺪ
ﻃﻠﻮع ﮐﺮد و ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﯾﮏ ﻧﯿﺰه ﺑﺎﻻ آﻣﺪ ،ﻧﻤﺎز ﺧﻮﯾﺶ را ﻗﻀﺎء ﺑﯿﺎورد؛ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻨﮕﯽ
وﻗﺖ ،دﻟﯿﻞ و ﻋﺬری ﺑﺮای ﺟﻮاز ﻗﺮار دادن ﺗﯿ ّﻤﻢ ﻧﯿﺴﺖ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮدی آب در دﺳﺘﺮس ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﯾﺎﻓﺘﻦ آب ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺶ
ﮐﺮد و اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﮐﻪ در آﺧﺮ وﻗﺖ ،آﺑﯽ را ﺑﺮای وﺿﻮی ﺧﻮﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آﯾﺎ ﺑﺮای
ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدی ،ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻧﻤﺎز ﺗﺎ آﺧﺮ وﻗﺖ ،واﺟﺐ اﺳﺖ؟
ج :ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدی ﮐﻪ آب در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارد )و ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﯾﮏ ﻣﺎﯾﻞ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آب
دور اﺳﺖ( ،ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻧﻤﺎز ﺗﺎ آﺧﺮ وﻗﺖ ،واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای او ﻣﺴﺘﺤﺐ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﺎ آﺧﺮ وﻗﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﯿﺎﻧﺪازد؛ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ آﺑﯽ
ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﺪان وﺿﻮ ﺑﺴﺘﺎﻧﺪ و ﮔﺮﻧﻪ ﺗﯿ ّﻤﻢ ﺑﮕﯿﺮد و ﻧﻤﺎز ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﮕﺰارد.
س :اﮔﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮی در ﺧﻮرﺟﯿﻦ و ﺑﺎر و ﺑﻨﻪی ﺧﻮﯾﺶ آﺑﯽ را ﮔﺬاﺷﺖ؛ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ
ﻓﺮﻣﺎن او ،آﺑﯽ را در ﺑﺎر و ﺑﻨﻪ و اﺛﺎﺛﯿﻪی او ﻗﺮار داد ،و او ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺎر و
ﺑﻨﻪی او آب ھﺴﺖ؛ از اﯾﻦ رو ﺗﯿ ّﻤﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻤﺎز ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﯽﮔﺰارد؛ و ﭘﺲ از ﮔﺰاردن
ﻧﻤﺎز و ﭘﯿﺶ از ﺧﺎرج ﺷﺪن وﻗﺖ ،ﺑﻪ ﯾﺎدش ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ در ﺑﺎر و ﺑﻨﻪ و ﺧﻮرﺟﯿﻦ او آب
ھﺴﺖ؛ آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎز ﺧﻮﯾﺶ را اﻋﺎده ﮐﻨﺪ؟
ج :اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ اﻋﺎدهی ﻧﻤﺎز ﺑﺮ او ﻻزم
ﻧﯿﺴﺖ؛ وﻟﯽ اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ وی ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎز ﺧﻮﯾﺶ را اﻋﺎده ﮐﻨﺪ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی در ﺳﻔﺮ ﺑﻮد و آب ﻧﯿﺰ در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪاﺷﺖ؛ آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﺟﺴﺘﺠﻮ
ﮐﺮدن آب ﺑﺮ او ﻻزم اﺳﺖ؟

٢٦

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری

ﮔﻤﺎن ﻏﺎﻟﺐ وی ﺑﺮ
ج :ﺟﺴﺘﺠﻮی آب در ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدی واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ِ
اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ وی آﺑﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮔﻤﺎن ﻏﺎﻟﺒﺶ ﺑﺮ آن ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ وی ،آب وﺟﻮد دارد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﯿ ّﻤﻢ ﺑﺮاﯾﺶ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﺟﺴﺘﺠﻮی آب ﺑﭙﺮدازد.
س :اﮔﺮ ﺑﻪ ھﻤﺮاه دوﺳﺖ و رﻓﯿﻘﺶ آب ﺑﻮد ،آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﭘﯿﺶ از ﺗﯿ ّﻤﻢ ﺑﺎﯾﺪ از او
آب ﻃﻠﺐ ﮐﻨﺪ؟
ج :آری ،از او آب ﺑﺨﻮاھﺪ؛ اﮔﺮ ﺑﺪو آب را ﺑﺪون ﻗﯿﻤﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم
ﻣﺘﺪاول و ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ داد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت آب را ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﺪان وﺿﻮ ﺑﺴﺘﺎﻧﺪ؛ و اﮔﺮ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آب را از او درﯾﻎ داﺷﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﯿ ّﻤﻢ ﮐﻨﺪ و ﻧﻤﺎز ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﮕﺰارد .١
س :ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺗﯿ ّﻤﻢ را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ج :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﯿ ّﻤﻢ ،ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ وﺿﻮ ﺑﺎﺷﺪ ،ھﻤﻪی آن ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ وﺿﻮ
را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺗﯿ ّﻤﻢ را ھﻢ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﯿ ّﻤﻢ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻏﺴﻞ
ﺑﺎﺷﺪ ،ھﻤﻪی آن ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻏﺴﻞ را واﺟﺐ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺗﯿ ّﻤﻢ را ھﻢ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪن آب ،و ﻗﺪرت ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل آب ،ﺗﯿ ّﻤﻢ را ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ؛ و ﻓﺮﻗﯽ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﯿ ّﻤﻢ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ وﺿﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻏﺴﻞ؛ در ھﺮ دو ﺻﻮرت ،وﻗﺘﯽ آب
ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪ و ﯾﺎ ﻓﺮد ﻣﻌﺬور ﻗﺪرت و ﺗﻮان ﺑﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل آب را ﯾﺎﻓﺖ ،ﺗﯿ ّﻤﻢ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻣﺴﺢ ﺑﺮ ﻣﻮزه ،و ﻣﺴﺢ ﺑﺮ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن و ﺗﺨﺘﻪی ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی

س :آﯾﺎ ﺑﺮای ﺷﺴﺘﻦ ﭘﺎھﺎ در وﺿﻮ ،ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ھﻢ اﺳﺖ؟
ج :آری؛ در ﭘﺮﺗﻮ اﺣﺎدﯾﺚ و رواﯾﺎﺗﯽ ﻓﺮاوان و ﺻﺤﯿﺢ ،اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه ﮐﻪ
ﻣﺴﺢ ﺑﺮ ﻣﻮزهھﺎ ،ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺴﺘﻦ ﭘﺎھﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .١
 -١ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »اﻟﻌﻨﺎﯾﺔ« ﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﻪ ﺻﻮرت دارد :ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ رﻓﯿﻘﺶ آب را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ
ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ آب در آن ﺟﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺪو ﻣﯽدھﺪ؛ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ارزان
َ
ﺑﺪو ﻣﯽﻓﺮوﺷﺪ؛ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮان و ﻏﺒﻦ ﻓﺎﺣﺶ ﺑﺪو ﻣﯽدھﺪ؛ در ﺻﻮرت اول و دوم ،ﺗﯿ ّﻤﻢ
ﮐﺮدن درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﯽ در ﺻﻮرت ﺳﻮم ،ﺗﯿ ّﻤﻢ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺿﺮر و زﯾﺎن وﺟﻮد دارد.
َ
و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻓﻘﮫﯽ در ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﺒﯿﯿﻦ »ﻏﺒﻦ ﻓﺎﺣﺶ« )ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺮان و ﻓﺎﺣﺶ( ،ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ِ َ
اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ؛ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »اﻟﻨﻮادر« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻏﺒﻦ ﻓﺎﺣﺶ« آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ دو ﺑﺮاﺑﺮ
ِ
َ
ﺑﺎﺷﺪ؛ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﻓﻘﮫﺎء ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﻏﺒﻦ ﻓﺎﺣﺶ« آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاران
ِ
داﺧﻞ ﻧﮕﺮدد.

ﮐﺘﺎب ﻃﻬﺎرت

٢٧

ﺟﻮاز ﻣﺴﺢ ﭘﺎھﺎ ﺑﺮ ﻣﻮزه ھﺎ ،ﻣﺮاﻋﺎت ﺷﺮﻃﯽ ھﻢ ﺿﺮوری اﺳﺖ؟
س :آﯾﺎ در ﻣﻮرد ِ
ِ
ﺟﻮاز ﻣﺴﺢ ﺑﺮ ﻣﻮزھﺎ ،ﺷﺮط اﺳﺖ ﮐﻪ آنھﺎ را ﭘﺲ از وﺿﻮ و ﺑﺎ
ج :آری؛ در ﻣﻮرد
ِ
ِ
ﻃﮫﺎرت ﺑﭙﻮﺷﺪ.
ّ
س :آﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﺴﺢ ﺑﺮ ﻣﻮزه ھﺎ ،وﻗﺖ ﻣﻌﯿﻦ و ﻣﺸﺨﺼﯽ وﺟﻮد دارد؟
ج :ھﺮﮔﺎه ﻣﻮزهھﺎ را ﺑﺎ ﻃﮫﺎرت ﺑﭙﻮﺷﺪ ،آن ﮔﺎه ﺑﯽ وﺿﻮ ﮔﺮدد؛ ﺑﺮای وی درﺳﺖ اﺳﺖ
ﺗﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ّ
ﻣﺪت ﯾﮏ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ،و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ
ّ
ﻣﺪت ﺳﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﺮ ﻣﻮزهھﺎ ﻣﺴﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و ھﺮﮔﺎه در ﻓﺎﺻﻠﻪی اﯾﻦ ﻣﺪت)ﯾﮏ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز
َ
ﺑﺮای ﻣﻘﯿﻢ و ﺳﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮ( وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ  -ﭼﻪ در َﺣﻀﺮ و ﭼﻪ در
ﺳﻔﺮ -ﺑﺮ ﻣﻮزهھﺎ ﻣﺴﺢ ﮐﻨﺪ.
س :آﯾﺎ ﻣﺪت ﻣﺴﺢ ﯾﮏ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز )ﺑﺮای ﻣﻘﯿﻢ( ،ﯾﺎ ﺳﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز )ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮ( ،از
وﻗﺖ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻣﻮزهھﺎ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ از ھﻨﮕﺎم ﺑﯽ وﺿﻮﯾﯽ؟
ج :ﻣﺪت ﻣﺴﺢ ﯾﮏ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز و ﯾﺎ ﺳﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ،از ھﻨﮕﺎم ﺑﯽ وﺿﻮﯾﯽ ﺷﺨﺺ ،و ﭘﺲ
از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻮزهھﺎ را ﺑﺎ ﻃﮫﺎرت ﭘﻮﺷﯿﺪه ،ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل :ﻓﺮدی ﭘﺲ از
زوال ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،وﺿﻮﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻮزهھﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ ﻃﮫﺎرت ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺶ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ؛ آن ﮔﺎه در ھﻨﮕﺎم ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ﺑﯽ وﺿﻮ ﻣﯽﮔﺮدد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮای وی  -اﮔﺮ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻘﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ -ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب روز آﯾﻨﺪه ﺑﺮ ﻣﻮزهھﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺴﺢ
ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای وی درﺳﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ﺳﻪ روز آﯾﻨﺪه
ﺑﺮ ﻣﻮزهھﺎﯾﺶ ﻣﺴﺢ ﮐﻨﺪ.
ُ
ُ
س :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻏﺴﻞ ﺑﺮ او ﻓﺮض ﮔﺮدﯾﺪه)ﻓﺮد ﺟﻨﺐ و ﻧﺎﭘﺎک( ،آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻮزه
ﻣﺴﺢ ﮐﻨﺪ؟
ُ
ج :ﺑﺮای ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻏﺴﻞ ﺑﺮ او ﻓﺮض ﮔﺮدﯾﺪه)ﻓﺮد ُﺟﻨﺐ و ﻧﺎﭘﺎک( ،درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺮ
ﻣﻮزه ھﺎﯾﺶ ﻣﺴﺢ ﮐﻨﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ او ﻓﺮض اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎھﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺪﻧﺶ
ﺑﺸﻮﯾﺪ.
س :آﯾﺎ ﻣﺴﺢ ﺑﺮ ﻣﻮزهھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻮراخ و ﭘﺎره ﭘﺎره ھﺴﺘﻨﺪ ،درﺳﺖ اﺳﺖ؟

 -١اﺑﻦ ﻣﻨﺬر ﮔﻮﯾﺪ :از ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی  /ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ وی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ھﻔﺘﺎد ﺗﻦ از ﯾﺎران
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺒﺮ دادهاﻧﺪ ﮐﻪ آن ﺣﻀﺮت ج ﺑﺮ ﻣﻮزهھﺎ ﻣﺴﺢ ﮐﺮده اﻧﺪ].ﻧﺼﺐ اﻟﺮاﯾﺔ
[۱۶۲/۱
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ج :اﮔﺮ ﭘﺎرﮔﯽ ﻣﻮزهھﺎ زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺳﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﮐﻮﭼﮏ ﭘﺎ از آن
ﻇﺎھﺮ و ھﻮﯾﺪا ﮔﺮدد؛ )ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎرﮔﯽ ﻣﻮزهھﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺳﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﮐﻮﭼﮏ ﭘﺎ ﺑﺎﺷﺪ( ،در
اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺴﺢ ﮐﺸﯿﺪن ﺑﺮ آنھﺎ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺎرﮔﯽ آنھﺎ ﮐﻤﺘﺮ از
اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺴﺢ ﺑﺮ آنھﺎ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ.
س :آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار از ﭘﺎرﮔﯽ ﻣﻮزه ھﺎ ،در ﯾﮏ ﻣﻮزه اﻋﺘﺒﺎر دارد ﯾﺎ در ھﺮ دو ﻣﻮزه؟
ج :ﻣﻘﺪار ﭘﺎرﮔﯽ ،در ﯾﮏ ﻣﻮزه اﻋﺘﺒﺎر دارد ﻧﻪ در ھﺮ دو ﻣﻮزه؛ ﯾﻌﻨﯽ ھﺮ ﮔﺎه ﻣﻘﺪار
ﭘﺎرﮔﯽ در ھﺮ دو ﻣﻮزه ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺳﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﭘﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺴﺢ ﮐﺸﯿﺪن ﺑﺮ
آنھﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ھﻤﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﭘﺎرﮔﯽ در ھﺮ ﯾﮑﯽ از دو ﻣﻮزه و ﯾﺎ در ﯾﮑﯽ از
آنھﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺴﺢ ﮐﺸﯿﺪن ﺑﺮ آنھﺎ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
س :ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺴﺢ ﮐﺸﯿﺪن ﺑﺮ ﻣﻮزهھﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ج :ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺴﺢ ﺑﺮ روی ﻣﻮزهھﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ روی
ﻣﻮزهھﺎ ﻣﺴﺢ ﺑﮑﺸﺪ؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖ اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ آب ﺧﯿﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ،
ﺳﭙﺲ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺧﻮﯾﺶ را  ١ﺑﺮ ﻣﻮزه ﺑﻨﮫﺪ؛ آن ﮔﺎه دﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ را از اﻧﮕﺸﺘﺎن ﭘﺎھﺎ
ﺑﻪ ﻃﺮف ﺳﺎق ﭘﺎ ﺑﮑﺸﺪ.
و واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ در ھﺮ ﻣﻮزه ،ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺳﻪ اﻧﮕﺸﺖ دﺳﺖ ،ﻣﺴﺢ ﮐﺮده ﺷﻮد.
س :ﭼﻪ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻨﻨﺪهی ﻣﺴﺢ ﺑﺮ ﻣﻮزهھﺎ اﺳﺖ؟
ج :ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﺟﺰو ﺷﮑﻨﻨﺪهھﺎی ﻣﺴﺢ اﺳﺖ:
ھﻤﻪی آن ﻣﻮاردی ﮐﻪ وﺿﻮ را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻣﺴﺢ را ھﻢ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﯿﺮون
ﺸﺘﺮ( ﭘﺎ از ﻣﻮزه؛ و ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﻣﺪت ﻣﺴﺢ.
آﻣﺪن )ﺑﯿ ِ
ّ
س :ھﺮ ﮔﺎه ﻣﺪت ﻣﺴﺢ ﻣﻮزهھﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ ،ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮزهھﺎ و ﯾﺎ ھﺮ دوی آنھﺎ از
ﭘﺎی وی ﺑﯿﺮون ﺷﻮد و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﺷﮑﻨﻨﺪهھﺎی وﺿﻮ ھﻢ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺎﺑﺪ ،در
اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ دو ﺻﻮرت ،اﻋﺎدهی وﺿﻮ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﭘﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺸﻮﯾﺪ و
ﻧﻤﺎز ﺧﻮد را ﺑﺨﻮاﻧﺪ.

 -١در ﻣﺴﺢ ﭘﺎھﺎ ،ﺗﻨﮫﺎ ﻧﮫﺎدن ﺳﺮ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺑﺮ ﻣﻮزه ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
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س :ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺪت ﻣﺴﺢ ﺑﺮای ﻓﺮد ﻣﻘﯿﻢ ،ﯾﮏ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز و ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮ،
ﺳﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز اﺳﺖ؛ ﺣﺎل اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﭘﯿﺶ از ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﻣﺪت ﻣﺴﺢ،
ﻣﻘﯿﻢ ﺷﺪ ،و ﯾﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﻘﯿﻢ ،ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﻓﺮدی ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﻓﺮت ،ﻣﺴﺢ ﺑﺮ ﻣﻮزه ﻧﻤﻮده ،و ﭘﯿﺶ از ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﻣﺪت ﻣﺴﺢ،
ﻣﻘﯿﻢ ﺷﺪه؛ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز و ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﻮزهھﺎ ﻣﺴﺢ
ﮐﺮده ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ وی ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮزهھﺎ را از ﭘﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﯿﺮون ﮐﺸﺪ؛ و اﮔﺮ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺪت ﻣﺴﺢ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﺪ.
و ﻓﺮدی ﮐﻪ در ﺣﺎل اﻗﺎﻣﺖ ،ﻣﺴﺢ ﺑﺮ ﻣﻮزه ﮐﺮده و ﭘﯿﺶ از ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﯾﮏ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز
ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت رﻓﺘﻪ؛ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﺮ ﻣﻮزه ھﺎﯾﺶ ﻣﺴﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮ ﺑﺎﻻی ﻣﻮزهی ﺧﻮﯾﺶ ،ﮔﺎﻟﺶ و ﺟﺮﻣﻮﻗﯽ  ١ﺑﭙﻮﺷﺪ؛ آﯾﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ آن ﮔﺎﻟﺶ ﻣﺴﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ج :آری؛ ﻣﺴﺢ ﺑﺮ ﮔﺎﻟﺶ درﺳﺖ اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آن ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺑﯽوﺿﻮ ﺷﺪن،
آن را ﺑﭙﻮﺷﺪ.
س :آﯾﺎ ﻣﺴﺢ ﺑﺮ ﺟﻮراب درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ج :اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺴﺢ ﺑﺮ ﺟﻮراب ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺢ ﺑﺮ آنھﺎ
َّ
درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ھﺮ دو ُﻣ َﺠﻠﺪ ﯾﺎ ُﻣ َﻨ ﱠﻌﻞ ] ٢ﻧﻌﻠﺪار[ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ /
و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﻮرابھﺎ ﺿﺨﯿﻢ و ﮐﻠﻔﺖ و ﻣﺘﺮاﮐﻢ و
ِﺳﺘﺒﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ  -و ﻧﺎزک و ﻇﺮﯾﻒ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ  - ٣ﻣﺴﺢ ﺑﺮ آنھﺎ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ.
س :ﻧﻈﺮﺗﺎن درﺑﺎرهی ﻣﺴﺢ ﺑﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﻮزهھﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﻋﻼوه از ﻣﻮزه ،ﻣﺴﺢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ ﻧﯿﺰ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ:

 -١ﺟﺮﻣﻮقّ :
ﻣﻌﺮب ﺳﺮ ﻣﻮزه .ﻧﻮﻋﯽ از ﮐﻔﺶ ﮐﻪ در ﻗﺪﯾﻢ روی ﻣﻮزه ﺑﻪ ﭘﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﻔﺶھﺎ ﮐﻮﺗﺎه
ھﺴﺘﻨﺪ و ﺳﺎق ﻧﺪارﻧﺪ و ﺗﻨﮫﺎ وﯾﮋﮔﯽ آنھﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﭘﺎ و زﯾﺮ ﻗﻮزک ﭘﺎ را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ .اﻣﺮوزه
ﺑﺪان »ﮔﺎﻟﺶ« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ] .ﻣﺘﺮﺟﻢ[
ّ
» -٢ﻣﺠﻠﺪ« :ﺑﻪ ﺟﻮراﺑﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ آن ﭼﺮم ﮔﺬارﻧﺪ؛ و » ُﻣ َﻨ ﱠﻌﻞ« :ﺟﻮراﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ آن ،ﭼﺮم ﺑﮕﺬارﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﭘﺎ اﻓﺰار و ﻗﻄﻌﻪی آھﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺷﻨﻪی ﭘﺎ ﻣﯽزﻧﻨﺪ) .و اﯾﻦ ﺷﺒﯿﻪ
ﺟﻮرابھﺎﯾﯽ ﭼﺮﻣﯽ ﯾﺎ ﭼﺎرق اﺳﺖ(
 -٣ﻧﺎزک ﺑﻮدن ﺟﻮراب ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪن ﻧﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ )و رﻃﻮﺑﺖ دﺳﺖ را ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ(.
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ﭘﺎﻧﺴﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﻻی زﺧﻢ ﯾﺎ ﻋﻀﻮ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺟﮫﺖ درﻣﺎن و ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ ١؛
و ﺗﺨﺘﻪی ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻋﻀﻮ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺑﺎزو و ﺳﺎق و دﺳﺖ و ﭘﺎ را
ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ .٢
س :آﯾﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺢ ﺑﺮ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن و ﺟﺒﯿﺮه و ﮔﭻ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ،ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از
ﺑﺴﺘﻦ آن ،ﻏﺴﻞ ﻧﻤﻮده ﯾﺎ وﺿﻮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
ج :در ﻣﻮرد ﻣﺴﺢ ﺑﺮ ﺟﺒﯿﺮه و ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن ﻏﺴﻞ ﻧﻤﻮده ﯾﺎ
وﺿﻮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ از اﯾﻦ رو اﮔﺮ آنھﺎ را ﺑﺪون وﺿﻮ و ﻃﮫﺎرت ،ﺑﺮ زﺧﻢ ﯾﺎ ﻋﻀﻮ ﺷﮑﺴﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﺴﺖ ،و ﭘﺲ از آن وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﺴﺢ ﺑﺮ آنھﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮدی ،ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن را ﭘﺲ از ﺑﮫﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻦ زﺧﻢ ،ﺑﺎز ﮐﺮد و آن را دور
اﻧﺪاﺧﺖ ،آﯾﺎ ﻣﺴﺢ آن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﻣﺴﺢ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺷﻮد؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﯿﺶ از ﺑﺎز ﮐﺮدن
ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ،وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن و ﺗﺨﺘﻪی ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺴﺢ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﺳﭙﺲ آنھﺎ
را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﺎز ﮐﺮد و ﺑﻪ دور اﻧﺪاﺧﺖ ،و ﺗﺎ وﻗﺖ ﺑﺎز ﮐﺮدن ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن و ﺟﺒﯿﺮه ھﻢ
وﺿﻮﯾﺶ ﺑﺎ ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﺷﮑﻨﻨﺪهھﺎی وﺿﻮ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻓﻘﻂ ﻣﺤﻞ
ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن و ﺗﺨﺘﻪی ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی و ﮔﭻ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ را ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﻧﻤﺎز ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﮕﺰارد.
س :ﺣﮑﻢ ﻣﺴﺢ ﺑﺮ دﺳﺘﺎر ،ﮐﻼه ،روﺑﻨﺪ ،روﺳﺮی و دﺳﺘﮑﺶ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﻣﺴﺢ ﮐﺸﯿﺪن ﺑﺮ اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺣﯿﺾ ،ﻧﻔﺎس و اﺳﺘﺤﺎﺿﻪ

س :ﺣﯿﺾ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮ دﺧﺘﺮان ﺑﻨﯽ آدم ّ
ﻣﻘﺮر ﮐﺮده ﺗﺎ ﺧﻮن از رﺣﻢھﺎﯾﺸﺎن ﺟﺮﯾﺎن
ﯾﺎﺑﺪ؛ از اﯾﻦ رو ﻋﻤﻮم زﻧﺎن )ﭘﺲ از ﺑﻠﻮغ ﺟﺴﻤﯽ ،در اوﻗﺎﺗﯽ ﻣﻌﯿﻦ( دﭼﺎر ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ
ِ
 -١در اﯾﻦ زﻣﺎن ،ﭘﻼﺳﺘﺮ )ﻣﺎدهای ﮐﻪ ﺟﮫﺖ ﻗﺎﻟﺐ ﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود( و ﻋﻀﻮ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه را ﺑﺎ آن
ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺟﺒﯿﺮه )ﺗﺨﺘﻪی ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی( ﺷﻮد.
 -٢در ﮐﺘﺎب »در اﻟﻤﺨﺘﺎر« و »رد اﻟﻤﺤﺘﺎر« ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮ روی زﺧﻢ و ﯾﺎ ﺟﺎی
ﻧﺸﺘﺮ زده ﺷﺪه ،ﭘﺎرﭼﻪ و ﭘﺎﻧﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﭙﯿﭽﻨﺪ و ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺟﺎی زﺧﻢ و ﻣﺤﻞ ﻧﺸﺘﺮ زده ﺷﺪه ﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﺎز ھﻢ ﻣﺴﺢ ﺑﺮ آن درﺳﺖ اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﻮل ﺻﺤﯿﺢ در اﯾﻦ ﺑﺎره اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن
ﺟﺎﯾﯽ را ﻧﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ،ﯾﺎ آب و ﺷﺴﺘﻦ ﺑﺪان ﺿﺮر و زﯾﺎن وارد ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺴﺘﻦ آن ﻣﮑﺎن ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﻪ ،اﻣﮑﺎن
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺴﺢ ﺑﺮ آن درﺳﺖ اﺳﺖ.

ﮐﺘﺎب ﻃﻬﺎرت
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ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و از رﺣﻢھﺎﯾﺸﺎن ﺧﻮن ﺗﺮاوش ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و در اﺻﻄﻼح ﺷﺮع ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ﺑﻪ
ُ
اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن» ،ﺣﯿﺾ« ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ّ
ﺿﺪ آن »ﻃﮫﺮ و ﭘﺎﮐﯽ« اﺳﺖ.
س :آﯾﺎ در ﺷﺮﯾﻌﺖ ّ
ﻣﻘﺪس و ﺷﺮﯾﻒ اﺳﻼم ،ﻣﺴﺎﺋﻞ و اﺣﮑﺎﻣﯽ ﺑﺮای »ﺣﯿﺾ« و
ُ
»ﻃﮫﺮ« وﺟﻮد دارد؟
ُ
ج :آری؛ درﺑﺎرهی »ﺣﯿﺾ« و »ﻃﮫﺮ« ،اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﮐﺘﺎبھﺎی
ﻓﻘﮫﯽ ﺑﺪانھﺎ اﺷﺎره رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ّ
س :ھﺮ ﮔﺎه زﻧﯽ دﭼﺎر ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ و ﺣﯿﺾ ﮔﺮدد ،ﭼﻪ اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺑﺪو ﺗﻌﻠ ﻖ
ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
ّ
ج :ھﺮ ﮔﺎه زن دﭼﺎر ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﺑﺸﻮد ،ﭘﻨﺞ ﺣﮑﻢ ﺑﺪو ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 -۱در اﯾﺎم ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ،ﻧﻪ ﻧﻤﺎز ﻓﺮض و ﻧﻔﻞ ﺑﺮای زن درﺳﺖ اﺳﺖ و ﻧﻪ روزهی ﻓﺮض و
ﻧﻔﻞ.
 -۲زن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﺎم ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ وارد ﺷﻮد و ﯾﺎ ﻃﻮاف ﺧﺎﻧﻪی ﮐﻌﺒﻪ ﮐﻨﺪ.
 -۳ﺑﺮای زن در اﯾﺎم ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ،ﺗﻼوت ﻗﺮآن درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
 -۴زن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﺎم ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ،ﻗﺮآن را ﺑﺪون ﻏﻼﻓﯽ ﮐﻠﻔﺖ و ﺿﺨﯿﻢ ﻟﻤﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -۵ﺷﻮھﺮ ﺣﻖ ﻧﺪارد در اﯾﺎم ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ھﻤﺴﺮش ،ﺑﺎ او ﺟﻤﺎع و زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
س :ھﺮ ﮔﺎه زن از ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﭘﺎک ﮔﺮدد ،آﯾﺎ ﻗﻀﺎ آوردن روزه و ﻧﻤﺎزی ﮐﻪ در اﯾﺎم
ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﯿﺎورده ،ﺑﺮ او ﻻزم و ﺿﺮوری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :ھﺮ ﮔﺎه زن از ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﭘﺎک ﺷﺪ ،ﺑﺮ او ﻗﻀﺎ آوردن ﻧﻤﺎز ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر
ّ
ﮐﻠﯽ ﻗﻀﺎی ﻧﻤﺎز در اﯾﺎم ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ و ﺣﯿﺾ از دوﺷﺶ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ وﻟﯽ ﻗﻀﺎ
آوردن روزه ﺑﺮ او ﻓﺮض اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ رو ھﺮﮔﺎه از ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﭘﺎک ﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ روزهھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ
در اﯾﺎم ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﯿﺎورده ،آنھﺎ را ﻗﻀﺎ ﺑﯿﺎورد.
ّ
ّ
ّ
س :آﯾﺎ ﺑﺮای ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ زن ،وﻗﺖ ﻣﻌﯿﻦ و ﻣﺸﺨﺼﯽ  -ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ آن
 وﺟﻮد دارد؟ج :آری؛ ﺑﺮای ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ زن ،وﻗﺖ ﻣﻌﯿﻨﯽ وﺟﻮد داردّ :
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺪت ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ،ﺳﻪ
ﺷﺒﺎﻧﻪ روز و ّ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ آن ،ده ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :آﯾﺎ ﺧﻮن ﺣﯿﺾ ،رﻧﮓ ّ
ﺧﺎص و وﯾﮋهای دارد؟
ج :ھﺮ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ،زرد و ﺗﯿﺮهای را ﮐﻪ زن در اﯾﺎم ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ،از زﻣﺮهی ﺧﻮن
ﺣﯿﺾ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ؛ و زن ﺑﺎ دﯾﺪن اﯾﻦ رﻧﮓ ھﺎ ،ﺣﺎﺋﺾ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ آن ﮐﻪ
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ﺳﻔﯿﺪی ﺧﺎﻟﺺ را ﺑﺒﯿﻨﺪ.
س :ھﺮ ﮔﺎه ﺧﻮن ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ ،و زن ﺳﻔﯿﺪی ﺧﺎﻟﺺ را دﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺟﻤﺎع و ھﻤﺒﺴﺘﺮی ﺑﺎ او درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ج :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﻮن ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ده روز ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ
دو ﺷﺮط ﺟﻤﺎع و ھﻤﺒﺴﺘﺮی ﺑﺎ زن ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ :ﯾﮑﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ زن ﻏﺴﻞ ﮐﻨﺪ ١؛ و دﯾﮕﺮ آن
ﮐﻪ از ھﻨﮕﺎم ﻗﻄﻊ ﺷﺪن ﺧﻮن ﺣﯿﺾ ،وﻗﺖ ﯾﮏ ﻧﻤﺎز ﮐﺎﻣﻞ  ٢ﺑﮕﺬارد.
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﻮن ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ در ّ
ﻣﺪت ده روز ﻗﻄﻊ ﮔﺮدﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﭘﯿﺶ از آن
ﮐﻪ زن ﻏﺴﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺟﻤﺎع و ھﻤﺒﺴﺘﺮی ﺑﺎ او درﺳﺖ اﺳﺖ.
ُ
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻣﯿﺎن دو ﺧﻮن ﺣﯿﺾ ]در اﯾﺎم ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ[ ،ﻃﮫﺮ و ﭘﺎﮐﯽ واﻗﻊ ﺷﻮد،
ُ
ﺧﻮن ﺣﯿﺾ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،در ﺣﮑﻢ
در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ آن ﭘﺎﮐﯽ و ﻃﮫﺮی ﮐﻪ در وﺳﻂ در ِ
ﺣﯿﺾ و ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ در ﺣﮑﻢ ﭘﺎﮐﯽ؟ )ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﻣﺪت
ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪ ،ﺧﻮن ﻋﺎدت ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪ را ﺑﺒﯿﻨﺪ و در اﯾﻦ َﺑﯿﻦ ،ﻣﺪﺗﯽ ﺧﻮن ﻗﻄﻊ ﺷﻮد؛ آﯾﺎ اﯾﻦ ﭼﻨﺪ
ُ
روزی ﮐﻪ ﺧﻮن ﻗﻄﻊ ﺷﺪه ،ﺟﺰو ﺣﯿﺾ و ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ﯾﺎ ﺟﺰو ﻃﮫﺮ و ﭘﺎﮐﯽ؟(
ُ
ﺧﻮن ﺣﯿﺾ )در اﯾﺎم ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ( واﻗﻊ ﻣﯽﮔﺮدد،
دو
ﺎن
ﯿ
ﻣ
در
ﻪ
ﮐ
ی
ﮫﺮ
ﻃ
ج :ﭘﺎﮐﯽ و
ِ
ﺧﻮن ﺟﺎری را دارد و ﺑﺮ آن ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﺟﺎری ﻣﯽﺷﻮد.
ﺣﮑﻢ
ِ
ﺣﺪاﻗﻞ و ّ
س :آﯾﺎ ﺑﺮای ُﻃﮫﺮ و ﭘﺎﮐﯽ زن ،وﻗﺖ ﻣﻌﯿﻦ و ﻣﺸﺨﺼﯽ  -ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ّ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ
آن  -وﺟﻮد دارد؟
ّ ُ
ّ
ج :ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺪت ﻃﮫﺮ و ﭘﺎﮐﯽ ،ﭘﺎﻧﺰده روز اﺳﺖ) .ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﺧﻮن ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ در ﻣﺪت ده
روز ﻗﻄﻊ ﺷﺪ ،و ﺳﭙﺲ ﭘﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺖ ﭘﺎﻧﺰده روز ،دوﺑﺎره ﺧﻮن را دﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت آن
ّ ُ
ﻣﺪت ﻃﮫﺮ و ﭘﺎﮐﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ(.
ﺧﻮن ،ﺧﻮن ﺣﯿﺾ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا ھﻨﻮز
ّ
 -١اﯾﻦ ﺣﮑﻢ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮن ﺣﯿﺾ در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ده روز ﮐﻞ اﯾﺎم ﻋﺎدﺗﺶ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد؛
وﻟﯽ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﻮن ﺣﯿﺾ در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻤﺘﺮ از اﯾﺎم ﻋﺎدﺗﺶ ﻗﻄﻊ ﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺟﻤﺎع و
ھﻤﺒﺴﺘﺮی ﺑﺎ او درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﮔﺮ ﭼﻪ ﻏﺴﻞ ھﻢ ﺑﮑﻨﺪ ﺗﺎ آن ﮔﺎه ﮐﻪ اﯾﺎم ﻋﺎدﺗﺶ ﺳﭙﺮی ﺷﻮد؛ ﭼﺮا
ً
ﮐﻪ در اﯾﺎم ﻋﺎدت ،ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن دوﺑﺎره ﺷﺮوع ﻣﯽﮔﺮدد؛ از اﯾﻦ رو ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ﻣﺮاﻋﺎت اﺣﺘﯿﺎط،
ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﻧﺐ اﺟﺘﻨﺎب را ﻟﺤﺎظ ﮐﺮد) .ھﺪاﯾﻪ(.
 -٢ﻋﺒﺎرت »ﻧﻤﺎز ﮐﺎﻣﻞ« اﺣﺘﺮاز از ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮن ﺣﯿﺾ در وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻧﺎﻗﺼﯽ ھﻤﭽﻮن ﻧﻤﺎز
ﭼﺎﺷﺖ ﯾﺎ ﻋﯿﺪ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺟﻤﺎع ﺗﺎ آن ﮔﺎه ﺑﺎ زن درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﺎ ﻏﺴﻞ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ
وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ ﺑﺮ او ﺑﮕﺬرد .و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »اﻟﺠﻮھﺮة اﻟﻨﯿﺮة« ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﮐﺘﺎب ﻃﻬﺎرت
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ُ
ﻣﺪت ُﻃﮫﺮ و ﭘﺎﮐﯽّ ،
ﺣﺪا ﮐﺜﺮ ّ
و ﺑﺮای ّ
ﺣﺪی وﺟﻮد ﻧﺪارد) .از اﯾﻦ رو اﮔﺮ ﻃﮫﺮ زﻧﯽ،
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ و در اﯾﻦ ّ
ﻣﺪت ﺧﻮﻧﯽ را ﻧﺒﯿﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
دوﺑﺎره ﺧﻮن ﺣﯿﺾ را ﻧﺒﯿﻨﺪ ،ﻃﺎھﺮ و ﭘﺎک ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ(.
س» :ﻧﻔﺎس« ﭼﯿﺴﺖ؟
ّ
ج» :ﻧﻔﺎس« :ﺧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮزﻧﺪ از رﺣﻢ زن ﺟﺎری ﻣﯽﺷﻮد.
سّ :
ﻣﺪت »ﻧﻔﺎس« را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ؟
ﺣﺪاﻗﻞ آنّ ،
ﻣﺪت ﻧﻔﺎس ،ﭼﮫﻞ روز اﺳﺖ و ﺑﺮای ّ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ّ
جّ :
ﺣﺪی وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ّ
س :ھﺮ ﮔﺎه زن دﭼﺎر ﻧﻔﺎس ﺷﻮد ،ﭼﻪ اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺑﺪو ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
ج :ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﻔﺎس ،ﺑﻪ ﺳﺎن اﺣﮑﺎم ﺣﯿﺾ اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ رو »ﻧﻔﺎس« ،زن را از
ﻧﻤﺎزﮔﺰاردن ،روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ،ﺟﻤﺎع ﮐﺮدن ﺑﺎ او ،وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ،ﻃﻮاف ﺧﺎﻧﻪی ﮐﻌﺒﻪ،
ﺗﻼوت ﻗﺮآن و ﻟﻤﺲ آن  -ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﻏﻼﻓﯽ ﮐﻠﻔﺖ و ﺿﺨﯿﻢ  -ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ و ﭘﺲ از ﭘﺎک
ﺷﺪن از ﻧﻔﺎس ،روزهی آن روزھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺪت ﻧﻔﺎس ﺗﺮک ﺷﺪهاﻧﺪ را ﻗﻀﺎ ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ
ﻗﻀﺎی ﻧﻤﺎزھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺪت ﻧﻔﺎس ﺗﺮک ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺑﺮ او ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ؛ ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ
در اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﯿﺾ ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ.
ّ
ﻧﻔﺎس زن
ﺷﺮوع
ﺻﻮرت،
ﻦ
ﯾ
ا
در
ﺪ،
ﯾ
ﮔﺮد
ﺪ
ﻣﺘﻮﻟ
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﯾﮏ ﺷﮑﻢ ،دو ّﺑﭽﻪ
ِ
ّ
از ﺗﻮﻟﺪ ﮐﺪام ﺑﭽﻪ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
ّ
ج :اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺮوع ﻧﻔﺎس ،از ﺗﻮﻟﺪ
ﺑﭽﻪی ّاوﻟﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ وﻟﯽ اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ  /و اﻣﺎم زﻓﺮ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪهاﻧﺪ
ّ
ﺗﻮﻟﺪ ﺑﭽﻪی ّ
دوﻣﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد.
ﮐﻪ ﻧﻔﺎس از
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﮑﻢ زن ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﭽﻪ را از آن ﺑﯿﺮون آوردﻧﺪ ،آﯾﺎ زن در اﯾﻦ
ﺻﻮرت دﭼﺎر ﻧﻔﺎس ﺷﺪه و اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﻔﺎس ﺑﺮ او ﺑﻪ اﺟﺮا درﻣﯽآﯾﺪ؟
ج :اﮔﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮن از رﺣﻢ زن ﺟﺎری ﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت وی دﭼﺎر ﻧﻔﺎس
ﮔﺮدﯾﺪه و اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﻔﺎس ﺑﺮ او ﺟﺎری ﻣﯽﺷﻮد؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از رﺣﻤﺶ ﺧﻮن
ﺟﺎری ﻧﺸﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺎﻧﻨﺪ زﺧﻢھﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺪن ،ﺣﮑﻢ زﺧﻢ را ﻣﯽﮔﯿﺮد .١
س :اﮔﺮ زﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻓﺮزﻧﺪی را ﻣﺘﻮﻟﺪ ﮐﺮد و از رﺣﻤﺶ ﺧﻮﻧﯽ ﺟﺎری ﻧﺸﺪ،
ّ
آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ ﻧﻔﺎس ﺑﺪو ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
 -١ر.ک :اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ )(۲۲۹/۱
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ّ
ج :آری؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ ﻧﻔﺎس ﺑﺪو ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ از اﯾﻦ رو ﻏﺴﻞ ﺑﺮ او واﺟﺐ
ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﺪون ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ درﻧﮓ و ﻣﮑﺜﯽ ﺑﺎﯾﺪ روزهی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﮕﯿﺮد و ﻧﻤﺎزش را
ﺑﮕﺰارد .١
س :اﮔﺮ زﻧﯽ ﺟﻨﯿﻦ ﺧﻮﯾﺶ را ﮐﻮرﺗﺎژ )ﺳﻘﻂ( ﮐﻨﺪ ،آﯾﺎ ﺣﮑﻢ ﻧﻔﺎس ﺑﺮ او ﺟﺎری
ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :آری؛ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﻨﯿﻦ زﻧﯽ ﮐﻮرﺗﺎژ ﺷﻮد و ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﻀﺎی آن ﺟﻨﯿﻦ ﮐﻮرﺗﺎژ
ِ
ﺷﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ :دﺳﺖ ،ﯾﺎ ﭘﺎی ،ﯾﺎ اﻧﮕﺸﺖ ،ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻦ و ﯾﺎ ﻣﻮی ،ﻇﺎھﺮ و آﺷﮑﺎر ﮔﺮدد ،در اﯾﻦ
ّ
ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ ﻧﻔﺎس ﺑﻪ زن ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭼﯿﺰی از اﻋﻀﺎی آن ﺟﻨﯿﻦ
ِ
ﮐﻮرﺗﺎژ ﺷﺪه ،آﺷﮑﺎر و ﻇﺎھﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ آن ﺑﻪ ﺳﺎن ﺣﮑﻢ ﺧﻮﻧﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ از رﺣﻢ زن ﺟﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﭘﺲ اﮔﺮ ﺳﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ و ﭘﯿﺶ از آن ﻧﯿﺰ
ُ
ﻃﮫﺮی ﮐﺎﻣﻞ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺧﻮن ﺣﯿﺾ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ؛ و در ﻏﯿﺮ
آن ،ﺧﻮن اﺳﺘﺤﺎﺿﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .٢
ُ
س :ﻧﻈﺮﺗﺎن در ﻣﻮرد ﭘﺎﮐﯽ و ﻃﮫﺮی ﮐﻪ در ﺧﻼل روزھﺎی ﻧﻔﺎس ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ
ﭼﯿﺴﺖ؟
ُ
ج :ﭘﺎﮐﯽ و ﻃﮫﺮی ﮐﻪ در ﺧﻼل روزھﺎی ﻧﻔﺎس ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ،در ﺣﮑﻢ ﻧﻔﺎس اﺳﺖ
و اﺣﮑﺎم ﻧﻔﺎس ﺑﺮ آن ﺟﺎری ﻣﯽﮔﺮدد.
س» :اﺳﺘﺤﺎﺿﻪ« ﭼﯿﺴﺖ؟
ج» :اﺳﺘﺤﺎﺿﻪ« دارای ﺻﻮرتھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 -۱اﮔﺮ زﻧﯽ ﺧﻮن دﯾﺪ و اﯾﻦ ﺧﻮن در ّ
ﻣﺪت ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻪ روز ﻗﻄﻊ ﺷﺪ ،در اﯾﻦ
ﺻﻮرت آن زن ﻣﺴﺘﺤﺎﺿﻪ اﺳﺖ.
 -۲اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن از اﯾﺎم ﻋﺎدت زن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ ،و از ده روز ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻮد،
آن اﯾﺎم اﺿﺎﻓﻪ از ﻋﺎدت ،اﺳﺘﺤﺎﺿﻪ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ اﯾﺎم ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻋﺎدت ،ﺟﺰو اﺳﺘﺤﺎﺿﻪ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ.
 -۳اﮔﺮ زﻧﯽ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺧﻮن دﯾﺪ؛ و اﯾﻦ ﺧﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ده روز ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ،
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ده روز ﺟﺰو اﯾﺎم ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ و ﺣﯿﺾ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﻘﯿﻪی اﯾﺎم،
 -١ر.ک :اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ )(۲۲۹/۱
 -٢ر.ک :در اﻟﻤﺨﺘﺎر.
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اﺳﺘﺤﺎﺿﻪ اﺳﺖ؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از رﺣﻢ دﺧﺘﺮ ﺧﺎﻧﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ّاوﻟﯿﻦ ﺑﺎر دﭼﺎر ﺣﯿﺾ
ﮔﺮدﯾﺪه ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﺧﻮن ﺗﺮاوش ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺣﯿﺾ وی در ھﺮ ﻣﺎه ،ده روز
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻘﯿﻪی روزھﺎ ،اﺳﺘﺤﺎﺿﻪ اﺳﺖ.
زن ﺑﺎردار در روزھﺎی ﺑﺎرداریاش ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،ﺧﻮن اﺳﺘﺤﺎﺿﻪ اﺳﺖ.
 -۴ﺧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ِ
زن ﺑﺎردار ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم وﻻدت ﺑﭽﻪ ،و ﭘﯿﺶ از ﺑﯿﺮون ﺷﺪن آن ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ،
 -۵ﺧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ِ
ﺧﻮن اﺳﺘﺤﺎﺿﻪ اﺳﺖ.
 -۶اﮔﺮ ﺑﺮای زﻧﯽ در ﻧﻔﺎس ،ﻋﺎدﺗﯽ ﻣﻌﺮوف و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،و ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد
ﺧﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭼﮫﻞ روز ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ﻋﺎدﺗﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه،
ﺟﺰو اﺳﺘﺤﺎﺿﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ.
 -۷اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زﻧﯽ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻓﺮزﻧﺪ زاﯾﯿﺪ و ﺧﻮﻧﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭼﮫﻞ روز
ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﮫﻞ روز ﻧﻔﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻘﯿﻪی روزھﺎ اﺳﺘﺤﺎﺿﻪ
اﺳﺖ.
 -۸اﮔﺮ ﺟﻨﯿﻦ زﻧﯽ ﮐﻮرﺗﺎژ ﺷﺪ و ﭼﯿﺰی از اﻋﻀﺎی آن ﺟﻨﯿﻦ ﮐﻮرﺗﺎژ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﻇﺎھﺮ و
آﺷﮑﺎر ﻧﮕﺮدﯾﺪ ،و ﺧﻮن زن ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت آن
ﺧﻮن ،ﺧﻮن اﺳﺘﺤﺎﺿﻪ اﺳﺖ.
ّ
س :ﭼﻪ اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺑﻪ زن ﻣﺴﺘﺤﺎﺿﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
ج :ﺣﮑﻢ زن ﻣﺴﺘﺤﺎﺿﻪ ﺑﻪ ﺳﺎن ﺣﮑﻢ زن ﻃﺎھﺮ و ﭘﺎک اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ رو ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺮآن
را ﺗﻼوت ﮐﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ داﺧﻞ ﺷﻮد؛ روزهی ﻓﺮض و ﻧﻔﻞ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﮕﯿﺮد؛ و ھﻤﺴﺮش
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ او ﺟﻤﺎع و ھﻤﺒﺴﺘﺮی ﮐﻨﺪ؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﻮن اﺳﺘﺤﺎﺿﻪ ،در ھﻤﻪ وﻗﺖ
ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺖ در اﯾﻦ ﺻﻮرت وی در ﺣﮑﻢ ﺷﺨﺺ »ﻣﻌﺬور« اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ رو ﺑﺎﯾﺪ در وﻗﺖ
ھﺮ ﻧﻤﺎز وﺿﻮ ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﺎ آن وﺿﻮ ھﺮ اﻧﺪازه ﻧﻤﺎز ﻓﺮض و ﻧﻔﻞ را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ؛ و ﺑﺎ
ﺧﺎرج ﺷﺪن وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ،وﺿﻮﯾﺶ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
زن ﻣﺴﺘﺤﺎﺿﻪ وﺿﻮ ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﺮاﯾﺶ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﮕﺰارد ،ﺧﺎﻧﻪی
و ھﺮ ﮔﺎه ﮐﻪ ِ
ﮐﻌﺒﻪ را ﻃﻮاف ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻗﺮآن را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﺪ.
اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﺬور

س :ﺗﮑﻠﯿﻒ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺮای وﺿﻮ و ﻧﻤﺎز ﭼﯿﺴﺖ:
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری »اﭘﯿﺴﺘﺎﮐﺴﯽ« ﻣﺒﺘﻼ اﺳﺖ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﯿﻨﯽاش ﺧﻮن رﯾﺰی دارد؛
ﻓﺮدی ﮐﻪ زﺧﻢ ﻻﻋﻼج دارد و ھﯿﭻ ﮔﺎه ﺑﮫﺒﻮد ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ؛ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری »ﺳﻠﺴﻞ
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری

اﻟﺒﻮل« ﻣﺒﺘﻼ اﺳﺖ و در ﮐﻨﺘﺮل ادرار ﻧﺎﺗﻮان اﺳﺖ؛ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮدن ﺑﺎد ﺷﮑﻢ
ﻧﺎﺗﻮان اﺳﺖ؟
ج :اﯾﻦ اﻓﺮاد در وﻗﺖ ھﺮ ﻧﻤﺎز وﺿﻮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎ آن وﺿﻮ ،ھﺮ اﻧﺪازه ﻧﻤﺎز ﻓﺮض و ﻧﻔﻞ را ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﮕﺰارﻧﺪ؛ و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻋﺬرھﺎ ،وﺿﻮی آنھﺎ ﺗﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪن وﻗﺖ ﻧﻤﯽﺷﮑﻨﺪ و
ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺳﺖ؛ و ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﺧﺎرج ﺷﺪ ،وﺿﻮی آنھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﻣﻌﺬور ،ﭘﯿﺶ از ﺧﺎرج ﺷﺪن وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ،ﺷﮑﻨﻨﺪهای از
دﯾﮕﺮ ﺷﮑﻨﻨﺪهھﺎی وﺿﻮ  -ﻏﯿﺮ از آن ﻋﺬری ﮐﻪ ﺑﺪان ﻣﺒﺘﻼ اﺳﺖ  -ﭘﯿﺶ آﯾﺪ ،آﯾﺎ در اﯾﻦ
ﺻﻮرت وﺿﻮﯾﺶ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن ﺷﮑﻨﻨﺪه ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺷﻮد؟
ج :آری؛ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ وﺿﻮﯾﺶ ﺑﻪ ذرﯾﻌﻪی آن ﺷﮑﻨﻨﺪه ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺜﺎل :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری »اﭘﯿﺴﺘﺎﮐﺴﯽ« ﻣﺒﺘﻼ اﺳﺖ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﯿﻨﯽاش ﺧﻮن رﯾﺰی
دارد وﺿﻮ ﺑﮕﯿﺮد ،و ﭘﺲ از آن ادرار ﮐﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ ادرار ﮐﺮدن وﺿﻮﯾﺶ ﺑﺎﻃﻞ
وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ،اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪارد.
ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻮﯾﯽ ﺗﺎ آﺧﺮ ِ
ﭘﻠﯿﺪیﻫﺎ و ﻧﺠﺎﺳﺖﻫﺎ و ﻃﺮﯾﻘﻪی ﭘﺎﮐﺴﺎزی آن ﻫﺎ

س :ﻧﺠﺎﺳﺖ ﺑﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع اﺳﺖ؟
ج :ﻧﺠﺎﺳﺖ دو ﻧﻮع اﺳﺖ» :ﻧﺠﺎﺳﺖ ﻏﻠﯿﻈﻪ« و »ﻧﺠﺎﺳﺖ ﺧﻔﯿﻔﻪ«.
»ﻧﺠﺎﺳﺖ ﻏﻠﯿﻈﻪ« :ﺑﻪ ﻧﺠﺎﺳﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ از ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺧﺎرج ﺷﻮد ،ﻏﺴﻞ
ﯾﺎ وﺿﻮ را ﺑﺮ اﻧﺴﺎن واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻣﺪﻓﻮع؛ ادرار؛ َﻣﻨﯽ؛ َﻣﺬی؛ َودی؛ ﭼﺮک؛
زردآب؛ اﺳﺘﻔﺮاغ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﭘﺮی دھﺎن.
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻮا رد ﻧﯿﺰ از زﻣﺮهی ﻧﺠﺎﺳﺖھﺎی ﻏﻠﯿﻈﻪ ھﺴﺘﻨﺪ :ﺧﻮن ﺣﯿﺾ؛ ﺧﻮن
ﻧﻔﺎس؛ ﺧﻮن اﺳﺘﺤﺎﺿﻪ؛ ادرار ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ و دﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪی ﮐﻮﭼﮏ  -ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻏﺬا
ﻮان ﺧﻮد ﻣﺮده؛ ﭼﺮﺑﯽ و روﻏﻦ
ﺑﺨﻮرﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﺨﻮرﻧﺪ  -؛ ﺷﺮاب؛ ﺧﻮن ﺟﺎری؛ ﮔﻮﺷﺖ ﺣﯿ ِ
ﻮان ﺧﻮد ﻣﺮده؛ ادرار ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺘﺸﺎن ﺧﻮرده
ﺣﯿﻮان ﺧﻮد ﻣﺮده؛ ﭘﻮﺳﺖ ﺣﯿ ِ
ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ ﺳﺮﮔﯿﻦ؛ ﺗﭙﺎﻟﻪی ﮔﺎو؛ ﻣﺪﻓﻮع ﺳﮓ؛ ﻣﺪﻓﻮع ﻣﺮغ؛ ﻣﺪﻓﻮع ﻣﺮﻏﺎﺑﯽ؛ ﻣﺪﻓﻮع ﻏﺎز؛
ﻣﺪﻓﻮع ﺣﯿﻮاﻧﺎت درﻧﺪه؛ و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦھﺎ از زﻣﺮهی »ﻧﺠﺎﺳﺖ ﻏﻠﯿﻈﻪ« ھﺴﺘﻨﺪ .و ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ
ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﺟﺰای ﺧﻮک ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪی ﻧﺠﺎﺳﺖ ﻏﻠﯿﻈﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
و اﻣﺎ »ﻧﺠﺎﺳﺖ ﺧﻔﯿﻔﻪ«؛ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ادرار ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺘﺸﺎن ﺧﻮرده
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ُ
ﻣﯽﺷﻮد؛ ادرار اﺳﺐ؛ و ﻓﻀﻠﻪی ﭘﺮﻧﺪهھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺘﺸﺎن ﺧﻮرده ﻧﻤﯽﺷﻮد .١
س :در ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن »ﻧﺠﺎﺳﺖ ﻏﻠﯿﻈﻪ« و »ﻧﺠﺎﺳﺖ ﺧﻔﯿﻔﻪ« ﻇﺎھﺮ و ھﻮﯾﺪا
ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن »ﻧﺠﺎﺳﺖ ﻏﻠﯿﻈﻪ« و »ﻧﺠﺎﺳﺖ ﺧﻔﯿﻔﻪ« ،در درﺳﺖ ﺑﻮدن ﻧﻤﺎز ﺑﺎ آن
ھﺎ ،ﻇﺎھﺮ و آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮔﺮدد .اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﻏﻠﯿﻈﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﯾﮏ
درھﻢ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ از آن ،در ﻟﺒﺎس ﯾﺎ ﺑﺪن ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺑﺮﺳﺪ ،ﻧﻤﺎز وی ،ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺮاھﺖ درﺳﺖ
اﺳﺖ؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻟﺒﺎس ﻧﻤﺎزﮔﺰار ،ﻧﺠﺎﺳﺖ ﺧﻔﯿﻔﻪ ﺑﺮﺳﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ ﻧﺠﺎﺳﺖ
ﺧﻔﯿﻔﻪ ،ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم ﻟﺒﺎس را درﺑﺮ ﻧﮕﯿﺮد ،ﻧﻤﺎز ﺑﺎ آن ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ.
و ھﺮﮔﺎه ﻧﺠﺎﺳﺖ ﻏﻠﯿﻈﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ درھﻢ ﺷﺪ ،ﯾﺎ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﺧﻔﯿﻔﻪ ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم ﺟﺎﻣﻪ
را درﺑﺮﮔﺮﻓﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻧﻤﺎز ﺑﺎ آنھﺎ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
س :ھﺮ ﮔﺎه ﺑﻪ ﺑﺪن ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻪی اﻧﺴﺎن ،ﻧﺠﺎﺳﺘﯽ رﺳﯿﺪ ،ﻃﺮﯾﻘﻪی ﭘﺎﮐﺴﺎزی آن ﭼﮕﻮﻧﻪ
اﺳﺖ؟
ج :ﻧﺠﺎﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺪن ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻪی اﻧﺴﺎن ﻣﯽرﺳﺪ ،ﯾﺎ » َﻣﺮﺋﯽ« )دﯾﺪه ﺷﺪه( اﺳﺖ ،ﯾﺎ
»ﻏﯿﺮﻣﺮﺋﯽ« )ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ دﯾﺪن(؛ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ،ﻣﺮﺋﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﯿﻮهی ﭘﺎﮐﺴﺎزی آن از ﻟﺒﺎس ﯾﺎ
آب ﭘﺎک ،ﯾﺎ ھﺮ ﻣﺎﯾ ِﻊ ﭘﺎک ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺳﺮﮐﻪ و ﮔﻼب،
ﺑﺪن اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﻦ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﺑﺎ ِ
ﺷﺴﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻋﯿﻦ ﻧﺠﺎﺳﺖ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ و زاﯾﻞ ﮔﺮدد.
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﻏﯿﺮﻣﺮﺋﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :ادرار و آب ﻧﺠﺲ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﺷﯿﻮهی ﭘﺎﮐﺴﺎزی آن از ﺑﺪن و ﻟﺒﺎس ،اﯾﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻧﺠﺎﺳﺖ را ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﺑﺸﻮﯾﺪ
ﺗﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﮔﻤﺎن وی ﺑﺮ آن ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺠﺎﺳﺖ از ﻟﺒﺎس و ﺑﺪن ﭘﺎک ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﺠﺎﺳﺖ ﻣﺮﺋﯽ) ،ﺑﺎ ﺷﺴﺘﻦ( از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ ،وﻟﯽ اﺛﺮ آن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،در اﯾﻦ
س :ھﺮ ﮔﺎه
ِ
ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﺴﺘﺸﻮ از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ و زاﺋﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪن اﺛﺮش  -ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻧﮓ و ﺑﻮی ﮐﻪ زاﺋﻞ ﻧﻤﻮدن آنھﺎ دﺷﻮار و ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ اﺳﺖ -
زﯾﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ.
س :آﯾﺎ ﺑﺮای ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﻧﺠﺎﺳﺖھﺎ ،ﺷﯿﻮهھﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد؟

 -١در ﻧﺰد اﺣﻨﺎف ،ﻓﻀﻠﻪی ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺘﺸﺎن ﺧﻮرده ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﮐﺒﻮﺗﺮ و ﮔﻨﺠﺸﮏ ،ﭘﺎک و
ﻃﺎھﺮ اﺳﺖ.
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری

ج :آری؛ ﺑﺮای ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﻧﺠﺎﺳﺖ ،ﺷﯿﻮهھﺎ و ﻃﺮﯾﻘﻪھﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻓﻘﮫﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ آنھﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ؛ و ھﻢ اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آن ﺷﯿﻮهھﺎ
اﺷﺎره ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﻧﺠﺎﺳﺖ ﺟﺮم
 -۱اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻮزهای ﻧﺠﺎﺳﺘﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ دارای ﺟﺮم و ﺣﺠﻢ اﺳﺖ؛ و اﯾﻦ
ِ
دار ﺧﺸﮏ ﮔﺮدﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ ﻓﺮد ﻧﻤﺎزﮔﺰار آن ﻣﻮزه را ﻃﻮری ﺑﺮ زﻣﯿﻦ
ﺑﮑﺸﺪ ﮐﻪ ﻧﺠﺎﺳﺖ از آن زاﺋﻞ ﮔﺮدد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎزﮔﺰاردن ﺑﺎ آن ﻣﻮزه ﺟﺎﯾﺰ
اﺳﺖ.
 -۲اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻟﺒﺎس اﻧﺴﺎن ،آب ﻣﻨﯽ رﺳﯿﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﯾﺎ آب ﻣﻨﯽ ﺗﺮ و ﺗﺎزه
اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺑﺮ ﻟﺒﺎس ﺧﺸﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آب ﻣﻨﯽ ﺗﺮ و ﺗﺎزه ﺑﻮد ،در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺷﺴﺘﻦ ﭘﺎک ﻣﯽﮔﺮدد؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آب ﻣﻨﯽ ﺑﺮ ﻟﺒﺎس ﺧﺸﮏ
َ
ﺷﺪه ﺑﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺎﻟﯿﺪن و ﺳﺎﯾﯿﺪن آن ]ﻓﺮک[ ،ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آن ﮐﻪ ﺑﻪ ادرار آﻣﯿﺨﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ .١
 -۳اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ آﯾﯿﻨﻪ و ﺷﻤﺸﯿﺮ ،ﻧﺠﺎﺳﺘﯽ رﺳﯿﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺎک ﮐﺮدن و از
ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ آنھﺎ از روی آﯾﯿﻨﻪ و ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 -۴اﮔﺮ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﺠﺎﺳﺘﯽ رﺳﯿﺪ ،و آن ﻧﺠﺎﺳﺖ ﺧﺸﮏ ﺷﺪ و اﺛﺮش ﻧﯿﺰ از ﻣﯿﺎن رﻓﺖ؛
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻧﻤﺎزﮔﺰاردن در آن ﺟﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺗﯿ ّﻤﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ از آن ﺟﺎ
ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زﻣﯿﻦ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪ و ﻧﺠﺎﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺷﺴﺘﺸﻮ زاﺋﻞ
ﮔﺮدﯾﺪ و از ﻣﯿﺎن رﻓﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ھﻢ ﻧﻤﺎز ﮔﺰاردن و ھﻢ ﺗﯿ ّﻤﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ از آن،
ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ.
 -۵اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ،ﭘﻮﺳﺘﯽّ ،
دﺑﺎﻏﯽ و ﭘﻮﺳﺖ ﭘﯿﺮاﯾﯽ ﺷﻮد ،آن ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎ دﺑﺎﻏﺖ و ﭘﻮﺳﺖ
ﭘﯿﺮاﯾﯽ ﭘﺎک ﻣﯽﮔﺮدد و ﻧﻤﺎز ﮔﺰاردن ﺑﺮ آن ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد؛ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻇﺮﻓﯽ ﮐﻪ
از ﭘﻮﺳﺖ ّ
دﺑﺎﻏﯽ ﺷﺪه ،ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،وﺿﻮ ﺳﺘﺎﻧﺪن از آن درﺳﺖ اﺳﺖ.
ِ
ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮک ،ھﯿﭻ وﻗﺖ ﭘﺎک ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ )ﻧﻪ ﺑﺎ دﺑﺎﻏﺖ و ﭘﻮﺳﺖ
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ
ِ
ﭘﯿﺮاﯾﯽ و ﻧﻪ ﺑﺎ ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ(؛ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺟﮫﺖ اﺣﺘﺮام و
ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ آن ،درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.

 -١در »ﻣﺤﯿﻂ اﻟﺴﺮﺧﺴﯽ« ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﺮ آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻣﺮد ﺑﺎ ادرار ﻧﺠﺲ ﺷﺪه
َ
ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻨﯽ ﺑﺎ ﻓﺮک )ﻣﺎﻟﯿﺪن و ﺳﺎﯾﯿﺪن( ﭘﺎک ﻧﻤﯽﮔﺮدد) .ﻓﺘﺎوی ھﻨﺪﯾﻪ .(۴۴/۱

ﮐﺘﺎب ﻃﻬﺎرت
اﺳﺘﻨﺠﺎء )اﺟﺎﺑﺖ ﻣﺰاج(
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س :ﺣﮑﻢ اﺳﺘﻨﺠﺎء و اﺟﺎﺑﺖ ﻣﺰاج ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :اﺳﺘﻨﺠﺎء زدنّ ،
ﺳﻨﺖ اﺳﺖ؛ و در اﺳﺘﻨﺠﺎء ﻣﯽﺗﻮان از ﺳﻨﮓ ،ﮐﻠﻮخ و آن ﭼﻪ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن دو اﺳﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد؛ و ﻓﺮد اﺳﺘﻨﺠﺎء زﻧﻨﺪه ،ﻣﮑﺎن اﺳﺘﻨﺠﺎء را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
اﻧﺪازهای )ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ،ﮐﻠﻮخ و آب( ﺑﻤﺎﻟﺪ ،ﺗﺎ ﺧﻮب ﭘﺎک و ﺗﻤﯿﺰ ﮔﺮدد؛ و اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺳﻨﮓ ﯾﺎ
ﮐﻠﻮخ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺎق ،ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ وﻟﯽ واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ؛ و ﺷﺴﺘﻦ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻨﺠﺎء ﺑﺎ آب
اﻓﻀﻞ و ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ.
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﺠﺎﺳﺖ از ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺎرج ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺗﺠﺎوز ﮐﺮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت،
اﺳﺘﻨﺘﺠﺎء زدن ﺑﺎ ﺳﻨﮓ و ﻏﯿﺮ آن ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل آب ﯾﺎ ھﺮ ﻣﺎﯾﻌﯽ دﯾﮕﺮ،
واﺟﺐ اﺳﺖ.
س :ﺑﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ،اﺳﺘﻨﺠﺎء زدن ﻣﻤﻨﻮع و ﻗﺪﻏﻦ اﺳﺖ؟
ج :اﺳﺘﻨﺠﺎء زدن ﺑﺎ اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ ،ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
اﺳﺘﻨﺠﺎء زدن ﺑﺎ دﺳﺖ راﺳﺖ؛ اﺳﺘﻨﺠﺎء زدن ﺑﺎ اﺳﺘﺨﻮان؛ اﺳﺘﻨﺠﺎء زدن ﺑﺎ ﺳﺮﮔﯿﻦ و
ﺗﭙﺎﻟﻪ؛ اﺳﺘﻨﺠﺎء زدن ﺑﺎ ﺧﻮراﮐﯽ؛ و اﺳﺘﻨﺠﺎء زدن ﺑﺎ اﺷﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺮام و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ
اﻧﺪ.
س :ﺣﮑﻢ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺷﮫﺮ و آﺑﺎدی ﯾﺎ ﺻﺤﺮا و ﺑﯿﺎﺑﺎن ،ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم اﺟﺎﺑﺖ ﻣﺰاج و
ﻗﻀﺎی ﺣﺎﺟﺖ ،رو ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﯾﺎ ﭘﺸﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم اﺟﺎﺑﺖ ﻣﺰاج و ﻗﻀﺎی ﺣﺎﺟﺖ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ رو ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﯾﺎ ﭘﺸﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﻧﻤﻮد؛ و
اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ھﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﮫﺮ و آﺑﺎدی ﻣﯽﺷﻮد و ھﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺻﺤﺮا و ﺑﯿﺎﺑﺎن؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،رو ﺑﻪ
ﻗﺒﻠﻪ ﯾﺎ ﭘﺸﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم اﺟﺎﺑﺖ ﻣﺰاج و ﻗﻀﺎی ﺣﺎﺟﺖ  -ھﻢ در ﺷﮫﺮ و
آﺑﺎدی ]ﺑﻨﯿﺎن[ و ھﻢ در ﺻﺤﺮا و ﺑﯿﺎﺑﺎن  -ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ.
س :در ﭼﻪ ﺟﺎھﺎﯾﯽ ادرار و ﻣﺪﻓﻮع ﻧﻤﻮدن ،ﻣﻤﻨﻮع و ﻗﺪﻏﻦ اﺳﺖ؟
ج :ادرار و ﻣﺪﻓﻮع ﻧﻤﻮدن در اﯾﻦ ﻣﮑﺎنھﺎ ،ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ :ادرار و ﻣﺪﻓﻮع ﮐﺮدن در آب؛
ادرار و ﻣﺪﻓﻮع ﻧﻤﻮدن در ﺳﺮ ﭼﺸﻤﻪھﺎ و آﺑﮕﯿﺮھﺎ و ﺗﺎﻻبھﺎ و ﺑﺮﮐﻪ ھﺎ؛ ادرار و ﻣﺪﻓﻮع
ﻧﻤﻮدن در زﯾﺮ درﺧﺖ ﻣﯿﻮه دار؛ ادرار و ﻣﺪﻓﻮع ﮐﺮدن در ﺳﺎﯾﻪای ﮐﻪ ﻣﺮدم از آن
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ و ادرار و ﻣﺪﻓﻮع ﻧﻤﻮدن در راه ﻣﺮدم.
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ادرار ﮐﺮدن در ﺟﮫﺖ وزش ﺑﺎد و در ﺳﻮراخ )ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﺣﺸﺮات(،
ِ
ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ؛ و ادرار ﻧﻤﻮدن در ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺴﺘﺎده ﻧﯿﺰ ،ﻣﻤﻨﻮع و ﻗﺪﻏﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﺘﺎب ﻧﻤﺎز

ﮐﺘﺎب ﻧﻤﺎز
س :ﺣﮑﻢ »ﻧﻤﺎز« در ﺷﺮع ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ،ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﻧﻤﺎز ،ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮﯾﻦ ،ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ارﮐﺎن و ﭘﺎﯾﻪھﺎی ﺷﺮع ﻣﻘﺪس
ّ
اﺳﻼم ﭘﺲ از ﮔﻮاھﯽ دادن ﺑﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺧﺪا و ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ج )ﻻ اﻟﻪ
اﻻ اﷲ ،ﳏﻤﺪ رﺳﻮل اﷲ( اﺳﺖ؛ و ﻧﻤﺎز ﺳﺘﻮن و ﭘﺎﯾﻪی اﺳﻼم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺰ و ﺟﻞ،

در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﺎرھﺎ ﺑﻪ ﮔﺰاردن آن ،ﻓﺮﻣﺎن داده اﺳﺖ.
ﻣﺮدان ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﻓﺮض اﺳﺖ؛ و ھﺮ ﮐﺲ
و ﻧﻤﺎز ،ﺑﺮ ھﺮ ﻓﺮد ﻋﺎﻗﻞ و ﺑﺎﻟﻎ از ﻣﯿﺎن زﻧﺎن و
ِ
ﻓﺮﺿﯿﺖ ﻧﻤﺎز را زﯾﺮ ﺳﺆال ﺑﺒﺮد و آن را اﻧﮑﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ ،از داﯾﺮهی اﺳﻼم ﺧﺎرج اﺳﺖ و
ّ
ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﺣﻘﮕﺮا ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
س :ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺴﻠﻤﺎن ،در ﭼﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﮔﺰاردن ﻧﻤﺎز ،ﻓﺮﻣﺎن داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟
ج :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﻼم ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ» :مﺮوا اوﻻد�ﻢ ﺑﺎلﺼﻼة وﻫﻢ اﺑﻨﺎء ﺳﺒﻊ

ﺳن� واﺮﺿ�ﻮﻫﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻫﻢ اﺑﻨﺎء ﻋﺮﺸ؛ وﻓﺮﻗﻮا ﺑيﻨﻬﻢ ﻲﻓ اﻟـﻤﻀﺎﺟﻊ« ١؛ »در ھﻔﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن را ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن ﻓﺮﻣﺎن دھﯿﺪ؛ و در ده ﺳﺎﻟﮕﯽ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺷﻤﺎ را
در ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز اﻃﺎﻋﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،آﻧﺎن را ﺑﺰﻧﯿﺪ و در ده ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺟﺎی ﺧﻮاﺑﺸﺎن را ﺟﺪا
ﮐﻨﯿﺪ«.
ّ
و در رواﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﭼﻨﯿﻦ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ» :ﻋﻠﻤﻮا الﺼﻲﺒ اﺑﻦ ﺳﺒﻊ ﺳن� واﺮﺿ�ﻮه
ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺑﻦ ﻋﺮﺸة« ٢؛ »در ھﻔﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻤﺎز را آﻣﻮزش دھﯿﺪ ،و در ده
ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ،آنھﺎ را ﺑﺰﻧﯿﺪ«.
و ﺑﺮ ﭘﺪر ﻻزم و ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﮔﺰاردن ﻧﻤﺎز ،ﻓﺮﻣﺎن
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دھﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :وأمر أهل ِ
]ﻃﻪ[۱۳۲ :؛ »ﺧﺎﻧﻮادهی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﮔﺰاردن ﻧﻤﺎز دﺳﺘﻮر ﺑﺪه )ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﺎﯾﻪی ﯾﺎد ﺧﺪا و
ﭘﺎﮐﯽ و ﺻﻔﺎی دل و ﺗﻘﻮﯾﺖ روح اﺳﺖ(؛ و ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﻗﺎﻣﻪی آن ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺑﺎش«.
 -١اﺑﻮداود؛ ﺑﺎب »ﻣﺘﯽ ﯾﺆﻣﺮ اﻟﻐﻼم ﺑﺎﻟﺼﻼة«.
 -٢ﺗﺮﻣﺬی؛ ﺑﺎب »ﻣﺎ ﺟﺎء ﻣﺘﯽ ﯾﺆﻣﺮ اﻟﺼﺒﯽ ﺑﺎﻟﺼﻼة«.

ﮐﺘﺎب ﻧﻤﺎز

٤٣

اوﻗﺎت ﻧﻤﺎز

ّاول و آﺧﺮ وﻗﺖ ﻧﻤﺎز؛ و اوﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن در آنھﺎ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ
س :در ﯾﮏ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ،ﮔﺰاردن ﭼﻨﺪ ﻧﻤﺎز ﻓﺮض اﺳﺖ؟
ّ
وﻗﺖ )ﻣﻌﯿﻦ و ﻣﺸﺨﺺ(،
ج :در ﯾﮏ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ،ﮔﺰاردن ﭘﻨﺞ ﻧﻤﺎز آن ھﻢ در ﭘﻨﺞ ِ
ﻓﺮض اﺳﺖ؛ و ﺑﺮای وﻗﺖ ھﺮ ﻧﻤﺎز ،ﺷﺮوع و ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اﺳﺖ) .ﯾﻌﻨﯽ وﻗﺖ ھﺮ ﻧﻤﺎز ،ھﻢ ّاوﻟﯽ
دارد و ھﻢ آﺧﺮی(.
سّ :اول و آﺧﺮ وﻗﺖھﺎی ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪی ﻧﻤﺎز را ﺑﯿﺎن دارﯾﺪ؟
جّ :اول و آﺧﺮ وﻗﺖھﺎی ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪی ﻧﻤﺎز ،ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ:
 -۱وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮّ :اول وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ ،ﭘﺲ از زوال ﺧﻮرﺷﯿﺪ )ﻣﺎﯾﻞ ﺷﺪن ﺧﻮرﺷﯿﺪ
از ﻣﯿﺎن آﺳﻤﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻏﺮب( اﺳﺖ؛ و در ﺗﻌﯿﯿﻦ آﺧﺮ وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ ،اﺧﺘﻼف
اﺳﺖ :اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ آﺧﺮ وﻗﺖ ﻇﮫﺮ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﺎﯾﻪی ھﺮ ﭼﯿﺰ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮدش ﺷﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺪون ﺳﺎﯾﻪی زوال ١ .و اﻣﺎم
اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎدﻧﺪ ﮐﻪ آﺧﺮ وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ،
ھﻨﮕﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﻪی ھﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺧﻮدش ﮔﺮدد؛ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺎﯾﻪی زوال.
 -۲وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮّ :اول وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ ،ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺘﻦ وﻗﺖ ﻇﮫﺮ  -در ﻧﺰد اﻣﺎم
اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﻪی ھﺮ ﭼﯿﺰ دو ﺑﺮاﺑﺮش ﺷﻮد؛ و در ﻧﺰد اﻣﺎم
اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  ، /ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﻪی ھﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ اﻧﺪازهی
ﺧﻮدش ﮔﺮدد  -اﺳﺖ؛ و آﺧﺮ وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ ،ﺗﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ
ﻏﺮوب ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
 -۳وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮبّ :اول وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب ،از ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد؛ و آﺧﺮ
َ َ
وﻗﺖ آن ﺗﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺷﻔﻖ« اﻓﻮل و ﻏﺮوب ﻧﮑﺮده و ﭘﻨﮫﺎن و ﻣﺨﻔﯽ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

 -١ﺳﺎﯾﻪی زوال ﺑﻪ ﺳﺎﯾﻪای ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در اﺛﻨﺎی اﺳﺘﻮای ﺧﻮرﺷﯿﺪ در ﻧﺼﻒ اﻟﻨﮫﺎر ﺑﻪ وﺟﻮد
ﻣﯽآﯾﺪ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »در اﻟﻤﺨﺘﺎر« ﮔﻮﯾﺪ :ﺳﺎﯾﻪی زوال ﺑﻪ ﺳﺎﯾﻪای ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﭘﯿﺶ از
زوال ﻇﺎھﺮ ﻣﯽﮔﺮدد و اﺧﺘﻼف زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن در ]ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن ﯾﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪن آن[ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد.
و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »ﻋﻤﺪة اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ« ﮔﻮﯾﺪ :ﺳﺎﯾﻪی زوال ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ﻣﻼﺑﺴﺖ و ﻧﺰدﯾﮑﯽاش ﺑﻪ زوال ،ﺑﺪان
ﻣﻀﺎف و ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺪان »ﻓﯽء اﻟﺰوال« ]ﺳﺎﯾﻪی زوال[ اﻃﻼق ﻣﯽﮔﺮدد.

٤٤

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری

 -۴وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎءّ :اول وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎء ،از ھﻨﮕﺎم ﭘﻨﮫﺎن ﺷﺪن ﺷﻔﻖ آﻏﺎز
ﻣﯽﮔﺮدد؛ و آﺧﺮ وﻗﺘﺶ ﺗﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ ﺻﺎدق )ﻓﺠﺮ ﺛﺎﻧﯽ( ﻃﻠﻮع
ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
 -۵وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢّ :اول وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ،از ھﻨﮕﺎم ﻃﻠﻮع ﺻﺒﺢ ﺻﺎدق )ﻓﺠﺮ ﺛﺎﻧﯽ(
آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد؛ و آﺧﺮ وﻗﺘﺶ ﺗﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻃﻠﻮع ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
َ َ
س» :ﺷﻔﻖ« ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺲ از ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻐﺮب ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯽ ،ﺳﺮﺧﯽای را در
ﮐﺮاﻧﻪی اﻓﻖ ﻣﺸﺎھﺪه ﺧﻮاھﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺣﺪود ﭼﮫﻞ دﻗﯿﻘﻪ ﯾﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،در اﻓﻖ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ؛ و اﯾﻦ ﺳﺮﺧﯽ ﭘﺲ از ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،آرام آرام و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﮐﺎھﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ
و از ﺳﺮﺧﯽ آن ،ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آن ﺳﺮﺧﯽ از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن
َ َ
ﺳﻔﯿﺪیای در ﮐﺮاﻧﻪی اﻓﻖ ﻇﺎھﺮ و ھﻮﯾﺪا ﻣﯽﮔﺮدد؛ و واژهی »ﺷﻔﻖ« ،ھﻢ ﺑﻪ آن
»ﺳﺮﺧﯽ ﭘﺲ از ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ« اﻃﻼق ﻣﯽﮔﺮدد و ھﻢ ﺑﻪ آن »ﺳﻔﯿﺪیای ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﺳﺮﺧﯽ ﻇﺎھﺮ و ھﻮﯾﺪا ﻣﯽﮔﺮدد«.
اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ» :ﺷﻔﻖ« ھﻤﺎن »ﺳﻔﯿﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﺳﺮﺧﯽ ﻇﺎھﺮ ﻣﯽﮔﺮدد«؛ از اﯾﻦ رو از دﯾﺪﮔﺎه اﯾﺸﺎن ،ھﺮ ﮔﺎه آن »ﺳﻔﯿﺪی« ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﮔﺸﺖ،
وﻗﺖ ﻣﻐﺮب ﺧﺎرج و وﻗﺖ ﻋﺸﺎء داﺧﻞ ﻣﯽﺷﻮد .١

 -١در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﻈﻮر از »ﺷﻔﻖ« ھﻤﺎن ﺳﻔﯿﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ﻧﯿﺰ آن را اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ« در ج  ، ۱ص  ۲۵۸اﯾﻦ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس ،
ﻋﻤﺮس  ،ﻣﻌﺎذس و ﻋﺎﯾﺸﻪل ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ »ﺷﻔﻖ« ھﻤﺎن ﺳﻔﯿﺪی اﺳﺖ.
اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﯾﻦ در ﺣﺎﺷﯿﻪای ﮐﻪ ﺑﺮ »اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ« ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ و ﺑﻪ »ﻣﻨﺤﺔ اﻟﺨﺎﻟﻖ« ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﮐﺮده اﺳﺖ،
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »اﻻﺧﺘﺒﺎر« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق از اﺑﻮھﺮﯾﺮهس و ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ  /رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ
»ﺷﻔﻖ« در ﻧﺰد آن ھﺎ ،ھﻤﺎن ﺳﻔﯿﺪی اﺳﺖ .و ﻋﻼﻣﻪ ﺑﯿﮫﻘﯽ ﻓﻘﻂ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮس رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ در
ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ،ﺷﻔﻖ ،ھﻤﺎن »ﺳﺮﺧﯽ« اﺳﺖ؛ و از ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻗﻮل را ﻧﻘﻞ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ در ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد ﮔﻮﯾﺪ :وﻗﺘﯽ ﺳﺮﺧﯽ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪ و ﺳﻔﯿﺪی ﻇﺎھﺮ ﮔﺸﺖ ،در داﺧﻞ ﺷﺪن
وﻗﺖ ﻋﺸﺎء ،ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ وﺟﻮد دارد و ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ وﻗﺖ ﻋﺸﺎء داﺧﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ؛
زﯾﺮا ﻋﻠﻤﺎء و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان اﺳﻼﻣﯽ درﺑﺎرهی »ﺷﻔﻖ« اﺧﺘﻼف ﮐﺮده اﻧﺪ؛ ﺑﺮﺧﯽ از آنھﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ
ﮐﻪ »ﺷﻔﻖ« ھﻤﺎن »ﺳﺮﺧﯽ« اﺳﺖ؛ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻔﻖ ،ھﻤﺎن »ﺳﻔﯿﺪی«
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و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ» :ﺷﻔﻖ« ھﻤﺎن »ﺳﺮﺧﯽ«
اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ رو از دﯾﺪﮔﺎه و ﻣﻨﻈﺮ اﯾﻦ دو ﺑﺰرﮔﻮار ،ھﺮ ﮔﺎه آن ﺳﺮﺧﯽ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪ ،وﻗﺖ
ﻣﻐﺮب ﺧﺎرج و وﻗﺖ ﻋﺸﺎء داﺧﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
س» :ﻓﺠﺮ ﺛﺎﻧﯽ« )ﺻﺒﺢ دوم( ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ھﺮ ﮔﺎه ﺷﺐ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد ،و ﺳﭙﯿﺪی و روﺷﻨﺎﯾﯽای در ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺸﺮق
ﭘﺪﯾﺪار ﮔﺮدد ،ﺑﺪان ﻧﻮر »ﻓﺠﺮ اول« و »ﺻﺒﺢ ﮐﺎذب« و »ﻓﺠﺮ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ) .ﺑﻪ
ﺗﻌﺒﯿﺮی دﯾﮕﺮ؛ روﺷﻨﺎﯾﯽ و ﺳﭙﯿﺪی ﮐﻪ در آﺧﺮ ﺷﺐ در ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺸﺮق ﭘﺪﯾﺪار ﺷﻮد و ﮔﻤﺎن
رود ﮐﻪ ﻓﺠﺮ اﺳﺖ ،ﻟﮑﻦ ﻓﺠﺮ ﺻﺎدق ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺑﺎز در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣﺤﻮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺪان »ﺻﺒﺢ
اول« و »ﺻﺒﺢ ﮐﺎذب« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ(.
آن ﮔﺎه ﭘﺲ از ﺻﺒﺢ ﮐﺎذب ،ﺗﺎرﯾﮑﯽ اﻓﻖ را ﻓﺮا ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﭘﺲ از آن ﺗﺎرﯾﮑﯽ ،روﺷﻨﺎﯾﯽ
و ﺳﭙﯿﺪی ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ھﻤﻪی اﻓﻖ را در ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺸﺮق در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ اﯾﻦ ﺳﭙﯿﺪی ﺻﺒﺢ ﮐﻪ
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﻖ را ﻓﺮا ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ھﻤﺎن »ﻓﺠﺮ ﺛﺎﻧﯽ« و »ﺻﺒﺢ ﺻﺎدق« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪان »ﺻﺒﺢ
اﻟﻤﺴﺘﻨﯿﺮ« )ﺻﺒﺢ درﺧﺸﺎن و روﺷﻦ( و »ﺻﺒﺢ اﻟﻤﺴﺘﻄﯿﺮ« )ﺻﺒﺤﯽ ﮐﻪ ﺳﭙﯿﺪی و
روﺷﻨﺎﯾﯽ آن ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﻖ را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ( ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻓﺮض ھﺮ وﻗﺖ از ﻧﻤﺎزھﺎی ﻓﺮض ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ؟
س :ﺗﻌﺪاد رﮐﻌﺖھﺎی ِ
ﻓﺮض ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ج :ﺗﻌﺪاد رﮐﻌﺖھﺎی ﻧﻤﺎزھﺎی ِ
ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ = ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ ؛ ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ = ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ ؛ ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎء = ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ؛ ﻧﻤﺎز
ﻣﻐﺮب = ﺳﻪ رﮐﻌﺖ؛ و ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ = دو رﮐﻌﺖ.
س :آﯾﺎ ﺑﻪ ھﻤﺮاه اﯾﻦ ﻧﻤﺎزھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﺪ ،ﻧﻤﺎز دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ اﺳﺖ؟
ج :آری؛ ھﻤﺮاه ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻤﺎزھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ،ﻧﻤﺎزھﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ھﯿﭻ
ﮐﺪام از آن ھﺎ» ،ﻓﺮض« ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آنھﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻧﻤﺎز وﺗﺮ؛ و ﻏﯿﺮ
از ﻧﻤﺎزھﺎی ﻓﺮض و واﺟﺐ ،ﻧﻤﺎزھﺎی ّ
ﺳﻨﺘﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در اﺣﺎدﯾﺚ و رواﯾﺎت ،ﺑﻪ
ﺑﯿﺎن ﻓﻀﯿﻠﺖ آنھﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زودی ﺑﻪ ﺑﯿﺎن آنھﺎ  -اﮔﺮ ﺧﺪا
ﺑﺨﻮاھﺪ  -ﺧﻮاھﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.
س :وﻗﺖ ﮔﺰاردن ﻧﻤﺎز وﺗﺮ را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻠﻤﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﻼم ج ﻧﯿﺰ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﺪه ﮐﻪ ﺷﻔﻖ
ھﻤﺎن ﺳﺮﺧﯽ ﺑﺎﺷﺪ] .ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ [۱۸۴/۱
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ج :وﻗﺖ ﮔﺰاردن ﻧﻤﺎز وﺗﺮ ،ھﻤﺎن وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎء اﺳﺖ؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﮔﺰاردن
ﻧﻤﺎز وﺗﺮ ،ﭘﯿﺶ از ﮔﺰاردن ﻧﻤﺎز ﻓﺮض ﻋﺸﺎء درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا واﺟﺐ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﻣﯿﺎن ﻓﺮض ﻋﺸﺎء و وﺗﺮ ﻣﺮاﻋﺎت ﮔﺮدد؛ از اﯾﻦ رو ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮض ﻋﺸﺎء اداء ﮔﺮدد و
ﭘﺲ از آن ،ﻧﻤﺎز وﺗﺮ ﮔﺰارده ﺷﻮد؛ و آﺧﺮ وﻗﺖ ﻧﻤﺎز وﺗﺮ ،ﺗﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺠﺮ ﺛﺎﻧﯽ
)ﺻﺒﺢ ﺻﺎدق( ﻃﻠﻮع ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
س :آﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ از وﻗﺖھﺎی ﻧﻤﺎز )از ﻟﺤﺎظ ﺛﻮاب و ﭘﺎداش( ﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺑﺮﺗﺮی و
ّ
ﺗﻔﻮق دارﻧﺪ؟
ج :آری ،ﺑﺮﺧﯽ از وﻗﺖھﺎی ﻧﻤﺎز )از ﻟﺤﺎظ ﺛﻮاب و ﭘﺎداش( ﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺑﺮﺗﺮی و
ّ
ﺗﻔﻮق دارﻧﺪ؟
 -۱ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮔﺰارده ﺷﻮد ﮐﻪ ھﻮا ﻗﺪری روﺷﻦ ﺷﺪه
وﻗﺖ ﻣﺴﺘﺤﺐ در ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ اﯾﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ھﻮا ﻗﺪری
اﺳﺖ؛ و اﯾﻦ ِ
روﺷﻦ ﺷﺪ ،ﻧﻤﺎز را ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ ،و ﻧﻤﺎز ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﺴﻨﻮن ﺑﮕﺰارد و ﻧﻤﺎز
ً
را در وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ اﺣﯿﺎﻧﺎ ﻧﻤﺎزش ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪ ،اﯾﻦ اﻧﺪازه وﻗﺖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ ﻃﮫﺎرت و ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﺴﻨﻮن اﻋﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و ﺑﺮای
ﻓﺮد ﻧﻤﺎزﮔﺰار درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ را ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪازد ﮐﻪ در
ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ اﻓﺘﺪ .١
 -۲ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ،ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ ﺑﻪ آﺧﺮ وﻗﺖ آن ﮐﻪ ھﻮا اﻧﺪﮐﯽ ﺳﺮد
ﮔﺮدد ،ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﻮد؛ و در زﻣﺴﺘﺎن ﻋﺪم ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ ،ﻣﺴﺘﺤﺐ
اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ در زﻣﺴﺘﺎن ،در ّاول وﻗﺖ ،ﮔﺰارده ﺷﻮد.
 -۳ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ  -ﭼﻪ در زﻣﺴﺘﺎن و ﭼﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  -ﻣﺴﺘﺤﺐ
اﺳﺖ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آن ﮐﻪ رﻧﮓ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﻨﺪ؛ و ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ آﻓﺘﺎب
ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯽ ،ﺑﺎ ﻣﺸﺎھﺪهی آن ،ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ را
ّ
اﺷﻌﻪ و ﺣﺮارت آن ﻧﺰﻧﺪ.
 -۴زود ﮔﺰاردن ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب  -ﭼﻪ در زﻣﺴﺘﺎن و ﭼﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  -ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ.
 -۵ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎء ﺗﺎ ﺳﭙﺮی ﺷﺪن ﯾﮏ ّ
ﺳﻮم از ﺷﺐ ،ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ.
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اوﺿﺎع و ﺣﺎﻻت ﮐ ّﻠﯽ و روزھﺎی ّ
ﻋﺎدی
 -١ر.ک :اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ )(۲۶۰/۱
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اﺳﺖ؛ وﻟﯽ در روزھﺎی اﺑﺮی ،زود ﮔﺰاردن ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ و ﻋﺸﺎء و ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ
ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻤﺎزھﺎ ،ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ّ
 -۶ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺰاردن ﻧﻤﺎز ﺗﮫﺠﺪ ﻣﺄﻧﻮس اﺳﺖ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺪار
ﺷﺪن ﺧﻮﯾﺶ در آﺧﺮ ﺷﺐ ﻣﻄﻤﺌﻦ اﺳﺖ ،ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز وﺗﺮ
ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﺎ آﺧﺮ ﺷﺐ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﯿﺎﻧﺪازد؛ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺪار ﺷﺪن ﺧﻮد در آﺧﺮ
ﺷﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺪارد و ﺑﯿﻢ آن دارد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﻃﻠﻮع ﺻﺒﺢ ﺻﺎدق از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار
ﻧﺸﻮد ،ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدی ﺑﮫﺘﺮ ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺧﻮاب ،ﻧﻤﺎز وﺗﺮ را
ﺑﮕﺰارد.
وﻗﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺰاردن ﻧﻤﺎز در آنﻫﺎ ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ

س :آﯾﺎ در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز وﻗﺖھﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮔﺰاردن ﻧﻤﺎز در آنھﺎ ﻧﺎروا ﺑﺎﺷﺪ و
ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﻧﺘﻮاﻧﺪ در آنھﺎ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ؟
ج :آری؛ در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ،وﻗﺖھﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﻤﺎزﮔﺰار از ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز در آنھﺎ
ّ
ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻓﺮد ﻧﻤﺎزﮔﺰار در ﺳﻪ وﻗﺖ از ﮔﺰاردن ﻧﻤﺎز در آن وﻗﺖھﺎ
ﻣﻨﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ و اﯾﻦ ﺳﻪ وﻗﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 -۱ھﻨﮕﺎم ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﯿﺪ.
 -۲ھﻨﮕﺎم ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ.
 -۳ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ  -در وﻗﺖ ﻧﯿﻤﺮوز  -در وﺳﻂ آﺳﻤﺎن ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد) .ھﻨﮕﺎم
زوال ﺧﻮرﺷﯿﺪ(.
در اﯾﻦ ﺳﻪ وﻗﺖ ،ﻧﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻓﺮاﺋﺾ درﺳﺖ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎزھﺎی ّ
ﺳﻨﺖ و ﻧﻔﻞ؛
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ وﻗﺖ ھﺎ ،ﻧﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻨﺎزه ﮔﺰارده ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻪ ﺳﺠﺪهی ﺗﻼوت.
س :آﯾﺎ در ﻣﯿﺎن ﻧﻤﺎزھﺎ ،ﻧﻤﺎزی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﯾﻌﻨﯽ
اوﻗﺎت ﻧﮫﯽ ﺷﺪه ،روا ﺑﺎﺷﺪ؟
ﮔﺰاردن آن در اﯾﻦ
ِ
ج :آری؛ در ﻣﯿﺎن ﻧﻤﺎزھﺎ ،ﻧﻤﺎزی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ھﻨﮕﺎم ﻏﺮوب ،ﮔﺰاردﻧﺶ ﺑﺎ
ّ
ﮐﺮاھﯿﺖ روا اﺳﺖ؛ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﻮرد ﮐﺴﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ ھﻤﺎن
روز ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﺎ ھﻨﮕﺎم ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻧﮕﺰارده؛ از اﯾﻦ رو اﯾﻦ ﻓﺮد ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ ﺧﻮﯾﺶ را
ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ﮐﺮاھﯿﺖ وﻗﺖ ،ﺗﺮک ﻧﮑﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آن را ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺶ از
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺰوﺟﻞ ﭘﻮزش و آﻣﺮزش ﺑﺨﻮاھﺪ .و ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﻤﺎز ،ﮔﺰاردن
ھﯿﭻ ﻧﻤﺎزی در اﯾﻦ وﻗﺖ روا ﻧﯿﺴﺖ.
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری

س :آﯾﺎ ﻋﻼوه از اﯾﻦ وﻗﺖھﺎی ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ،وﻗﺖھﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮔﺰاردن
ﻧﻤﺎز در آنھﺎ ﻣﮑﺮوه ﺑﺎﺷﺪ؟
ج :آری؛ ﻋﻼوه از اﯾﻦ اوﻗﺎت ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ،دو وﻗﺖ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮔﺰاردن ﻧﻤﺎز
ﻧﻔﻞ در آنھﺎ ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ؛ و اﯾﻦ دو وﻗﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 -۱ﻧﻤﺎز ﻧﻔﻞ ﻣﺴﺘﺤﺐ ،ﭘﺲ از ادای ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻃﻠﻮع ﮐﻨﺪ و
ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﯾﮏ ﻧﯿﺰه ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮد ،ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ.
 -۲ﻧﻤﺎز ﻧﻔﻞ ﻣﺴﺘﺤﺐ ،ﭘﺲ از ادای ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ ،ﺗﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻏﺮوب ﮐﻨﺪ،
ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﭘﺲ از ادای ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﯾﺎ ﭘﺲ از ﮔﺰاردن ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ ،ﻃﻮاف ﺧﺎﻧﻪی
ﮐﻌﺒﻪ ﮐﺮد ،آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﻃﻮاف را ﺑﺨﻮاﻧﺪ؟
ج :ﻓﺮدی ﮐﻪ ﭘﺲ از ادای ﻧﻤﺎزھﺎی ﺻﺒﺢ ﯾﺎ ﻋﺼﺮ ،ﺧﺎﻧﻪی ﮐﻌﺒﻪ را ﻃﻮاف ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ دو وﻗﺖ ،دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﻃﻮاف را ﺑﺨﻮاﻧﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ
ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻃﻠﻮع ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﯾﮏ ﻧﯿﺰه ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮد ،و ﯾﺎ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻏﺮوب ﮐﻨﺪ؛ آن ﮔﺎه
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﻃﻮاف را ﺑﺨﻮاﻧﺪ .١

 -١اﻣﺎم ﺑﺨﺎری در ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮﯾﺶ ،ﺑﺎﺑﯽ را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »اﻟﻄﻮاف ﺑﻌﺪ اﻟﺼﺒﺢ و اﻟﻌﺼﺮ« ﺑﺎز ﮐﺮده و در آن
ﺑﺎب ،اﯾﻦ را ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﮐﻪ» :ﻋﻤﺮس ﭘﺲ از ادای ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ،ﺧﺎﻧﻪی ﮐﻌﺒﻪ را ﻃﻮاف ﮐﺮد و ﭘﺲ
از آن )دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﻃﻮاف را ﻧﺨﻮاﻧﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ( ﺳﻮار ﺑﺮ ﻣﺮﮐﺐ ﺧﻮﯾﺶ ﺷﺪ و دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﻃﻮاف را
در ﻧﺎﺣﯿﻪی »ذی ﻃﻮی« ﮔﺰارد«.
اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ رواﯾﺖ را در »ﻣﻮﻃﺄ« رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﺎم ﻃﺤﺎوی ھﻤﯿﻦ
رواﯾﺖ را در »ﺷﺮح ﻣﻌﺎﻧﯽ اﻻﺛﺎر« در ﺑﺎب »ﺻﻼة اﻟﻄﻮاف ﺑﻌﺪ اﻟﺼﺒﺢ و اﻟﻌﺼﺮ« ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻘﻞ
ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از رواﯾﺖ آن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﯾﻦ ﻋﻤﺮس اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ادای ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ و ﻃﻮاف ﺧﺎﻧﻪی
ﮐﻌﺒﻪ ،ﻧﻤﺎز ﻧﻤﯽﮔﺰارد؛ زﯾﺮا از دﯾﺪﮔﺎه اﯾﺸﺎن ،ﭘﺲ از ادای ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ،وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﻧﯿﺴﺖ .از اﯾﻦ
رو ﻧﻤﺎز ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﺎ ھﻨﮕﺎم داﺧﻞ ﺷﺪن وﻗﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﯽاﻧﺪازد؛ و ﭘﺲ از آن ﮐﻪ وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻓﺮا
رﺳﯿﺪ ،ﻧﻤﺎزش را ﮔﺰارد .و اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﻋﻤﺮس در ﺣﻀﻮر ﺳﺎﺋﺮ ﯾﺎران رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ و
ﯾﮑﯽ از آن ھﺎ ،اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﻋﻤﺮس را رد ﻧﮑﺮد.
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﻣﻨﻈﺮ و دﯾﺪﮔﺎه ﻋﻤﺮس  ،ﭘﺲ از ادای ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ،وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ادای ﻧﻤﺎز ﻃﻮاف
ً
ﻣﯽﺑﻮد ،ﺣﺘﻤﺎ ﻧﻤﺎزش را در ھﻤﺎن وﻗﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و آن را ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻧﻤﯽاﻧﺪاﺧﺖ .زﯾﺮا ﮐﺴﯽ را ﻧﺴﺰد

ﮐﺘﺎب ﻧﻤﺎز
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س :آﯾﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎزھﺎی ﻓﻮت ﺷﺪه ،ﭘﺲ از ادای ﻧﻤﺎزھﺎی ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؟
ج :آری؛ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎزھﺎی ﻓﻮﺗﯽ ،ﭘﺲ از ﮔﺰاردن ﻧﻤﺎزھﺎی ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ درﺳﺖ اﺳﺖ؛
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آن ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻓﻮت ﺷﺪهی ﺧﻮﯾﺶ را ﭘﺲ از ادای ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ و ﭘﯿﺶ از آن
ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻪ زردی ﮔﺮاﯾﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮی در رﻧﮓ آن اﯾﺠﺎد ﮔﺮدد ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
س :آﯾﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ﺟﻨﺎزه ﯾﺎ ﮔﺰاردن ﺳﺠﺪهی ﺗﻼوت ،ﭘﺲ از ادای ﻧﻤﺎزھﺎی ﺻﺒﺢ و
ﻋﺼﺮ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؟
ج :آری؛ ﮔﺰاردن ﻧﻤﺎز ﺟﻨﺎزه ،ﯾﺎ ادای ﺳﺠﺪهی ﺗﻼوت ﭘﺲ از ﻧﻤﺎزھﺎی ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ
درﺳﺖ اﺳﺖ.
س :ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ﻧﻔﻞ ﭘﺲ از ﻃﻠﻮع ﺻﺒﺢ ﺻﺎدق و ﭘﯿﺶ از ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ،ﭼﻪ
ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ّ
١
ج :ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﻮاﻧﺪن دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺳﻨﺖ ﺻﺒﺢ ،ﺧﻮاﻧﺪن ھﺮ ﻧﻮع ﻧﻤﺎز ﻧﻔﻞ ﭘﺲ از
ﻃﻠﻮع ﺻﺒﺢ ﺻﺎدق ،ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ.
س :ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ﻧﻔﻞ ﭘﺲ از ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﭘﯿﺶ از ﮔﺰاردن ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب ،ﭼﻪ
ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ج :ﭘﺲ از ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻧﻤﺎز ﻧﻔﻞ ﮔﺰارده ﻧﺸﻮد ﺑﻠﮑﻪ در ادای ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب ﻋﺠﻠﻪ و
ﺷﺘﺎب ﺷﻮد .٢

ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﮐﻌﺒﻪ را ﻃﻮاف ﮐﻨﺪ و در ھﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ﻧﻤﺎز ﻃﻮاف را ﻧﮕﺰارد ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﺬر داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﺻﻮرت ﺑﺮای وی درﺳﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﻤﺎز ﻃﻮاف ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﯿﺎﻧﺪازد.
 -١ﮔﺎھﯽ واژهی »ﻧﻔﻞ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »زاﺋﺪ و اﺿﺎﻓﯽ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای ﻏﯿﺮ »ﻓﺮض« اﻃﻼق ﻣﯽﮔﺮدد .و
وﺟﻪ ﺗﺴﻤﯿﻪی آن ﺑﻪ »ﻧﻔﻞ« از آن ﺟﮫﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺎدﺗﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻓﺮضھﺎ اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ رو واژهی
»ﻧﻔﻞ« ﺷﺎﻣﻞ ّ
ﺳﻨﺖھﺎی ﻣﺆﮐﺪه و ﻏﯿﺮﻣﺆﮐﺪه ﻣﯽﮔﺮدد.
 -٢ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺳﻪ ﺑﺎر ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﺻ ﹼﻠﻮا ﻗﺒﻞ ﺻﻼة اﻟـﻤـﻐﺮب«؛ »ﭘﯿﺶ از ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب ،ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ«؛ و در
ّ
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺑﺎر ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻟـﻤﻦ ﺷﺎء«؛ »ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ« .و رﺳﻮل ﺧﺪا ج اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪی اﺧﯿﺮ
را ﺑﺪﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﻧﻤﺎز ﭘﯿﺶ از ﻣﻐﺮب را ّ
ﺳﻨﺖ ﻧﮕﺮداﻧﻨﺪ .اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﺑﺨﺎری در
ﮐﺘﺎب » ّ
ﺗﮫﺠﺪ« در ﺑﺎب »اﻟﺼﻼة ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻐﺮب« ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ دو ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره
دارد :ﯾﮑﯽ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻧﻔﻞ ﺧﻮاﻧﺪن ﭘﯿﺶ از ﻣﻐﺮب؛ و دﯾﮕﺮی اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﺎزّ ،
ﺳﻨﺖ ﻣﺆﮐﺪه ﻧﯿﺴﺖ.
اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﻪ در ﮐﺘﺎب »اﻟﻤﻐﻨﯽ« ) (۷۶۶/۱ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از ﻇﺎھﺮ ﮐﻼم اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﭼﻨﯿﻦ
داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪن دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﭘﯿﺶ از ﻣﻐﺮب ،ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ وﻟﯽ ّ
ﺳﻨﺖ ﻧﯿﺴﺖ.

٥٠

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری

ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ،ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺮدم درﺑﺎرهی دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﭘﯿﺶ از ﻣﻐﺮب ،ﺑﻪ دو ﺻﻮرت اﺳﺖ :ﮔﺮوھﯽ از
ﻣﺮدم ،اﯾﻦ ﻧﻤﺎز را ﺑﺎ اﻟﺘﺰام و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﻣﯽﮔﺰارﻧﺪ و ھﯿﭻ ﮔﺎه آن را ﺗﺮک ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ؛ و ھﺮ ﮐﺲ دو
رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﭘﯿﺶ از ﻣﻐﺮب را ﻧﺨﻮاﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﺗﻨﺪ و ﺧﺸﻦ ﺑﺪو ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ؛ رﻓﺘﺎر اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﻣﺮدم،
ّ
ﻏﻠﻮآﻣﯿﺰ و ﺧﺎرج از داﯾﺮهی ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ و آﻣﻮزهھﺎی اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪن دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﭘﯿﺶ از ﻣﻐﺮب ،از زﻣﺮهی ﻟﻮازم و ﺿﺮورﯾﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﮔﺎه ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﺗﺮک ﺷﻮد و ﺣﺎل آن ﮐﻪ اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ،ﻣﺨﺎﻟﻒ اﯾﻦ ﻓﺮﻣـﻮدهی رﺳﻮل ﺧﺪا ج اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﺑﺮاي

ﻛﴘ ﻛﻪ ﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ« .و رﺳﻮل ﺧﺪا ج اﯾﻦ ﺟـﻤﻠـﻪ
ّ
را ﺑﺪﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﻧﻤﺎز ﭘﯿﺶ از ﻣﻐﺮب را ﺳﻨﺖ ﻗﺮار ﻧﺪھﻨﺪ.
ّ
و ﮔﺮوھﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺮدم ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ﻧﻔﻞ ﭘﯿﺶ از ﻣﻐﺮب ،ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻤﻨﻮع و
ﻗﺪﻏﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ از اﯾﻦ رو ھﯿﭻ ﮔﺎه آن را ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ،و ﺣﺎل آن ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ اوﻗﺎت اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ
وﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ﭘﯿﺶ از ﻣﻐﺮب وﺟﻮد دارد؛ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺣﺮﻣﯿﻦ ﺷﺮﯾﻔﯿﻦ ﮐﻪ اﺋﻤﻪاش
ﭘﺲ از اذان ،ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺮاب ﻣﯽرﺳﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از ﻧﻤﺎزﮔﺰاران ﺑﺨﻮاھﺪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﭘﯿﺶ از ﻣﻐﺮب را ﺑﺨﻮاﻧﺪ؛ از اﯾﻦ رو اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺮدم ﮔﺎھﯽ
اوﻗﺎت دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﭘﯿﺶ از ﻣﻐﺮب را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﮔﺎھﯽ آن را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ ،ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ َﺣﺮج و اﺷﮑﺎﻟﯽ
وﺟﻮد ﻧﺪارد.
و آﻧﭽﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺘﺎبھﺎی ﻓﻘﮫﯽ اﺣﻨﺎف وارد ﺷﺪه ﮐﻪ :ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ﻧﻔﻞ ﭘﯿﺶ از ﻣﻐﺮب ﻣﮑﺮوه
اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﮐﺮاھﯿﺖ ﺣﻤﻞ ﺑﺮ ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﻧﻔﻞ ﭘﯿﺶ از ﻣﻐﺮب ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﯿﺎن اذان و اﻗﺎﻣﻪ ،ﻓﺎﺻﻠﻪای ﻃﻮﻻﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ؛ وﻟﯽ ھﺮ ﮔﺎه
ﻓﺎﺻﻠﻪی ﻣﯿﺎن اذان و اﻗﺎﻣﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﺳﺒﮏ اداء ﮔﺮدد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺮاھﯿﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺷﺎﻣﯽ در ﮐﺘﺎب »رد اﻟﻤﺤﺘﺎر« ) (۲۵۲/۱ﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﭘﯿﺶ از ﻣﻐﺮب ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﮐﻮﺗﺎه ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد ،ھﯿﭻ اﺷﮑﺎﻟﯽ در ﺧﻮاﻧﺪن آن ﻧﯿﺴﺖ« .و ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در
ﮐﺘﺎب »اﻟﻔﺘﺢ« و »اﻟﺤﻠﯿﺔ« و »اﻟﺒﺤﺮ« ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﮐﺘﺎب اذان ،ﺑﺎب »ﮐﻢ ﺑﯿﻦ اﻻذان و اﻻﻗﺎﻣﻪ« ﻧﯿﺰ
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺟﺒﻠﺔ و اﺑﻮداود از ﺷﻌﺒﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ وی
ﮔﻔﺖ» :در ﺑﯿﻦ اذان و اﻗﺎﻣﻪ )در ھﻨﮕﺎم ﻣﻐﺮب( ،وﻗﺖ اﻧﺪﮐﯽ وﺟﻮد دارد«؛ از اﯾﻦ رو ﺗﺄﺧﯿﺮ زﯾﺎد و
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﻤﻮدن دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﭘﯿﺶ از ﻣﻐﺮب ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﺗﻌﺠﯿﻞ و زود ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب
ﺧﻠﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ،ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ.
و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﮑﺮوه ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺣﺎل آن ﮐﻪ ﺑﺨﺎری از راﻓﻊ ﺑﻦ ﺧﺪﯾﺞس ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ وی ﮔﻔﺖ:
»ﻣﺎ )ﺻﺤﺎﺑﻪ( ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب را ﻣﯽﮔﺰاردﯾﻢ و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،ھﺮ

ﮐﺘﺎب ﻧﻤﺎز

٥١

اذان و اﻗﺎﻣﻪ

س :ﺣﮑﻢ اذان در ﺷﺮﯾﻌﺖ ّ
ﻣﻘﺪس و ﺷﺮﯾﻒ اﺳﻼم ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :اذان ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺮای ﻧﻤﺎزھﺎی ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ و ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪّ ،
ﺳﻨﺖ ﻣﺆﮐﺪه اﺳﺖ؛ و ﺑﺮای
دﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎزھﺎ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ ،ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن ،ﻧﻤﺎزھﺎی ّ
ﺳﻨﺖ ،ﻧﻤﺎزھﺎی ﻧﻔﻞ ،ﻧﻤﺎز
اﺳﺘﺴﻘﺎء )ﻃﻠﺐ ﺑﺎران( ،و ﻧﻤﺎز ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ و ﻣﺎه ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ،ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ و
اﻋﺘﺒﺎری ﻧﺪارد.
س :اذان ،دارای ﭼﻪ اﻟﻔﺎظ و ﺟﻤﻼﺗﯽ اﺳﺖ؟
ج :اﻟﻔﺎظ و ﺟﻤﻼت اذان ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
»اﷲ اﻛﺮﺒ اﷲ اﻛﺮﺒ ،اﷲ اﻛﺮﺒ اﷲ اﻛﺮﺒ ،اﺷﻬﺪ ان ﻻ اﻪﻟ اﻻ اﷲ ،اﺷﻬﺪ ان ﻻ اﻪﻟ اﻻ
ً
ً
َ
َ
اﷲ ،اﺷﻬﺪ ان �ﻤﺪا رﺳﻮل اﷲ ،اﺷﻬﺪ ان �ﻤﺪا رﺳﻮل اﷲ ،ﻰﺣ ﻰﻠﻋ الﺼﻼة ،ﻲﺣ ﻰﻠﻋ
الﺼﻼةَ ،ﻲﺣ ﻰﻠﻋ اﻟﻔﻼحَ ،ﻲﺣ ﻰﻠﻋ اﻟﻔﻼح ،اﷲ اﻛﺮﺒ اﷲ اﻛﺮﺒ ،ﻻ اﻪﻟ اﻻ اﷲ«.

س :آﯾﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از اوﻗﺎت ،ﺑﻪ اﯾﻦ اﻟﻔﺎظ و ﺟﻤﻼت ،اﻟﻔﺎﻇﯽ دﯾﮕﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :آری؛ در ﺑﺮﺧﯽ اوﻗﺎت ،اﻟﻔﺎﻇﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻟﻔﺎظ و ﺟﻤﻼت اذان ،اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛
از اﯾﻦ رو اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اذان ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ از » ﹶﺣﻲ ﻋﲇ اﻟﻔﻼح« ،دو ﺑﺎر »اﻟﺼﻼة
ِ
ﺧﲑ ﻣﻦ اﻟﻨﻮم« ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﹲ

س :آﯾﺎ در اذان» ،ﺗﺮﺟﯿﻊ«  ١وﺟﻮد دارد؟
ج :از دﯾﺪﮔﺎه ﻋﻠﻤﺎء و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻓﻘﮫﯽ ﻣﺬھﺐ اﺣﻨﺎف ،در اذان» ،ﺗﺮﺟﯿﻊ« وﺟﻮد
ﻧﺪارد.
س» :اﻗﺎﻣﻪ« ،دارای ﭼﻪ اﻟﻔﺎظ و ﺟﻤﻼﺗﯽ اﺳﺖ؟ و در ﭼﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ؟
ج :ھﺮ ﮔﺎه ﻧﻤﺎزﮔﺰاران ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ ،ﻣﺆذن ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﯽ رﺳﺎ و ﺑﻠﻨﺪ  -ﺑﻪ
ﺣﺎﺿﺮان در ﻣﺴﺠﺪ آن را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ  -اﻟﻔﺎظ و ﺟﻤﻼت اذان را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﺪ و ﭘﺲ
ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ
ِ
از ﮔﻔﺘﻦ » ﹶﺣﻲ ﻋﲇ اﻟﻔﻼح« ،دو ﺑﺎر »ﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺼﻼة« را ﺑﮕﻮﯾﺪ.
]و ﺟﻤﻼت و اﻟﻔﺎظ اﻗﺎﻣﻪ ،ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ:

ﯾﮏ از ﻣﺎ ﻣﺤﻞ اﺻﺎﺑﺖ ﺗﯿﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﯽدﯾﺪ) «.ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب را زود ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ
ھﻮا ﺑﻪ ﻗﺪری روﺷﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺎ ﺗﯿﺮ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ ،ﺟﺎی اﺻﺎﺑﺖ ﺗﯿﺮش را ﻣﯽدﯾﺪ(.
 -١ﺗﺮﺟﯿﻊ :ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از دو ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﺷﮫﺎدﺗﯿﻦ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ،ﭘﺲ از دو ﺑﺎر ﮔﻔﺘﻦ آن ﺑﺎ ﺻﺪای
آھﺴﺘﻪ .و از دﯾﺪﮔﺎه ﻋﻠﻤﺎء و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻓﻘﮫﯽ ﻣﺬھﺐ ﺷﺎﻓﻌﯽ ،در اذان» ،ﺗﺮﺟﯿﻊ« ّ
ﺳﻨﺖ اﺳﺖ.
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»اﷲ اﻛﱪ اﷲ اﻛﱪ ،اﷲ اﻛﱪ اﷲ اﻛﱪ ،اﺷﻬﺪ ان ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﷲ ،اﺷﻬﺪ ان ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﷲ ،اﺷﻬﺪ

ان ﳏﻤﺪ ﹰا رﺳﻮل اﷲ ،اﺷﻬﺪ ان ﳏﻤﺪ ﹰا رﺳﻮل اﷲ ،ﹶﺣﯽ ﻋﻠﯽ اﻟﺼﻼة ،ﹶﺣﯽ ﻋﻠﯽ اﻟﺼﻼة ،ﹶﺣﯽ

ﻋﻠﯽ اﻟﻔﻼح ،ﹶﺣﯽ ﻋﻠﯽ اﻟﻔﻼح ،ﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺼﻼة ،ﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺼﻼة ،اﷲ اﻛﱪ اﷲ اﻛﱪ ،ﻻ اﻟﻪ

اﻻ اﷲ«[.

س :آﯾﺎ ادای اذان ﺑﺎ ادای اﻗﺎﻣﻪ ،ﺗﻔﺎوﺗﯽ دارد؟
ج :آری؛ ادای ﺟﻤﻼت اذان ﺑﺎ ادای ﺟﻤﻼت و اﻟﻔﺎظ اﻗﺎﻣﻪ ،ﺗﻔﺎوت دارد؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ
ﻣﺆذن ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻤﻼت اذان را ﺑﻪ آراﻣﯽ و آھﺴﺘﮕﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ؛ وﻟﯽ ﺟﻤﻼت اﻗﺎﻣﻪ را ﺑﻪ ﮐﻮﺗﺎھﯽ و
ﺳﺮﻋﺖ ،ادا ﻧﻤﺎﯾﺪ.
س :ﺣﮑﻢ رو ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ اﯾﺴﺘﺎدن ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم اذان و اﻗﺎﻣﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﻣﺆذن ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم اذان و اﻗﺎﻣﻪ ،رو ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻋﻤﻞ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺛﺎﺑﺖ
ﺷﺪه و ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اداﻣﻪ دارد.
س :آﯾﺎ ﻣﺆذن ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﻤﻼت اذان ،ﺳﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﻃﺮف راﺳﺖ و
ﭼﭗ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ؟
َ
ج :ﺑﺮای ﻣﺆذن ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﮔﻔﺘﻦ »ﺣﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﺼﻼة« ﺻﻮرت ﺧﻮﯾﺶ
را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ،و ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﮔﻔﺘﻦ » َﺣﯽ ﻋﻠﯽ اﻟﻔﻼح« ،ﺻﻮرت ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﭼﭗ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ.
س :ﻧﮫﺎدن اﻧﮕﺸﺘﺎن در ﮔﻮشھﺎ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم اذان ،ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ج :ﻧﮫﺎدن اﻧﮕﺸﺘﺎن در ﮔﻮشھﺎ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم اذانّ ،
ﺳﻨﺖ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﻼل س
را ﺑﺪﯾﻦ ﮐﺎر ﻓﺮﻣﺎن دادﻧﺪ و ﺑﺪو ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :اﻧﹼﻪ ارﻓﻊ ﻟﺼﻮﺗﻚ« ١؛ »ﻧﮫﺎدن اﻧﮕﺸﺘﺎن در

ﮔﻮشھﺎ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم اذان ،ﺗﻮ را در رﺳﺎﺗﺮ ﺷﺪن آوازت ،ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
س :اذان و اﻗﺎﻣﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺮای ﻧﻤﺎزھﺎی ﻓﻮت ﺷﺪه ،ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ج :ﺑﺮای ﻧﻤﺎزھﺎی ﻓﻮت ﺷﺪه ،ھﻢ اذان ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ھﻢ اﻗﺎﻣﻪ؛ اﮔﺮ از ﮐﺴﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﻧﻤﺎز ﻓﻮت ﺷﺪ و ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ در ﯾﮏ وﻗﺖ ھﻤﻪ را ﻗﻀﺎ ﺑﯿﺎورد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮای
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻤﺎز ﻓﻮﺗﯽ ،ھﻢ اذان ﺑﮕﻮﯾﺪ و ھﻢ اﻗﺎﻣﻪ؛ و در ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎزھﺎی ﻓﻮﺗﯽ ،آزاد و

 -١اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ.

ﮐﺘﺎب ﻧﻤﺎز
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ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ھﺮ ﻧﻤﺎز ،اذان و اﻗﺎﻣﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ،و اﮔﺮ
ھﻢ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻦ اﻗﺎﻣﻪ ،اﮐﺘﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
س :آﯾﺎ ﺑﺪون وﺿﻮ ،ﻣﯽﺗﻮان اذان و اﻗﺎﻣﻪ ﮔﻔﺖ؟
ج :ﺑﺮای ﻣﺆذن ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ اذان و اﻗﺎﻣﻪ را ﺑﺎ وﺿﻮ ﺑﮕﻮﯾﺪ؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
اذان را ﺑﺪون وﺿﻮ ﮔﻔﺖ ،اذاﻧﺶ درﺳﺖ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﮔﻔﺘﻦ اﻗﺎﻣﻪ ﺑﺪون وﺿﻮ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺆذن ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺟﻨﺎﺑﺖ و ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ ،اذان ﺑﮕﻮﯾﺪ.
س :ﺣﮑﻢ ﻣﺆذﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺟﻨﺎﺑﺖ ،اذان و اﻗﺎﻣﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺆذن در ﺣﺎل ﺟﻨﺎﺑﺖ اذان و اﻗﺎﻣﻪ ﮔﻔﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ اذان را
اﻋﺎده ﮐﻨﺪ؛ وﻟﯽ اﻋﺎدهی اﻗﺎﻣﻪ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ .١
س :آﯾﺎ اذان ﮔﻔﺘﻦ ّﺑﭽﻪ ،درﺳﺖ اﺳﺖ؟ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ّﺑﭽﻪ اذان ﮔﻮﯾﺪ ،آﯾﺎ ﺑﻪ اذاﻧﺶ
اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽﺷﻮد؟
ﻗﺪرت ﺗﻤﯿﯿﺰ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺎﺷﺪ ،درﺳﺖ
ج :آری؛ اذان ﮔﻔﺘﻦ ﺑﭽﻪای ﮐﻪ ﻋﺎﻗﻞ و دارای
ِ
اﺳﺖ؛ و ھﺮ ﮔﺎه ﭼﻨﯿﻦ ﺑﭽﻪای اذان ﮔﻔﺖ ،ﺑﻪ اذان او اﮐﺘﻔﺎء ﻣﯽﺷﻮد و اذان اﻋﺎده ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
س :اذان ﮔﻔﺘﻦ ،ﭘﯿﺶ از داﺧﻞ ﺷﺪن وﻗﺖ ،ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ج :اذان ﮔﻔﺘﻦ ،ﭘﯿﺶ از داﺧﻞ ﺷﺪن وﻗﺖ؛ روا ﻧﯿﺴﺖ؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺆذﻧﯽ ﭘﯿﺶ از
داﺧﻞ ﺷﺪن وﻗﺖ ،اذان ﮔﻔﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ اذان را )در وﻗﺘﺶ( اﻋﺎده ﮐﻨﺪ؛ و از ﻣﯿﺎن ﺻﺎﺣﺐ
ﻧﻈﺮان ﻓﻘﮫﯽ ﻣﺬھﺐ اﺣﻨﺎف ،ﺗﻨﮫﺎ اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻦ اذان ﺻﺒﺢ را ﭘﯿﺶ
از داﺧﻞ ﺷﺪن وﻗﺖ آن ،ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽداﻧﺪ.
»ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻤﺎز«

س :ﺷﺮاﯾﻂ ّ
ﺻﺤﺖ ﻧﻤﺎز را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ؟
ج :ﺑﺮای ﻓﺮد ﻧﻤﺎزﮔﺰار ،ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﻤﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ ذﯾﻞ ،ﻻزم و ﺿﺮوری اﺳﺖ:

 -١ﻓﻘﮫﺎء و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮدی در ﺣﺎل ﺟﻨﺎﺑﺖ اذان و اﻗﺎﻣﻪ ﮔﻔﺖ،
اذاﻧﺶ اﻋﺎده ﻣﯽﮔﺮدد وﻟﯽ اﻗﺎﻣﻪاش ﺗﮑﺮار ﻧﻤﯽﮔﺮدد .و ﻧﻈﺮﯾﻪی درﺳﺖ و ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ؛
و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﮐﺘﺎب »اﻟﮫﺪاﯾﺔ« و »اﻟﻤﺠﺘﺒﯽ« ﻧﯿﺰ اﺷﺎره رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .زﯾﺮا ﮐﻪ اﻋﺎده و ﺗﮑﺮار
اذان ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ اذان ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد؛ وﻟﯽ ﺗﮑﺮار اﻗﺎﻣﻪ ﻣﺸﺮوع ﻧﯿﺴﺖ؛
َ
و از اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ،اﻋﺎده ﻧﺸﺪن اﻗﺎﻣﻪی ﺷﺨﺺ ﺑﯽوﺿﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر اوﻟﯽ ﻓﮫﻤﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ر.ک :اﻟﺒﺤﺮ
اﻟﺮاﺋﻖ )(۲۷۸/۱
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 -۱از ﺷﺮوع ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﺎز ،از » َﺣ َﺪث اﺻﻐﺮ« )ﺑﯽوﺿﻮﯾﯽ( و » َﺣ َﺪث اﮐﺒﺮ« )ﺟﻨﺎﺑﺖ و
ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ( ﭘﺎک ﺑﺎﺷﺪ.
 -۲ﭘﺎک ﺑﻮدن ﺑﺪن ﻧﻤﺎزﮔﺰار از ﻧﺠﺎﺳﺖھﺎ و ﭘﻠﯿﺪی ھﺎ.
 -۳ﭘﺎک ﺑﻮدن ﺟﺎی ﻧﻤﺎز ﻓﺮد ﻧﻤﺎز ﺧﻮان.
 -۴ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎﺳﯽ ﭘﺎک و ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﺪان ﻋﻮرﺗﺶ ﭘﻮﺷﯿﺪه و ﭘﻨﮫﺎن ﮔﺮدد؛ و در
ﻟﺒﺎس ﻓﺮد ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﺎز درﺳﺖ
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﻮرت ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ ِ
ﻧﯿﺴﺖ.
 -۵ﺧﻮاﻧﺪن ھﺮ ﻧﻤﺎز در وﻗﺖ وﯾﮋهاش؛ از اﯾﻦ رو ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ،ﭘﯿﺶ از داﺧﻞ ﺷﺪن
وﻗﺖ آن ،روا ﻧﯿﺴﺖ.
 -۶اﯾﺴﺘﺎدن رو ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﮔﺰاردن ﻧﻤﺎز.
 -۷داﺧﻞ ﺷﺪن در ﻧﻤﺎز ﺑﺎ ﻧﯿﺖ )ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺼﺪ ﻗﻠﺒﯽ ﺑﺮای ادای ﻧﻤﺎز ﻣﻌﯿﻦ(؛ و ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺖ و ﺗﮑﺒﯿﺮ ﺗﺤﺮﯾﻤﻪ ،ﻓﺎﺻﻠﻪای اﯾﺠﺎد ﺷﻮد؛ و در
ﻧﯿﺖ ﻧﻤﺎز ،ھﻤﯿﻦ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﻠﺐ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ھﻢ اﮐﻨﻮن ﮐﺪام
ﻧﻤﺎز را دارد ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ؛ و ﻋﻼوه از اﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﻘﺘﺪی ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﯿﺖ ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ و
ﭘﯿﺮوی از ﺣﺮﮐﺎت و َﺳﮑﻨﺎت ﭘﯿﺸﻨﻤﺎز را ﻧﯿﺰ ﺑﮑﻨﺪ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺴﯽ ﺟﺎﻣﻪای ﭘﺎک )ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪن ﻋﻮرت ﺧﻮﯾﺶ( ﻧﯿﺎﻓﺖ ،و
ﭼﯿﺰی ھﻢ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن ،ﻧﺠﺎﺳﺖ ﻟﺒﺎس ﺧﻮﯾﺶ را ﭘﺎک ﮐﻨﺪ ،در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ او ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :اﯾﻦ ﻓﺮد ﺑﺎ ھﻤﺎن ﺟﺎﻣﻪی ﻧﺠﺲ ،ﻧﻤﺎز ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﮕﺰارد؛ زﯾﺮا ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ اوﺿﺎﻋﯽ،
ﻧﻤﺎز وی درﺳﺖ اﺳﺖ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﻋﺎدهی آن ﻧﯿﺴﺖ .١
 -١ﻋﻼﻣﻪ ﻗﺪوری اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ را ﺑﻪ اﺟﻤﺎل ﺑﯿﺎن ﮐﺮده وﻟﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »ھﺪاﯾﻪ« اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ ﺗﻔﺼﯿﻞ
ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ دو ﺻﻮرت دارد :اﻟﻒ( اﮔﺮ ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم ﺟﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن
ﭘﺎک ﺑﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ آن ﺟﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﻤﺎز را ﺑﺮھﻨﻪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﻧﻤﺎزش ﺟﺎﯾﺰ
ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم ،ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﮏ ﺷﯽء اﺳﺖ.
ب( و اﮔﺮ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم ﻟﺒﺎس ﭘﺎک ﺑﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت در ﻣﯿﺎن ﻓﻘﮫﺎء اﺧﺘﻼف وﺟﻮد دارد:
اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﯽ درﺳﺖ اﺳﺖ  -و ﯾﮑﯽ از اﻗﻮال اﻣﺎم
ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﻮل اﺳﺖ  -؛ زﯾﺮا ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز در ﭼﻨﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﯽ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮک ﯾﮏ ﻓﺮض
ﻣﯽﮔﺮدد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮھﻨﻪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮک ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻓﺮض ﻣﯽﮔﺮدد.

ﮐﺘﺎب ﻧﻤﺎز
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س :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺟﺎﻣﻪای ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﻋﻮرت ﺧﻮﯾﺶ ﻧﯿﺎﻓﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ او
ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎز ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ؟
ج :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﻧﺪارد ﺗﺎ ﻋﻮرﺗﺶ را ﺑﺪان ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﻤﺎز ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ
ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺴﺘﺎده ﺧﻮاﻧﺪ و رﮐﻮع و ﺳﺠﻮد ﻧﻤﺎز را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﺎی آورد ،ﻧﻤﺎزش درﺳﺖ اﺳﺖ؛
وﻟﯽ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدی ﺑﮫﺘﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ و رﮐﻮع
و ﺳﺠﻮد ﻧﻤﺎز را  ١ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺷﺎره اﻧﺠﺎم دھﺪ؛ و در ھﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را از ﭼﺸﻢ
َ
ﻣﺮدﻣﺎن ﭘﻨﮫﺎن دارد و در اﻧﻈﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻤﺎز را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل و وﺿﻊ ﻧﺨﻮاﻧﺪ.
س :ﺣﺪود ﻋﻮرت ﻣﺮد ﮐﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪن آن از ﻟﻮازم و ﺷﺮاﯾﻂ ّ
ﺻﺤﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ،
ﺗﺎ ﮐﺠﺎ اﺳﺖ؟
ج :ﺣﺪود ﻋﻮرت ﻣﺮد ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :زﯾﺮ ﻧﺎف ﺗﺎ زاﻧﻮھﺎ؛ و زاﻧﻮ ﺟﺰو ﻋﻮرت اﺳﺖ؛ و
ﻋﻮرت ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮد ﻧﺎف ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
س :ﺣﺪود ﻋﻮرت زن ﺗﺎ ﮐﺠﺎ اﺳﺖ؟
ّ
ﺎت ﺻﺤﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
زن آزاد ﮐﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن آن از ﻟﻮازم و ﺿﺮورﯾ ِ
ج :ﺣﺪود ﻋﻮرت ِ
ﻣﯽآﯾﺪ ،ھﻤﻪی ﺑﺪن او ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺻﻮرت و ﻣﭻ دﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ )ﮐﻒ دﺳﺖ ھﺎ( و ﭘﺎھﺎی
زن آزاد ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﺑﻪ ﺟﮫﺖ
وی اﺳﺖ) .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺪودی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﻮرت ِ
زن آزاد درﺳﺖ
ﺟﻮاز ﻧﻤﺎز اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻇﺎھﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺻﻮرت در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺎﻣﺤﺮم ،ﺑﺮای اﯾﻦ ِ

اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ،آزاد و ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ
ﺑﺮھﻨﻪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﯾﺎ ﺑﺎ ھﻤﺎن ﺟﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم آن ﭘﺎک اﺳﺖ ،ﻧﻤﺎز ﺑﮕﺰارد؛ و ﺑﺎ وﺟﻮد
اﯾﻦ ﺑﺎز ھﻢ ﺑﺮای او ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺧﻮﯾﺶ را در ھﻤﺎن ﺟﺎﻣﻪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ ِﺳﺘﺮ و ﭘﻮﺷﺶ ﺗﻨﮫﺎ
ﺑﻪ ﻧﻤﺎز اﺧﺘﺼﺎص ﻧﺪارد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻃﮫﺎرت ﺑﻪ ﻧﻤﺎز اﺧﺘﺼﺎص دارد.
 -١اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭼﮫﺎر ﺻﻮرت دارد (۱ :ﻧﻤﺎز را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﺨﻮاﻧﺪ (۲ .ﻧﻤﺎز را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ
ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺑﺎ رﮐﻮع و ﺳﺠﻮد اﻧﺠﺎم دھﺪ (۳ .ﻧﻤﺎز را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺴﺘﺎده و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﺨﻮاﻧﺪ (۴ .ﻧﻤﺎز را ﺑﻪ
ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺴﺘﺎده و ﺑﺎ رﮐﻮع و ﺳﺠﻮد اﻧﺠﺎم دھﺪ .و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﭼﮫﺎر ﺻﻮرت  -ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب
»دراﻟﻤﺨﺘﺎر« ذﮐﺮ ﺷﺪه  -درﺳﺖ اﺳﺖ؛ و از ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﭼﮫﺎر ﺻﻮرت ﺑﮫﺘﺮ ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز را ﺑﻪ
ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﺨﻮاﻧﺪ) .ﺻﻮرت اول( .ر.ک :اﻟﺪر اﻟﻤﺨﺘﺎر ﻋﻠﯽ ﺣﺎﺷﯿﺔ رد اﻟﻤﺤﺘﺎر ،ﺑﺎب
»ﺷﺮوط اﻟﺼﻼة«.
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری

ﻧﯿﺴﺖ( ١ .و ھﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮد ﻋﻮرت اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﮐﻨﯿﺰ ﻧﯿﺰ ﻋﻮرت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و ﻋﻼوه از
آن ،ﭘﺸﺖ و ﺷﮑﻢ ﮐﻨﯿﺰ ﻧﯿﺰ ﻋﻮرت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ﺑﻪ ﺟﺰ از زﯾﺮ ﻧﺎف ﺗﺎ زﯾﺮ زاﻧﻮ و ﭘﺸﺖ و ﺷﮑﻢ
ﮐﻨﯿﺰ ،ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎی وی ﻋﻮرت ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻮاﻧﺎت درﻧﺪه ﯾﺎ ﺗﺮس از ﭼﯿﺰی
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ﺗﺮس و ﺑﯿﻢ از ﺣﯿ ِ
دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ ﺗﻮان را ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎز رو ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ او
ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدی ﺑﻪ ھﺮ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮان اﯾﺴﺘﺎدن را داﺷﺖ ،ﻧﻤﺎز ﺧﻮﯾﺶ را
ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﮫﺖ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﺮ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﻣﺸﺘﺒﻪ ﺷﺪ ،و ﮐﺴﯽ ھﻢ در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ
ﺗﺎ ﺟﮫﺖ ﻗﺒﻠﻪ را از او ﺑﭙﺮﺳﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ وی ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺘﻦ ﺟﮫﺖ ﻗﺒﻠﻪ ،از ھﯿﭻ ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺸﯽ درﯾﻎ ﻧﻮرزد ،و
ﭘﺲ از ﺳﻌﯽ و ﺗﻼش زﯾﺎد ﺑﻪ ھﺮ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻏﺎﻟﺒﺶ ﺑﺮ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﮫﺖ
ﻗﺒﻠﻪ ھﻤﺎن ﺳﻤﺖ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺟﮫﺖ ﻧﻤﺎز ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
س :اﮔﺮ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺟﮫﺖ ﻗﺒﻠﻪ از ھﯿﭻ ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺸﯽ درﯾﻎ ﻧﻮرزﯾﺪ و ﭘﺲ از
ﺳﻌﯽ و ﺗﻼش ﺑﺴﯿﺎر ،ﻧﻤﺎز ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺳﻤﺘﯽ )ﺑﺎ ﮔﻤﺎن ﻏﺎﻟﺒﺶ( ﺧﻮاﻧﺪ ،و ﭘﺲ از
ﮔﺰاردن ﻧﻤﺎز داﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﺗﺸﺨﯿ ِﺺ ﺟﮫﺖ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﻄﺎ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ
ﻧﻤﺎزش را اﻋﺎده ﮐﻨﺪ؟
ج :ﺧﯿﺮ؛ ﺑﺮای وی ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﻧﻤﺎز ﺧﻮﯾﺶ را اﻋﺎده ﮐﻨﺪ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در داﺧﻞ ﻧﻤﺎز ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺟﮫﺖ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﻄﺎ رﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ھﺮ ﮔﺎه در داﺧﻞ ﻧﻤﺎز ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺟﮫﺖ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﻄﺎ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺻﻮرت در ﺣﺎل ﮔﺰاردن ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﺮﮔﺮدد و ﻧﻤﺎز ﺧﻮﯾﺶ را اداﻣﻪ دھﺪ؛ و
ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﻧﻤﺎز ﺧﻮد را از ﺳﺮ ﺑﮕﯿﺮد و دوﺑﺎره ﺑﺨﻮاﻧﺪ.

 -١ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »در اﻟﻤﺨﺘﺎر« ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﯾﻦ ﮐﻪ زن ﺟﻮان از ﮐﺸﻒ
ﺻﻮرت در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدان ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﻢ ﻓﺘﻨﻪ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺻﻮرت وی ﺟﺰو
ﺣﺪود ﻋﻮرت اﺳﺖ.

ﮐﺘﺎب ﻧﻤﺎز
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ﻓﺎﯾﺪه:

اﮔﺮ ﻓﺮد ﻧﻤﺎزﮔﺰار در ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ﺑﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎز ﺑﺮ او ﻻزم اﺳﺖ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪی ﮐﻌﺒﻪ رو ﮐﻨﺪ؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺴﯽ در ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺖ
 ﮔﺮ ﭼﻪ در ﻣﮑﻪی ﻣﮑ ّﺮﻣﻪ ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ  -ﺑﺎز ھﻢ ﻗﺒﻠﻪاش ،ﺗﻨﮫﺎ »ﺟﮫﺖ ﺧﺎﻧﻪی ﮐﻌﺒﻪ« اﺳﺖﻧﻪ ﻋﯿﻦ ﺧﻮد ﺧﺎﻧﻪی ﮐﻌﺒﻪ.
ﻓﺮاﺋﺾ ﻧﻤﺎز

س :ﻓﺮاﺋﺾ ﻧﻤﺎز را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟
ج :ﻓﺮاﺋﺾ ﻧﻤﺎز ،ﺷﺶ ﻣﻮرد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 -۱ﺗﮑﺒﯿﺮ ﺗﺤﺮﯾﻤﻪ )ﮔﻔﺘﻦ »اﻟﻠﻪ اﮐﺒﺮ« در آﻏﺎز ﻧﻤﺎز ﭘﺲ از ﻧﯿﺖ(.
 -۲ﻗﯿﺎم )ﯾﺎ اﯾﺴﺘﺎدن ﺑﺮ روی ﭘﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آن را دارﻧﺪ(.
 -۳ﻗﺮاﺋﺖ؛ ﮔﺮ ﭼﻪ ﯾﮏ آﯾﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۴رﮐﻮع ﺑﺮدن.
 -۵ﺳﺠﺪه ﻧﻤﻮدن.
ﻴﺎت« )ﻗﻌﺪهی آﺧﺮ(.
 -۶ﻧﺸﺴﺘﻦ در آﺧﺮﯾﻦ رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺧﻮاﻧﺪن » ﹶاﻟﺘ ﹺﱠﺤ ﹾ

س :ﻓﺮاض ﻧﻤﺎز ،ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارﻧﺪ؟
ج :ﻓﺮد ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از اﻧﺠﺎم دادن ھﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻓﺮاﺋﺾ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﮔﺮ
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻓﺮاﺋﺾ را از روی ﻗﺼﺪ ﯾﺎ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ،ﻧﻤﺎز وی درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ
ﻧﻤﺎزش را اﻋﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و ﺗﺮک ﮐﺮدن ھﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻓﺮاﺋﺾ ﺑﺎ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﻧﯿﺰ ﺟﺒﺮان
ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
واﺟﺒﺎت ﻧﻤﺎز

س :واﺟﺒﺎت ﻧﻤﺎز را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ؟
ج :واﺟﺒﺎت ﻧﻤﺎز ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 -۱ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﻮرهی ﻓﺎﺗﺤﻪ.
 -۲ﺧﻮاﻧﺪن ﯾﮏ ﺳﻮره ﯾﺎ ﺳﻪ آﯾﻪی )ﮐﻮﺗﺎه ﯾﺎ ﯾﮏ آﯾﻪی ﻃﻮﻻﻧﯽ( ،ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﻮرهی
ﻓﺎﺗﺤﻪ.
ّ -۳
ﻣﻘﺪم ﻧﻤﻮدن ﺳﻮرهی ﻓﺎﺗﺤﻪ ﺑﺮ ﺳﻮرهای ﮐﻪ ﺑﺪان ّ
ﺿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۴ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﻮرهی ﺣﻤﺪ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﭼﻨﺪ آﯾﻪ در دو رﮐﻌﺖ ّاول ﻧﻤﺎزھﺎی ﻓﺮض.
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 -۵ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﺮدن ﻃﻤﺄﻧﯿﻨﻪ و آراﻣﺶ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ادای ارﮐﺎن ﻧﻤﺎز.
 -۶ﻗﻌﺪه )ﻧﺸﺴﺘﻦ( ّاول )در ﻧﻤﺎزھﺎی ﺳﻪ ﯾﺎ ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺘﯽ(.
 -۷ﺧﻮاﻧﺪن ّ
ﺗﺸﮫﺪ )اﻟﺘﺤﯿﺎت( در ﻗﻌﺪهی ّاول و ﻗﻌﺪهی دوم.
 -۸ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﻧﻤﺎز ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ »اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ورﲪﺔ اﷲ«.

 -۹ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﻨﻮت در رﮐﻌﺖ آﺧﺮ ﻧﻤﺎز وﺗﺮ.
 -۱۰ﺗﮑﺒﯿﺮھﺎی زاﯾﺪ ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ و ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن.
 -۱۱ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺪن َﺣﻤﺪ و ﺳﻮره ﺑﺮای اﻣﺎم در ﻧﻤﺎزھﺎی ﺻﺒﺢ ،ﺟﻤﻌﻪ ،ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ ،ﻋﯿﺪ
ﻗﺮﺑﺎن ،ﺗﺮاوﯾﺢ ،وﺗﺮ در ﺗﺮاوﯾﺢ ،و در دو رﮐﻌﺖ ّاول ﻧﻤﺎزھﺎی ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء.
 -۱۲آھﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻧﺪن َﺣﻤﺪ و ﺳﻮره ﺑﺮای اﻣﺎم در ﻧﻤﺎزھﺎی ﻇﮫﺮ ،ﻋﺼﺮ ،در دو رﮐﻌﺖ
دوم ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎء و در رﮐﻌﺖ ّ
ّ
ﺳﻮم ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب.
س :واﺟﺒﺎت ﻧﻤﺎز ،ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارﻧﺪ؟
ج :ھﺮ ﯾﮏ از واﺟﺒﺎت ﻧﻤﺎز ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﺪ ﺗﺮک ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ؛ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ھﺮ
ﯾﮏ از واﺟﺒﺎت ﻧﻤﺎز ،ﺑﻪ ﻋﻤﺪ ﺗﺮک ﮔﺮدﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،اﻋﺎدهی ﻧﻤﺎز واﺟﺐ اﺳﺖ؛ و اﮔﺮ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ھﺮ ﯾﮏ از واﺟﺒﺎت ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺗﺮک ﺷﻮﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺳﺠﺪهی
ﺳﮫﻮ ،ﺟﺒﺮان ﻣﯽﮔﺮدد.
ّ
ﺳﻨﺖﻫﺎی ﻧﻤﺎز

سّ :
ﺳﻨﺖھﺎی ﻧﻤﺎز را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ؟
جّ :
ﺳﻨﺖھﺎی ﻧﻤﺎز ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 -۱ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ھﺮ دو دﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮاﺑﺮ دو ﮔﻮش در ھﻨﮕﺎم ﮔﻔﺘﻦ ﺗﮑﺒﯿﺮ ﺗﺤﺮﯾﻤﻪ ﺑﺮای
ﻣﺮدان؛ و زﻧﺎن ھﺮ دو دﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﺎ ﺑﺮاﺑﺮ دو ﺷﺎﻧﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﻨﺪ؛ و ﺳﭙﺲ
ﻣﺮدان دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ را روی دﺳﺖ ﭼﭗ ﻗﺮار دھﻨﺪ و آن را زﯾﺮ ﻧﺎف
ﺑﻨﮫﻨﺪ؛ )و زﻧﺎن دﺳﺖھﺎی ﺧﻮﯾﺶ را روی ﺳﯿﻨﻪ ﺑﮕﺬارﻧﺪ(.
 -۲ﺧﻮاﻧﺪن ﺛﻨﺎء )ﺳﺒﺤﺎﻧﮏ اﻟﻠﮫﻢ و ﺑﺤﻤﺪک (...ﭘﺲ از ﺗﮑﺒﯿﺮ ﺗﺤﺮﯾﻤﻪ.
 -۳ﮔﻔﺘﻦ »اﻋﻮذ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎن اﻟﺮﺟﻴﻢ« )در آﻏﺎز ﻗﺮاﺋﺖ ﺳﻮرهی ﻓﺎﺗﺤﻪ(.
 -۴ﮔﻔﺘﻦ »ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ«.

 -۵ﮔﻔﺘﻦ »آﻣﲔ« )ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻮرهی ﻓﺎﺗﺤﻪ(.

ﮐﺘﺎب ﻧﻤﺎز
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 -۶ﮔﻔﺘﻦ »ﺳﻤﻊ اﷲ ﻟـﻤﻦ ﲪﺪه«.

 -۷ﮔﻔﺘﻦ »رﺑﻨﺎ ﻟﻚ اﳊﻤﺪ« )ﺑﺮای ﻣﻘﺘﺪی در وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم »ﺳﻤﻊ اﷲ ﻟـﻤﻦ ﲪﺪه«
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ(.

 -۸ﮔﻔﺘﻦ »اﷲ اﻛﱪ« ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم رﮐﻮع ،ﺳﺠﺪه ،ﻗﯿﺎم ،ﻗﻌﺪه ،و ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن از
ﺳﺠﻮد.

رﰊ اﻻﻋﲇ« در ﺳﺠﺪه.
رﰊ اﻟﻌﻈﻴﻢ« در رﮐﻮع و »ﺳﺒﺤﺎن ﹼ
 -۹ﺳﻪ ﺑﺎر ﮔﻔﺘﻦ »ﺳﺒﺤﺎن ﹼ

 -۱۰ﮔﺮﻓﺘﻦ زاﻧﻮھﺎ ﺑﺎ دﺳﺖھﺎ در رﮐﻮع ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ،ﮔﺸﺎده و ﺑﺎز
ﺑﺎﺷﺪ.
 -۱۱ﻓﺮد ﻧﻤﺎزﮔﺰار در ﺣﺎل ﻗﻌﺪهی ّاول و ّ
دوم و در ﺑﯿﻦ دو ﺳﺠﺪه ،ﭘﺎی ﭼﭗ ﺧﻮﯾﺶ
را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﮕﺴﺘﺮاﻧﺪ و ﺑﺮ آن ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ،و ﭘﺎی راﺳﺖ ﺧﻮد را اﯾﺴﺘﺎده ﻧﮕﻪ دارد،
)در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻧﺸﮕﺘﺎن ﭘﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻗﺒﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ .وﻟﯽ زن ،ﭘﺎھﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﺮف
راﺳﺖ ﺑﮑﺸﺪ ،و ﺑﺮ ﺳﺮﯾﻦ  -ﺑﺎﺳﻦ  -ﭼﭗ ﺧﻮد ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ(.
 -۱۲اﺷﺎره ﮐﺮدن ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ ّ
ﺳﺒﺎﺑﻪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺧﻮاﻧﺪن ﺷﮫﺎدت )اﺷﻬﺪ ان ﻻ اﻟﻪ اﻻ
اﷲ(.

 -۱۳ﻗﺮار دادن دﺳﺖھﺎ ﺑﺎﻻی رانھﺎ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻧﺸﺴﺘﻦ در ﻗﻌﺪه.
 -۱۴ﻗﺮاﺋﺖ در دو رﮐﻌﺖ آﺧﺮ ﻧﻤﺎزھﺎی ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺘﯽ ﻓﺮض )ﯾﺎ رﮐﻌﺖ آﺧﺮ ﻧﻤﺎز ﺳﻪ
رﮐﻌﺘﯽ(؛ و ﻗﺮاﺋﺖ در ﺗﻤﺎﻣﯽ رﮐﻌﺖھﺎی ﻧﻤﺎزھﺎی ﻏﯿﺮﻓﺮض ّ
)ﺳﻨﺖ و ﻧﻔﻞ( ﻻزم
و ﺿﺮوری اﺳﺖ؛ و ّ
ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺗﮑﺒﯿﺮھﺎ و »ﺳﻤﻊ اﷲ ﻟـﻤﻦ ﲪﺪه« و
»اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ورﲪﺔ اﷲ« را ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ.

 -۱۵ﺧﻮاﻧﺪن درود ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج در ﻗﻌﺪهی آﺧﺮ ﻧﻤﺎز ﭘﺲ از ّ
ﺗﺸﮫﺪ.
 -۱۶ﺧﻮاﻧﺪن دﻋﺎ در ﻗﻌﺪهی آﺧﺮ ﭘﺲ از درود؛ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ آن دﻋﺎھﺎ،
ھﻤﺎﻧﻨﺪ دﻋﺎھﺎی ﻗﺮآﻧﯽ و ﻧﺒﻮی ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺮدان ﻧﻤﺎزﮔﺰار ،ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﺛﺒﺖ
 -۱۷در ھﻨﮕﺎم ﺳﻼم دادن ،ﻧﯿﺖ
ِ
اﻋﻤﺎلاﻧﺪ و ّ
ﺟﻦھﺎی ﻧﯿﮏ و ﺻﺎﻟﺢ را ﺑﮑﻨﺪ.
 -۱۸و اﮔﺮ اﻣﺎم در ﯾﮑﯽ از ﺟﮫﺖھﺎی ﻣﻘﺘﺪی ﺑﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻘﺘﺪی در وﻗﺖ
ﺳﻼم ،ﻧﯿﺖ اﻣﺎم ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﻨﮫﺎ در ھﻤﺎن ﺟﮫﺖ ﺑﮑﻨﺪ؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻣﺎم در
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ﺑﺮاﺑﺮ او ﺑﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،در ھﺮ دو ﺳﻼم ،ﻧﯿﺖ اﻣﺎم را ﺑﮑﻨﺪ.
 -۱۹ﻣﻘﺘﺪی در وﻗﺖ ﺳﻼم ،ﺑﺎ ھﺮ دو ﺳﻼم ،ﻧﯿﺖ ﻣﻘﺘﺪﯾﺎن ،ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮر
ﺛﺒﺖ اﻋﻤﺎلاﻧﺪ و ّ
ﺟﻦھﺎی ﻧﯿﮏ و ﺻﺎﻟﺢ را در ھﺮ دو ﺳﻤﺖ راﺳﺖ و ﭼﭗ ﺑﮑﻨﺪ.
 -۲۰و ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰارد ،ﺑﺎ ھﺮ دو ﺳﻼﻣﺶ ،ﺗﻨﮫﺎ ﻧﯿﺖ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن را
در ھﺮ دو ﺳﻤﺖ راﺳﺖ و ﭼﭗ ﺑﮑﻨﺪ.
آداب ﻧﻤﺎز

س :آداب ﻧﻤﺎز ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :آداب ﻧﻤﺎز ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 -۱ﺑﯿﺮون آوردن دﺳﺖھﺎ از آﺳﺘﯿﻦ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﮔﻔﺘﻦ ﺗﮑﺒﯿﺮ ﺗﺤﺮﯾﻤﻪ.
 -۲ﻓﺮد ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻗﯿﺎم ﺑﻪ ﺳﺠﺪه ﮔﺎه؛ و ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم رﮐﻮع ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﭘﺎھﺎ؛ و ﺑﻪ
ھﻨﮕﺎم ﺳﺠﺪه ﺑﻪ ﻧﺮﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ؛ و ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ؛ و ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺳﻼم
دادن ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪھﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ.
 -۳ﻓﺮد ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎز ﺗﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻓﻪی ﺧﻮﯾﺶ را ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -۴ﻓﺮد ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺧﻤﯿﺎزه ﮐﺸﯿﺪن ،دھﺎﻧﺶ را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ و ﺗﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺧﻤﯿﺎزهاش را ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻧﮕﻪ دارد.

ﻧﺤﻮهی ادای ﻧﻤﺎز ،از ﺗﮑﺒﯿﺮ ﺗﺤﺮﯾﻤﻪ ﺗﺎ ﺳﻼم

س :ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ادای ﻧﻤﺎز  -از ﺷﺮوع ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن آن  -را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﯿﺪ؟
ج :وﻗﺘﯽ ﻓﺮد ﻧﻤﺎز ﮔﺰار ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ) ،رو ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ( ودرﺣﺎﻟﺖ اﯾﺴﺘﺎده

ﻧﻤﺎزش را ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ »اﷲ اﻛﱪ« ﺷﺮوع ﻧﻤﺎﯾﺪ؛  -و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ »اﻟﻒ« اﻟﻠﻪ را

در ﺗﮑﺒﯿﺮ ﻧﮑﺸﺪ  ، -و دﺳﺖ ھﺎﯾﺶ را ھﻨﮕﺎم ﺗﮑﺒﯿﺮۀ ِاﻻﺣﺮام ،ﺑﻪ ﻃﺮف ﮔﻮش ھﺎﯾﺶ ﺑﻠﻨﺪ
ﮐﻨﺪ؛ و ﭘﺲ از ﺗﮑﺒﯿﺮۀ اﻻﻓﺘﺘﺎح ،دﺳﺖ راﺳﺖ را ﺑﺮ دﺳﺖ ﭼﭗ ،زﯾﺮ ﻧﺎف ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار دھﺪ؛
آن ﮔﺎه »ﺛﻨﺎء« را ﺑﻪ ﺻﻮرت آھﺴﺘﻪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺑﮕﻮﯾﺪ:
ﺒﺎرك ُ
اﺳﻤﻚ وﺗَﻌﺎﻲﻟ َﺟ ُّﺪك وﻻ ا َ
» ُﺳﺒﺤﺎﻧَﻚ الﻠّ ُﻬ َّﻢ وﺤﺑَﻤﺪك وﺗَ َ
ﻪﻟ َﻏ ُ
�ك«.
ِ
ِ ِ

ﺳﭙﺲ »اﻋﻮذ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎن اﻟﺮﺟﻴﻢ« و »ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ« را ﺑﻪ ﻃﻮر آھﺴﺘﻪ

و ّ
ﺳﺮی ﺑﮕﻮﯾﺪ؛  -و ﻣﻘﺘﺪیھﺎ اﮔﺮ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻮدﻧﺪ» ،اﻋﻮذ ﺑﺎﷲ« و »ﺑﺴﻢ اﷲ«

ﻧﮕﻮﯾﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ آنھﺎ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﭼﯿﺰی را ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ  -؛ آن ﮔﺎه ﺳﻮرهی

ﮐﺘﺎب ﻧﻤﺎز

٦١

ﻓﺎﺗﺤﻪ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ و در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻮرهی ﻓﺎﺗﺤﻪ  -ﮔﺮ ﭼﻪ در ﻧﻤﺎز ﺟﮫﺮی اﺳﺖ ﺑﺎز ھﻢ -
»آﻣﲔ« را آھﺴﺘﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ؛ و ﭘﺲ از ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﻮرهی ﻓﺎﺗﺤﻪ ،ﺳﻮرهی دﯾﮕﺮ ﯾﺎ ﺳﻪ آﯾﻪ از ھﺮ

ﺟﺎی ﻗﺮآن ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺨﻮاﻧﺪ؛ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از ﻗﺮاﺋﺖ ﻓﺎرغ ﺷﺪ» ،اﷲ اﻛﱪ« ﺑﮕﻮﯾﺪ وﺑﺪون

اﯾﻦ ﮐﻪ دﺳﺖھﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ رﮐﻮع ﺑﺮود و دو ﮐﻒ دﺳﺘﺶ را روی زاﻧﻮھﺎﯾﺶ
ﻗﺮار دھﺪ و ﺑﯿﻦ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﺎﻧﺪازد و آنھﺎ را ﺑﺎز وﮔﺸﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ و دﺳﺖ
ھﺎﯾﺶ را ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺮ زاﻧﻮھﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارد؛ ﺳﺎقھﺎی ﭘﺎﯾﺶ را راﺳﺖ ﮐﺮده و ﭘﺸﺘﺶ را ھﻤﻮار
ﺳﺎزد و ﺗﻤﺎم آن را در ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﻗﺮار دھﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در رﮐﻮع ،ﺳﺮش ﻧﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ

رﰊ
ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﺶ در ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﺷﺪ؛ و در رﮐﻮع ﺳﻪ ﺑﺎر »ﺳﺒﺤﺎن ﹼ
اﻟﻌﻈﻴﻢ« ﺑﮕﻮﯾﺪ  -و ﺳﻪ ﺑﺎر ﮔﻔﺘﻦّ ،
ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺴﺒﯿﺢ رﮐﻮع اﺳﺖ . -

آن ﮔﺎه ﺳﺮ از رﮐﻮع ﺑﺮدارد و »ﺳﻤﻊ اﷲ ﻟـﻤﻦ ﲪﺪه« ﺑﮕﻮﯾﺪ؛ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ
ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰارد ﻣﺘﺼﻞ ﭘﺲ از »ﺳﻤﻊ اﷲ ﻟـﻤﻦ ﲪﺪه«» ،رﺑﻨﺎ ﻟﻚ اﳊﻤﺪ« ﺑﮕﻮﯾﺪ؛ ّاﻣﺎ اﻣﺎم و

ﭘﯿﺸﻨﻤﺎز ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻦ»ﺳﻤﻊ اﷲ ﻟـﻤﻦ ﲪﺪه« و ﻣﻘﺘﺪی ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻦ »رﺑﻨﺎ ﻟﻚ اﳊﻤﺪ« اﮐﺘﻔﺎء
و ﺑﺴﻨﺪه ﮐﻨﺪ.

ّ
ﺳﭙﺲ در ﻗﻮﻣﻪ )ﻗﯿﺎم ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ رﮐﻮع( ،آرام ﺑﮕﯿﺮد و راﺳﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ ،و ﭘﺲ از آن »اﷲ

اﻛﱪ«ﮔﻔﺘﻪ و ﺑﺮای ﺳﺠﺪه ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮود؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖ زاﻧﻮھﺎ ،ﺑﻌﺪ دﺳﺖھﺎ و ﺳﭙﺲ

ﺻﻮرت ﺧﻮﯾﺶ را در ﻣﯿﺎن دو دﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻗﺮار دھﺪ و اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺶ را رو ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ
ﺑﻪ ھﻢ ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﺪ و ﺑﯿﻨﯽ و ﭘﯿﺸﺎﻧﯽاش را ﻣﺤﮑﻢ و اﺳﺘﻮار ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﻨﮫﺪ و ﺑﺎ آنھﺎ ﺳﺠﺪه
ﮐﻨﺪ؛ در ﺣﯿﻦ ﺳﺠﺪه ،ﺷﮑﻢ ﺧﻮﯾﺶ را از ران ھﺎﯾﺶ دور ﻧﮕﻪ دارد و اﻧﮕﺸﺘﺎن ﭘﺎھﺎﯾﺶ را
رو ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﮕﺮداﻧﺪ و در ﺳﺠﺪه ،ﺳﻪ ﺑﺎر »ﺳﺒﺤﺎن ر ﹼﺑﯽ اﻻﻋﻠﯽ« ﺑﮕﻮﯾﺪ  -وﺳﻪ ﺑﺎر ﮔﻔﺘﻦ،
ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺳﺠﺪه اﺳﺖ -؛ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ »اﷲ اﻛﱪ« ﮔﻔﺘﻦ ،ﺳﺮش را از ﺳﺠﺪه ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﺪ و

)ﭘﺎی ﭼﭙﺶ را ﭘﮫﻦ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ آراﻣﺶ ﺑﺮ آن ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و ﭘﺎی راﺳﺘﺶ را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻤﻮدی ﺑﺮ
زﻣﯿﻦ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﺪ و اﻧﮕﺸﺘﺎن اﯾﻦ ﭘﺎ را رو ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﮐﻨﺪ؛ و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎی ﭼﭙﺶ
ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ ﺑﺎ( ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻣﺘﻌﺎدل ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎء در ﺟﺎی ﺧﻮدﺷﺎن آرام ﮔﯿﺮﻧﺪ ،و

دﺳﺖھﺎی ﺧﻮﯾﺶ را روی رانھﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار دھﺪ؛ آن ﮔﺎه »اﷲ اﻛﱪ« ﺑﮕﻮﯾﺪ و ﺑﺮای ﺑﺎر
ّ
رﰊ اﻻﻋﲇ« ﺑﮕﻮﯾﺪ.
دوم ﺳﺠﺪه ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺎ آراﻣﺶ و اﻋﺘﺪال در ﺳﺠﺪه ،ﺳﻪ ﺑﺎر »ﺳﺒﺤﺎن ﹼ

٦٢

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری

آن ﮔﺎه »اﷲ اﻛﱪ« ﺑﮕﻮﯾﺪ و ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ دﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ

ﮐﻤﮏ ﭘﺎھﺎﯾﺶ از ﺟﺎی ﺑﺮﺧﯿﺰد؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺮ ،ﺑﻌﺪ دو دﺳﺖ ،و ﺳﭙﺲ
دوم ﺑﺮﺧﯿﺰد؛ و رﮐﻌﺖ ّ
زاﻧﻮھﺎﯾﺶ را از زﻣﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮی رﮐﻌﺖ ّ
دوم ﻧﯿﺰ ھﻤﺎﻧﻨﺪ
رﮐﻌﺖ ّاول اﺳﺖ؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ در رﮐﻌﺖ ّ
دوم ﻧﺒﺎﯾﺪ دﺳﺖ ھﺎﯾﺶ را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﺪ وﻧﺒﺎﯾﺪ

»ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ اﻟﻠﻬﻢ وﺑﺤﻤﺪك «...و »اﻋﻮذ ﺑﺎﷲ« را ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
و ﭼﻮن از دو ﺳﺠﺪهی رﮐﻌﺖ ّ
دوم ﻓﺎرغ ﺷﺪ ،ﭘﺎی ﭼﭙﺶ را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﭘﮫﻦ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ
آراﻣﺶ ﺑﺮ آن ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و ﭘﺎی راﺳﺘﺶ را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻤﻮدی ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﻧﮕﺸﺘﺎن
ران راﺳﺖ ،و ﮐﻒ دﺳﺖ
اﯾﻦ ﭘﺎ را رو ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﮐﻨﺪ ،وﮐﻒ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ روی ِ
ران ﭼﭗ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار دھﺪ؛ و اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖھﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ روی ران
ﭼﭙﺶ را روی ِ
ھﺎﯾﺶ ،ﺑﺎز وﮔﺸﺎده ﺑﮕﺮداﻧﺪ؛ و ّ
ﺗﺸﮫﺪ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س را ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺑﮕﻮﯾﺪ:
َ
ََُْ
ُ ّ
ٰ ُُ
َّ ٰ ُ
َّ َ ُ
لﺴﻼ ُٰم َﻋﻠَﻴﻚ ا َ َ
ﺎت ،ا َ َّ
ﻳﻬﺎ َّ
ﷲ و َ� َﺮ�ﺗﻪ،
الﺼﻠ ٰﻮات واﻟﻄﻴﺒ
»ا َّﺘﻟ ِﺤﻴﺎت ِ� و
اﻨﻟ ِﻲﺒ ورﻤﺣﺔ ا ِ
َ َ ْ َ ُ َ ْ ّ ٰ َ َّ
ُ َْ
َ َّ ُ َ َ ٰ َ ٰ
َ َّ ُ َ ً َ
ّ
اﷲ واﺷ َﻬ ُﺪ ان � َّﻤﺪا �ﺒْ ُﺪ ُه
ﻪﻟ ِاﻻ
ﺎﺤﻟ� ،اﺷﻬﺪ ان ﻻ ِا
ﷲ الﺼ ِ ِ
الﺴﻼ ٰم ﻋﻠﻴﻨﺎ وﻲﻠﻋ ِﻋ ٰﺒﺎ ِد ا ِ
ُ
و َر ُﺳ ْﻮ ُﻪﻟ«.
»ھﺮ ﻟﻔﻈﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﻼم و ُﻣﻠﮏ و ﺑﻘﺎء دﻻﻟﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻓﻘﻂ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل
اﺳﺖ؛ و ھﺮ دﻋﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺗﻌﻈﯿﻢ و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻘﺼﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﻘﻂ ﻻﯾﻖ
ﻼم ﭘﺎﮐﯽ ﻓﻘﻂ ﻻﯾﻖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ؛ ﺳﻼم ،رﺣﻤﺖ
او اﺳﺖ؛ و ھﺮ ﺻﻠﻮات و دﻋﺎ و ﮐ ِ
و ﺑﺮﮐﺎت ﺧﺪا ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎدای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ! ﺳﻼم ﺑﺮ ﻣﺎ و ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺻﺎﻟﺢ ﺧﺪا؛ ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﻢ

ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻣﻌﺒﻮد ﺑﺮ ﺣﻘﯽ ﻏﯿﺮ از اﻟﻠﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ج ﺑﻨﺪه و
ﻓﺮﺳﺘﺎدهی اوﺳﺖ«.
و ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺧﻮاﻧﺪن ﺷﮫﺎدت» ،اﺷﻬﺪ ان ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﷲ« ،ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ ّ
ﺳﺒﺎﺑﻪی ﺧﻮﯾﺶ )ﺑﻪ

ﻃﺮف ﻗﺒﻠﻪ( اﺷﺎره ﮐﻨﺪ؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ اﻧﮕﺸﺖ ُوﺳﻄﯽ و ِاﺑﮫﺎم ﺧﻮﯾﺶ را ﺣﻠﻘﻪ ﮐﻨﺪ و
اﻧﮕﺸﺖ ِﺧﻨﺼﺮ و ِﺑﻨﺼﺮ )دو اﻧﮕﺸﺖ ﮐﻮﭼﮏ دﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ( را ﻣﺸﺖ ﮐﻨﺪ ،و ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ
ّ
ﺳﺒﺎﺑﻪ در وﻗﺖ ﺧﻮاﻧﺪن »اﺷﻬﺪ ان ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﷲ« ﺑﻪ ﻃﺮف ﻗﺒﻠﻪ اﺷﺎره ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﻓﺮد ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﻧﯿﺖ ﮔﺰاردن دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺲ از ﺧﻮاﻧﺪن

»اﻟﺘﺤﻴﺎت« ،ﺑﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ج درود و ﺳﻼم ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ) .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ا� ﺻﻞ ﻰﻠﻋ �ﻤﺪ
وﻰﻠﻋ ال �ﻤﺪ ﻛﻤﺎ ﺻﻠﻴﺖ ﻰﻠﻋ اﺑﺮاﻫﻴﻢ وﻰﻠﻋ ال اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻧﻚ ﻤﺣﻴﺪ �ﻴﺪ .اﷲ ﺑﺎرك ﻰﻠﻋ
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�ﻤﺪ وﻰﻠﻋ ال �ﻤﺪ ،ﻛﻤﺎ ﺑﺎر�ﺖ ﻰﻠﻋ اﺑﺮاﻫﻴﻢ وﻰﻠﻋ ال اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﻨﻚ ﻤﺣﻴﺪ �ﻴﺪ«؛
»ﺧﺪاوﻧﺪا ! ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ و آل ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻮات ﺑﻔﺮﺳﺖ ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺮ اﺑﺮاھﯿﻢ و آل اﺑﺮاھﯿﻢ
ﺻﻠﻮات ﻓﺮﺳﺘﺎدی .ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻮ در ھﺮ ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺘﻮده و ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ و ﺑﺎﻋﻈﻤﺘﯽ.
ﺧﺪاوﻧﺪا ! ﺷﺮف و ﺑﺰرﮔﻮاری را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ و آل ﻣﺤﻤﺪ داده ای ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺮدان ھﻤﭽﻨﺎن
ﮐﻪ ﺷﺮف و ﺑﺰرﮔﻮاری را ﺑﺮای اﺑﺮاھﯿﻢ و آل اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺮده ای؛ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻮ درھﺮ
ﺣﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺘﻮده و ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ و ﺑﺎﻋﻈﻤﺘﯽ«(.
ّ
آن ﮔﺎه ﭘﺲ از ﻓﺮﺳﺘﺎدن درود ،دﻋﺎﯾﯽ ھﻤﺎﻧﻨﺪ دﻋﺎھﺎی ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﮐﻨﺪ؛ و ﺳﻌﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ دﻋﺎﯾﺶ ﺷﺒﺎھﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﻼم ﻣﺮدم ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻃﺮف راﺳﺘﺶ ﺳﻼم دھﺪ
و ﺑﮕﻮﯾﺪ» :اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ورﲪﺔ اﷲ«؛ و ﺑﻪ ﻃﺮف ﭼﭙﺶ ھﻢ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﻼم دھﺪ؛

وﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺳﻼم ،ﻃﻮری ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ و ﭼﭗ ،ﺻﻮرت ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﮕﺮداﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻔﯿﺪی
ﭼﮫﺮهاش ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﮔﺮداﻧﯿﺪن ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﺎﻧﻪ اش ،ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﻮد؛ و در وﻗﺖ ﺳﻼم
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ و ﭼﭗ ،ﻧﯿﺖ اﻣﺎم ،ﻧﻤﺎزﮔﺰاران و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﺛﺒﺖ اﻋﻤﺎلاﻧﺪ را
ﺑﮑﻨﺪ  -ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ در ّ
ﺳﻨﺖھﺎی ﻧﻤﺎز ﮔﺬﺷﺖ.
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮد ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺗﮑﺒﯿﺮ ﺗﺤﺮﯾﻤﻪ ،ﻧﯿﺖ ﮔﺰاردن ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ را
ﻧﻤﻮده ﺑﻮد در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ھﺮ وﻗﺖ از ﺧﻮاﻧﺪن ّ
ﺗﺸﮫﺪ )در رﮐﻌﺖ دوم( ﻓﺎرغ ﺷﺪ ،ﺑﺮای
ﺳﻮم ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮد؛ و در رﮐﻌﺖ ّ
رﮐﻌﺖ ّ
ﺳﻮم ﻧﻪ دﺳﺖھﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﺎ ﮔﻮشھﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﺪ و ﻧﻪ
»ﺛﻨﺎء« و »اﻋﻮذ ﺑﺎﻟﻠﻪ« ﺑﺨﻮاﻧﺪ؛ و ﭼﻮن از دو ﺳﺠﺪهی رﮐﻌﺖ ّ
ﺳﻮم ﻓﺎرغ ﺷﺪ ،ﺑﺮای رﮐﻌﺖ
ﭼﮫﺎرم ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮد ،و رﮐﻌﺖ ّ
ﺳﻮم و ﭼﮫﺎرم را ﺑﻪ ﺳﺎن رﮐﻌﺖھﺎی ّاول و دوم ،ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻗﯿﺎم،
ﻗﺮاﺋﺖ ،رﮐﻮع و ﺳﺠﻮد ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
و ﭘﺲ از ﮔﺰاردن دو ﺳﺠﺪهی رﮐﻌﺖ ﭼﮫﺎرم ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﻌﺪهی رﮐﻌﺖ دوم ،ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ؛
]ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎی ﭼﭙﺶ را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﭘﮫﻦ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ آراﻣﺶ ﺑﺮ آن ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و ﭘﺎی راﺳﺘﺶ را ﺑﻪ
ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻤﻮدی ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﺪ واﻧﮕﺸﺘﺎن اﯾﻦ ﭘﺎ را رو ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﮐﻨﺪ[؛ و ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ
ﮔﺬﺷﺖّ ،
ﺗﺸﮫﺪ و درود و دﻋﺎ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ و ﭼﭗ ﺳﻼم ﺑﺪھﺪ.
واﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮد ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺗﮑﺒﯿﺮ ﺗﺤﺮﯾﻤﻪ ،ﻧﯿﺖ ﮔﺰاردن ﺳﻪ رﮐﻌﺖ را ﻧﻤﻮده
ﺑﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺲ از ﮔﺰاردن دو ﺳﺠﺪهی رﮐﻌﺖ ﺳﻮم ،ﺑﻪ ﻗﻌﺪه ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و ّ
ﺗﺸﮫﺪ و
درود و دﻋﺎ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ و ﭼﭗ ،ﺳﻼم ﺑﺪھﺪ.
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری

س :ﺣﮑﻢ ﺳﺠﺪه ﮐﺮدن ﺑﺮ ﭘﯿﭻ ﻋﻤﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﺳﺠﺪه ﺑﺮدن ﺑﺮ ﮔﻮﺷﻪی ﻟﺒﺎس ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺪون ﻋﺬر ﺑﺮ ﭘﯿﭻ ﻋﻤﺎﻣﻪاش ﺳﺠﺪه ﮐﺮد  -اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﭻ
ﻋﻤﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽاش ﺑﺎﺷﺪ  -در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻧﻤﺎزش ﺑﺎ ﮐﺮاھﯿﺖ درﺳﺖ اﺳﺖ؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﺮ
ﭘﯿﭻ ﻋﻤﺎﻣﻪاش ﺑﻪ ج1ھﺖ ﻋﺬری ﮐﻪ دارد ﺳﺠﺪه ﮐﺮد ،ﻧﻤﺎزش ﺑﺪون ﮐﺮاھﯿﺖ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ .١
ﻓﺮقﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻧﻤﺎز زن و ﻣﺮد وﺟﻮد دارد

س :آﻧﭽﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ادای ﻧﻤﺎز ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺻﻔﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﺮدان اﺳﺖ،
ﯾﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺻﻔﺖ ﻧﻤﺎز زﻧﺎن و ﻣﺮدان ھﺮ دو ﻣﯽﺷﻮد؟
ج :آﻧﭽﻪ درﺑﺎرهی ﻧﺤﻮهی ادای ﻧﻤﺎز ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ،ھﻢ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺻﻔﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﺮدان اﺳﺖ و
ھﻢ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺻﻔﺖ ﻧﻤﺎز زﻧﺎن؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻧﻤﺎز زﻧﺎن در ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﺴﻤﺖھﺎ ﺑﺎ
ﻧﻤﺎز ﻣﺮدان ﻓﺮق دارد ﮐﻪ ھﻢ اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن آنھﺎ ﺧﻮاھﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 -۱زﻧﺎن ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎز ،دﺳﺖھﺎی ﺧﻮد را )در ﺣﺎﻟﺖ ﻗﯿﺎم( روی ﺳﯿﻨﻪی ﺧﻮﯾﺶ
ﻗﺮار دھﻨﺪ.
 -۲زﻧﺎن ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﮔﻔﺘﻦ ﺗﮑﺒﯿﺮ ﺗﺤﺮﯾﻤﻪ ،دﺳﺖھﺎی ﺧﻮد را از آﺳﺘﯿﻦھﺎی ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﯿﺮون ﻧﮑﻨﻨﺪ.
 -۳زﻧﺎن ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﮔﻔﺘﻦ ﺗﮑﺒﯿﺮ ﺗﺤﺮﯾﻤﻪ ،دﺳﺖھﺎی ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪھﺎی ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﻨﺪ.
 -۴زﻧﺎن در رﮐﻮع ،اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺘﺎن ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎز و ﮔﺸﺎده ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﮫﺎ
دﺳﺖھﺎﯾﺸﺎن را روی زاﻧﻮھﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار دھﻨﺪ.
 -۵زﻧﺎن ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم رﮐﻮع ،اﻧﺪﮐﯽ ﺧﻮد را ﺧﻢ ﮐﻨﻨﺪ ودر ﺧﻢ ﺷﺪن ﺑﺮای رﮐﻮع ،زﯾﺎده
روی ﻧﮑﻨﻨﺪ) .ﯾﻌﻨﯽ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم رﮐﻮع ،ﭘﺸﺘﺸﺎن را ﺑﺎ ﺳﺮﺷﺎن ھﻤﻮار
ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻤﺎم آن را در ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﻗﺮار دھﻨﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﺧﻮد را ﺧﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ّ
ﺣﺪرﮐﻮع ﺑﺮﺳﺪ(.
 -١ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »در اﻟﻤﺨﺘﺎر« در ﻓﺼﻞ »ﺻﻔﺔ اﻟﺼﻼة« ﮔﻮﯾﺪ :ﺳﺠﺪه ﮐﺮدن ﺑﺮ روی ﭘﯿﭻ ﻋﻤﺎﻣﻪ ،ﻣﮑﺮوه
ﺗﻨﺰﯾﮫﯽ اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﻓﺮد ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﻋﺬری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻧﺰد اﺣﻨﺎف ،ﺳﺠﺪه ﮐﺮدن ﺑﺮ ﭘﯿﭻ
ﻋﻤﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﯿﭻ ﻋﻤﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن ،ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺑﺎﺷﺪ و
ﺟﺎی آن ﻧﯿﺰ ﭘﺎک و ﻃﺎھﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺠﻢ زﻣﯿﻦ را ﻧﯿﺰ درﯾﺎﺑﺪ؛ وﻟﯽ ھﺮ ﮔﺎه ﭘﯿﭻ ﻋﻤﺎﻣﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺳﺮ
ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺮ آن ﺳﺠﺪه ﮐﺮد ،ﺳﺠﺪهاش درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا ﺑﻪ ﻣﺤﻞ آن )ﯾﻌﻨﯽ
ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ( ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻏﺎﻓﻞ اﻧﺪ.
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 -۶زﻧﺎن در رﮐﻮع ،آرﻧﺞھﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﻐﻞھﺎﯾﺸﺎن ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﻨﺪ.
 -۷زﻧﺎن ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺳﺠﺪه ،ﺷﮑﻢھﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ رانھﺎﯾﺸﺎن ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﻨﺪ.
 -۸زﻧﺎن در ھﺮ ﻗﻌﺪه )ﻧﺸﺴﺘﻦ( ،ﺑﻪ ﺻﻮرت » ّ
ﻣﺘﻮرک« ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ھﺮ دو ﭘﺎی
ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﯿﺮون ﮐﻨﻨﺪ وﺳﺎق ﭘﺎی راﺳﺘﺸﺎن را روی ﺳﺎق ﭘﺎی
ﭼﭗ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮاردھﻨﺪ و ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ.
 -۹زﻧﺎن ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺳﺠﺪه ،آرﻧﺞھﺎی ﺧﻮﯾﺶ را روی زﻣﯿﻦ ﻗﺮار دھﻨﺪ.
 -۱۰در ﻣﻮاﺿﻌﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،زﻧﺎن آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت
آھﺴﺘﻪ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ .١
ﻗﺮاﺋﺖ در ﻧﻤﺎز

س :در ﺑﺎرهی ﻗﺮاﺋﺖ ،ﭼﻪ اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻤﺎز ،ﻣﻘﺘﺪی ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎزش
ّ
را ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﻣﯽﮔﺰارد ،ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﺎز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻤﺎز ،ﻣﻘﺘﺪی و
ج :اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻞ ذﯾﻞ را ]ﭘﯿﺮاﻣﻮن
ِ
ﺗﻨﮫﺎﮔﺰار[ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎر:
 -۱ﻗﺮاﺋﺖ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻤﺎزھﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﻓﺮض اﺳﺖ.
 -۲ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﻮرهی ﻓﺎﺗﺤﻪ در ﻧﻤﺎز ،واﺟﺐ اﺳﺖ.
 -۳ﺧﻮاﻧﺪن ﯾﮏ ﺳﻮره ﯾﺎ ﺳﻪ آﯾﻪ ﭘﺲ از ﺳﻮرهی ﻓﺎﺗﺤﻪ ،واﺟﺐ اﺳﺖ .و ﻣﻄﻠﻖ ﻗﺮاﺋﺖ
ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو )ﺧﻮاﻧﺪن ﯾﮏ ﺳﻮره ،ﯾﺎ ﺳﻪ آﯾﻪی ﮐﻮﭼﮏ( ادا ﻣﯽﮔﺮدد.
 -۴رﮐﻌﺖھﺎی ّ
ﺳﻮم و ﭼﮫﺎرم ﻧﻤﺎزھﺎی ﻓﺮض ،از ﻗﺎﻋﺪهی ﺑﺎﻻ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ھﺴﺘﻨﺪ؛ زﯾﺮا
ﺳﻮم و ﭼﮫﺎرم ﻧﻤﺎزھﺎی ﻓﺮضّ ،
ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﻮرهی ﻓﺎﺗﺤﻪ در رﮐﻌﺖھﺎی ّ
ﺳﻨﺖ اﺳﺖ
و ﻓﺮض ﯾﺎ واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ.
 -۵ﻗﺮاﺋﺖ در دو رﮐﻌﺖ ّاول ﻧﻤﺎزھﺎی ﻓﺮض ،واﺟﺐ اﺳﺖ.
ّ -۶
ﻣﻘﺪم ﻧﻤﻮدن ﺳﻮرهی ﻓﺎﺗﺤﻪ ﺑﺮ ﺳﻮره ﯾﺎ آﯾﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺳﻮرهی ﻓﺎﺗﺤﻪ
ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،واﺟﺐ اﺳﺖ.
ﻧﺨﺴﺖ ﻧﻤﺎزھﺎی ﻓﺮض ،آزاد و ﻣﺨﺘﺎر
 -۷ﻓﺮد ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﭘﺲ از ﮔﺰاردن دو رﮐﻌﺖ
ِ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮرهی ﻓﺎﺗﺤﻪ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺑﮕﻮﯾﺪ؛ وﻟﯽ ﺑﮫﺘﺮ ھﻤﺎن اﺳﺖ
ﻧﺨﺴﺖ ﻧﻤﺎزھﺎی ﻓﺮض ﻧﯿﺰ ،ﺳﻮرهی ﻓﺎﺗﺤﻪ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ .و اﮔﺮ
ﮐﻪ ﭘﺲ از دو رﮐﻌﺖ
ِ
 -١ر.ک :رد اﻟﻤﺤﺘﺎر ) (۳۳۹/۱و ﻃﺤﻄﺎوی؛ ﻣﺮاﻗﯽ اﻟﻔﻼح ،ص ۱۴۱
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ﻧﺨﺴﺖ ﻧﻤﺎزھﺎی ﻓﺮض ،ﭘﺲ از ﺧﻮاﻧﺪن
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮد ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﭘﺲ از دو رﮐﻌﺖ
ِ
ﺳﻮرهی ﻓﺎﺗﺤﻪ ،ﺳﻮرهای دﯾﮕﺮ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ آﯾﻪی دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺳﺠﺪهی
ﺳﮫﻮ ﺑﺮ او واﺟﺐ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
 -۸اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻘﺘﺪی ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﭘﯿﺸﻨﻤﺎز ﺑﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻪ در ﻧﻤﺎزھﺎی
َﺟﮫﺮی )ﻧﻤﺎزھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم ،ﻗﺮاﺋﺖ را در آنھﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ( و ﻧﻪ در ﻧﻤﺎزھﺎی
ّ
ﺳﺮی )ﻧﻤﺎزھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم ،ﻗﺮاﺋﺖ را در آنھﺎ آھﺴﺘﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ( ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰی را
ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﻨﺪ .١
 -۹ﺑﺮ ﭘﯿﺸﻨﻤﺎز واﺟﺐ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻗﺮاﺋﺖ را در دو رﮐﻌﺖ ﻓﺮض ﺻﺒﺢ ،دو رﮐﻌﺖ ﺟﻤﻌﻪ،
ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء ،ﺑﺎ
دو رﮐﻌﺖ ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ ،دو رﮐﻌﺖ ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن ،و دو رﮐﻌﺖ
ِ
ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
 -۱۰و ﭘﯿﺸﻨﻤﺎز و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎزش را ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﻣﯽﮔﺬارد ،ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺮاﺋﺖ را در ﺗﻤﺎﻣﯽ
رﮐﻌﺖھﺎی ﻇﮫﺮ ،ﻋﺼﺮ ،در رﮐﻌﺖ ّ
ﺳﻮم ﻣﻐﺮب ،و در دو رﮐﻌﺖ آﺧﺮ ﻋﺸﺎء ،ﺑﻪ
آھﺴﺘﮕﯽ و ّ
ﺳﺮی ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ.
 -۱۱ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎزش را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،در ﻣﻮرد ﻧﻤﺎزھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم آنھﺎ را ﺑﺎ
ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آزاد و ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ آنھﺎ را ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﯾﺎ
آھﺴﺘﻪ .و ھﺮ دو ﮐﺎر ﺑﺮاﯾﺶ درﺳﺖ اﺳﺖ.
 -۱۲ﺑﺮای ﭘﯿﺸﻨﻤﺎز و ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎزش را ﻣﯽﮔﺬاردّ ،
ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻣﻔﺼﻞ«  ٢ﺑﺨﻮاﻧﺪ؛ و در ﻧﻤﺎزھﺎی ﻋﺼﺮ و ﻋﺸﺎء،
ﻧﻤﺎزھﺎی ﺻﺒﺢ و ﻇﮫﺮ ،از »ﻃﻮال ﹼ

٣
ﻣﻔﺼﻞ«  ٤ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
ﻣﻔﺼﻞ« ﺑﺨﻮاﻧﺪ؛ و در ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب ،از »ﻗﺼﺎر ﹼ
از »اوﺳﺎط ﹼ

ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﻨﻤﺎز و ﻧﻤﺎزﮔﺰاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ؛
وﻟﯽ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺎﻓﺮ ھﺮ ﭼﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯿ ّﺴﺮ ﺷﺪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ.

 -١زﯾﺮا اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ در ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮﯾﺶ در ﺑﺎب »اﻟﺘﺸﮫﺪ ﻓﯽ اﻟﺼﻼة« از اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮیس رواﯾﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :واذا ﻗﺮأ ﻓﺄﻧﺼﺘﻮا«؛ »وﻗﺘﯽ اﻣﺎم ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻗﺮاﺋﺖ اﺳﺖ ،ﺷﻤﺎ

ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﺷﯿﺪ«.
ّ
 -٢ﺳﻮرهھﺎی »ﻃﻮال ﻣﻔﺼﻞ« ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﺳﻮرهی »اﻟﺤﺠﺮات« ﺗﺎ ﺳﻮرهی »اﻟﺒﺮوج«.
 -٣ﺳﻮرهھﺎی »اوﺳﺎط ّ
ﻣﻔﺼﻞ« ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﺳﻮرهی »اﻟﻄﺎرق« ﺗﺎ ﺳﻮرهی »اﻟﺒﯿﻨﺔ«.
 -٤ﺳﻮرهھﺎی »ﻗﺼﺎر ّ
ﻣﻔﺼﻞ« ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﺳﻮرهی »اﻟﺰﻟﺰال« ﺗﺎ ﺳﻮرهی »ﻧﺎس«.

ﮐﺘﺎب ﻧﻤﺎز
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س :در ﻧﻤﺎزھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻤﺎز و ﺗﻨﮫﺎﮔﺰار آنھﺎ را ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ،آﯾﺎ در
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎزھﺎﯾﯽ ،ﭘﯿﺸﻨﻤﺎز و ﺗﻨﮫﺎﮔﺰار ﺑﺎﯾﺪ »ﺑﺴﻢ اﷲ« و »اﻋﻮذ ﺑﺎﷲ« را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ

ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ؟
ج :ﺧﯿﺮ ،در ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎزھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺮاﺋﺖ در آنھﺎ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد» ،ﺑﺴﻢ
اﻟﻠﻪ« و »اﻋﻮذ ﺑﺎﻟﻠﻪ« ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت آھﺴﺘﻪ و ّ
ﺳﺮی
ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
س :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﻮرهی ﻓﺎﺗﺤﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ ،آﯾﺎ ﭘﯿﺸﻨﻤﺎز و ﻣﻘﺘﺪی ﺑﺎﯾﺪ
»آﻣﯿﻦ« را ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ؟
ج :ﺧﯿﺮ؛ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻮرهی ﻓﺎﺗﺤﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﻪ ﭘﯿﺸﻨﻤﺎز و ﻧﻪ ﻣﻘﺘﺪی ،آﻣﯿﻦ را ﺑﺎ ﺻﺪای
ﺑﻠﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت وی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در
ﻧﻤﺎزھﺎی َﺟﮫﺮی )ﻧﻤﺎزھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺮاﺋﺖ در آنھﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد( ،ﻗﺮاﺋﺖ را ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ؟
ج :ﭼﻨﯿﻦ زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ،ﻧﻤﺎزھﺎی َﺟﮫﺮی را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻗﺮاﺋﺖ را ﺑﺎ
ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت آھﺴﺘﻪ و ّ
ﺳﺮی ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
س :آﯾﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻤﺎزھﺎ ،ﺳﻮرهای ّ
ﺧﺎص ﺑﺮای ﻗﺮاﺋﺖ ،ﻣﻌﯿﻦ و
ّ
ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد؟
ج :ﺑﺮای ﻓﺮد ﻧﻤﺎزﮔﺰار درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻤﺎزھﺎ ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ از آنھﺎ ،ﺳﻮرهای
ّ
ّ
ﺧﺎص ﺑﺮای ﻗﺮاﺋﺖ ،ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻨﺪ؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻤﺎزھﺎ ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ از آنھﺎ
ﻓﻘﻂ ھﻤﺎن ﺳﻮره را ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﻮرهای دﯾﮕﺮ را در ﻧﻤﺎز ﺟﺎﯾﺰ ﻧﺪاﻧﺪ؛ و در ﺷﺮع
ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ،ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮد ﻧﻤﺎزﮔﺰار ،ﻗﺮاﺋﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﻮرهھﺎ را در ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﻤﺎزھﺎ ﺑﻪ
ّ
ﺻﻮرت وﺟﻮﺑﯽ و ﺣﺘﻤﯽ ﺑﺮای ﺧﻮدش ﻣﻌﯿﻦ و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﮑﻨﺪ ،آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت در
اﺣﺎدﯾﺚ وارد ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﻮرهھﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻤﺎزھﺎ ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﻮد؟ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ
اﮔﺮ ﻓﺮد ﻧﻤﺎزﮔﺰار آنھﺎ را اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن آنھﺎ ﺑﺪو ﺛﻮاب و ﭘﺎداش ﺑﺮﺳﺪ؟
ج :آری؛ ﻗﺮاﺋﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﻮرهھﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻤﺎزھﺎ ،در اﺣﺎدﯾﺚ و رواﯾﺎت وارد ﺷﺪه
اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ آنھﺎ را در ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻤﺎزھﺎ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﺪ ،ﺑﺪو ﺛﻮاب و ﭘﺎداش
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ﻣﯽرﺳﺪ؛ و ﻗﺮاﺋﺖ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺳﻮرهھﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻤﺎزھﺎ ﮐﻪ در اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺪانھﺎ اﺷﺎره
ﺷﺪه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 -۱ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﻮرهی »اﻟـﻢ ﺗﻨﺰﻳﻞ« در رﮐﻌﺖ ّاول ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ روز ﺟﻤﻌﻪ ،و ﺧﻮاﻧﺪن
دوم آنّ ،
ﺳﻮرهی »ﻫﻞ اﰐ ﻋﲇ اﻻﻧﺴﺎن« در رﮐﻌﺖ ّ
ﺳﻨﺖ اﺳﺖ .١
 -۲ﻗﺮاﺋﺖ ﺳﻮرهی »ﲨﻌﻪ« در رﮐﻌﺖ ّاول ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ،و ﻗﺮاﺋﺖ ﺳﻮرهی »ﻣﻨﺎﻓﻘﻮن«
دوم آنّ ،
در رﮐﻌﺖ ّ
ﺳﻨﺖ اﺳﺖ .٢

 -۳ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﻮرهی »ﺳ ﹼﺒﺢ اﺳﻢ رﺑﻚ اﻻﻋﲇ« در رﮐﻌﺖ ّاول ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ،و ﺧﻮاﻧﺪن
دوم آنّ ،
ﺳﻮرهی »ﻫﻞ اﺗﺎك ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻐﺎﺷﻴﺔ« در رﮐﻌﺖ ّ
ﺳﻨﺖ اﺳﺖ .٣

 -۴ﻗﺮاﺋﺖ ﺳﻮرهی »ﺳﺒﺢ اﺳﻢ رﺑﻚ اﻻﻋﲇ« در رﮐﻌﺖ ّاول ﻧﻤﺎزھﺎی ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ و ﻋﯿﺪ
ﻗﺮﺑﺎن ،و ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﻮرهی »ﻫﻞ اﺗﺎك ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻐﺎﺷﻴﺔ« در رﮐﻌﺖ ّ
دوم ﻧﻤﺎزھﺎی
ﻓﻄﺮ و ﻗﺮﺑﺎن ،ﻧﯿﺰ ّ
ﺳﻨﺖ اﺳﺖ .٤
ﻧﻤﺎز وﺗﺮ

س :ﻧﻤﺎز وﺗﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮔﺰارده ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﻨﺪ رﮐﻌﺖ اﺳﺖ؟
ج :ﻧﻤﺎز وﺗﺮ ﺳﻪ رﮐﻌﺖ اﺳﺖ و ﭘﺲ از ادای ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎء ﮔﺰارده ﻣﯽﺷﻮد؛ و ﮔﺰاردن آن
ﻓﺮض ﻋﺸﺎء روا ﻧﯿﺴﺖ.
ﭘﯿﺶ از
ﺧﻮاﻧﺪن ِ
ِ
و ھﺮ ﮔﺎه ﻓﺮد ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺑﺨﻮاھﺪ ﻧﻤﺎز وﺗﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﮕﺰارد ،اﺑﺘﺪا ﺗﮑﺒﯿﺮ ﺷﺮوع ﻧﻤﺎز را
ﺑﮕﻮﯾﺪ و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن »ﺛﻨﺎء« ]ﺳﺒﺤﺎﻧﮏ اﻟﻠﻬﻢ ..[.و »اﻋﻮذ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎن

اﻟﺮﺟﻴﻢ« و »ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ« و ﺳﻮرهی »ﻓﺎﺗﺤﻪ« و ﺳﻮرهای دﯾﮕﺮ ﭘﺲ از ﻗﺮاﺋﺖ
ﺳﻮرهی ﻓﺎﺗﺤﻪ ﺑﭙﺮدازد؛ آن ﮔﺎه رﮐﻮع ﮐﻨﺪ و دوﺑﺎره ﺳﺠﺪه ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﺑﺮای رﮐﻌﺖ ّ
دوم
ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮد و رﮐﻌﺖ ّ
دوم را ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻤﺎزھﺎ اداء ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ آن ﮔﺎه ﭘﺲ از دو ﺳﺠﺪهی
رﮐﻌﺖ دوم ،ﺑﻪ ﻗﻌﺪه ﻧﺸﯿﻨﺪ و ﺗﺸﮫﺪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ؛ و ﭼﻮن ﺑﺮای رﮐﻌﺖ ّ
ﺳﻮم ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ،ﺳﻮرهی
 -١ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺑﻮھﺮﯾﺮهس
 -٢ﻣﺴﻠﻢ؛ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺑﻮھﺮﯾﺮهس
۳و -٤اﯾﻦ دو ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺴﻠﻢ از ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﺷﺒﯿﺮس

رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ٤.

ﮐﺘﺎب ﻧﻤﺎز

٦٩

ﻓﺎﺗﺤﻪ و ﺳﻮرهای دﯾﮕﺮ ﭘﺲ از آن ﺑﺨﻮاﻧﺪ؛ و ھﺮ ﮔﺎه از ﻗﺮاﺋﺖ ﻓﺎرغ ﺷﺪ» ،اﷲ اﻛﱪ« ﺑﮕﻮﯾﺪ

١

و دﺳﺖ ھﺎﯾﺶ را ﺗﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻮشھﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﺪ ٢؛ آن ﮔﺎه ﻗﻨﻮت  ٣ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﭼﻮن از
ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﻨﻮت ﻓﺎرغ ﺷﺪ » ،٤اﷲ اﻛﱪ« ﺑﮕﻮﯾﺪ و ﺑﻪ رﮐﻮع ﺑﺮود ،و ﺑﻘﯿﻪی رﮐﻌﺖ ّ
ﺳﻮم را

ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻤﺎزھﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
س :آﯾﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﻮرهی ﻓﺎﺗﺤﻪ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﯾﮏ ﺳﻮرهی دﯾﮕﺮ ﺑﻌﺪ از ﻓﺎﺗﺤﻪ ،در
ﺗﻤﺎﻣﯽ رﮐﻌﺖھﺎی وﺗﺮ ﻻزم اﺳﺖ؟
ج :آری؛ ﺳﻮرهی ﻓﺎﺗﺤﻪ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﻮرهی دﯾﮕﺮ ،در ﺗﻤﺎﻣﯽ رﮐﻌﺖھﺎی وﺗﺮ ﺧﻮاﻧﺪه
ﻣﯽﺷﻮد.

 -١اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ ،از ﺷﻌﺒﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ وی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :از ﺣﮑﻢ ،ﺣﻤﺎد و اﺑﻮاﺳﺤﺎق ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ
درﺑﺎرهی ﻗﻨﻮت وﺗﺮ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭼﻮن از ﻗﺮاﺋﺖ ﻓﺎرغ ﺷﺪ ،ﺗﮑﺒﯿﺮ ﮔﻔﺖ و ﭘﺲ از ﺗﮑﺒﯿﺮ ﻗﻨﻮت را ﺧﻮاﻧﺪ.
 -٢ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺳﻮد ،از ﭘﺪرش ،از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮدس ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮدس ﺑﻪ
ھﻨﮕﺎم ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﻨﻮت وﺗﺮ ،دﺳﺖھﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﻧﻤﻮد .اﯾﻦ رواﯾﺖ را اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ در
»ﻣﺼﻨﻒ« ج  ۳ص  ، ۳۹۰ﭼﺎپ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة ،ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .و اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﻧﯿﺰ اﯾﻦ رواﯾﺖ را
در ﺟﺰء »رﻓﻊ اﻟﯿﺪﯾﻦ« از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺴﻌﻮدس ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮده و آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ را ﻧﯿﺰ
ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﮐﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد در رﮐﻌﺖ آﺧﺮ »ﻗﻞ ﻫﻮ اﷲ اﺣﺪ« را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﭘﺲ از آن
دﺳﺖھﺎی ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﺮد و ﭘﯿﺶ از رﮐﻮع ،ﻗﻨﻮت ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.

 -٣اﺑﺮاھﯿﻢ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﻨﻮت اﯾﻦ دﻋﺎ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ» :اﻟﻠﮫﻢ اﻧﺎ ﻧﺴﺘﻌﯿﻨﮏ و ﻧﺴﺘﻐﻔﺮک«...؛
اﯾﻦ رواﯾﺖ را اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ در »ﻣﺼﻨﻒ« ) (۳۸۱/۳ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
ﮔﻮﯾﺪ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮدس در ﻣﻮرد دﻋﺎی ﻗﻨﻮت ﻣﺎ را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﻠﯿﻢ داد ﺗﺎ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﻨﻮت
ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ» :اﻟﻠﻬﻢ اﻧﺎ ﻧﺴﺘﻌﻴﻨﻚ وﻧﺴﺘﻐﻔﺮك وﻧﺆﻣﻦ ﺑﻚ«...؛ اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﻧﯿﺰ اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده

اﺳﺖ.

 -٤ﻋﻠﻘﻤﻪ ﮔﻮﯾﺪ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮدس و دﯾﮕﺮ ﯾﺎران رﺳﻮل ﺧﺪا ج در ﻧﻤﺎز وﺗﺮ ،ﻗﻨﻮت را ﭘﯿﺶ از رﮐﻮع
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ در »ﻣﺼﻨﻒ«) (۳۸۳/۳رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ
اﺳﻮد ،از ﭘﺪرش ،از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ ھﺮ ﮔﺎه ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد از ﻗﺮاﺋﺖ
ﻓﺎرغ ﻣﯽﺷﺪ» ،اﻟﻠﻪ اﮐﺒﺮ« ﻣﯽﮔﻔﺖ و ﻗﻨﻮت ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ؛ و ﭼﻮن از ﻗﻨﻮت ﻓﺎرغ ﻣﯽﮔﺸﺖ ،اﻟﻠﻪ اﮐﺒﺮ
ﻣﯽﮔﻔﺖ و ﺑﻪ رﮐﻮع ﻣﯽرﻓﺖ؛ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را اﺑﯽ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ در »ﻣﺼﻨﻒ« ) (۳۸۹/۳رواﯾﺖ ﮐﺮده
اﺳﺖ.

٧٠

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری

س :آﯾﺎ در اﺣﺎدﯾﺚ و رواﯾﺎت ،وارد ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻧﻤﺎز وﺗﺮ ،ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﻮرهھﺎ
ّ
ﺳﻨﺖ اﺳﺖ؟
ج :آری؛ ّ
ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در رﮐﻌﺖ ّاول ﻧﻤﺎز وﺗﺮ ،ﭘﺲ از ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﻮرهی ﻓﺎﺗﺤﻪ،
ﺳﻮرهی » ﹶا ﹾﻋﲇ« و در رﮐﻌﺖ دوم ،ﭘﺲ از ﺳﻮرهی ﻓﺎﺗﺤﻪ ،ﺳﻮرهی »ﻛﺎﻓﺮون« و در رﮐﻌﺖ

ﺳﻮم ،ﭘﺲ از ﺳﻮرهی ﻓﺎﺗﺤﻪ ،ﺳﻮرهی »اﺧﻼص« ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد .و در ﺑﺮﺧﯽ از رواﯾﺎت
ﺳﻮم ﻧﻤﺎز وﺗﺮّ ،
ﭼﻨﯿﻦ وارد ﺷﺪه ﮐﻪ در رﮐﻌﺖ ّ
ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮرهی »اﺧﻼص« ھﻤﺮاه
ﺑﺎ ﺳﻮرهھﺎی »ﻓﻠﻖ« و »ﻧﺎس« ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد .١

س :آﯾﺎ دﻋﺎی ﻗﻨﻮت ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﺎ ﺻﺪای آھﺴﺘﻪ؟
ج :ﻧﻤﺎزﮔﺰار دﻋﺎی ﻗﻨﻮت را ﺑﺎ ﺻﺪای آھﺴﺘﻪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ؛ و ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻧﻤﺎزﮔﺰار ،اﻣﺎم و ﭘﯿﺸﻨﻤﺎز ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﻘﺘﺪی و ﺗﻨﮫﺎﮔﺰار؛ و ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ آنھﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ
دﻋﺎی ﻗﻨﻮت را ﺑﺎ ﺻﺪای آھﺴﺘﻪ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ.
س :آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻤﺎز وﺗﺮ را ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺧﻮاﻧﺪ؟
ج :آری؛ ّ
ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺐھﺎی ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ،ﻧﻤﺎز وﺗﺮ ﭘﺲ از
ﺧﻮاﻧﺪن ﺗﺮاوﯾﺢ ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﻤﺎز وﺗﺮ ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد ،آﯾﺎ ﭘﯿﺸﻨﻤﺎز ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﺎز
وﺗﺮ را ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ؟
ج :آری؛ ﭘﯿﺸﻨﻤﺎز در ﺳﻪ رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز وﺗﺮ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺮاﺋﺖ را ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
س :ﺑﻪ ﺟﺰ از ﻧﻤﺎز وﺗﺮ ،آﯾﺎ ﻗﻨﻮت در دﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎزھﺎ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد؟
ج :ﺑﻪ ﺟﺰ از ﻧﻤﺎز وﺗﺮ ،ﻗﻨﻮت در دﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎزھﺎ ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ و ﻋﻼوه از ﻧﻤﺎز وﺗﺮ،
ﻗﻨﻮت ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرﺗﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻌﻀﻼت و ﭼﺎﻟﺶھﺎ
و دﻏﺪﻏﻪھﺎﯾﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﮔﺮدﻧﺪ ،ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺲ از رﮐﻮع و در ﺣﺎل ﻗﻮﻣﻪ )ﻗﯿﺎم ﭘﺲ از

 -١اﯾﻦ رواﯾﺖ را اﺑﻮداود از ﻋﺎﯾﺸﻪل ؛ ﻧﺴﺎﯾﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺑﺰی؛ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ از اﺑﯽ ﺑﻦ
ﮐﻌﺐس ؛ و دارﻣﯽ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎسس ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ .و اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ و دارﻣﯽ ،در رواﯾﺎت ﺧﻮد
ﺑﺮب اﻟﻨﺎس«[ را ذﮐﺮ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .ر.ک :ﻣﺸﮑﺎة
ﺑﺮب اﻟﻔﻠﻖ« و »ﻗﻞ اﻋﻮذ ﹼ
ﻋﺒﺎرت »و اﳌﻌﻮذﻧﲔ« ]»ﻗﻞ اﻋﻮذ ﹼ

اﻟﻤﺼﺎﺑﯿﺢ ،ﺑﺎب اﻟﻮﺗﺮ.

ﮐﺘﺎب ﻧﻤﺎز
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رﮐﻮع( ،ﻗﻨﻮت ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد؛ و اﻣﺎم ﺑﺮای ﮐﻤﮏ و ﯾﺎری ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺧﻮاری و زﺑﻮﻧﯽ
دﺷﻤﻨﺎن و ﺑﺪﺧﻮاھﺎن دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ّ
ﻣﺎزﻫﺎی ﺳﻨﺖ و ﻧﻔﻞ

س :ﭘﯿﺶ از ﻧﻤﺎزھﺎی ﻓﺮض و ﭘﺲ از آنھﺎ ،ﭼﻨﺪ رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ّ
ﺳﻨﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮاﻧﺪ؟
ج :ﭘﯿﺶ از ﻧﻤﺎزھﺎی ﻓﺮض و ﭘﺲ از آنھﺎ ،دوازده رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ّ
ﺳﻨﺖ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در
ّ
اﺣﺎدﯾﺚ و رواﯾﺎت ،ﺑﺮ ﺧﻮاﻧﺪن آنھﺎ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ رو ﺑﺪانھﺎ »ﻧﻤﺎزھﺎی ﺳﻨﺖ
ﻣﺆﮐﺪه« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.
ُ
ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﯾﺸﻪل ﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻣﻦ ﺛﺎﺑﺮ ﻲﻠﻋ ﺛنﻲﺘ ﻋﺮﺸة ر�ﻌﺔ
ً
ﻣﻦ الﺴﻨﺔ ،ﺑ� اﷲ ﻪﻟ ﺑيﺘﺎ ﻲﻓ اﺠﻟﻨﺔ :ار�ﻊ ر�ﻌﺎت ﻗﺒﻞ اﻟﻈﻬﺮ ،ور�ﻌﺘ� ﺑﻌﺪﻫﺎ ،ور�ﻌﺘ� ﺑﻌﺪ
اﻤﻟﻐﺮب ،ور�ﻌﺘ� ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺸﺎء ،ور�ﻌﺘ� ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺠﺮ« » .١ھﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن دوازده
رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ّ
ﺳﻨﺖ ﻣﻮاﻇﺒﺖ و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﮐﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺧﺎﻧﻪای در ﺑﮫﺸﺖ ﺑﺮای او
ﺳﻨﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ ّ
ﻣﯽﺳﺎزد؛ و اﯾﻦ دوازده رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ّ
ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺶ از ﻇﮫﺮ و
دو رﮐﻌﺖ ﭘﺲ از آن؛ دو رﮐﻌﺖ ﭘﺲ از ﻣﻐﺮب؛ دو رﮐﻌﺖ ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﻓﺮض ﻋﺸﺎء و دو
رﮐﻌﺖ ﭘﯿﺶ از ادای ﻧﻤﺎز ﻓﺮض ﺻﺒﺢ«.
ُ
ّ
و ﺷﺮﯾﺢ ،از ﻋﺎﯾﺸﻪل ﭼﻨﯿﻦ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ ﺻ� رﺳﻮل اﷲ ج
ََ
ﻲﻠﻋ اﻻ ﺻ� ار�ﻊ ر�ﻌﺎت او ّ
اﻟﻌﺸﺎء ّ
ﺳﺖ ر�ﻌﺎت«؛ » .٢ھﺮﮔﺰ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎء
ﻗﻂ ﻓﺪﺧﻞ
را ﻧﮕﺰاردﻧﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺰدم ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و ﭼﮫﺎر ﯾﺎ ﺷﺶ رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ«.
 -١اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺗﺮﻣﺬی و ﻧﺴﺎﯾﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻟﻔﻆ ﺣﺪﯾﺚ از ﺗﺮﻣﺬی اﺳﺖ .ﺗﺮﻣﺬی ﭘﺲ از رواﯾﺖ
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،اﺣﺎدﯾﺚ و رواﯾﺎﺗﯽ از ام ﺣﺒﯿﺒﻪ ،اﺑﻮھﺮﯾﺮه ،اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ،و اﺑﻦ ﻋﻤﺮ
ﻧﯿﺰ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .و ﺳﭙﺲ اﻣﺎم ﺗﺮﻣﺬی ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ ام ﺣﺒﯿﺒﻪ ﻣﯽﭘﺮدازد و آن را ﺻﺤﯿﺢ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .و اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ ﻧﯿﺰ رواﯾﺖ ام ﺣﺒﯿﺒﻪ را ﻧﻘﻞ ﮐﺮده و در ﭘﺎﯾﺎن آن ﺣﺪﯾﺚ ،اﯾﻦ را ﻧﯿﺰ
ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﮐﻪ ام ﺣﺒﯿﺒﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﭘﺲ از ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج  ،ھﺮﮔﺰ ﺧﻮاﻧﺪن آن دوازده
رﮐﻌﺖ را ﺗﺮک ﻧﮑﺮدم.
 -٢در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎء ﭼﮫﺎر ﯾﺎ ﺷﺶ رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ؛ از
اﯾﻦ رو ھﺮ ﮐﺲ اﯾﻦ ﭼﮫﺎر ﯾﺎ ﺷﺶ رﮐﻌﺖ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﮐﺎر ﺧﻮب و ﻧﯿﮑﯽ را اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ؛ و ﮔﺮﻧﻪ
ّ
ﺳﻨﺖ ﻣﺆﮐﺪه ھﻤﺎن دو رﮐﻌﺖ اﺳﺖ؛ و ذﮐﺮ ﭼﮫﺎر ﯾﺎ ﺷﺶ رﮐﻌﺖ ،ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﺮ
ُ
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی و ﻣﻮاﻇﺒﺖ آن دو رﮐﻌﺖ اﺳﺖ .و ﺣﺪﯾﺚ ﺷﺮﯾﺢ را اﺑﻮداود ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری

س :آﯾﺎ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻧﻤﺎزھﺎی ّ
ﺳﻨﺖ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ؟
ج :آری؛ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻤﺎزھﺎی ّ
ﺳﻨﺖ ،از ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ
ﺳﻨﺖ ،دو رﮐﻌﺖ ّ
ﻣﺆﮐﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎزھﺎی ّ
ﺳﻨﺖ ﺻﺒﺢ ،و ﭘﺲ از آن ،ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ ﭘﯿﺶ از ﻇﮫﺮ
اﺳﺖ.
ً
ّ
ﻋﺎﯾﺸﻪل ﮔﻮﯾﺪ» :لﻢ ﻳ�ﻦ اﻨﻟﻲﺒ ج ﻲﻠﻋ ﻲﺷء ﻣﻦ اﻨﻟﻮاﻓﻞ اﺷﺪ ﺗﻌﺎﻫﺪا ﻣﻨﻪ ﻲﻠﻋ

ر�ﻌﻲﺘ اﻟﻔﺠﺮ«؛ »ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺮ ﺧﻮاﻧﺪن ھﯿﭻ ﻧﻤﺎز ﻧﻔﻠﯽ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از دو رﮐﻌﺖ ّ
ﺳﻨﺖ ﺻﺒﺢ،
ﻣﻮاﻇﺒﺖ و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ«.
ً
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻋﺎﯾﺸﻪل رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :ان اﻨﻟﻲﺒ ج ﺎﻛن ﻻﻳﺪع ار�ﻌﺎ ﻗﺒﻞ
اﻟﻈﻬﺮ ور�ﻌﺘ� ﻗﺒﻞ اﻟﻐﺪاة« ١؛ »ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ ّ
)ﺳﻨﺖ( ﭘﯿﺶ از ﻇﮫﺮ و دو رﮐﻌﺖ
ّ
)ﺳﻨﺖ( ﭘﯿﺶ از ﻧﻤﺎز ﻓﺮض ﺻﺒﺢ را ھﺮﮔﺰ ﺗﺮک ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ«.
س :آﯾﺎ ﭘﯿﺶ از ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ و ﭘﺲ از آن ،ﻧﻤﺎزھﺎی ّ
ﺳﻨﺖ وﺟﻮد دارد؛ از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم
اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  ، /ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ّ
ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺶ از ﺟﻤﻌﻪ و ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ  ٢ﭘﺲ از آن ﻣﺸﺮوع

 -١اﯾﻦ دو ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﺨﺎری و دﯾﮕﺮ ﺑﺰرﮔﺎن ﻋﺮﺻﻪی رواﯾﺖ و دراﯾﺖ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
 -٢درﺑﺎرهی ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ ّ
ﺳﻨﺖ ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ،اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ از اﺑﻮھﺮﯾﺮهس ﭼﻨﯿﻦ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ
وی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ» :اذا ﺻ ﹼﻠﻴﺘﻢ ﺑﻌﺪ اﳉﻤﻌﺔ ﻓﺼ ﹼﻠﻮا ارﺑﻌ ﹰﺎ«؛ »ھﺮ ﮔﺎه ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز

ﺟﻤﻌﻪ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ ،ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ«؛ و در رواﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻢ ،اﺑﻮداود ،ﺗﺮﻣﺬی ،ﻧﺴﺎﯾﯽ و

اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ  -ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﺨﺎری  -آن را ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ» :اذا ﹼ
ﺻﲇ اﺣﺪﻛﻢ اﳉﻤﻌﺔ

ﻓﻠﻴﺼﻞ ﺑﻌﺪﻫﺎ ارﺑﻌ ﹰﺎ«؛ »ھﺮ ﮔﺎه ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ را ﮔﺰارد ،ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ از آن ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز
ﺑﺨﻮاﻧﺪ« .رواﯾﺖ ّاوﻟﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ »اﺳﺘﺤﺒﺎب« اﺳﺖ و رواﯾﺖ ّ
دوﻣﯽ ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ »وﺟﻮب«؛ و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ھﺮ دو رواﯾﺖ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ
» ّ
ﺳﻨﺖ ﻣﺆﮐﺪه« اﺳﺖ.
ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺶ از ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ،ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﺶ در ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ ّ
اﻣﺎ درﺑﺎرهی ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ ّ
ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺶ از ﻇﮫﺮ

ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ ﭘﺲ از زوال ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ؛ و اﯾﻦ
ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ ﭘﯿﺶ از ﻇﮫﺮ ،ﺷﺎﻣﻞ ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ ﭘﯿﺶ از ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد .در ﮐﺘﺎب »ﻏﻨﯿﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻤﻠﯽ« ﻧﯿﺰ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ از اﺑﻮھﺮﯾﺮهس رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻣﻦ اﻏﺘﺴﻞ ﺛﻢ اﰐ
ﻓﺼﲇ ﻣﺎ ﻗﺪر ﻟﻪ ﺛﻢ اﻧﺼﺖ ﺣﺘﻲ ﻳﻔﺮغ ﻣﻦ ﺧﻄﺒﺘﻪ ﺛﻢ ﹼ
اﳉﻤﻌﺔ ﹼ
ﻳﺼﲇ ﻣﻌﻪ ﻏﻔﺮ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﳉﻤﻌﺔ اﻻﺧﺮي

ﮐﺘﺎب ﻧﻤﺎز
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ﺷﺪه اﺳﺖ .و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ،ﺷﺶ رﮐﻌﺖ
ّ
ﺳﻨﺖ وﺟﻮد دارد.
س :آﯾﺎ ﭘﯿﺶ از ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ ،ﻧﻤﺎز ّ
ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ؟
ج :آری؛ ﭘﯿﺶ از ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ ،ﻧﻤﺎز ّ
ﺳﻨﺖ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد؛ و در اﺣﺎدﯾﺚ و رواﯾﺎت ﺑﻪ
ﺧﻮاﻧﺪن ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ ﭘﯿﺶ از ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ ،ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ:
ً
ً
ّ
»رﺣﻢ اﷲ امﺮأ ﺻ� ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺮﺼ ار�ﻌﺎ« ١؛ »ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ رﺣﻢ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از
ّ
ّ
ﻋﺼﺮ ،ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ« .و ﻋﻠﯽ س ﮔﻮﯾﺪ» :ان اﻨﻟﻲﺒ ج ﺎﻛن ﻳﺼ� ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺮﺼ
ر�ﻌﺘ�« ٢؛ »ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﻼم ج ﭘﯿﺶ از ﻋﺼﺮ ،دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰاردﻧﺪ«.
س :آﯾﺎ ﭘﯿﺶ از ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎءّ ،
ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ؟
وﻓﻀﻞ ﺛﻼﺛﺔ اﻳﺎم«؛ »ﮐﺴﯽ ﮐﻪ روز ﺟﻤﻌﻪ ﻏﺴﻞ ﮐﻨﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺮود و آﻧﭽﻪ ﺑﺮای او ﻣﻘﺪر

ﺷﺪه ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺗﺎ ﻓﺎرغ ﺷﺪن اﻣﺎم از ﺧﻄﺒﻪ ،ﺳﺎﮐﺖ ﺷﻮد ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎ او ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﮔﻨﺎھﺎن
)ﺻﻐﯿﺮهی( ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺟﻤﻌﻪ و ﺟﻤﻌﻪی دﯾﮕﺮش و ﺳﻪ روز اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺨﺸﻮده ﻣﯽﺷﻮد«.
اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ﭘﯿﺶ از ﺧﻄﺒﻪ اﺷﺎره دارد؛ و اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻧﻈﺮﯾﻪی ﮐﺴﺎﻧﯽ را رد ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﺸـﺮوﻋﯿﺖ ﻧﻤـﺎز ﭘﯿـﺶ از ﺟﻤﻌﻪ را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ) (۲۴۷/۳و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ
) (۱۴۷/۳رواﯾـﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ،ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.
ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق از ﺛﻮری ،از ﻋﻄﺎء ﺑﻦ ﺳﺎﺋﺐ ،از اﺑﻮاﻻﺣﻮص ﻣﺴﻠﻤﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻣﺎ را ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽداد ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﺟﻤﻌﻪ ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ و ﭘﺲ از آن ،دو رﮐﻌﺖ و ﭘﺲ از آن دو
رﮐﻌﺖ ،ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ« .ﺣﺎﻓﻆ در »اﻟﺪراﯾﺔ« ﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ،ﻣﺆﺛﻖ و
ﻣﻌﺘﺒﺮﻧﺪ .و اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻮﻗﻮف اﺳﺖ و در ﺣﮑﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺮﻓﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﻇﺎھﺮ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﭼﻨﺎن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد در ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﻧﻤﺎزھﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ آن را از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﻼم ﺷﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
و ﻃﺤﺎوی در ﺑﺎب »اﻟﺘﻄﻮع ﺑﺎﻟﻠﯿﻞ و اﻟﻨﮫﺎر ﮐﯿﻒ ھﻮ«؟ از ﺟﺒﻠﺔ ﺑﻦ ﺳﺤﯿﻢ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ رواﯾﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﭘﯿﺶ از ﺟﻤﻌﻪ ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﻼم ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ؛ و ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز
ﺟﻤﻌﻪ ،دو رﮐﻌﺖ و ﭘﺲ از آن دو رﮐﻌﺖ ،ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .اﺳﻨﺎد اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ
اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻧﯿﻤﻮی ﻧﯿﺰ در »آﺛﺎر اﻟﺴﻨﻦ« ﺑﻪ ّ
ﺻﺤﺖ اﺳﻨﺎد اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -١اﺑﻮداود.
 -٢اﺑﻮداود.
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری

ج :ﻓﻘﮫﺎء و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان اﺳﻼﻣﯽ ،ﮔﺰاردن ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﭘﯿﺶ از ﻋﺸﺎء را
ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .١
سّ :
ﺳﻨﺖھﺎی ﭘﯿﺶ از ﻧﻤﺎزھﺎی ﻋﺼﺮ و ﻋﺸﺎء ،ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارﻧﺪ؟
ﺳﻨﺖھﺎی ﭘﯿﺶ از ﻧﻤﺎزھﺎی ﻋﺼﺮ و ﻋﺸﺎء ،ﺟﺰو » ّ
جّ :
ﺳﻨﺖھﺎی ﻣﺆﮐﺪه« ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
س :آﯾﺎ در اﺣﺎدﯾﺚ و رواﯾﺎت وارد ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻤﺎزھﺎی ّ
ﺳﻨﺖ ،ﺧﻮاﻧﺪن
ﺧﺎصّ ،
ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﻮرهھﺎی ّ
ﺳﻨﺖ اﺳﺖ؟
ج :آری؛ در اﺣﺎدﯾﺚ وارد ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻤﺎزھﺎی ّ
ﺳﻨﺖ ،ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺮﺧﯽ از
ّ
ﺳﻮرهھﺎ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ؛ ﺗﺮﻣﺬی از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ
ُ
ُ
اﺣﻲﺼ ﻣﺎ
ﺳﻤﻌﺖ ﻣﻦ رﺳﻮل اﷲ ج ﻳﻘﺮأ ﻲﻓ الﺮ�ﻌﺘ� ﺑﻌﺪ اﻟـﻤﻐﺮب و� الﺮ�ﻌﺘ� ﻗﺒﻞ
ﺻﻼة اﻟﻔﺠﺮ ﺑ »ﻗﻞ ﻳﺎ اﻳﻬﺎ الﺎﻜﻓﺮون« و »ﻗﻞ ﻫﻮ اﷲ اﺣﺪ«؛ »ﺑﺴﯿﺎر از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺷﻨﯿﺪم
ﺳﻨﺖ ﭘﺲ از ﻣﻐﺮب و در دو رﮐﻌﺖ ّ
ﮐﻪ اﯾﺸﺎن در دو رﮐﻌﺖ ّ
ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺶ از ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ،
ﺳﻮرهھﺎی »ﻗﻞ ﻳﺎ اﻳـﻬﺎ اﻟﻜﺎﻓﺮون« و »ﻗﻞ ﻫﻮ اﷲ اﺣﺪ« را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ«.
ّ
و ﻣﺴﻠﻢ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ان رﺳﻮل اﷲ ج ﻗﺮأ ﻰﻓ ر�ﻌﻰﺘ
اﻟﻔﺠﺮ »ﻗﻞ ﻳﺎ اﻳﻬﺎ الﺎﻜﻓﺮون« و »ﻗﻞ ﻫﻮ اﷲ اﺣﺪ«؛ »ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺳﻮرهھﺎی »ﻗﻞ ﻳﺎ اﳞﺎ
اﻟﻜﺎﻓﺮون« و »ﻗﻞ ﻫﻮ اﷲ اﺣﺪ« را در دو رﮐﻌﺖ ّ
ﺳﻨﺖ ﺻﺒﺢ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ«.

و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﻠﻢ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس س رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ان رﺳﻮل اﷲ ج
ّ
 -١ﺣﻠﺒﯽ در ﮐﺘﺎب »ﻏﻨﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﻠﯽ« ،ﺷﺮح »ﻣﻨﯿﺔ اﻟﻤﺼﻠﯽ« ﮔﻮﯾﺪ :درﺑﺎرهی ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ ﭘﯿﺶ از
ّ
ﻋﺸﺎء ،رواﯾﺘﯽ ﺑﯿﺎن ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻤﻮم رواﯾﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﻐﻔﻞ ﮐﻪ ﺑﺨﺎری ،ﻣﺴﻠﻢ،
اﺑﻮداود ،ﺗﺮﻣﺬی ،ﻧﺴﺎﯾﯽ و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﺑﻪ رواﯾﺖ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮد؛ آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ّ
ﻣﻐﻔﻞس رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﺑﲔ ﹼ
ﻛﻞ اذاﻧﲔ ﺻﻼة؛ ﺑﲔ ﻛﻞ اذاﻧﲔ ﺻﻼة؛ ﺛﻢ ﻗﺎل ﰲ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﳌﻦ ﺷﺎء«؛ »ﺑﯿﻦ ھﺮ اذان و اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز اﺳﺖ ،ﺑﯿﻦ ھﺮ اذان و اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز اﺳﺖ؛ و در ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺑﺎر

ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ«.
و ﻋﻼوه از اﯾﻦ ،ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ در ﺷﺮع ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ،ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺘﯽ درﺑﺎرهی ﮔﺰاردن ﻧﻔﻞ ﭘﯿﺶ از ﻋﺸﺎء
وارد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﺳﺘﺤﺒﺎب آن اﺳﺖ؛ و ﺧﻮاﻧﺪن ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ ﭘﯿﺶ از ﻋﺸﺎء ،ﻣﻮاﻓﻖ ﻗﻮل
اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ در ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﺑﮫﺘﺮ و اﻓﻀﻞ اﺳﺖ؛ و ﻟﻔﻆ ﻧﻤﺎز ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ ﺣﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد؛ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از ﻗﺒﯿﻞ ﺣﻤﻞ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮ ﮐﺎﻣﻞ ھﻢ از ﻟﺤﺎظ ذاﺗﯽ و ھﻢ
از ﻧﻈﺮ ﺻﻔﺎﺗﯽ اﺳﺖ.

ﮐﺘﺎب ﻧﻤﺎز
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ّ
ﺎﻛن ﻳﻘﺮأ ﻲﻓ ر�ﻌﻲﺘ اﻟﻔﺠﺮ ﻲﻓ اﻻو� ﻣﻨﻬﻤﺎ» :ﻗﻮلﻮا اﻣﻨﺎ ﺑﺎﷲ وﻣﺎ اﻧﺰل اﻴﻟﻨﺎ« اﻻﻳﺔ اﻟﻲﺘ ﻲﻓ
ّ
ّ
اﺒﻟﻘﺮة ،و� اﻻﺧ�ة ﻣﻨﻬﺎ» :
اﻣﻨﺎ واﺷﻬﺪ ﺑﺎﻧﺎ مﺴﻠﻤﻮن«؛ »ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﻼم ج در رﮐﻌﺖ
ُ
َّ َ َ ٓ َ َ ۡ َ َ َ ٓ
ُ ُ ٓ ْ َ َ َّ
ّ
ّ
نزل إِ�نا وما
اول ﻧﻤﺎز ﺳﻨﺖ ﺻﺒﺢ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ﴿ :قولوا ءامنا ب ِٱ�ِ وما أ ِ
ۡ َ َ ََُۡ َ َ َۡ
ََٓ ُ َ ُ َ ٰ َ َ ٰ ََٓ
ُ َ َ ٰٓ ۡ َ ٰ َ ۡ َ ٰ َ
ۡ
َ
ٰ
و� مو� وعِي� وما
نزل إِ� إِب� ِ ۧ
�م �س� ِعيل �س�ق و�عقوب وٱ�سب ِ
اط وما أ ِ
أ ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ َ َّ ُّ َ
ۡ
ۡ
ون مِن َّر ّ�ه ۡم � ُ� َف ّر ُق َ� ۡ َ
� أ َح ٖد ّمِن ُه ۡم َو� ُن ُ�ۥ ُم ۡسل ُِمون] ﴾١٣٦اﻟﺒﻘﺮة[۱۳۶ :؛ و
و� ٱ�بِي
ِ
أ ِ
ِ
ِ
َ
ۡ
َ
ََ ٓ
ُۡ َ
َ ٰ ۡ
در رﮐﻌﺖ ّ
ِي� مِن ُه ُم ٱل�ف َر قال َم ۡن
دوم اﯾﻦ آﯾﻪ را ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ﴿ :فل َّما أ َح َّس ع
ۡ
َ َّ
َ
َّ
َ َ ٓ َ َّ َ َ ۡ َ َ ُّ َ َ ۡ ُ َ َ ُ َّ
ار ٱ�ِ َء َام َّنا ب ِٱ�ِ َوٱش َه ۡد بِ�نا ُم ۡسل ُِمون﴾٥٢
أنصارِي إِ� ٱ�ِۖ قال ٱ�وارِ�ون �ن أنص
]آل ﻋﻤﺮان[۵۲ :

و ﻧﯿﺰ ﻣﺴﻠﻢ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس س ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ﺎﻛن رﺳﻮل اﷲ ج ﻳﻘﺮأ ﻲﻓ
ر�ﻌﻲﺘ اﻟﻔﺠﺮ» :ﻗﻮلﻮا اﻣﻨﺎ ﺑﺎﷲ وﻣﺎ اﻧﺰل اﻴﻟﻨﺎ«؛ واﻟﻲﺘ ﻲﻓ آل ﻋﻤﺮان» :ﺗﻌﺎلﻮا اﻲﻟ ﻠﻛﻤﺔ ﺳﻮاء
ﺑيﻨﻨﺎ و�يﻨ�ﻢ« اﻻﯾﮥ؛ »ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﻼم ج در رﮐﻌﺖ ّاول ﻧﻤﺎز ّ
ﺳﻨﺖ ﺻﺒﺢ اﯾﻦ آﯾــﻪ
َّ َ َ ٓ ُ َ َ ۡ َ َ َ ٓ ُ َ َ
ُ ُ ٓ ْ َ َ َّ
نزل إ ِ ٰٓ
� َم
� إِبۡ َ� ٰ ِ ۧ
نزل إِ�نا وما أ ِ
را ﻗــﺮاﺋﺖ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ﴿ :قولوا ءامنا ب ِٱ�ِ وما أ ِ
ۡ َ َ ََُۡ َ َ َۡ
َ
َ َ ٓ ُ َ ُ َ ٰ َ َ ٰ َ َ ٓ ُ َ َّ ُّ َ
ۡ
ۡ
َ
و� ٱ�بِيون مِن
�س َ� ٰ ِعيل �س�ٰق و�عقوب وٱ�سب ِ
و� مو� وعِي� وما أ ِ
اط وما أ ِ
َّ ّ ۡ َ ُ َ ّ ُ َ ۡ َ َ َ ّ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ ُ َ ُ ُ ۡ ُ َ
ون] ﴾١٣٦اﻟﺒﻘﺮة[۱۳۶ :؛ و در رﮐﻌﺖ ّ
دوم
ر� ِ ِهم � �ف ِرق �� أح ٖد مِنهم و�ن �ۥ مسل ِم
َ
ْ
َ
ٓ
َ
ُ ۡ َ ٰٓ َ ۡ َ ۡ َ ٰ َ
ُ
ب � َعال ۡوا إ ِ ٰ� � َِمةٖ َس َواء ِۢ بَ ۡي َن َنا َو َ� ۡي َن� ۡم
اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺗﻼوت ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ﴿ :قل �أهل ٱلكِ� ِ
َ
َّ َ
َ ۡ ٗ َ َ َ َّ َ َ ۡ ُ َ َ ۡ ً ۡ َ ٗ ّ ُ
ٱ� َو َ� � ُ ۡ� َ
َ� َّ� َ� ۡع ُب َد إ َّ� َّ َ
ون ٱ�ِۚ فإِن
م
ا
ا�
�
ر
أ
ا
ض
ع
�
ا
ن
ض
ع
�
ذ
خ
ت
�
�
و
ا
د
ِن
�
ٔ
ش
ۦ
ه
ب
ك
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ َ َّ ۡ ْ َ ُ ُ ْ ۡ َ ُ ْ َ َّ ُ ۡ ُ َ
تولوا �قولوا ٱشهدوا ب ِ�نا مسل ِمون] ﴾٦٤آل ﻋﻤﺮان.«[۶۴ :
س :آﯾﺎ در ﺷﺮع ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ،ﻋﻼوه از ﻧﻤﺎزھﺎی ﻓﺮض ،وﺗﺮ و ّ
ﺳﻨﺖ ،ﻧﻤﺎز دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ

ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ؟
ج :آری؛ در اﺳﻼم ﻋﻼوه از ﻧﻤﺎزھﺎی ﻓﺮض ،وﺗﺮ و ّ
ﺳﻨﺖ ،ﻧﻤﺎز دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد
ﮐﻪ ﺑﺪان »ﻧﻔﻞ« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؛ از اﯾﻦ رو ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﺣﻘﮕﺮا ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و
ﻗﺪرت ﺧﻮﯾﺶ ھﺮ اﻧﺪازه ﻧﻤﺎز ﻧﻔﻞ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ در ﺷﺐ و روز ﺑﺨﻮاﻧﺪ؛ و ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮد
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری

ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮔﺰاردن ﻧﻤﺎزھﺎی ﻧﻔﻞ ،ﺛﻮاب و ﭘﺎداش زﯾﺎدی را ﻓﺮاﭼﻨﮓ ﻣﯽآورد ١؛
و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎزھﺎی ﻧﻔﻞ را در وﻗﺖھﺎی ﻣﮑﺮوه  -ﮐﻪ ذﮐﺮﺷﺎن
ﭘﯿﺸﺘﺮ ﮔﺬﺷﺖ  -ادا ﻧﻤﺎﯾﺪ.
س :ﻧﻤﺎزھﺎی ﻧﻔﻠﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﺪانھﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﻮدﯾﺪ ،ﻣﺨﺼﻮص زﻣﺎﻧﯽ ّ
ﺧﺎص ﻧﯿﺴﺖ،
ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺰاردن آنھﺎ ،ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺎﻻت و اوﻗﺎت  -ﺑﻪ ﺟﺰ وﻗﺖھﺎی ﻣﮑﺮوه  -ﻣﯽﮔﺮدد؛
ﺣﺎل ﺳﺆال اﯾﻦﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ در اﺣﺎدﯾﺚ و رواﯾﺎت ،وﻗﺖھﺎﯾﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮای ﮔﺰاردن
ﻧﻔﻞ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ؟ و آﯾﺎ ﺑﺮ ﺧﻮاﻧﺪن آنھﺎ ،ﺛﻮاب و ﭘﺎداش ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﯽرﺳﺪ؟
ج :آری؛ در ﺷﺮع ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ،وﻗﺖھﺎﯾﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮای ﮔﺰاردن ﻧﻔﻞ وﺟﻮد دارد
ﮐﻪ ﺛﻮاب و ﭘﺎداﺷﯽ ﻓﺮاوان از ﺧﻮاﻧﺪن آنھﺎ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﯽرﺳﺪ؛ و اﯾﻦ وﻗﺖھﺎی ﻣﺨﺼﻮص
ﺑﺮای ﮔﺰاردن ﻧﻔﻞ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ّ
ﻧﻤﺎزی ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ واﭘﺴﯿﻦ ﺷﺐ ﮔﺰارده ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻧﻤﺎز »ﺗﮫﺠﺪ« ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺷﺪه
اﺳﺖ؛  ٢ﻧﻤﺎزی ﮐﻪ در وﻗﺖ ﭼﺎﺷﺖ ﮔﺰارده ﻣﯽﺷﻮد ٣؛ ﻧﻤﺎزی ﮐﻪ در ﺷﺐھﺎی رﻣﻀﺎن و
١

 اﺑﻮھﺮﯾﺮهس ﮔﻮﯾﺪ :از رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ان اول ﻣﺎ ﳛﺎﺳﺐ ﺑﻪ اﻟﻌﺒﺪ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻣﻦﻋﻤﻠﻪ ﺻﻼﺗﻪ ،ﻓﺎن ﺻﻠﺤﺖ ،ﻓﻘﺪ اﻓﻠﺢ واﻧﺠﺢ؛ وان ﻓﺴﺪت ﻓﻘﺪ ﺧﺎب وﺧﴪ ،ﻓﺎن اﻧﺘﻘﺺ ﻣﻦ ﻓﺮﻳﻀﺘﻪ ﳾء

ﺗﻄﻮع ﻓﻴﻜﻤﻞ ﲠﺎ ﻣﺎ اﻧﺘﻘﺺ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﻳﻀﺔ؛ ﺛﻢ ﻳﻜﻮن ﺳﺎﺋﺮ ﻋﻤﻠﻪ
ﻗﺎل اﻟﺮب ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﱄ :اﻧﻈﺮوا ﻫﻞ ﻟﻌﺒﺪي ﻣﻦ ﹼ

ﻛﺬﻟﻚ«؛ »ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ اﻧﺴﺎن از آن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﻤﺎز اﺳﺖ؛ اﮔﺮ ﻧﻤﺎزش

ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ ،رﺳﺘﮕﺎر ﺷﺪه و ﻧﺠﺎت ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،و اﮔﺮ ﻧﻤﺎزش ﺧﺮاب و ﻧﺎﻗﺺ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺎن ﮐﺎر و
ﺧﺴﺎرﺗﻤﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد؛ و اﮔﺮ در ﻓﺮاﺋﺾ ،ﻧﻘﺼﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ آﯾﺎ ﺑﻨﺪه ام ﻧﻤﺎز
ﻧﻔﻞ دارد ﺗﺎ ﺑﺎ آن ﮐﺎﺳﺘﯽھﺎی ﻧﻤﺎزھﺎی ﻓﺮﺿﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻮد؛ ﺳﭙﺲ ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻤﺎﻟﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد«] .اﺑﻮداود[
٢
 -اﺑﻮاﻣﺎﻣﺔس ﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺑﻘﻴﺎم اﻟﻠﻴﻞ ﻓﺎﻧﹼﻪ دأب اﻟﺼﺎﳊﲔ ﻗﺒﻠﻜﻢ وﻫﻮ ﻗﺮﺑﺔ ﻟﻜﻢ ﻋﻨﺪ

رﺑﻜﻢ ،وﻣﻜﻔﺮة ﻟﻠﺴﻴﺌﺎت وﻣﻨﻬﺎة ﻋﻦ اﻻﺛﻢ«؛ ]ﺗﺮﻣﺬی[ »ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎد ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ﺷﺐ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ ﮔﺰاردن
ﻧﻤﺎز ّ
ﺗﮫﺠﺪ در ﭘﺎﺳﯽ از ﺷﺐ ،ﺷﯿﻮه و روش ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﮏ ﺧﺪا و ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺷﻤﺎ در
ﺑﺎرﮔﺎه ﭘﺮوردﮔﺎر ،و ﺳﺒﺐ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن ﮔﻨﺎھﺎن و ﺑﺎزدارﻧﺪهی از ﮔﻨﺎه اﺳﺖ«.

٣

 -اﺑﻮھﺮﯾﺮهس ﮔﻮﯾـﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻣﻦ ﺣﺎﻓﻆ ﻋﲇ ﺷﻔﻌﺔ اﻟﻀﺤﻲ ﻏﻔﺮت ﻟﻪ ذﻧﻮﺑﻪ وان ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺜﻞ

زﺑﺪ اﻟﺒﺤﺮ«؛ ]اﺣﻤﺪ ،ﺗﺮﻣﺬی و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﺸﮑﺎة اﻟﻤﺼﺎﺑﯿﺢ[؛ »ھﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺰاردن

دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﭼﺎﺷﺖ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی و ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﮐﻨﺪ ،ﮔﻨﺎھﺎن )ﺻﻐﯿﺮهاش( ﺑﺨﺸﻮده ﻣﯽﺷﻮد ﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ
زﯾﺎدی ﮐﻒ درﯾﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ«.

ﮐﺘﺎب ﻧﻤﺎز
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ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺷﺐ ﻗﺪر ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ١؛ ﻧﻤﺎزی ﮐﻪ ﭘﺲ از وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ادا ﻣﯽﺷﻮد ٢؛
ﻧﻤﺎزی ﮐﻪ ﭘﺲ از داﺧﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ و ﭘﯿﺶ از ﻧﺸﺴﺘﻦ ،ﮔﺰارده ﻣﯽﺷﻮد ٣؛ ﻧﻤﺎزی ﮐﻪ
در ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻌﻀﻼت ،ﻧﺎھﻤﻮاریھﺎ و ﻧﺎﻣﻼﯾﻤﺎت و ﭼﺎﻟﺶھﺎ و دﻏﺪﻏﻪھﺎ ﺧﻮاﻧﺪه
٣
ﻣﯽﺷﻮد ٤؛ ﻧﻤﺎز ﺗﻮﺑﻪ ) ١ﺻﻼة اﻟﺘﻮﺑﺔ(؛ ﻧﻤﺎز ﺣﺎﺟﺖ ) ٢ﺻﻼة اﻟﺤﺎﺟﺔ(؛ و ﻧﻤﺎز اﺳﺘﺨﺎره.

و ﻣﻌﺎذةل ﮔﻮﯾﺪ :از ﻋﺎﯾﺸﻪل ﭘﺮﺳﯿﺪم :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﻼم ج ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﭼﺎﺷﺖ ﭼﻨﺪ رﮐﻌﺖ
ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰاردﻧﺪ؟ او در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﭼﺎﺷﺖ ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰاردﻧﺪ و
آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ] .ﻣﺴﻠﻢ[
و ﻋﺎﯾﺸﻪل ﻧﯿﺰ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻧﻤﺎز ﭼﺎﺷﺖ را ھﺸﺖ رﮐﻌﺖ ﻣﯽﮔﺰارد و ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻧﻤﺎز ﭼﺎﺷﺖ را ﺗﺮک
ﻧﺨﻮاھﻢ ﮐﺮد ،ﮔﺮ ﭼﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ«] .ﻣﺎﻟﮏ[
١

 -اﺑﻮھﺮﯾﺮهس ﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻣﻦ ﺻﺎم رﻣﻀﺎن اﻳﲈﻧ ﹰﺎ واﺣﺘﺴﺎﺑ ﹰﺎ ﻏﻔﺮ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ ذﻧﺒﻪ ،وﻣﻦ ﻗﺎم

رﻣﻀﺎن اﻳﻤـﺎﻧ ﹰﺎ واﺣﺘﺴﺎﺑ ﹰﺎ ﻏﻔﺮ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ ذﻧﺒﻪ ،وﻣﻦ ﻗﺎم ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻘﺪر اﻳﲈﻧ ﹰﺎ واﺣﺘﺴﺎﺑ ﹰﺎ ﻏﻔﺮ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ ذﻧﺒﻪ«.

]ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ[؛ »ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از روی اﯾﻤﺎن و ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﭘﺎداش اﻟﮫﯽ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن را روزه ﺑﮕﯿﺮد،
ھﻤﻪی ﮔﻨﺎھﺎن )ﺻﻐﯿﺮهی( ﭘﯿﺸﯿﻨﺶ ﺑﺨﺸﻮده ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ؛ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از روی اﯾﻤﺎن و ﺑﻪ اﻣﯿﺪ
ﭘﺎداش اﻟﮫﯽ ،ﺷﺒﮫﺎی ﻣﺎه رﻣﻀﺎن را ﺑﺎ ﻧﻤﺎز زﻧﺪه ﺑﺪارد ،ھﻤﻪی ﮔﻨﺎھﺎن )ﺻﻐﯿﺮهی( ﮔﺬﺷﺘﻪاش
ﺑﺨﺸﻮده ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از روی اﯾﻤﺎن و ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﭘﺎداش اﻟﮫﯽ ،ﺷﺐھﺎی ﻗﺪر را ﺑﺎ ﻧﻤﺎز و
ﻋﺒﺎرت زﻧﺪه ﺑﺪارد ،ھﻤﻪی ﮔﻨﺎھﺎن )ﺻﻐﯿﺮهی( ﮔﺬﺷﺘﻪاش ،ﺑﺨﺸﻮده ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ«.
٢
 -اﺑﻮھﺮﯾﺮهس ﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ھﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﺑﻼلس ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻳﺎ ﺑﻼل! ﺣﺪﺛﻨﻲ ﺑﺎرﺟﻲ ﻋﻤﻞ

دف ﻧﻌﻠﻴﻚ ﺑﲔ ﻳﺪي ﰲ اﳉﻨﺔ؟ ﻗﺎل :ﻣﺎ ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻤ ﹰ
ﻼ ارﺟﻲ ﻋﻨﺪي اﲏ ﱂ اﺗﻄﻬﺮ
ﻓﺎﲏ ﺳﻤﻌﺖ ﹼ
ﻋﻤﻠﺘﻪ ﰲ اﻻﺳﻼم ﹼ
ﻃﻬﻮر ﹰا ﰲ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻟﻴﻞ وﻻ ﹴ
ﳖﺎر اﻻ ﺻﻠﻴﺖ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻄﻬﻮر ﻣﺎ ﻛﺘﺐ ﹺﱄ ان ﹸا ﹼ
ﺻﲇ«؛ »ای ﺑﻼل! ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ:

اﻣﯿﺪوار ﮐﻨﻨﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ در اﺳﻼم اﻧﺠﺎم دادی ﮐﺪام اﺳﺖ؟ زﯾﺮا ﻣﻦ ﺻﺪای ﮐﻔﺶھﺎﯾﺖ را
ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺧﻮدم در ﺑﮫﺸﺖ ﺷﻨﯿﺪم! ﺑﻼل ﮔﻔﺖ :اﻣﯿﺪوارﮐﻨﻨﺪهﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎری ﮐﻪ اﻧﺠﺎم داده ام اﯾﻦ ﺑﻮده
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ھﯿﭻ وﺿﻮﯾﯽ ﻧﮕﺮﻓﺘﻢ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ّ
ﻣﻘﺪر ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻧﻤﺎز
ﺧﻮاﻧﺪم«] .ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ[

 -٣اﺑﻮﻗﺘﺎدهس ﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :اذا دﺧﻞ اﺣﺪﻛﻢ اﳌﺴﺠﺪ ﻓﻠﲑﻛﻊ رﻛﻌﺘﲔ ﻗﺒﻞ ان ﳚﻠﺲ« ]ﺑﺨﺎری

و ﻣﺴﻠﻢ[؛ »ﭼﻮن ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ وارد ﺷﺪ ،ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ،ﻧﺨﺴﺖ دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز
ﺑﺨﻮاﻧﺪ«.

 -٤ﺣﺬﯾﻔﻪس ﮔﻮﯾﺪ» :ﻛﺎن اﻟﻨﺒﻲ ج اذا ﺣﺰﺑﻪ اﻣﺮ ﹼ
ﺻﲇ« ]اﺑﻮداود[؛ »ھﺮ ﮔﺎه ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﮐﺎری دﺷﻮار و

ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎ روی ﻣﯽداد ،ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰاردﻧﺪ«.
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری

س :ﻧﻤﺎز ﻧﻔﻞ ،ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﻼم ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد؟

 -١ﻋﻠﯽس ﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ  -و ﺑﻪ راﺳﺘﯽ او راﺳﺖ ﮔﻔﺖ  : -از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻣﺎ ﻣﻦ رﺟﻞ ﻳﺬﻧﺐ ذﻧﺒ ﹰﺎ ﺛﻢ ﻳﻘﻮم ﻓﻴﺘﻄﻬﺮ ﺛﻢ ﻳﺼﲇ ﺛﻢ ﻳﺴﺘﻐﻔﺮ اﷲ اﻻ ﻏﻔﺮ اﷲ ﻟﻪ« ]اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ[؛

»ھﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﮔﻨﺎھﯽ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﺮود وﺿﻮ ﺑﮕﯿﺮد و دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﭘﺲ از آن
از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻃﻠﺐ ﺑﺨﺸﺶ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ«.

 -٢ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ اوﻓﯽس ﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺧﺪا ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ وﺿﻮ ﺑﮕﯿﺮد و دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﭘﺮﺗﻮی از
وﺻﻒ و ﺷﮑﻮه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﭙﺮدازد و ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج درود ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ و )ﺑﺮای ﺑﺮآورده ﺷﺪن ﻧﯿﺎزش( اﯾﻦ دﻋﺎ
را ﺑﺨﻮاﻧﺪ:
»ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﷲ اﳊﻜﻴﻢ اﻟﻜﺮﻳﻢ ،ﺳﺒﺤﺎن اﷲ رب اﻟﻌﺮش اﻟﻌﻈﻴﻢ ،واﳊﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ ،اﺳﺄﻟﻚ ﻣﻮﺟﺒﺎت

رﲪﺘﻚ وﻋﺰاﺋﻢ ﻣﻐﻔﺮﺗﻚ ،واﻟﻐﻨﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﹼﺑﺮ واﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﻦ ﹼ
ﳘ ﹰﺎ اﻻ
ﻛﻞ اﺛﻢ ،ﻻﺗﺪع ﻟﻨﺎ ذﻧﺒ ﹰﺎ اﻻ ﻏﻔﺮﺗﻪ ،وﻻ ﹼ

ﻓﺮﺟﺘﻪ ،وﻻﺣﺎﺟﺔ ﻫﻲ ﻟﻚ رﺿ ﹰﺎ اﻻ ﻗﻀﻴﺘﻬﺎ ﻳﺎ ارﺣﻢ اﻟﺮاﲪﲔ«] .ﺗﺮﻣﺬی و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ[

 -٣ﺟﺎﺑﺮس ﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج اﺳﺘﺨﺎره در ﺗﻤﺎم ﮐﺎرھﺎ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮرهای از ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﺎد ﻣﯽدادﻧﺪ و
ﻣﯽﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ھﺮ ﮔﺎه ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر ﻣﮫﻤﯽ را اﻧﺠﺎم دھﺪ ،دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﻏﯿﺮ ﻓﺮض
ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﮕﻮﯾﺪ:
»اﻟﻠﻬﻢ اﲏ اﺳﺘﺨﲑك ﺑﻌﻠﻤﻚ واﺳﺘﻘﺪرك ﺑﻘﺪرﺗﻚ واﺳﺄﻟﻚ ﺑﻔﻀﻠﻚ اﻟﻌﻈﻴﻢ ،ﻓﺎﻧﻚ ﺗﻘﺪر وﻻاﻗﺪر وﺗﻌﻠﻢ

وﻻاﻋﻠﻢ ،واﻧﺖ ﹼ
ﻋﻼم اﻟﻐﻴﻮب؛ اﻟﻠﻬﻢ ان ﻛﻨﺖ ﺗﻌﻠﻢ ان ﻫﺬا اﻻﻣﺮ ﺧﲑ ﱄ ﰲ دﻳﻨﻲ وﻣﻌﺎﳾ وﻋﺎﻗﺒﺔ اﻣﺮي،

ﴍ ﱄ ﰲ دﻳﻨﻲ
)اوﻗﺎل :ﻋﺎﺟﻞ اﻣﺮي وآﺟﻠﻪ( ﻓﺎﻗﺪره ﱄ و ﹼ
ﻳﴪه ﱄ ﺛﻢ ﺑﺎرك ﱄ ﻓﻴﻪ؛ وان ﻛﻨﺖ ﺗﻌﻠﻢ ان ﻫﺬا اﻻﻣﺮ ﹼ

وﻣﻌﺎﳾ وﻋﺎﻗﺒﺔ اﻣﺮي )اوﻗﺎل :ﻋﺎﺟﻞ اﻣﺮي وآﺟﻠﻪ( ﻓﺎﴏ ﻓﻪ ﻋﻨﻲ واﴏﻓﻨﻲ ﻋﻨﻪ واﻗﺪر ﱄ اﳋﲑ ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﺛﻢ

ارﺿﻨﻲ ﺑﻪ«؛

»ﺧﺪاوﻧﺪا ! ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﻠﻤﺖ از ﺗﻮ ﻃﻠﺐ ﺧﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻗﺪرﺗﺖ از ﺗﻮ ﻃﻠﺐ ﻗﺪرت ﻣﯽﮐﻨﻢ و از
ﻓﻀﻞ ﺑﺰرگ ﺗﻮ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ،ﭼﻮن ﺗﻮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﻣﻦ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻢ ،و ﺗﻮ ﻣﯽداﻧﯽ و ﻣﻦ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ،و ﺗﻮ ﺑﺴﯿﺎر
داﻧﺎی ﻏﯿﺒﯽ؛ ﭘﺮوردﮔﺎرا ! اﮔﺮ ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ...ﺑﺮای دﯾﻦ ،دﻧﯿﺎ و ﻋﺎﻗﺒﺖ ﮐﺎرم  -ﯾﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
ﺑﺮای ﺣﺎل و آﯾﻨﺪهام  -ﺧﯿﺮ اﺳﺖ آن را ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﻘﺪر ﮐﻦ؛ و اﮔﺮ ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ...ﺑﻪ
ﻣﺼﻠﺤﺖ دﯾﻦ ،دﻧﯿﺎ و ﻋﺎﻗﺒﺖ ﮐﺎرم - .ﯾﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺑﺮای ﺣﺎل و آﯾﻨﺪهام  -ﻧﯿﺴﺖ ،و آن را از ﻣﻦ دور
ﮐﻦ و ﻣﺮا از آن ﻣﻨﺼﺮف ﻧﻤﺎ و ﺧﯿﺮ را ھﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ھﺴﺖ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﻘﺪر ﻧﻤﺎ و ﻣﺮا از آن ﺧﺸﻨﻮد ﻓﺮﻣﺎ«؛ و
ﭘﺲ از آن ،ﻧﯿﺎز و ﺣﺎﺟﺘﺶ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ] .ﺑﺨﺎری[

ﮐﺘﺎب ﻧﻤﺎز
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ج :ﻧﻤﺎزھﺎی ﻧﻔﻞ ،ﯾﺎ در روز ﮔﺰارده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ در ﺷﺐ؛ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در روز ﺧﻮاﻧﺪه
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﻓﺮد ﻧﻤﺎزﮔﺰار آزاد و ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ دو رﮐﻌﺖ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻼم ،ﯾﺎ ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ را
ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻼم ﺑﺨﻮاﻧﺪ؛ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﻼم ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ.
و درﺑﺎرهی ﻧﻤﺎزھﺎی ﻧﻔﻠﯽ ﮐﻪ در ﺷﺐ ﮔﺰارده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ھﺸﺖ رﮐﻌﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﻼم درﺳﺖ اﺳﺖ ،و ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﻣﮑﺮوه
اﺳﺖ .و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎزھﺎی ﻧﻔﻞ در
ﺷﺐ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از دو رﮐﻌﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻼم ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﺎز ﻧﻔﻞ را ﺷﺮوع ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ آن را ﻓﺎﺳﺪ ﮔﺮداﻧﺪ ،ﺗﮑﻠﯿﻒ
وی ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ ﻓﺮد ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﻤﺎز ﻧﻔﻞ را ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﺎورد؛ زﯾﺮا ﻧﻔﻞ ﺑﺎ
ﺷﺮوع ،واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮدی ،ﮔﺰاردن ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز را ﻧﯿﺖ ﮐﺮد ،و در ﻗﻌﺪهی اوﻟﯽ ﻧﯿﺰ
ﻧﺸﺴﺖ ،وﻟﯽ دو رﮐﻌﺖ آﺧﺮ را ﻓﺎﺳﺪ ﮔﺮداﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻗﻀﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪ رﮐﻌﺖ ﺑﺮ او ﻻزم
ﻣﯽﺷﻮد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،دو رﮐﻌﺖ را ﻗﻀﺎء ﺑﯿﺎورد؛ زﯾﺮا دو رﮐﻌﺖ ّاول ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ .و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ او ﻗﻀﺎﯾﯽ ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ ﻻزم ﻣﯽﺷﻮد.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮدی ﺗﻮان ﻗﯿﺎم و اﯾﺴﺘﺎدن را داﺷﺖ و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﻧﻤﺎز ﻧﻔﻞ را ﺑﻪ
ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻧﺪ ،آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ج :آری؛ ]درﺑﺎرهی ﻧﻤﺎز ﻧﻔﻞ[ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری روا اﺳﺖ؛ وﻟﯽ ﭘﺎداش ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎزی ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﮔﺰارده ﺷﻮد ،ﻧﺼﻒ ﺛﻮاب ﻧﻤﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺴﺘﺎده ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد
س :ﻧﻈﺮﺗﺎن درﺑﺎرهی ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻧﻔﻞ را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺴﺘﺎده ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭘﺲ از
آن ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ ،ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؛ وﻟﯽ ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ )اﻣﺎم
اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  (/ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺑﺪون ﻋﺬر ،روا ﻧﯿﺴﺖ.
س :آﯾﺎ ﺑﺮای ﻓﺮد ﻧﻤﺎزﮔﺰار درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭼﮫﺎر ﭘﺎ و ﺳﻮاری ،ﻧﻤﺎز ﻧﻔﻞ ﺑﺨﻮاﻧﺪ؟
ج :آری؛ ﮔﺰاردن ﻧﻤﺎز ﻧﻔﻞ ﺑﺮ ﭼﮫﺎر ﭘﺎ و ﺳﻮاری روا اﺳﺖ؛ و در ﻣﻮرد ﻗﺒﻠﻪ ،ﻓﺮد
ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ھﺮ ﺳﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﮫﺎر ﭘﺎ و ﺳﻮاری رو ﮐﺮده ،ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺟﮫﺖ ﺑﺎ اﺷﺎره
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ﻧﻤﺎز ﻧﻔﻞ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ؛ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎزی ﺗﻨﮫﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد
ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺑﯿﺮون از ﺷﮫﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻗﻀﺎء آوردن ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﻓﻮت ﺷﺪه

س :ھﺮ ﮔﺎه از ﻓﺮد ﻧﻤﺎزﮔﺰار ،ﻧﻤﺎزی ﻓﻮت ﺷﺪ ،در ﭼﻪ وﻗﺖ ﻗﻀﺎی آن را ﺑﺨﻮاﻧﺪ؟
ً
ج :ھﺮ ﮔﺎه ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﻤﺎزﮔﺰار آﻣﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎزی از او ﻓﻮت ﺷﺪه] ،ﻓﻮرا و ﭘﯿﺶ از ﻓﺮض ھﻤﺎن
وﻗﺖ[ ،آن را ﻗﻀﺎ ﺑﯿﺎورد؛ وﻟﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ آوردن ﻧﻤﺎز در وﻗﺖھﺎی ﺳﻪ
ﮔﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﮔﺰاردن ﻧﻤﺎز در آنھﺎ ﻣﻤﻨﻮع و ﻗﺪﻏﻦ اﺳﺖ ،ﻧﺒﺎﺷﺪ) .ﯾﻌﻨﯽ وﻗﺖ ﻃﻠﻮع
ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،زوال ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ(.
س :ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎزھﺎی ﻓﻮت ﺷﺪه ،ﻗﻀﺎﯾﯽ آورده ﺷﻮﻧﺪ؟
ج :ﺑﺮای »ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺮﺗﯿﺐ« واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎزھﺎی ﻓﻮت ﺷﺪهی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ
اﺻﻠﯽ ﻧﻤﺎزھﺎ ،ﻗﻀﺎء ﺑﯿﺎورد] .ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ از او ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ و ﻇﮫﺮ ﻗﻀﺎء ﺷﺪه ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﻧﺨﺴﺖ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ و ﺑﻌﺪ ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ را ﻗﻀﺎء ﺑﯿﺎورد[.
س» :ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺮﺗﯿﺐ« ﮐﯿﺴﺖ؟
ج :از دﯾﺪﮔﺎه ﻋﻠﻤﺎء و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان اﺳﻼﻣﯽ و ﻓﻘﮫﯽ ،ﺑﻪ ﮐﺴﯽ »ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺮﺗﯿﺐ«
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ]در ﻋﻤﺮش[ ،ﮐﻤﺘﺮ از ﺷﺶ ﻧﻤﺎز از او ﻓﻮت ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
و ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺮﺗﯿﺐ واﺟﺐ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯿﺎن ﻗﻀﺎی ﻧﻤﺎزھﺎی ﻓﻮت ﺷﺪه و
ﻧﻤﺎزھﺎی وﻗﺘﯽ را ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﻨﺪ؛ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ او ﻻزم و ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﻤﺎزھﺎی ﻓﻮت
ﺷﺪهی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺻﻠﯽ ﻧﻤﺎزھﺎ ،ﺑﻪ ﻗﻀﺎء ﺑﯿﺎورد؛ از اﯾﻦ رو ھﺮ ﮔﺎه از ﺻﺎﺣﺐ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻤﺎزی ﻗﻀﺎ ﺷﺪ ،ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاﻧﺪن ﻓﺮض ھﻤﺎن وﻗﺖ ،ﻧﻤﺎز ﻗﻀﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺟﺎی آورد و
ﮔﺰاردن ﻧﻤﺎز وﻗﺘﯽ را ﺑﺮ ﻧﻤﺎز ﻗﻀﺎﯾﯽ ّ
ﻣﻘﺪم ﻧﮑﻨﺪ؛ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﮑﺲ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ رﻓﺘﺎر ﮐﺮد و
ﻧﻤﺎز وﻗﺘﯽ را ﺑﺮ ﻧﻤﺎز ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﻘﺪم ﮐﺮد و اﺑﺘﺪا ﻧﻤﺎز وﻗﺖ را ﺑﻪ ﺟﺎی آورد و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ
ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ او ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﻤﺎزھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ
ﺧﻮاﻧﺪه ،از ﺳﺮ ﺑﮕﯿﺮد و اﻋﺎده ﮐﻨﺪ .و ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻗﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﻣﺜﺎل روﺷﻦ و
آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد:
ﻣﺜﺎل ﺑﺮای ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﺮدن ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯿﺎن ﻧﻤﺎزھﺎی ﻓﻮت ﺷﺪه :اﮔﺮ از ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻧﻤﺎز
ﻇﮫﺮ و ﻋﺼﺮ ﻓﻮت ﺷﺪه ﺑﻮد ،و وی ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﻗﻀﺎ آورد ﺑﻪ
ﮔﺰاردن ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ وی واﺟﺐ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺨﺴﺖ ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ
ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮش را ﻧﯿﺰ اﻋﺎده ﮐﻨﺪ.

ﮐﺘﺎب ﻧﻤﺎز
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ﻣﺜﺎل ﺑﺮای ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﺮدن ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯿﺎن ﻧﻤﺎزھﺎی وﻗﺘﯽ و ﻧﻤﺎزھﺎی ﻓﻮت ﺷﺪه :ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ و در ﻋﻤﺮش ﺑﯿﺶ از ﺷﺶ ﻧﻤﺎز از او ﻓﻮت ﻧﺸﺪه ،ھﺮ ﮔﺎه ﻧﻤﺎز
ﺻﺒﺢ از او ﻗﻀﺎ ﺷﻮد و در وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ ﯾﺎدش آﻣﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ را ﺗﺮک ﮐﺮده اﺳﺖ ،در
اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ )ﻧﻤﺎز وﻗﺘﯽ( را ﭘﯿﺶ از ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ﻗﻀﺎﯾﯽ ﮔﺰارد ،ﺑﺮ
او ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺨﺴﺖ ﻧﻤﺎز ﻓﻮت ﺷﺪهی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ و آن ﮔﺎه ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ را اﻋﺎده
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
س :آﯾﺎ ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﺮدن ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯿﺎن ﻧﻤﺎز وﺗﺮ و ﻧﻤﺎز ﻓﺮض ،واﺟﺐ اﺳﺖ؟
ج :آری ،ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﻤﻮدن ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺎزھﺎی وﺗﺮ و ﻓﺮض ،واﺟﺐ اﺳﺖ؛ ﭘﺲ اﮔﺮ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﻤﺎز وﺗﺮ را ﭘﯿﺶ از ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎء ﮔﺰارد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻋﺎدهی ﻧﻤﺎز وﺗﺮ
ﭘﺲ از ﮔﺰاردن ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎء ،واﺟﺐ اﺳﺖ .و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﯿﺶ از ﮔﺰاردن ﻧﻤﺎز وﺗﺮ ﺑﻪ
ﺧﻮاب رﻓﺖ و ﺗﺎ ھﻨﮕﺎم ﻃﻠﻮع ﺻﺒﺢ ﺻﺎدق ﻧﯿﺰ از ﺧﻮاب ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺸﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻤﺎز
وﺗﺮش ﻗﻀﺎ ﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ او ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﻧﻤﺎز وﺗﺮ را ﻗﻀﺎ ﺑﯿﺎورد و ﭘﺲ از
آن ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ را ﺑﮕﺰارد؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻋﮑﺲ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ رﻓﺘﺎر ﮐﺮد و ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ را ﺑﺮ
ﻧﻤﺎز وﺗﺮ ﻣﻘﺪم ﮐﺮد و اﺑﺘﺪا ﻧﻤﺎز وﻗﺖ را ﺑﻪ ﺟﺎی آورد و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ﻗﻀﺎﯾﯽ
ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ او ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ را از ﺳﺮ ﺑﮕﯿﺮد و اﻋﺎده ﮐﻨﺪ.
س :آﯾﺎ وﺟﻮب ﺗﺮﺗﯿﺐ ]ﻣﯿﺎن ﻧﻤﺎزھﺎی ﻓﻮت ﺷﺪه ،ﯾﺎ ﻣﯿﺎن ﻧﻤﺎزھﺎی وﻗﺘﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ[ در
ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﺎﻻت ،ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﺷﻮد؟
ج :آری؛ وﺟﻮب ﺗﺮﺗﯿﺐ ]ﻣﯿﺎن ﻧﻤﺎزھﺎی ﻓﻮت ﺷﺪه ،ﯾﺎ ﻣﯿﺎن ﻧﻤﺎزھﺎی وﻗﺘﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ[
ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﻣﻮر ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪی ذﯾﻞ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﺷﻮد:
١
 -۱ﻧﻤﺎزھﺎی ﻗﻀﺎ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺷﺶ ﻧﻤﺎز  -ﺑﻪ ﺟﺰ ﻧﻤﺎز وﺗﺮ  -ﺑﺮﺳﺪ .و ھﺮ ﮔﺎه ﻧﻤﺎزھﺎی
ﻓﻮت ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺶ ﻧﻤﺎز رﺳﯿﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻓﺮد ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ھﺮ ﻧﻤﺎزی را
 -١در ﮐﺘﺎب »در اﻟﻤﺨﺘﺎر« ) (۴۸۸/۱ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ وﻗﺖ اﻧﺪک ﺑﻮد ﯾﺎ ﻧﻤﺎزھﺎی ﻓﻮت
ﺷﺪه ﻓﺮاﻣﻮش ﮔﺮدﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﺷﻮد؛ زﯾﺮا اﻧﺪک ﺑﻮدن وﻗﺖ ،و ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ
ﻧﻤﺎزھﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ ،ﻋﺬر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد؛ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﺷﺶ ﻧﻤﺎز اﻋﺘﻘﺎدی )ﺑﺪون ﻧﻤﺎز وﺗﺮ( ﻓﻮت
ﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﯿﺰ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﮔﺮدد؛ زﯾﺮا ﺗﮑﺮار ﻧﻤﺎزھﺎی ﻓﻮت ﺷﺪه ،ﻣﻮﺟﺐ ُﻋﺴﺮ و َﺣﺮج
و ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﯾﻦ در ﺣﺎﺷﯿﻪی ﺧﻮﯾﺶ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎ ﻗﯿﺪ »اﻋﺘﻘﺎدی« )در »ﺷﺶ ﻧﻤﺎز اﻋﺘﻘﺎدی«(،
ﻧﻤﺎز وﺗﺮ ﮐﻪ ﻓﺮض ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ ﺧﺎرج ﻣﯽﮔﺮدد؛ زﯾﺮا ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻣﯿﺎن آن و دﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎزھﺎ  -ﮔﺮ ﭼﻪ
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ﮐﻪ از ﻧﻤﺎزھﺎی ﻗﻀﺎ ﺷﺪه ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﺮ ﻧﻤﺎز دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺪم ﺳﺎزد؛ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﺎزھﺎی وﻗﺘﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ ﻧﻤﺎزھﺎی ﻓﻮت ﺷﺪه ﻣﻘﺪم ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ
وﺟﻮد ﻧﻤﺎزھﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ ،ﻧﻤﺎز وﻗﺘﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
 -۲ﻧﻤﺎز ﻓﻮت ﺷﺪه ﻓﺮاﻣﻮش ﮔﺮدد .و ھﺮ ﮔﺎه ﻓﺮد ﻧﻤﺎزﮔﺰار ،ﻧﻤﺎز ﻓﻮت ﺷﺪهی ﺧﻮﯾﺶ
را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ ،و ﭘﯿﺶ از ﮔﺰاردن آن ،ﻧﻤﺎز وﻗﺘﯽ را در وﻗﺘﺶ ﺑﻪ ﺟﺎی آورد و
ﭘﺲ از آن ،ﻧﻤﺎزھﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽاش ﺑﻪ ﯾﺎدش آﻣﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮔﺰاردن ﻧﻤﺎز وﻗﺘﯽ
وی درﺳﺖ اﺳﺖ و ﺑﺮ او اﻋﺎدهی آن واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ.
)ﺿﯿﻖ وﻗﺖ(؛ و ھﺮ ﮔﺎه ﻓﺮد ﻧﻤﺎزﮔﺰار اﻧﺪﮐﯽ ﭘﯿﺶ از ﻃﻠﻮع
 -۳اﻧﺪک ﺑﻮدن وﻗﺖ ِ
ﺧﻮرﺷﯿﺪ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪ و ﺑﻪ ﯾﺎدش ﻧﯿﺰ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎء ﯾﺎ ﻧﻤﺎز وﺗﺮ از او
ﻗﻀﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت وی اﺑﺘﺪا ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﻧﻤﺎز
ﻋﺸﺎء و وﺗﺮ ﻓﻮت ﺷﺪهی ﺧﻮﯾﺶ را ﭘﺲ از ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﺑﺎﻻ آﻣﺪن آﻓﺘﺎب،
ﻗﻀﺎ ﺑﯿﺎورد؛ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻋﺎدهی ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﺑﺮ او ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﻣﯿﺎن ﻧﻤﺎزھﺎی وﻗﺘﯽ )ﺻﺒﺢ( و ﻗﻀﺎﯾﯽ )ﻋﺸﺎء ﯾﺎ وﺗﺮ( ﺑﻪ ﺟﮫﺖ اﻧﺪک ﺑﻮدن وﻗﺖ،
ﺳﺎﻗﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻓﺎﺳﺪ ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﻧﻤﺎز

س :ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﺮدار و ﮔﻔﺘﺎری ﻧﻤﺎز ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽﺷﻮد؟
ج :ﺑﺎ اﯾﻦ اﻓﻌﺎل و ﮐﺮدار ﻧﻤﺎز ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽﮔﺮدد:
 -۱ﺧﻮردن و آﺷﺎﻣﯿﺪن در ﻧﻤﺎز؛ ﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۲اﻧﺠﺎم دادن »ﻋﻤﻞ ﮐﺜﯿﺮ« و ﺣﺮﮐﺎت زﯾﺎد در اﺛﻨﺎی ﻧﻤﺎز] .ﻋﻤﻞ ﮐﺜﯿﺮ :ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯽ
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﮔﻤﺎن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﺨﺺ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻏﺎﻟﺐ
ﺷﻮد ﮐﻪ اﻧﺠﺎم دھﻨﺪهی آن ﻋﻤﻞ در ﺣﺎل ﻧﻤﺎز ﻧﯿﺴﺖ .از اﯾﻦ رو ﻋﻤﻞ ﮐﺜﯿﺮ و
ﺣﺮﮐﺎت زﯾﺎد ،ﻧﻤﺎز را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؛ زﯾﺮا ﺑﺎ روح ﻋﺒﺎدت ﺳﺎزﮔﺎری ﻧﺪارد و ﺳﺒﺐ
دﻟﻤﺸﻐﻮﻟﯽ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﺣﺮﮐﺎﺗﯽ اﻧﺪک ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﮔﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﺮداﺷﺘﻦ

ﻓﺮض ھﺴﺘﻨﺪ  -در ﻓﻮاﺋﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽآﯾﺪ؛ ﭼﻮن ﮐﻪ ﻧﻤﺎز وﺗﺮ در ﭘﺎﯾﺎن ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﮔﺰارده ﺷﺪه ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪی آن ﺗﮑﺮاری ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻘﻮط ﮔﺮدد ،ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ و ﺗﮑﺮار و زﯾﺎدت در ﻧﻤﺎزھﺎی ﻓﻮت
ﺷﺪه ،ﻓﻘﻂ از ﻧﺎﺣﯿﻪی زﯾﺎدت وﻗﺖھﺎ و ﺳﺎﻋﺖھﺎ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻧﻤﺎز وﺗﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺪﺧﻠﯽ
ﻧﺪارد.

ﮐﺘﺎب ﻧﻤﺎز
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ﺑﺮای اﺻﻼح ﺻﻒ ﺟﻤﺎﻋﺖ ،و ﯾﮏ ﺑﺎر دھﺎن ﯾﺎ ﺑﯿﻨﯽ را ﭘﺎک ﮐﺮدن ،ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻃﻞ
ﮔﺮدﯾﺪن ﻧﻤﺎز ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ[.
 -۳ﻓﺮد ﻧﻤﺎزﮔﺰار در اﺛﻨﺎی ﻧﻤﺎز ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ،ﺑﯽ وﺿﻮ ﺳﺎزد.
 -۴در اﺛﻨﺎی ﻧﻤﺎز ،ﺳﻪ ﻗﺪم ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮداﺷﺘﻦ؛ اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻗﺪم ﯾﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯽ در ﭘﯽ و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ھﻢ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
 -۵ﮔﺮداﻧﯿﺪن ﺳﯿﻨﻪ از ﺟﮫﺖ ﻗﺒﻠﻪ.
 -۶ھﺮ ﮔﺎه در اﺛﻨﺎی ﻧﻤﺎز ﺑﺮ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ،ﺑﯿﮫﻮﺷﯽ ﻋﺎرض ﮔﺮدد.
 -۷ھﺮ ﮔﺎه در اﺛﻨﺎی ﻧﻤﺎز ،ﺑﺮ ﺷﺨﺺ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ،دﯾﻮاﻧﮕﯽ ﻋﺎرض ﮔﺮدد.
 -۸ھﺮ ﮔﺎه در اﺛﻨﺎی ﻧﻤﺎز ،ﻓﺮد ﻧﻤﺎزﮔﺰارُ ،ﺟ ُﻨﺐ ﮔﺮدد؛ ﺧﻮاه ﺟﻨﺎﺑﺖ وی ﺑﺎ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻦ
ﺑﻪ ﺳﻮی زﻧﯽ روی دھﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ اﺣﺘﻼم.
زن اﺷﺘﮫﺎآور در ﻧﻤﺎز ﻣﻄﻠﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻤﻪی ﻣﺸﺘﺮک
 -۹ﻣﺠﺎورت و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺮد ﺑﺎ ِ
آن ھﻢ در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺋﻞ و ﻣﺎﻧﻌﯽ در ﻣﯿﺎن زن و ﻣﺮد ﻧﺒﺎﺷﺪ.
 -۱۰ھﺮ ﮔﺎه ﻋﻮرت ﻧﻤﺎزﮔﺰار در اﺛﻨﺎی ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﻣﺪت ادای ﯾﮏ رﮐﻦ ﺑﺮھﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﯾﺎ ﺑﺮ
ﺑﺪن ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﯾﺎ در ﺟﺎﻣﻪ اش ،ﯾﺎ در ﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎزش ﺑﻪ ﻣﺪت ادای ﯾﮏ رﮐﻦ،
ﻧﺠﺎﺳﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد.
 -۱۱ﺧﻨﺪﯾﺪن ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﻤﺎزﮔﺰار آن را ﺑﺸﻨﻮد.
و ﺑﺎ اﯾﻦ اﻗﻮال و ﮔﻔﺘﺎر ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺎز ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽﺷﻮد:
 -۱ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ؛ وﻟﻮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺧﻮاه ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺑﻪ ﻗﺼﺪ
ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﮫﻮ و ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﻄﺎ.
 -۲در اﺛﻨﺎی ﻧﻤﺎز ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﺳﻼم ﮔﻔﺘﻦ؛ )ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻼم دادن وی ﺑﻪ ﻗﺼﺪ
ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﮫﻮ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﻄﺎ(.
 -۳ﺟﻮاب ﺳﻼم را ﺑﻪ زﺑﺎن دادن؛ )و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﻮاب ﺳﻼم را ﺑﺎ اﺷﺎره داد،
ﻧﻤﺎزش ﻓﺎﺳﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد(.
ُ
 -۴در اﺛﻨﺎی ﻧﻤﺎز» ،اف« ﮔﻔﺘﻦ.
 -۵در اﺛﻨﺎی ﻧﻤﺎز» ،ﻧﺎﻟﻪ و ﻓﻐﺎن« ﮐﺮدن.
 -۶در اﺛﻨﺎی ﻧﻤﺎز» ،آه« ﮐﺸﯿﺪن] .و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦھﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻓﺎﺳﺪ ﮐﻨﻨﺪهی ﻧﻤﺎز
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺮس ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ .و ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻪ ﺧﻮد را از آه و
ﻧﺎﻟﻪ ﻧﮕﮫﺪاری ﮐﺮده ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ،از اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ اﺳﺖ؛ ﭘﺲ ﻧﻤﺎز وی ﺑﺎ آخ و
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ُ
اف ﻓﺎﺳﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد(.
 -۷ھﺮ ﮔﺎه ﻓﺮد ﻧﻤﺎزﮔﺰار در اﺛﻨﺎی ﻧﻤﺎز ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺮﯾﺴﺖ ،و اﯾﻦ ﮔﺮﯾﻪی او ﻧﺎﺷﯽ
از ﺗﺮس ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺰ و ﺟﻞ و از ﯾﺎدآوری ﺑﮫﺸﺖ ﯾﺎ دوزخ ﻧﺒﻮد؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺎﺷﯽ از درد
ﯾﺎ ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ) .و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮔﺮﯾﻪی ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺮس ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل
ﯾﺎ از ﯾﺎدآوری ﺑﮫﺸﺖ ﯾﺎ دوزخ ﺑﻮد ،ﭘﺲ ﻧﻤﺎز وی ﻓﺎﺳﺪ ﻧﻤﯽﮔﺮدد(.

 -۸ھﺮ ﮔﺎه ﻓﺮد ﻧﻤﺎزﮔﺰار در ﺟﻮاب ﻋﻄﺴﻪی ﮐﺴﯽ »ﻳﺮﲪﻚ اﷲ« ﺑﮕﻮﯾﺪ.

 -۹ھﺮ ﮔﺎه ﮐﺴﯽ از ﻧﻤﺎزﮔﺰار در اﺛﻨﺎی ﻧﻤﺎز از ﺷﺮﯾﮏ و اﻧﺒﺎز ﺧﺪا ﺑﭙﺮﺳﺪ ،و ﻓﺮد
ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﻧﯿﺰ در ﻧﻤﺎز ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﷲ« .١

 -۱۰ھﺮ ﮔﺎه ﻓﺮد ﻧﻤﺎزﮔﺎر در اﺛﻨﺎی ﻧﻤﺎز ،از ﮐﺎری ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﮔﺮدد و »اﻧﹼﺎ ﷲ

واﻧﹼﺎ اﻟﻴﻪ راﺟﻌﻮن« ﺑﮕﻮﯾﺪ .٢

ّ
 -۱۱ھﺮ ﮔﺎه ﻓﺮد ﻧﻤﺎزﮔﺰار در اﺛﻨﺎی ﻧﻤﺎز ،از ﮐﺎری ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ و ﻧﯿﮏ ،ﻣﻄﻠﻊ و آ ﮔﺎه
ﮔﺮدد و »اﳊﻤﺪ ﷲ« ﺑﮕﻮﯾﺪ.

 -۱۲ھﺮ ﮔﺎه ﭼﯿﺰی در اﺛﻨﺎی ﻧﻤﺎز ،ﻓﺮد ﻧﻤﺎزﮔﺰار را ﺑﻪ ِاﻋﺠﺎب و ﺗﺤﺴﯿﻦ وادارد و او
»ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﷲ« ﯾﺎ »ﺳﺒﺤﺎن اﷲ« ﺑﮕﻮﯾﺪ.

 -۱۳ھﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در آن ﺧﻄﺎب ﯾﺎ ﺟﻮاب و ﭘﺎﺳﺦ ،ﻣﺮاد ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ در اﺛﻨﺎی
ﻧﻤﺎز ﮐﺴﯽ را ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار دھﺪ و ﺑﺪو ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﻳﺎ ﳛﻴﻲ ﺧﺬ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﻘﻮة«؛ »ای
ﯾﺤﯿﯽ! ﮐﺘﺎب را ﺑﺎ ﻗﻮت و ﻗﺪرت ھﺮ ﭼﻪ ﺗﻤﺎمﺗﺮ ﺑﺮﮔﯿﺮ و ﺑﺎ ّ
ﺟﺪ و ﺟﮫﺪ ھﺮ ﭼﻪ
ِ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺪان ﻋﻤﻞ ﮐﻦ«.
 -۱۴اﺻﻼح اﺷﺘﺒﺎه ﻏﯿﺮاﻣﺎم و ﭘﯿﺸﻨﻤﺎزش.
 -۱۵ھﺮ ﮔﺎه ﻓﺮد ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﻟﺤﻦ و ﺻﻮﺗﯽ را در ﻗﺮاﺋﺖ ﯾﺎ ﺗﮑﺒﯿﺮات ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد

 -١اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در اﺛﻨﺎی ﻧﻤﺎز ،ﮐﺴﯽ از ﻓﺮد ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺆال ﮐﻨﺪ» :آﯾﺎ ﺑﺮای ﺧﺪا ﺷﺮﯾﮏ و اﻧﺒﺎزی
اﺳﺖ؟« و او در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﷲ«؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎز وی ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽﮔﺮدد؛ زﯾﺮا »ﻻ اﻟﻪ اﻻ

اﷲ« در ﺟﻮاب ﺳﺆال ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 -٢اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در اﺛﻨﺎی ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﻓﺮد ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺧﺒﺮ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی را ﺑﺪھﻨﺪ ،و او »اﻧﺎ ﷲ واﻧﺎ اﻟﻴﻪ راﺟﻌﻮن«
ﺑﮕﻮﯾﺪ ،ﻧﻤﺎزش ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﮐﺘﺎب ﻧﻤﺎز
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ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺴﺎد ﻣﻌﻨﯽ ﮔﺮدد؛ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺗﮑﺒﯿﺮ ،ھﻤﺰهی »اﷲ اﻛﱪ« را ﺑﻪ
ّ
ﻣﺪ ﺑﮑﺸﺪ .١
دوازده ﻣﺴﺌﻠﻪی اﺧﺘﻼﻓﯽ درﺑﺎرهی ﻣﻔﺴﺪات ﻧﻤﺎز

 -۱ھﺮ ﮔﺎه ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺗﯿ ّﻤﻢ زده ﺑﻮد و در اﺛﻨﺎی ﻧﻤﺎز آب را ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل آب،
ﻗﺪرت ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
 -۲ھﺮ ﮔﺎه ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺑﺮ ﻣﻮزهھﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺴﺢ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد و در اﺛﻨﺎی ﻧﻤﺎزّ ،
ﻣﺪت
ﻣﺴﺢ آنھﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ.
 -۳ھﺮ ﮔﺎه ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﻣﻮزهاش را در اﺛﻨﺎی ﻧﻤﺎز ﺑﯿﺮون ﺑﮑﺸﺪ و اﯾﻦ ﮐﺸﯿﺪن ﻣﻮزه ﺑﺎ
ﻋﻤﻞ اﻧﺪک ﺑﺎﺷﺪ.
ُ
ّ
 -۴ھﺮ ﮔﺎه ﻧﻤﺎزﮔﺰار ،اﻣﯽ و ﺑﯽ ﺳﻮاد ﺑﺎﺷﺪ و در اﺛﻨﺎی ﻧﻤﺎز آﯾﻪای از آﯾﺎت ﻗﺮآن را
ﺑﯿﺎﻣﻮزد.
 -۵ھﺮ ﮔﺎه ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﻋﺮﯾﺎن و ﺑﺮھﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در اﺛﻨﺎی ﻧﻤﺎز ،ﻟﺒﺎﺳﯽ را ﺑﯿﺎﺑﺪ.
 -۶ھﺮ ﮔﺎه ﻧﻤﺎزﮔﺰار ،ﻧﻤﺎز ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺷﺎره ﺑﮕﺰارد و در اﺛﻨﺎی ﻧﻤﺎز ﺑﻪ رﮐﻮع
ﺑﺮدن و ﺳﺠﺪه ﮐﺮدن ،ﻗﺪرت ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
 -۷ھﺮ ﮔﺎه ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎﺷﺪ و در اﺛﻨﺎی ﻧﻤﺎز ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﯾﺎد آورد ﮐﻪ ﺑﺮ
ﻋﮫﺪهی وی ﻧﻤﺎز ﻓﻮت ﺷﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻨﻮز آن را ﻗﻀﺎء ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ.
 -۸ھﺮ ﮔﺎه ﭘﯿﺸﻨﻤﺎز ،ﻣﺮدی را ﺧﻠﯿﻔﻪ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺧﻮﯾﺶ در ﻧﻤﺎز ﺳﺎزد ﮐﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ
و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ اﻣﺎﻣﺖ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۹ھﺮ ﮔﺎه ﺧﻮرﺷﯿﺪ در ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﻣﺸﻐﻮل ادای ﻧﻤﺎز ﺑﺎﻣﺪاد اﺳﺖ ،ﻃﻠﻮع
ﮐﻨﺪ.
 -۱۰ھﺮﮔﺎه وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ داﺧﻞ ﮔﺮدد.
 -۱۱ھﺮﮔﺎه ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺑﺮ ﺗﺨﺘﻪی ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی و ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن )ﺟﺒﯿﺮه( ﻣﺴﺢ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ
و در اﺛﻨﺎی ﻧﻤﺎز آن ﺗﺨﺘﻪی ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی و ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ؛ و اﯾﻦ اﻓﺘﺎدن
ﺟﺒﯿﺮه و ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ،ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺧﻮب ﺷﺪن زﺧﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۱۲ھﺮ ﮔﺎه ﻧﻤﺎزﮔﺰار زن ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ اﺳﺘﺤﺎﺿﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﺎﺷﺪ ،و در اﺛﻨﺎی ﻧﻤﺎز ،ﺧﻮن
اﺳﺘﺤﺎﺿﻪاش از ﻣﯿﺎن ﺑﺮود و ﻗﻄﻊ ﮔﺮدد.

 -١ﯾﻌﻨﯽ :ھﻤﺰهی »اﷲ اﻛﱪ« را ﻃﻮری ﺑﻪ ّ
ﻣﺪ ﺑﮑﺸﺪ ﮐﻪ از آن ،ھﻤﺰهی اﺳﺘﻔﮫﺎم ﻇﺎھﺮ ﺷﻮد.
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری

ﻣﻮارد دوازده ﮔﺎﻧﻪ ،ﺑﺎﻃﻞ
اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ
ِ
ﮐﻨﻨﺪهی ﻧﻤﺎز اﺳﺖ؛ ﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد دوازده ﮔﺎﻧﻪ ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺧﻮاﻧﺪن
ّ
ﺗﺸﮫﺪ در ﻗﻌﺪهی آﺧﺮ ﻧﻤﺎز ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻋﺎرض ﮔﺮدد.
و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ
ﻣﻮارد دوازده ﮔﺎﻧﻪ ،ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺧﻮاﻧﺪن ّ
ﺗﺸﮫﺪ در ﻗﻌﺪهی آﺧﺮ ﻧﺸﺴﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﻋﺎرض ﮔﺮدد ،ﻧﻤﺎزش ﺻﺤﯿﺢ و ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ.
ﻣﮑﺮوﻫﺎت ﻧﻤﺎز

س :از اﻧﺠﺎم ﭼﻪ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ در ﻧﻤﺎز ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ و اﻧﺠﺎم دادن ﭼﻪ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ در
ﻧﻤﺎز ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ؟
ج :از اﻧﺠﺎم ﮐﺎرھﺎﯾﯽ در ﻧﻤﺎز و اﻧﺠﺎم دادن ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﻣﮑﺮوه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 -۱ﺑﺎزی ﮐﺮدن ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﺑﺪن ﺧﻮﯾﺶ.
 -۲دور ﮐﺮدن ﺳﻨﮕﺮﯾﺰهھﺎ در اﺛﻨﺎی ﻧﻤﺎز؛ ﻣﮕﺮ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺠﺪه ﮐﺮدن ﻣﻤﮑﻦ
ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺳﻨﮕﺮﯾﺰهھﺎ را ﮐﻪ او را اذﯾﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از روی ﺧﻮﯾﺶ دور ﮔﺮداﻧﺪ و ﻣﮑﺎن ﺳﺠﺪهاش را ھﻤﻮار ﮐﻨﺪ.
 -۳اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ را در ھﻢ ﻓﺮو ﺑﺮدن) .در ھﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ و ﺑﻪ ﺻﺪا درآوردن
اﻧﮕﺸﺘﺎن(.
 -۴ﻧﮫﺎدن دﺳﺖ ﺑﺮ ﺗﮫﯽ ﮔﺎه.
 -۵ﻓﺮو آوﯾﺨﺘﻦ ازار ﯾﺎ ﺷﻠﻮار ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ھﺮ دو ﻗﻮزک ﭘﺎ؛ ﯾﺎ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﺟﺎﻣﻪ؛
)اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻪاش را از ﭘﯿﺶ رو ﯾﺎ از ﭘﺲ ﭘﺸﺖ ﺧﻮﯾﺶ در ھﻨﮕﺎم رﮐﻮع و
ﺳﺠﺪه ﺑﺎﻻ زﻧﺪ ،از ﺑﯿﻢ آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎک آﻟﻮده ﺷﻮد(.
 -۶ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻮی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎﻓﺘﻪ و آن را دور ﺳﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﭘﯿﭽﯿﺪه
اﺳﺖ.
 -۷ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ اﻃﺮاف و ﺳﺮ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ و ﭼﭗ.
 -۸ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﮓ ﻧﺸﺴﺘﻦ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻟﮕﻦ و دﺳﺖھﺎ را ﺑﺮ روی
زﻣﯿﻦ ﻧﮫﺎده و زاﻧﻮھﺎ را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
 -۹ﻓﺮش ﻧﻤﻮدن ھﺮ دو ﺑﺎزو در ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺠﺪه.

ﮐﺘﺎب ﻧﻤﺎز
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 -۱۰ﺟﻮاب دادن ﺳﻼم ﺑﺎ دﺳﺖ) ،ﯾﻌﻨﯽ اﺷﺎره( .١
 -۱۱ﭼﮫﺎر زاﻧﻮ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺪون ﻋﺬر.
 -۱۲ﭘﺎک ﮐﺮدن ﺧﺎک از ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ و ﺑﯿﻨﯽ در اﺛﻨﺎی ﻧﻤﺎز.
 -۱۳ﻧﮫﺎدن ﭼﯿﺰی در دھﺎن ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺮدد.
 -۱۴و ھﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﺳﺒﺎب دﻟﻤﺸﻐﻮﻟﯽ و ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز را ﻓﺮاھﻢ ﮔﺮداﻧﺪ و
ّ
ُﻣﺨﻞ ﺧﺸﻮع و ﺧﻀﻮع ﻧﻤﺎز ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ) .ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺑﺎزی ﺑﺎ رﯾﺶ و ﺳﺒﯿﻞ
و ﻟﺒﺎس؛ ﻧﮕﺎه ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ ﻧﻘﺶ و ﻧﮕﺎر ﻗﺎﻟﯽ و ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﮐﺎﺷﯽ ﮐﺎری ﻣﺴﺎﺟﺪ؛
ﺗﮑﯿﻪ ﻧﻤﻮدن ،ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن در ھﻨﮕﺎم ﻓﺸﺎر ﭘﯿﺸﺎب ،ﻣﺪﻓﻮع و ﺑﺎد ﺷﮑﻢ؛ ﻧﻤﺎز
ﺧﻮاﻧﺪن در زﻣﯿﻦ ﻏﯿﺮ ﺑﺪون رﺿﺎی او؛ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن در ﺣﻤﺎم ،در ﻣﯿﺎن راه ،در
ﮔﻮرﺳﺘﺎن و.(...
ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ و اﻣﺎﻣﺖ و ﭘﯿﺸﻨﻤﺎزی

س :ﺛﻮاب و ﭘﺎداش ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ،و ﻣﻨﺰﻟﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن را در ﺷﺮع ﻣﻘﺪس اﺳﻼم،
ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ؟
ّ
ج :ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮای ﻣﺮدان ،ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮای آن
ﭘﺎداش و ﺛﻮاﺑﯽ ﺑﺰرگ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ؛ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ س ﮔﻮﯾﺪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
ّ
»ﺻﻼة اﺠﻟﻤﺎﻋﺔ ﺗﻔﻀﻞ ﺻﻼة اﻟﻔﺬ �ﺴﺒﻊ وﻋﺮﺸ�ﻦ درﺟﺔ« ]ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ[.
»ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮ ﻧﻤﺎزی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﮔﺰارده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ھﻔﺖ درﺟﻪ
ﺑﺮﺗﺮی دارد«.
ﺑﺪو ﻻﺗﻘﺎم ﻓﻴﻬﻢ
اﺑﻮدرداء س ﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻣﺎ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻲﻓ ﻗﺮ�ﺔ وﻻ ٍ
ّ
الﺼﻼة اﻻ ﻗﺪ اﺳﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻴﻬﻢ الﺸﻴﻄﺎن ،ﻓﻌﻠﻴﻚ ﺑﺎﺠﻟﻤﺎﻋﺔ ﻓﺎﻧﻤﺎ ﻳﺄ�ﻞ اﺬﻟﺋﺐ اﻟﻘﺎﺻﻴﺔ«

]اﺣﻤﺪ ،اﺑﻮداود و ﻧﺴﺎﯾﯽ[.
»ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در روﺳﺘﺎ ﯾﺎ ﭼﺎدرھﺎی ﺑﺎدﯾﻪ ﻧﺸﯿﻨﺎن ﺳﻪ ﻧﻔﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ را
ّ
ﺑﺮ ﭘﺎ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺮ آنھﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ؛ ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﮕﺮوﯾﺪ؛ زﯾﺮا ﮔﺮگ از ﻣﯿﺎن
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ،ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎن و ﮐﻨﺎر ﮔﺮﻓﺘﮕﺎن را ﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ«.

 -١و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﻮاب ﺳﻼم را ﺑﺎ زﺑﺎن ﺧﻮﯾﺶ داد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎزش ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽﮔﺮدد.
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ُ
ﻫﻤﻤﺖ ان آمﺮ
و اﺑﻮھﺮﯾﺮه س ﮔﻮﯾﺪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :واﺬﻟي ﻧﻔﻲﺴ ﺑﻴﺪه ،ﻟﻘﺪ
ً
رﺟﺎل
ﺤﺑﻄﺐ ﻓﻴﺤﻄﺐ ﺛﻢ آمﺮ ﺑﺎلﺼﻼة ﻓﻴﺆذن ﻬﻟﺎ ﺛﻢ آمﺮ رﺟﻼ ﻓﻴﺆم اﻨﻟﺎس ﺛﻢ اﺧﺎﻟﻒ اﻲﻟ
ٍ
ﻓﺎﺣﺮق ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻴﻮﺗﻬﻢ« ]ﺑﺨﺎری[» .ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ در دﺳﺖ اوﺳﺖ ،ﻗﺼﺪ ﮐﺮدم

ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎن دھﻢ ﺗﺎ ھﯿﺰم ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻦ اذان و اﻗﺎﻣﻪی ﻧﻤﺎز ﻓﺮﻣﺎن دھﻢ؛ آن
ﮔﺎه ﻣﺮدی را ﻣﺄﻣﻮر ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻣﺮدم اﻣﺎﻣﺖ ﮐﻨﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺮداﻧﯽ ﺑﺮوم ﮐﻪ در
ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻪھﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺮ آنھﺎ ﺑﺴﻮزاﻧﻢ«.
س :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮ و ﺑﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ اﺳﺖ؟ و در اﻣﺎﻣﺖّ ،
ﺣﻖ ّ
ﺗﻘﺪم ﺑﺎ
ﮐﯿﺴﺖ؟
ج :از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  : /ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ و ﺳﺰاوارﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ،
داﻧﺎﺗﺮﯾﻦ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ﺑﻪ وﯾﮋه اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻧﻤﺎز )از روی ّ
ﺻﺤﺖ و ﻓﺴﺎد(.
و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ و ﺳﺰوارﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﻪ
اﻣﺎﻣﺖ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ در ﺣﻔﻆ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم ﻧﻤﺎز.
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻋﻠﻢ و ﺣﻔﻆ ﻗﺮآن ﺑﺎ ھﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﺴﯽ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﻤﺎز ﺑﮕﺰارد ﮐﻪ
ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎرﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺎﺗﻘﻮاﺗﺮﯾﻦ آنھﺎ ﺑﺎﺷﺪ؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺗﻘﻮا و ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎری ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ھﻢ ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﻮدﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﮐﺴﯽ اﻣﺎﻣﺖ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﯿﺮد ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ّ
ﺳﻦ و ﺳﺎل ،از
ھﻤﻪی آنھﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ.
س :اﻣﺎﻣﺖ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ؟
ج :اﻣﺎﻣﺖ و ﭘﯿﺸﻨﻤﺎزی اﯾﻦ اﻓﺮاد ،ﻣﮑﺮوه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ :ﺑﺮده؛ ﺷﺨﺺ ﺻﺤﺮاﻧﺸﯿﻦ و َﺑﺪوی
ﮐﻪ ﺑﮫﺮهای از ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻓﺎﺳﻖ؛ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ )در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻃﮫﺎرت و ﭘﺎﮐﯽ
ﺧﻮﯾﺶ ،اﺣﺘﯿﺎط ﻧﮑﻨﺪ و ﺑﺪان ﺗﻮﺟﻪ و ﻋﻨﺎﯾﺘﯽ ﻧﻮرزد(؛ و اﻣﺎﻣﺖ و ﭘﯿﺸﻨﻤﺎزی ﻓﺮدی ﮐﻪ در
ﻧﺘﯿﺠﻪی زﻧﺎ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ )وﻟﺪ اﻟﺰﻧﺎ(.
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﭘﯿﺸﻨﻤﺎز ﻣﺮدم ﺷﺪ ،ﺑﺎز ھﻢ ﻧﻤﺎزﺷﺎن در ﭘﺸﺖ
ﺳﺮ آنھﺎ )ﺑﺎ ﮐﺮاھﯿﺖ( درﺳﺖ اﺳﺖ.
س :آﯾﺎ زﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺟﮫﺖ ادای ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ؟
ج :ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪن زﻧﺎن در ﻣﺴﺎﺟﺪ  -ﺟﮫﺖ ادای ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ  -ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ؛ و ﺑﺮای
آنھﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز در ﺧﺎﻧﻪھﺎﯾﺸﺎن ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ.

ﮐﺘﺎب ﻧﻤﺎز
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ﺮزن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ و ﺳﺎﻟﺨﻮرده -
اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﯿ ِ
ﺑﺪون آراﯾﺶ  -ﺑﻪ ﻧﻤﺎزھﺎی ﺻﺒﺢ ،ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد ،ﺑﺮاﯾﺶ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؛ و اﻣﺎم
اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺮزن ﺳﺎﻟﺨﻮرده در ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻧﻤﺎزھﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ.
زﻧﺎن دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟
س :ﺣﮑﻢ اﻣﺎﻣﺖ زﻧﺎن ﺑﺮای ِ
ج :اﻣﺎﻣﺖ زﻧﺎن ﺑﺮای زﻧﺎن دﯾﮕﺮ ،ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮﺧﯽ از زﻧﺎن ﺑﺮای زﻧﺎن
دﯾﮕﺮ ،ﻧﻤﺎز را ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻣﺎم ﺑﺎﯾﺪ در وﺳﻂ آنھﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ؛
ھﻤﭽﻮن ﻧﻤﺎزﮔﺰاراﻧﯽ ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﺑﺮای ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻋﻮرت ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ﻧﻤﺎز را ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ،اﻣﺎﻣﺸﺎن ﺑﺎﯾﺪ در وﺳﻂ آنھﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ھﻤﺮاه اﻣﺎم ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﻘﺘﺪی ﺑﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻘﺘﺪی ﮐﺠﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ؟
زن ﻣﻘﺘﺪی ﺑﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻣﺎم ﺟﻠﻮ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ و
ج :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ھﻤﺮاه اﻣﺎم ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ِ
زن در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ اﻣﺎم ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ھﻤﺮاه اﻣﺎم ،ﻣﺮدان و زﻧﺎن و ﺑﭽﻪھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﺻﻒھﺎی ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﭼﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،اﺑﺘﺪا ﻣﺮدان ﭘﺸﺖ ﺳﺮ اﻣﺎم ﺻﻒ ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﮐﻮدﮐﺎن؛ ﺳﭙﺲ
ﺧﻨﺜﺎﯾﺎن و در آﺧﺮ زﻧﺎن.
ّ
س :ﭼﻪ اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺑﻪ »اﻗﺘﺪا ﮐﺮدن ﺑﻪ اﻣﺎم« ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
ّ
ج :اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻞ آﺗﯽ ﺑﻪ »اﻗﺘﺪا ﮐﺮدن ﺑﻪ اﻣﺎم« ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
وﻗﺖ واﺣﺪی را
 -۱اﻗﺘﺪا در ﺻﻮرﺗﯽ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم و ﻣﻘﺘﺪی ھﺮ دو ﻧﻤﺎز ﻓﺮض ِ
ﺑﮕﺰارﻧﺪ؛ ﭘﺲ اﮔﺮ  -ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل  -ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و
دﯾﮕﺮی ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ را؛ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از آن دو ،ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ اﻣﺮوز را ﻣﯽﮔﺰارد و دﯾﮕﺮی
ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ دﯾﺮوز را؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻗﺘﺪا ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺷﺨﺺ ﺑﺎ وﺿﻮ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﯿ ّﻤﻢ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰارد ،ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
 -۲اﻗﺘﺪا ﮐﺮدن
ِ
 -۳و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻗﺘﺪا ﮐﺮدن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﺎھﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺷﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﻣﻮزهھﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺴﺢ ﻧﻤﻮده ،ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
 -۴اﻗﺘﺪا ﮐﺮدن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﺴﺘﺎده ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰارد ﺑﻪ اﻣﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ﻋﺬر و ﻣﺮض،
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰارد ،ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
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 -۵اﻗﺘﺪا ﮐﺮدن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ رﮐﻮع و ﺳﺠﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﺎز
ﻣﯽﮔﺰارد ،ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ.
 -۶اﻗﺘﺪا ﮐﺮدن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻧﻔﻞ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻓﺮض ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ،
درﺳﺖ اﺳﺖ.
 -۷اﻗﺘﺪا ﮐﺮدن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻓﺮض ﻣﯽﮔﺰارد ﺑﻪ اﻣﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻧﻔﻞ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ،
ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ.
 -۸اﻗﺘﺪا ﮐﺮدن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺬور ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺬور اﺳﺖ ،ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری »ﺳﻠﺴﻞ اﻟﺒﻮل« ﻣﺒﺘﻼ اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
ادرارش را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎد ﺷﮑﻢ ﺧﻮﯾﺶ را ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﯾﺪ
)و ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری »اﻧﻔﻼت اﻟﺮﯾﺢ« دﭼﺎر ﮔﺮدﯾﺪه(؛ و ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر زﺧﻤﯽ ﺷﺪه
ﮐﻪ ﺑﮫﺒﻮد ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻗﺘﺪا ﮐﺮدن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻢ و ﺗﻨﺪرﺳﺖ اﺳﺖ
ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﮐﻪ ﻣﻌﺬور ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ.
 -۹اﻗﺘﺪا ﮐﺮدن زﻧﯽ ﭘﺎک و ﻃﺎھﺮ ،ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺤﺎﺿﻪ دﭼﺎر ﮔﺮدﯾﺪه،
درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
 -۱۰اﻗﺘﺪا ﮐﺮدن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺮاﺋﺖ آﯾﻪای از آﯾﺎت ﻗﺮآن ﻗﺎدر و ﺗﻮاﻧﺎ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ُا ّ
ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﻔﺮوﺿﻪی ﻧﻤﺎز ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ،
ﺑﺮ
و
اﺳﺖ
ﺳﻮاد
ﯽ
ﺑ
و
ﯽ
ﻣ
ِ
ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -۱۱اﻗﺘﺪا ﮐﺮدن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﺑﺮ ﺗﻦ دارد ﺑﻪ اﻣﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﺮﯾﺎن و ﺑﺮھﻨﻪ اﺳﺖ،
ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :ھﺮ ﮔﺎه ﮐﺴﯽ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﯽ اﻗﺘﺪا ﮐﻨﺪ ،و ﺳﭙﺲ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻤﺎز وی ﺑﺪون ﻃﮫﺎرت
ﻧﻤﺎز را ﮔﺰارده اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﻘﺘﺪی ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻣﻘﺘﺪی ﻧﻤﺎز ﺧﻮﯾﺶ را اﻋﺎده ﮐﻨﺪ.
در ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﻓﺮض ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ

١

س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﻤﺎزﮔﺰاری ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ،رﮐﻌﺘﯽ از ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ ﯾﺎ ﻋﺸﺎء را ﺧﻮاﻧﺪ؛ و در

 -١ﻋﻼﻣﻪ ﻗﺪوری ﺑﻪ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ و اﺣﮑﺎم ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ؛ و ﻧﮕﺎرﻧﺪه ،اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »ﻓﺘﺢ
اﻟﻘﺪﯾﺮ« و »اﻟﻔﺘﺎوی اﻟﮫﻨﺪﯾﺔ« در اﯾﻦ ﺟﺎ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﮐﺘﺎب ﻧﻤﺎز

٩١

اﯾﻦ رﮐﻌﺖ ،ﺳﺠﺪه ﻧﯿﺰ ﮐﺮد و ﭘﺲ از آن ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ اﻗﺎﻣﻪ ﺷﺪ  ،١در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ
وی ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻓﺮد ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﯾﮏ رﮐﻌﺖ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺨﻮاﻧﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﺳﻼم دھﺪ و ھﻤﺮاه
اﻣﺎم در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ .٢
س :اﮔﺮ ﻓﺮد ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ،رﮐﻌﺘﯽ از ﻇﮫﺮ ﯾﺎ ﻋﺸﺎء را ﺧﻮاﻧﺪ ،و در اﯾﻦ رﮐﻌﺘﺶ
ﺳﺠﺪه ﻧﮑﺮد ،ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻧﻤﺎزش را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ و ھﻤﺮاه اﻣﺎم در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮد ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ،ﺳﻪ رﮐﻌﺖ از ﻇﮫﺮ ﯾﺎ ﻋﺸﺎء را ﺧﻮاﻧﺪ ،و در رﮐﻌﺖ ّ
ﺳﻮم
ﺧﻮﯾﺶ ﻧﯿﺰ ﺳﺠﺪه ﮐﺮد و ﭘﺲ از آن ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮ ﭘﺎ ﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ وی
ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎز ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و رﮐﻌﺖ ﭼﮫﺎرم را ﻧﯿﺰ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،و ﭘﺲ
از آن ﺑﻪ ﻧﯿﺖ ﻧﻔﻞ ﺑﻪ اﻣﺎم اﻗﺘﺪا ﮐﻨﺪ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮد ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ،ﺳﻪ رﮐﻌﺖ از ﻇﮫﺮ ﯾﺎ ﻋﺸﺎء را ﮔﺰارد و در رﮐﻌﺖ ّ
ﺳﻮم
ﺧﻮﯾﺶ ،ﺳﺠﺪه ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎزش را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ و ھﻤﺮاه اﻣﺎم در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
س :ﻧﻤﺎزش را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ؟
ج :ﻓﺮد ﻧﻤﺎزﮔﺰار آزاد و ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ :اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﻌﺪه ﺑﺮﮔﺮدد و ﺑﻪ ﯾﮏ
ﻃﺮف ﺳﻼم دھﺪ؛ و اﮔﺮ ھﻢ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ» ،اﻟﻠﻪ اﮐﺒﺮ«
ﺑﮕﻮﯾﺪ و ﻧﯿﺖ ھﻤﺮاه ﺷﺪن ﺑﺎ اﻣﺎم در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ را ﺑﮑﻨﺪ؛ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،دو اﻣﺮ ﺑﻪ
 -١ﻣﺮاد از »اﻗﺎﻣﻪی ﺟﻤﺎﻋﺖ« :ﺷﺮوع ﺷﺪن ﻧﻤﺎز ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی اﻣﺎم اﺳﺖ؛ ﻧﻪ اﻗﺎﻣﻪی ﻣﺆذن؛ زﯾﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ
ﻣﺆذن ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻦ اﻗﺎﻣﻪ ﮐﺮد و ﻓﺮد ﻧﻤﺎزﮔﺰار در رﮐﻌﺖ اول ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﺠﺪه ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﻓﻘﮫﺎی ﻣﺬھﺐ در اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺑﺎﯾﺪ ھﺮ دو رﮐﻌﺖ را
ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .در ﮐﺘﺎب »اﻟﻨﮫﺎﯾﺔ« ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .ر.ک :اﻟﻔﺘﺎوی اﻟﮫﻨﺪﯾﺔ
۱۱۹/۱
 -٢از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺣﮑﻤﯽ دﯾﮕﺮ داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و آن اﯾﻦ ﮐﻪ :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﻤﺎزﮔﺰار در ﻗﻌﺪهی اول
ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ ﯾﺎ ﻋﺸﺎء ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد و ّ
ﺗﺸﮫﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮ ﭘﺎ ﺷﺪ ،در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﻓﺮد ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺑﻌﺪ از ﺧﻮاﻧﺪن ّ
ﺗﺸﮫﺪ در ﻗﻌﺪهی اول ،ﺳﻼم دھﺪ و ھﻤﺮاه اﻣﺎم در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ.

٩٢

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری

دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ :ﯾﮑﯽ ﻗﻄﻊ ﺷﺪن ﻧﻤﺎزی ﮐﻪ آن را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ؛ و دﯾﮕﺮی ھﻤﺮاه ﺷﺪن ﺑﺎ اﻣﺎم
در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ.
س :ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ ﻓﺮض ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ ،ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ج :ﺣﮑﻢ ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ ﻓﺮض ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺣﮑﻢ ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ و ﻋﺸﺎء اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﻃﻮر
ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ،ﺳﻪ رﮐﻌﺖ از ﻋﺼﺮ را ﺧﻮاﻧﺪ ،و ﭘﺲ از آن ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮ ﭘﺎ
ﺷﺪ ،ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺣﮑﻢ ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ و ﻋﺸﺎء اﺳﺖ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ اﮔﺮ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮد ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ،ﺳﻪ رﮐﻌﺖ از ﻋﺼﺮ را ﮔﺰارد و در رﮐﻌﺖ ّ
ﺳﻮم ﺧﻮﯾﺶ ﻧﯿﺰ
ﺳﺠﺪه ﻧﮑﺮد ،و ﭘﺲ از آن ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮ ﭘﺎ ﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎز ﺧﻮﯾﺶ را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ
و ھﻤﺮاه اﻣﺎم در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در رﮐﻌﺖ ّ
ﺳﻮم ﺧﻮد ﺳﺠﺪه
ﮐﺮده ﺑﻮد ،و ﭘﺲ از آن ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮ ﭘﺎ ﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎز ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و رﮐﻌﺖ ﭼﮫﺎرم را ﻧﯿﺰ ﺑﺨﻮاﻧﺪ؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ھﻤﺮاه ﺑﺎ اﻣﺎم در ﻧﻤﺎز
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻋﺼﺮ ،ﺑﻪ ﻧﯿﺖ ﻧﻔﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﮔﺰاردن ﻧﻔﻞ ﭘﺲ از ﻋﺼﺮ ،ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮد ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ،ﯾﮏ ﯾﺎ دو رﮐﻌﺖ از ﻧﻤﺎزھﺎی ﻓﺮض ﺻﺒﺢ ﯾﺎ ﻣﻐﺮب را
ﺧﻮاﻧﺪ ،و ﭘﺲ از آن ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮ ﭘﺎ ﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :اﮔﺮ ﻓﺮد ﻧﻤﺎزﮔﺰار ،ﯾﮏ رﮐﻌﺖ از ﻧﻤﺎزھﺎی ﺻﺒﺢ ﯾﺎ ﻣﻐﺮب را ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد و ﻧﻤﺎز
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮ ﭘﺎ ﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت - ،ﭼﻪ در اﯾﻦ رﮐﻌﺖ ﺳﺠﺪه ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﺳﺠﺪه
ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ  -ﻧﻤﺎزش را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ و ھﻤﺮاه اﻣﺎم در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ؛ ھﻤﭽﻨﯿﻦ
دوم ﻧﻤﺎزھﺎی ﺻﺒﺢ ﯾﺎ ﻣﻐﺮب را ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد ،و ﺳﺠﺪهھﺎی رﮐﻌﺖ ّ
اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ رﮐﻌﺖ ّ
دوم
را ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،آن را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ و ھﻤﺮاه اﻣﺎم در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛
دوم ﻧﻤﺎزھﺎی ﺻﺒﺢ ﯾﺎ ﻣﻐﺮب را ﮔﺰارده و ﺳﺠﺪهھﺎی رﮐﻌﺖ ّ
وﻟﯽ اﮔﺮ رﮐﻌﺖ ّ
دوم را ﻧﯿﺰ
ﮐﺮده ﺑﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎز ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﺪ و آن را ﻗﻄﻊ ﻧﮑﻨﺪ.
دوم ﻧﻤﺎزھﺎی ﺻﺒﺢ ﯾﺎ ﻣﻐﺮب را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺳﺠﺪهھﺎی رﮐﻌﺖ ّ
س :اﮔﺮ رﮐﻌﺖ ّ
دوم را ﻧﯿﺰ
ﮐﺮده ﺑﻮد ،و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎز ﺧﻮﯾﺶ را ﻗﻄﻊ ﻧﮑﺮده و آن را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ ،آﯾﺎ ﭘﺲ از
آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﻤﺎز اﻣﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ھﻤﺮاه ﺑﺎ اﻣﺎم در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﻨﺪ .١

 -١ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »ﮐﻨﺰ« ﮔﻮﯾﺪ :ھﺮ ﮔﺎه ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﯾﮏ رﮐﻌﺖ از ﻧﻤﺎزھﺎی ﺻﺒﺢ ﯾﺎ ﻣﻐﺮب را ﮔﺰارد و ﻧﻤﺎز
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮ ﭘﺎ ﺷﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﻧﻤﺎزش را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ و ھﻤﺮاه اﻣﺎم در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ

ﮐﺘﺎب ﻧﻤﺎز

٩٣

س :اﮔﺮ ﻧﻤﺎزﮔﺰاری ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎزھﺎی ّ
ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺶ از ﻇﮫﺮ ﯾﺎ ﺟﻤﻌﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ ،و ﭘﺲ
از آن ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ ﺑﺮ ﭘﺎ ﺷﺪ ،ﯾﺎ ﺧﻄﺒﻪی ﺟﻤﻌﻪ آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟
دوم ﻧﻤﺎز ّ
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻓﺮد ﻧﻤﺎزﮔﺰار ،در رﮐﻌﺖ ّ
ﺳﻨﺖ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و ﺳﻼم دھﺪ؛ و ﭘﺲ
از آن در ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﻨﯿﺪن ﺧﻄﺒﻪی ﺟﻤﻌﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮد .١
س :اﮔﺮ ﻧﻤﺎزﮔﺰاری ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ﻧﻔﻞ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ ،و ﭘﺲ از آن ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮ ﭘﺎ
ﮔﺮدﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟
ج :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮد ﻧﻤﺎزﮔﺰار ،ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺰاردن ﻧﻤﺎز ﻧﻔﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮ ﭘﺎ
ﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻓﻘﻂ ھﻤﺎن دو رﮐﻌﺘﯽ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮاﻧﺪن آن ﻗﺮار دارد،
و ﺑﺮ آن ﭼﯿﺰی را اﺿﺎﻓﻪ ﻧﮑﻨﺪ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ آﻣﺪ و دﯾﺪ ﮐﻪ اﻣﺎم ﻣﺸﻐﻮل ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ﻓﺮض ﺻﺒﺢ ھﻤﺮاه
ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﺖ؛ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وی دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ّ
ﺳﻨﺖ ﺻﺒﺢ را ﻧﮕﺰارده
اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ وی ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮد ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺑﯿﻢ آن داﺷﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ رﮐﻌﺖ از ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ از او ﻓﻮت
ﮔﺮدد و رﮐﻌﺖ دوﻣﯽ را درﯾﺎﺑﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ّ
ﺳﻨﺖ ﺧﻮﯾﺶ را در ﻧﺰدﯾﮑﯽ
درب ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،و ﭘﺲ از آن ھﻤﺮاه اﻣﺎم در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ

ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »اﻟﺒﺤﺮ« ﮔﻮﯾﺪ :زﯾﺮا اﮔﺮ رﮐﻌﺖ دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ رﮐﻌﺖ اوﻟﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ ،در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺟﻤﺎﻋﺖ از او ﻓﻮت ﻣﯽﮔﺮدد.
و اﯾﻦ ﺣﮑﻢ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ رﮐﻌﺖ دوم ﺑﺮﺧﯿﺰد و آن را ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺠﺪه ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ
اﮔﺮ رﮐﻌﺖ دوم را ﺑﻪ ﺳﺠﺪه ﻣﻘﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،.در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎزش را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺨﻮاﻧﺪ و آن
را ﻗﻄﻊ ﻧﮑﻨﺪ و ھﻤﺮاه اﻣﺎم ﻧﯿﺰ در ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﻨﺪ] .ر.ک :اﻟﮑﻨﺰ اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ ﻣﻊ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ [۷۷/۲
 -١ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »ھﺪاﯾﻪ« ﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﻗﻮل از اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .و ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ:
ﻧﻤﺎزش را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﺪ.
ّ
اﺑﻦ ھﻤﺎم در ﮐﺘﺎب »ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﯾﺮ« ﮔﻮﯾﺪ :ﻗﻮل اول )ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻼم دادن ﭘﺲ از ﺧﻮاﻧﺪن دو رﮐﻌﺖ(،
ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺑﻌﺪ از ﻓﺮض ،ﻗﻀﺎ ﺑﯿﺎورد؛ و ﻋﻼوه از اﯾﻦ ،ﺳﻼم دادن در
رﮐﻌﺖ دوم ﻧﻤﺎز ّ
ﺳﻨﺖ ،ﻣﻮﺟﺐ اﺑﻄﺎل ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ از اﯾﻦ رو ﻓﺮﺿﯿﺖ اﺳﺘﻤﺎع و اداء ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ و
ﺑﺪون ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺒﺒﯽ ،ﻓﻮت ﻧﻤﯽﮔﺮدد.

٩٤

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری

ﺑﯿﻢ آن داﺷﺖ ﮐﻪ ھﺮ دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﻓﺮض ﺻﺒﺢ از او ﻓﻮت ﺷﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت دو رﮐﻌﺖ
ﻧﻤﺎز ّ
١
ﺳﻨﺖ ﺻﺒﺢ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ و ھﻤﺮاه اﻣﺎم در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
س :اﮔﺮ از ﮐﺴﯽ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﻓﻮت ﺷﺪ ،و ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺲ از ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﯿﺪ آن را ﻗﻀﺎ
ﺑﯿﺎورد ،آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﺎز ّ
ﺳﻨﺖ و ﻓﺮض ﺻﺒﺢ را ﺑﺎ ھﻢ ﻗﻀﺎ ﺑﯿﺎورد ،ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻨﮫﺎ ﻧﻤﺎز ﻓﺮض ﺻﺒﺢ را ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی آورد؟
ج :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﯿﺶ از زوال ھﻤﺎن روزی ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ از او ﻓﻮت ﺷﺪه ،ﻧﻤﺎزش را
َ
ﻗﻀﺎ آورد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎز ّ
ﺳﻨﺖ را ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﻧﻤﺎز ﻓﺮض ،ﻗﻀﺎ ﺑﯿﺎورد؛ وﻟﯽ ﭘﺲ از زوال
ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ﻓﻘﻂ ﻧﻤﺎز ﻓﺮض را ﻗﻀﺎ ﺑﯿﺎورد .٢
س :اﮔﺮ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ،ﻧﻤﺎز ﻓﺮض ﺻﺒﺢ را در وﻗﺖ آن ﺧﻮاﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز
ﺳﻨﺖ ﺻﺒﺢ را ﻧﺨﻮاﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرتّ ،
ﺟﻤﺎﻋﺖ ،ﯾﺎ ﺗﻨﮕﯽ وﻗﺖّ ،
ﺳﻨﺖ ﺻﺒﺢ را در ﭼﻪ وﻗﺘﯽ
 -١ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﮐﺘﺎب »ھﺪاﯾﻪ« اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »اﻟﮑﻔﺎﯾﺔ« ﮔﻮﯾﺪ :در ﮐﺘﺎب
»ﻗﺪوری« ذﮐﺮی از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﻣﯿﺪ آن ﻣﯽرﻓﺖ ﮐﻪ ﻗﻌﺪه را درﯾﺎﺑﺪ،
ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﺪ؟ و آﻧﭽﻪ از ﻇﺎھﺮ ﮐﺘﺎب داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﯿﻢ آن داﺷﺖ ﮐﻪ
ھﺮ دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﻓﺮض ﺻﺒﺢ از او ﻓﻮت ﺷﻮد در اﯾﻦ ﺻﻮرت دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ّ
ﺳﻨﺖ ﺻﺒﺢ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ
و ھﻤﺮاه اﻣﺎم در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ.
اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ  -ﯾﮑﯽ از ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻓﻘﮫﯽ  -ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻗﻮل اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ ،ﺑﺎﯾﺪ دو
رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ّ
ﺳﻨﺖ ﺻﺒﺢ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ؛ زﯾﺮا از دﯾﺪﮔﺎه اﯾﺸﺎن :درﯾﺎﻓﺖ ّ
ﺗﺸﮫﺪ ،درﯾﺎﻓﺖ ھﻤﻪی رﮐﻌﺖ اﺳﺖ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »ھﺪاﯾﻪ« ﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﮐﻪ دو رﮐﻌﺖ ّ
ﺳﻨﺖ را در ﻧﺰدﯾﮑﯽ دروازهی ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﺑﺪﯾﻦ
ﺟﮫﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم ﻣﺸﻐﻮل ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻧﺪن دو
رﮐﻌﺖ ّ
ﺳﻨﺖ در )وﺳﻂ ﻣﺴﺠﺪ ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺻﻒ ھﺎ( ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ .اﺑﻦ ھﻤﺎم ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺮاھﯿﺖ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ّ
ﺳﻨﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺻﻒ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری
از ﻧﺎﺑﺨﺮدان و ﺟﺎھﻼن ،ﻣﺮﺗﮑﺐ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
 -٢ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »ھﺪاﯾﻪ« ﮔﻮﯾﺪ :درﺑﺎرهی ﻗﻀﺎ آوردن ﻧﻤﺎز ّ
ﺳﻨﺖ ھﻤﺮاه ﻧﻤﺎز ﻓﺮض ﺻﺒﺢ ،ﭘﺲ از زوال
ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ﻋﻠﻤﺎء
و ﻣﺸﺎﯾﺦ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »اﻟﻌﻨﺎﯾﺔ« ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺮاد از ﻣﺸﺎﯾﺦ :ﻣﺸﺎﯾﺦ و ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺎوراء
َ
اﻟﻨﮫﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از آنھﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻧﻤﺎز ّ
ﺳﻨﺖ را ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﻧﻤﺎز ﻓﺮض ﻗﻀﺎ ﺑﯿﺎورد وﻟﯽ آن را ﺑﻪ
ً
ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻗﻀﺎ ﻧﯿﺎورد .و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻧﻤﺎز ّ
ﺳﻨﺖ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﻗﻀﺎ ﻧﯿﺎورد.
ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ و
ّ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »اﻟﮑﻔﺎﯾﺔ« ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﮐﺘﺎب »اﻟﻤﺤﯿﻂ« ﮔﻮﯾﺪ :ﻧﻤﺎز ﺳﻨﺖ  -ﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺎ ﻓﺮض ﺗﺮک
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ  -ﭘﺲ از زوال ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ﻗﻀﺎ آورده ﻧﻤﯽﺷﻮد .و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »اﻟﮑﻔﺎﯾﺔ« در اﯾﻦ ﺑﺎره،
اﺧﺘﻼﻓﯽ را ذﮐﺮ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.

ﮐﺘﺎب ﻧﻤﺎز

٩٥

ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻀﺎ ﺑﯿﺎورد؟
ج :در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻤﺎء و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻓﻘﮫﯽ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد :اﻣﺎم
اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎوراﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎز ّ
ﺳﻨﺖ را ﻧﻪ ﭘﯿﺶ از
ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻧﻪ ﭘﺲ از آن ،ﻗﻀﺎ ﻧﯿﺎورد .و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :دوﺳﺖ دارم
ﺗﺎ ﻓﺮد ﻧﻤﺎزﮔﺰار ،ﻧﻤﺎز ّ
ﺳﻨﺖ ﻓﻮت ﺷﺪه را در ﻓﺎﺻﻠﻪی ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺗﺎ زوال آن ،ﻗﻀﺎ ﺑﯿﺎورد.
س :ھﺮ ﮔﺎه ﻧﻤﺎز ّ
ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺶ از ﻇﮫﺮ ﻗﻀﺎ ﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﻀﺎی آن را ﭼﻪ وﻗﺖ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی آورد؟
ج :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﻤﺎز ّ
ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺶ از ﻇﮫﺮ ﻓﻮت ﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت آن را ﭘﺲ از ادای
ﻧﻤﺎز ﻓﺮض ﻇﮫﺮ و ﭘﯿﺶ از ﺧﺎرج ﺷﺪن وﻗﺖ ﻇﮫﺮ ،ﻗﻀﺎ ﺑﯿﺎورد؛ و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ وﻗﺖ ﻇﮫﺮ
ﺧﺎرج ﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎز ّ
ﺳﻨﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻧﺪارد.
س :ھﺮ ﮔﺎه ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺑﺨﻮاھﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ از ادای ﻧﻤﺎز ﻓﺮض ﻇﮫﺮّ ،
ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺶ از ﻓﺮض ﻇﮫﺮ
ﺧﻮﯾﺶ را ﻗﻀﺎ ﺑﯿﺎورد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ اﺑﺘﺪا ھﻤﺎن ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ ّ
ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺶ از ﻇﮫﺮ را ﻗﻀﺎ
ﺑﯿﺎورد ﯾﺎ دو رﮐﻌﺖ ّ
ﺳﻨﺖ ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﻓﺮض ﻇﮫﺮ را ﺑﺮ آن ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ ﻓﻮت ﺷﺪه ّ
ﻣﻘﺪم ﮐﻨﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺑﺘﺪا دو رﮐﻌﺖ ّ
ﺳﻨﺖ ﭘﺲ از ﻓﺮض را ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ
ﻓﻮت ﺷﺪهی ﭘﯿﺶ از ﻓﺮض را ﻗﻀﺎ ﺑﯿﺎورد .١
س :اﮔﺮ از ﮐﺴﯽ ﻧﻤﺎز ّ
ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺶ از ﺟﻤﻌﻪ ﻓﻮت ﺷﺪ ،آﯾﺎ ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
آن را ﻗﻀﺎ ﺑﯿﺎورد؟
ج :آری؛ ﻓﺮد ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﺎز ّ
ﺳﻨﺖ ﻓﻮت ﺷﺪهی ﭘﯿﺶ از ﺟﻤﻌﻪ را ﭘﺲ از
ﮔﺰاردن ﻓﺮض ﺟﻤﻌﻪ ،ﻗﻀﺎ ﺑﯿﺎورد؛ و ﺣﮑﻢ ّ
ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺶ از ﺟﻤﻌﻪ ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺣﮑﻢ ﭼﮫﺎر
رﮐﻌﺖ ّ
ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺶ از ﻇﮫﺮ اﺳﺖ .٢
 -١در ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻤﺎء و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان اﺳﻼﻣﯽ درﺑﺎرهی ﺗﺮﺟﯿﺢ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﻗﻮل ،اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ وﺟﻮد
ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺶ از ﻇﮫﺮ را ﻗﺒﻞ از دو رﮐﻌﺖ ّ
دارد :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »ﮐﻨﺰ« ﮔﻮﯾﺪ :ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ ّ
ﺳﻨﺖ ﭘﺲ
از آن ،ﻗﻀﺎ ﺑﯿﺎورد .اﺑﻦ ھﻤﺎم در ﮐﺘﺎب »ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﯾﺮ« ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﮫﺘﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ دو رﮐﻌﺖ ﭘﺲ از ﻇﮫﺮ
ﺑﺮ ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ ﻓﻮت ﺷﺪهی ﭘﯿﺶ از ﻇﮫﺮ ﻣﻘﺪم ﺷﻮد؛ زﯾﺮا ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ ّ
ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺶ از ﻇﮫﺮ از ﻣﮑﺎن
ﻣﺴﻨﻮن ﺧﻮﯾﺶ ﻓﻮت ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ رو دو رﮐﻌﺖ ّ
ﺳﻨﺖ ﭘﺲ از آن ﻧﯿﺰ از روی ﻗﺼﺪ و ﺑﺪون
ﺿﺮورت ،از ﻣﮑﺎن ﻣﺴﻨﻮﻧﺶ ﻓﻮت ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
ّ
 -٢ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »اﻟﺒﺤﺮ« ﭘﺲ از ﺑﯿﺎن ﺣﮑﻢ ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺶ از ﻇﮫﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺮواﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺶ از ﺟﻤﻌﻪ ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺣﮑﻢ ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ ّ
ﺣﮑﻢ ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ ّ
ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺶ از ﻇﮫﺮ اﺳﺖ.

٩٦
ﺑﯽ وﺿﻮ ﺷﺪن در اﺛﻨﺎی ﻧﻤﺎز

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری

س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در اﺛﻨﺎی ﻧﻤﺎز ﺑﺮای ﻓﺮد ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺑﯽ وﺿﻮﯾﯽ ﭘﯿﺶ آﯾﺪ ،ﺗﮑﻠﯿﻒ وی
ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت از ﻧﻤﺎز ﺧﻮﯾﺶ دﺳﺖ ﺑﮑﺸﺪ و ﺑﺮود و وﺿﻮ ﺑﺴﺘﺎﻧﺪ و ﭘﺲ از آن ،ﻧﻤﺎز
ﺧﻮد را از آن ﺟﺎﯾﯽ ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﺶ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ ﻧﻤﺎز ﺧﻮد را از
ﺳﺮ ﺑﮕﯿﺮد و اﻋﺎده ﮐﻨﺪ ،ﺑﮫﺘﺮ و اﻓﻀﻞ اﺳﺖ.
س :اﮔﺮ در اﺛﻨﺎی ﻧﻤﺎز ﺑﺮای اﻣﺎم و ﭘﯿﺸﻨﻤﺎز ،ﺑﯽ وﺿﻮﯾﯽ رخ داد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﺗﮑﻠﯿﻒ وی در ﻗﺒﺎل دﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎزﮔﺰاران ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،اﻣﺎم ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﺎزﮔﺰاران را ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و آن ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ،
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهی ﻧﻤﺎز را ﺑﺎ ﻧﻤﺎزﮔﺰاران ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
س :اﮔﺮ در اﺛﻨﺎی ﻧﻤﺎز ﺑﺮای اﻣﺎم ﺑﯽ وﺿﻮﯾﯽ رخ داد و وی ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﺎزﮔﺰاران را
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻤﻮد؛ و آن ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺒﻮق ﺑﻮد؛ ﯾﻌﻨﯽ :ﺑﻪ ّاول ﻧﻤﺎز ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد و
ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻧﻤﺎز از او ﻓﻮت ﺷﺪه ﺑﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺒﻮق ]ﮐﻪ ﺑﻪ ّاول ﻧﻤﺎز ﻧﺮﺳﯿﺪه و ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻧﻤﺎز از او
ﻓﻮت ﮔﺮدﯾﺪه و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ اﻣﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ[ ،ﺑﻪ ھﺮ اﻧﺪازهای ﮐﻪ از ﻧﻤﺎزش ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه،
ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻘﺘﺪیھﺎ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،و ﭘﺲ از آن ﻧﻤﺎزﮔﺰار دﯾﮕﺮی را ﮐﻪ از ﺷﺮوع ﻧﻤﺎز ﺑﺎ اﻣﺎم ﺑﻮده
ُ]ﻣﺪرک[ ،ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺧﻮد ﺳﺎزد؛ و آن ﺷﺨﺺ ُﻣﺪرک ،ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهی ﻧﻤﺎز را ﺑﺎ ﻧﻤﺎزﮔﺰاران ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺑﺎ آنھﺎ ﺳﻼم ﺑﺪھﺪ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮد ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺑﻪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﯽ وﺿﻮ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻗﻌﺪهی آﺧﺮ ﻧﻤﺎز ﺑﻪ اﻧﺪازهی
ّ
ﺗﺸﮫﺪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ وی ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت از ﻧﻤﺎز ﺧﻮﯾﺶ دﺳﺖ ﺑﮑﺸﺪ و ﺑﺮود و وﺿﻮ ﺑﺴﺘﺎﻧﺪ و ﭘﺲ از آن،
ﺳﻼم ﻧﻤﺎز را ﺑﺪھﺪ و ﻧﻤﺎزش را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
س :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در اﺛﻨﺎی ﻧﻤﺎز ﺑﯽ وﺿﻮ ﺷﺪ ،و ﭘﺲ از ﺑﯽ وﺿﻮﯾﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ،در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ھﺮ ﮔﺎه در اﺛﻨﺎی ﻧﻤﺎز ﺑﺮای ﻓﺮد ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺑﯽ وﺿﻮﯾﯽ ﭘﯿﺶ آﯾﺪ ،و ﭘﺲ از ﺑﯽ
وﺿﻮﯾﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎزش ﻓﺎﺳﺪ اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﺎزش را ]ﭘﺲ از
وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ[ از آن ﺟﺎﯾﯽ ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آن را ﺗﺮک ﮐﺮده اﺳﺖ؛ و ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺳﮫﻮ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﻄﺎ.

ﮐﺘﺎب ﻧﻤﺎز

٩٧

س :اﮔﺮ ﻓﺮد ﻧﻤﺎزﮔﺰاری ﮐﻪ در اﺛﻨﺎی ﻧﻤﺎز دﭼﺎر ﺑﯽ وﺿﻮﯾﯽ ﺷﺪه ،ﻧﯿﺎز ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ
ﻣﮑﺎن وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮود ،ﯾﺎ ﻧﯿﺎز ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺿﻮ ،از ﺟﮫﺖ ﻗﺒﻠﻪ ﻣﻨﺤﺮف
ﺷﻮد ،آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎزش ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽﺷﻮد؟
ج :در ﺷﺮع ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ،اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدی ،ﻋﺎری از اﺷﮑﺎل اﺳﺖ؛
و ﺑﺎ راه رﻓﺘﻦ و ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪن از ﺟﮫﺖ ﻗﺒﻠﻪ ،ﻧﻤﺎز ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدی ﻓﺎﺳﺪ ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ ﮔﺮ ﭼﻪ
ﺳﻪ ﻗﺪم ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮدارد.
س :اﮔﺮ در اﺛﻨﺎی ﻧﻤﺎز ﺑﺮای ﻓﺮد ﻧﻤﺎزﮔﺰار » َﺣ َﺪث اﮐﺒﺮ« )ﺟﻨﺎﺑﺖ و ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ( ﭘﯿﺶ آﯾﺪ،
آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮای وی روا اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﻤﺎز ﺧﻮﯾﺶ را از ھﻤﺎن ﺟﺎﯾﯽ ﺷﺮوع ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ آن
را ﺗﺮک ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؟
ج :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺴﯽ در ﻧﻤﺎز ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺖ و اﺣﺘﻼم ﺷﺪ؛ ﯾﺎ دﯾﻮاﻧﮕﯽ ﯾﺎ
ﺑﯿﮫﻮﺷﯽ ﺑﺮ او ﻋﺎرض ﮔﺮدﯾﺪ؛ ﯾﺎ در ﻧﻤﺎز ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻨﺪﯾﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرتھﺎ ﻧﻤﺎز وی
ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮای وی روا ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﻧﻤﺎز ﺧﻮﯾﺶ را از ھﻤﺎن ﺟﺎﯾﯽ ﺷﺮوع ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ آن
را ﺗﺮک ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﭼﻪ ﮐﺴﯽ در ﻧﻤﺎز ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺖ و اﺣﺘﻼم ﺷﺪ ،در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﻏﺴﻞ ﮐﻨﺪ و ﻧﻤﺎزش را اﻋﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ و از ﺳﺮ ﺑﮕﯿﺮد؛ و اﮔﺮ دﯾﻮاﻧﮕﯽ و ﺑﯿﮫﻮﺷﯽ
ﺑﺮ او ﻋﺎرض ﮔﺮدﯾﺪ ،ﯾﺎ در ﻧﻤﺎزش ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻨﺪﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ھﺎ ،وﺿﻮ ﺑﮕﯿﺮد و
ﻧﻤﺎزش را از ﺳﺮ ﺑﮕﯿﺮد.
ﺳﺠﺪهی ﺳﻬﻮ

س :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در اﺛﻨﺎی ﻧﻤﺎز ،دﭼﺎر ﺳﮫﻮ )اﺷﺘﺒﺎه و ﻟﻐﺰش و ﺧﻄﺎ و ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮫﯽ( ﺷﺪ،
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ وی ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ھﺮ ﮔﺎه ﻓﺮد ﻧﻤﺎزﮔﺰار در اﺛﻨﺎی ﻧﻤﺎز دﭼﺎر ﺳﮫﻮ و اﺷﺘﺒﺎه ﺷﻮد؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ ﭼﯿﺰی
را از ﺟﻨﺲ ﻧﻤﺎز در آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ :دو ﺑﺎر رﮐﻮع ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ ﯾﮏ رﮐﻌﺖ را ﺑﻪ
رﮐﻌﺖھﺎی ﻧﻤﺎز اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﯾﺎ واﺟﺒﯽ از واﺟﺒﺎت ﻧﻤﺎز را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ  -ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﻗﺮاﺋﺖ ﺳﻮرهی ﻓﺎﺗﺤﻪ ،ﯾﺎ ﻗﺮاﺋﺖ ﺳﻮرهی ﭘﺲ از آن ،ﯾﺎ ﻗﻌﺪهی اول ،ﯾﺎ ّ
ﺗﺸﮫﺪ ﯾﮑﯽ از دو
ﻗﻌﺪهی ّاول ﯾﺎ ّ
دوم را ﺗﺮک ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﯾﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﻨﻮت در ﻧﻤﺎز وﺗﺮ؛ ﯾﺎ ﺗﮑﺒﯿﺮھﺎی زاﺋﺪ ﻋﯿﺪ
ﻓﻄﺮ و ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ؛ ﯾﺎ در ﻧﻤﺎزھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺮاﺋﺖ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد،
ﺑﺎ ﺻﺪای آھﺴﺘﻪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ و در ﻧﻤﺎزھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺮاﺋﺖ ﺑﺎ ﺻﺪای آھﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد ،ﺑﺎ
ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ  -؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرتھﺎ ﻓﺮد ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﭼﻮن در ﻗﻌﺪهی آﺧﺮ ﻧﻤﺎز ،از ّ
ﺗﺸﮫﺪ
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ﻓﺎرغ ﮔﺮدﯾﺪ ،از ﺟﺎﻧﺐ راﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﯾﮏ ﺳﻼم ﺑﺪھﺪ؛ ]ﺳﭙﺲ ﺗﮑﺒﯿﺮ ﮔﻔﺘﻪ[ و دو ﺳﺠﺪه
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺠﺪهی ﻧﻤﺎز ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ؛ آن ﮔﺎه ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و دوﺑﺎره ّ
ﺗﺸﮫﺪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ؛ ]و ﭘﺲ از آن درودھﺎ
١
را ﺧﻮاﻧﺪه و در ﺣﻖ ﺧﻮﯾﺶ دﻋﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛[ و آن ﮔﺎه ﺑﺮای ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﻧﻤﺎز ،ﺳﻼم ﺑﺪھﺪ.
س :اﮔﺮ در اﺛﻨﺎی ﻧﻤﺎز ،اﻣﺎم دﭼﺎر ﺳﮫﻮ ﮔﺮدﯾﺪ ،آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ ﻣﻘﺘﺪی ﻧﯿﺰ
ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ،ﺑﺎ ﺳﮫﻮ اﻣﺎم ،ﺑﺮ اﻣﺎم و ﻣﻘﺘﺪی ھﺮ دو واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺮ اﻣﺎم واﺟﺐ ﮔﺮدﯾﺪ و او ﺳﺠﺪه ﻧﮑﺮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ
ﻣﻘﺘﺪی ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :اﮔﺮ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺮ اﻣﺎم واﺟﺐ ﮔﺮدﯾﺪ و او ﺳﺠﺪه ﻧﮑﺮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻘﺘﺪی
ﻧﯿﺰ از اﻣﺎم ﺧﻮﯾﺶ در ﻋﺪم ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺳﺠﺪه ﻧﮑﻨﺪ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در اﺛﻨﺎی ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ،ﻣﻘﺘﺪی ﺳﮫﻮ ﻧﻤﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ
ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺮ او ﻻزم ﻣﯽﺷﻮد؟
ج :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻘﺘﺪی در ﺣﺎل اﻗﺘﺪاﺋﺶ ﺑﻪ اﻣﺎم ،دﭼﺎر ﺳﮫﻮ ﮔﺮدﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﻘﺘﺪی واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد و ﻧﻪ ﺑﺮ اﻣﺎم.
س :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻗﻌﺪهی ّاول از ﻧﻤﺎزھﺎی ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺘﯽ ﯾﺎ ﺳﻪ رﮐﻌﺘﯽ را ﺑﻪ ﺳﮫﻮ ﺗﺮک
ﻧﻤﻮد ،و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﯾﺎدش آﻣﺪ ﮐﻪ آن را ﺗﺮک ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ وی
ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ھﺮ ﮔﺎه ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﻌﺪهی ّاول از ﻧﻤﺎزھﺎی ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺘﯽ ﯾﺎ ﺳﻪ رﮐﻌﺘﯽ را ﺑﻪ ﺳﮫﻮ
ﺗﺮک ﻧﻤﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ اﮔﺮ در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻗﺮار
داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﺴﺘﺎده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻗﻌﺪه ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ اﺳﺖ ،در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺳﻮی ﻗﻌﺪه ﺑﺮﮔﺮدد و ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و ّ
ﺗﺸﮫﺪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهی ﻧﻤﺎز ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮ وی ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ اﯾﺴﺘﺎدن و
ﻗﯿﺎم ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﺑﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺳﻮی ﻗﻌﺪه ﺑﺮﻧﮕﺮدد و ﺑﻪ ﻧﻤﺎزش اداﻣﻪ دھﺪ؛ و ﭘﺲ
از ّ
ﺗﺸﮫﺪ آﺧﺮ ﻧﻤﺎز ،ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ اﻧﺠﺎم دھﺪ و ﺑﺮای ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﻧﻤﺎز ﺳﻼم ﺑﺪھﺪ.

 -١ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و درﺳﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎزﮔﺰار در ﻗﻌﺪهی آﺧﺮ ﻧﻤﺎز ،ھﻢ درودھﺎ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ھﻢ
ً
دﻋﺎ را .و ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ :اﺣﺘﯿﺎﻃﺎ در ھﺮ دو ﻗﻌﺪه ،درود و دﻋﺎ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ.

ﮐﺘﺎب ﻧﻤﺎز
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س :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻗﻌﺪهی اﺧﯿﺮ ﻧﻤﺎز را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﯾﺎدش آﻣﺪ ﮐﻪ آن را
ﺗﺮک ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﺪ؟
ج :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺴﯽ در ﻗﻌﺪهی اﺧﯿﺮ ﻧﻤﺎزھﺎی ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺘﯽ دﭼﺎر ﺳﮫﻮ و ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ
ﺷﺪ و ﻗﻌﺪهی اﺧﯿﺮ را ﺗﺮک ﻧﻤﻮد و ﺑﺮای رﮐﻌﺖ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮای رﮐﻌﺖ ﭘﻨﺠﻢ ﺳﺠﺪه ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ رﮐﻌﺖ ﭘﻨﺠﻢ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮی
ﻗﻌﺪه ﺑﺮﮔﺮدد و ﺑﺮای ﺳﮫﻮ ،ﺳﺠﺪه ﮐﻨﺪ.
س :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻗﻌﺪهی اﺧﯿﺮ ﻧﻤﺎزھﺎی ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺘﯽ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد و اﯾﺴﺘﺎد ،و ﺑﺮای
رﮐﻌﺖ ﭘﻨﺠﻢ ﻧﯿﺰ ﺳﺠﺪه ﮐﺮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ وی ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ھﺮ ﮔﺎه ﻧﻤﺎزﮔﺰاری ﻗﻌﺪهی اﺧﯿﺮ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ رﮐﻌﺖ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ و ﺑﺮای
رﮐﻌﺖ ﭘﻨﺠﻢ ﺳﺠﺪه ﻧﯿﺰ ﮐﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎز ﻓﺮﺿﺶ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮔﺮدد و ﻓﺮض وی ﺑﻪ
ﻧﻔﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮔﺮدد؛ زﯾﺮا وی رﮐﻨﯽ از ارﮐﺎن و ﻓﺮاﺋﺾ ﻧﻤﺎز ]ﻗﻌﺪهی اﺧﯿﺮ[ را ﺗﺮک ﮐﺮده
اﺳﺖ و ﺑﺮ او ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ رﮐﻌﺖ ﺷﺸﻤﯽ را ﺑﻪ آن ﺿﻤﯿﻤﻪ ﮐﻨﺪ ]و ﻓﺮﺿﺶ را اﻋﺎده
ﻧﻤﺎﯾﺪ[ .١
ﻓﺎﯾﺪه:

ﺣﮑﻢ ﻧﻤﺎزھﺎی دو رﮐﻌﺘﯽ و ﺳﻪ رﮐﻌﺘﯽ  -در ﺳﮫﻮ ﺷﺪن ﻗﻌﺪهی اﺧﯿﺮ آنھﺎ  -ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﺳﺎن ﺣﮑﻢ ﻧﻤﺎزھﺎی ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺘﯽ اﺳﺖ.
س :اﮔﺮ ﻧﻤﺎزﮔﺰاری در ﻗﻌﺪهی اﺧﯿﺮ ﻧﻤﺎز ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺘﯽ ﻧﺸﺴﺖ و ﺗﺸﮫﺪ ﺧﻮاﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ
ﺑﻪ ﮔﻤﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻌﺪهی ّاول اﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ،و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﯾﺎدش آﻣﺪ ﮐﻪ وی
در ﻗﻌﺪهی اﺧﯿﺮ ﻧﻤﺎز اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ وی ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﻌﺪهی اﺧﯿﺮ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد و اﯾﺴﺘﺎد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﺎ آن ﮔﺎه ﮐﻪ ﺑﺮای
رﮐﻌﺖ ﭘﻨﺠﻢ ﺳﺠﺪه ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺳﻮی ﻗﻌﺪه ﺑﺮﮔﺮدد ،و ﺑﺮای ﺳﮫﻮ ﺧﻮﯾﺶ ﺳﺠﺪه ﮐﻨﺪ؛
و ﻧﻤﺎزش ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.

 -١اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ رﮐﻌﺖ ﺷﺸﻢ را ﺑﻪ آن ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻧﮑﺮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﯿﺰی ﺑﺮ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﻻزم ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ و
ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع در ﮐﺘﺎب »اﻟﮫﺪاﯾﺔ« اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .و در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮐﻪ آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ
ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد؟ در ﮐﺘﺎب »ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﯾﺮ« آﻣﺪه اﺳﺖ :ﻗﻮل ﺻﺤﯿﺢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﻻزم
ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا ﻧﻘﺼﺎن ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺴﺎد ،ﺑﺎ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ،ﺟﺒﺮان ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
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س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻗﻌﺪهی اﺧﯿﺮ ﻧﻤﺎز ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺘﯽ ﻧﺸﺴﺖ و ّ
ﺗﺸﮫﺪ ﺧﻮاﻧﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
ﮔﻤﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻌﺪهی ّاول اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺳﻮی رﮐﻌﺖ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﺮای رﮐﻌﺖ ﭘﻨﺠﻢ
ﺳﺠﺪه ﻧﯿﺰ ﮐﺮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،رﮐﻌﺖ دﯾﮕﺮی را ﺑﺪان ﺿﻤﯿﻤﻪ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﺳﮫﻮ ،ﺳﺠﺪه ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و
ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ از اﯾﻦ ﺷﺶ رﮐﻌﺖ ،از ﻧﻤﺎز ﻓﺮض ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ،و دو رﮐﻌﺖ دﯾﮕﺮ آن ،ﻧﻤﺎز
ﻧﻔﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در اﺛﻨﺎی ﻧﻤﺎز ﺧﻮﯾﺶ در ﺗﻌﺪاد رﮐﻌﺖھﺎی آن ﺷﮏ ﮐﺮد ،و ﻧﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ
ﺳﻪ رﮐﻌﺖ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ وی ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در اﺛﻨﺎی ﻧﻤﺎز ﺧﻮﯾﺶ در ﺗﻌﺪاد رﮐﻌﺖھﺎی آن ﺷﮏ ﮐﺮد ،و اﯾﻦ ﺷﮏ
ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺮ وی ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ،ﭘﺲ ﻧﻤﺎز وی ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪه و ﺑﺮ وی اﻋﺎدهی ﻧﻤﺎز
واﺟﺐ اﺳﺖ.
و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ وی در ﻏﺎﻟﺐ اوﻗﺎت ﺷﮏ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ،و ﺷﮏ ،ﻋﺎدﺗﯽ ﺑﺮای وی
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﻪ آن ﭼﯿﺰی ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮔﻤﺎﻧﺶ ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ؛ و ﭘﺲ از ھﺮ
رﮐﻌﺘﯽ ﮐﻪ آن را آﺧﺮ ﻧﻤﺎز ﺧﻮﯾﺶ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ  ١و ﺑﺮای ﺳﮫﻮ ،ﺳﺠﺪه ﮐﻨﺪ؛ و
اﮔﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ ﮔﻤﺎن وی ﻏﺎﻟﺐ ﻧﮕﺮدﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺟﺎﻧﺐ اﻗﻞ را ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﺮای ﺳﮫﻮ،
ﺳﺠﺪه ﻧﻤﺎﯾﺪ .٢
 -١ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »اﻟﻌﻨﺎﯾﺔ« ﻣﺜﺎﻟﯽ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ذﮐﺮ ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :اﮔﺮ در ﻧﻤﺎزھﺎی ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺘﯽ دﭼﺎر ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﺷﺪ؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ آﯾﺎ در رﮐﻌﺖ اول
اﺳﺖ ﯾﺎ دوم ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ؛ و ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻏﺎﻟﺒﺶ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و اﮔﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ ﮔﻤﺎن وی
ﻏﺎﻟﺐ ﻧﮕﺮدﯾﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺟﺎﻧﺐ اﻗﻞ را ﺑﮕﯿﺮد و آن را رﮐﻌﺖ اول ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورد و ﭘﺲ از آن ﺑﺮای
ﻗﻌﺪه ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ رﮐﻌﺖ ،رﮐﻌﺖ دوم ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﻗﻌﺪه واﺟﺐ اﺳﺖ .آن ﮔﺎه
ﺑﺮﺧﯿﺰد و رﮐﻌﺖ ﺳﻮم را ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻗﻌﺪه ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ رﮐﻌﺖ در ﺣﮑﻢ رﮐﻌﺖ دوم اﺳﺖ؛ ﺳﭙﺲ
ﺑﺮﺧﯿﺰد و رﮐﻌﺖ دﯾﮕﺮی را ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻗﻌﺪه ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رﮐﻌﺖ ﭼﮫﺎرم ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭘﺲ از
آن ﺑﺮﺧﯿﺰد و رﮐﻌﺖ دﯾﮕﺮی را ﺑﺨﻮاﻧﺪ و در ﻗﻌﺪه ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ رﮐﻌﺖ ،در ﺣﮑﻢ رﮐﻌﺖ ﭼﮫﺎرم
اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻗﻌﺪه ﻓﺮض اﺳﺖ .و ﺣﮑﻢ ﻧﻤﺎزھﺎی ﺳﻪ رﮐﻌﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ.
 -٢اﻣﺎم ﻗﺪوری ﺑﻪ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ ﮔﻤﺎن ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﻏﺎﻟﺐ ﻧﮕﺮدﯾﺪ ،و وی
ﺟﺎﻧﺐ اﻗﻞ را ﮔﺮﻓﺖ؛ ﯾﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﺧﻮﯾﺶ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد ،در اﯾﻦ دو ﺻﻮرت ﺑﺮ وی ﺳﺠﺪهی
ﺳﮫﻮ ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »دراﻟﻤﺨﺘﺎر« اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺎﻻت ﺷﮏ،
ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺮ ﻧﻤﺎزﮔﺰار واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؛ و ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﺧﻮﯾﺶ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ

ﮐﺘﺎب ﻧﻤﺎز

١٠١

ﺳﺠﺪهی ﺗﻼوت

س :ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻼوت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮآن را ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در اﺛﻨﺎی ﺗﻼوت ﻗﺮآن،
ﯾﮏ ﺳﺠﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ؛ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﺳﺠﺪه ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺟﺎﻧﺐ اﻗﻞ را ﺑﮕﯿﺮد .و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »دراﻟﻤﺨﺘﺎر« اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﮐﺘﺎب »ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﯾﺮ« ﻧﺴﺒﺖ داده،
و در اداﻣﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وﻟﯽ در ﮐﺘﺎب »اﻟﺴﺮاج« آﻣﺪه اﺳﺖ :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﺎﻧﺐ اﻗﻞ را ﮔﺮﻓﺖ ،در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﺧﻮﯾﺶ ﻋﻤﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﯾﮏ رﮐﻦ از رﮐﻦھﺎی ﻧﻤﺎز ﻓﮑﺮ ﮐﺮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﯿﺰ ﺳﺠﺪهی
ﺳﮫﻮ ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد.
و ﻋﺒﺎرت ﮐﺘﺎب »ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﯾﺮ« ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :ھﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮ ﮔﻤﺎن وی ﻏﺎﻟﺐ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﺪان ﻋﻤﻞ
ﮐﻨﺪ .و ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻤﺎزش را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،و ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺣﺎﻻت ﺷﮏ  -ﭼﻪ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﺧﻮﯾﺶ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ و ﭼﻪ ﺟﺎﻧﺐ اﻗﻞ را ﺑﮕﯿﺮد  -ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺮ
او ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد؛ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ
ﮐﺘﺎب »ھﺪاﯾﻪ« و »ﻧﮫﺎﯾﻪ« از ﺑﯿﺎن ﮐﺮدن ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
و اﮔﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ ﮔﻤﺎن ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﻏﺎﻟﺐ ﻧﮕﺮدﯾﺪ ،ﺟﺎﻧﺐ اﻗﻞ را ﺑﮕﯿﺮد.
اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﯾﻦ ﺷﺎﻣﯽ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ و اﺣﮑﺎم »اﻟﺴﺮاج« را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮده و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﻓﮑﺮ ﮐﺮد و ﭼﯿﺰی ﺑﺮ
ﮔﻤﺎن وی ﻏﺎﻟﺐ ﮔﺮدﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻏﺎﻟﺐ وی ﻻزم اﺳﺖ؛ و ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺮ او
ﻻزم ﻧﻤﯽﮔﺮدد ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺗﻔﮑﺮ و ّ
ﺗﺄﻣﻠﺶ ]ﺑﻪ اﻧﺪازهی رﮐﻨﯽ از ارﮐﺎن ﻧﻤﺎز[ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮔﺮدد.
ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺴﺎﺋﻞ و اﺣﮑﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب »اﻟﻔﺘﺢ« آﻣﺪه ،ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺤﯽ ﮐﻪ
ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻪ رواﯾﺖ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ ،آن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮدس  -ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻓﻠﻴﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺛﻢ
ﻓﻠﻴﺘﺤﺮ اﻟﺼﻮاب
ﻣﺮﻓﻮع  -رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ وی ﮔﻔﺖ» :اذا ﺷﻚ اﺣﺪﻛﻢ ﰲ ﺻﻼﺗﻪ
ﹼ
ﹼ

ﻳﺴ ﹼﻠﻢ ﺛﻢ ﻳﺴﺠﺪ ﺳﺠﺪﺗﲔ«؛ »ھﺮ ﮔﺎه ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ در ﻧﻤﺎزش دﭼﺎر ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ّ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ وﺟﻪ ﺻﻮاب ،دﻗﺖ ﮐﻨﺪ و ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﺄﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻧﻤﺎز ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﺄﻣﻞ
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ؛ ﭘﺲ از آن ﺳﻼم دھﺪ و ﺑﺮای ﺳﮫﻮ ،دو ﺳﺠﺪه ﻧﻤﺎﯾﺪ«] .ﺑﺨﺎری؛ ﺑﺎب
»اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ اﻟﻘﺒﻠﺔ ﺣﯿﺚ ﮐﺎن«؛ و ﻣﺴﻠﻢ ،ﺑﺎب »ﺳﺠﻮد اﻟﺴﮫﻮ«[.
و در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮐﻪ اﮔﺮ »ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﺄﻣﻞ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮔﺮدﯾﺪ« ،ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد ،در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪّ ،
ﻧﺼﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ ﮔﺮ ﭼﻪ اﺣﻨﺎف ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﺄﻣﻞ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺑﻪ
اﻧﺪازهی ادای ﯾﮏ رﮐﻦ ﺑﻮد و در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﻧﺸﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﺮ
ﻧﻤﺎزﮔﺰار واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد.

١٠٢

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری

ج :ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺠﺪه» ،ﺳﺠﺪهی ﺗﻼوت« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؛ و ﺳﺠﺪهی ﺗﻼوت ﺑﺮ ﮐﺴﯽ واﺟﺐ
اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﻪی ﺳﺠﺪه را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﯾﺎ آن را ﻣﯽﺷﻨﻮد؛ و ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ وی ﻗﺼﺪ
ﺷﻨﯿﺪن ﻗﺮآن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
س :در ﭼﻨﺪ ﺳﻮره از ﺳﻮرهھﺎی ﻗﺮآن ،آﯾﺎت ﺳﺠﺪه وﺟﻮد دارد؟
ج :در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ،ﭼﮫﺎرده آﯾﻪی ﺳﺠﺪه در ﭼﮫﺎرده ﺳﻮره ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ وﺟﻮد دارد:
 -۱ﺳﻮرهی اﻋﺮاف.
 -۲ﺳﻮرهی رﻋﺪ.
 -۳ﺳﻮرهی ﻧﻤﻞ.
 -۴ﺳﻮرهی اﺳﺮاء.
 -۵ﺳﻮرهی ﻣﺮﯾﻢ.
 -۶ﺳﻮرهی ّ
ﺣﺞ.
 -۷ﺳﻮرهی ﻓﺮﻗﺎن.
 -۸ﺳﻮرهی ﻧﻤﻞ.
 -۹ﺳﻮرهی اﻟﻢ ﺳﺠﺪه.
 -۱۰ﺳﻮرهی ص.
 -۱۱ﺳﻮرهی ﺣﻢ ﺳﺠﺪه.
 -۱۲ﺳﻮرهی ﻧﺠﻢ.
 -۱۳ﺳﻮرهی اﻧﺸﻘﺎق.
 -۱۴ﺳﻮرهی ﻋﻠﻖ.
اﯾﻦ ﭼﮫﺎرده آﯾﻪی ﺳﺠﺪه در ﻧﺰد ﺣﺎﻓﻈﺎن و ﻗﺎرﯾﺎن ﻗﺮآن ﻣﻌﺮوف و ﻣﺸﮫﻮراﻧﺪ و در
ﻣﺼﺤﻒھﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎﻧﻪﮔﺬاری ﺷﺪه اﻧﺪ.
س :اﮔﺮ ﭘﯿﺸﻨﻤﺎز آﯾﻪی ﺳﺠﺪه را ﺗﻼوت ﮐﻨﺪ ،آﯾﺎ ﺑﺮ ﻣﻘﺘﺪیھﺎ ﻧﯿﺰ ﺳﺠﺪهی ﺗﻼوت
واﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد؟
ج :ھﺮ ﮔﺎه اﻣﺎم ﺑﻪ ﻃﻮر آھﺴﺘﻪ ﯾﺎ ﺑﻠﻨﺪ ،آﯾﻪی ﺳﺠﺪه را ﺗﻼوت ﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ اﻣﺎم و
ﻣﻘﺘﺪیھﺎ ﺑﺮای آﯾﻪی ﺳﺠﺪه ،ﺳﺠﺪه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻘﺘﺪی آﯾﻪی ﺳﺠﺪه را ﺗﻼوت ﮐﺮد ،آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ ﻣﻘﺘﺪی و
اﻣﺎم ،ﺳﺠﺪه ﺗﻼوت واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺳﺠﺪهی ﺗﻼوت ﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﻘﺘﺪی ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد و ﻧﻪ ﺑﺮ اﻣﺎم.

ﮐﺘﺎب ﻧﻤﺎز

١٠٣

س :اﮔﺮ اﻣﺎم و ﻣﻘﺘﺪی ھﺎ ،آﯾﻪی ﺳﺠﺪه را از ﺷﺨﺼﯽ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن در ﻧﻤﺎز
ﺷﺮﯾﮏ ﻧﺒﻮد ،آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺳﺠﺪهی ﺗﻼوت ﺑﺮ آنھﺎ واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :ھﺮ ﮔﺎه اﻣﺎم و ﻣﻘﺘﺪیھﺎ آﯾﻪی ﺳﺠﺪه را از ﺷﺨﺼﯽ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن در ﻧﻤﺎز
ﺷﺮﯾﮏ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ اﻣﺎم و ﻣﻘﺘﺪیھﺎ ﭘﺲ از ﻓﺮاﻏﺖ از ﻧﻤﺎز ،ﺳﺠﺪه ﮐﻨﻨﺪ و در ﻧﻤﺎز
ﺳﺠﺪهی ﺗﻼوت را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﯿﺎورﻧﺪ.
س :اﮔﺮ اﯾﻦ ﺳﺠﺪه را در ﻧﻤﺎز اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ؛ آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺠﺪهای درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ج :ھﺮ ﮔﺎه اﻣﺎم و ﻣﻘﺘﺪیھﺎ اﯾﻦ ﺳﺠﺪه را در اﺛﻨﺎی ﻧﻤﺎز اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ،ادای اﯾﻦ ﺳﺠﺪه
درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
س :آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎز اﯾﺸﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺠﺪهی اﺿﺎﻓﯽ ،ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :ﻧﻤﺎزﺷﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺠﺪهی اﺿﺎﻓﯽ ،ﻓﺎﺳﺪ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺴﯽ آﯾﻪی ﺳﺠﺪه را ﺧﺎرج از ﻧﻤﺎز ﺗﻼوت ﮐﺮد و ﺑﺮای آن ﺳﺠﺪه
ﻧﮑﺮد؛ ﺳﭙﺲ ﺗﻼوت آن را در داﺧﻞ ﻧﻤﺎز ﺗﮑﺮار ﻧﻤﻮد و ﺑﺮای آن ﺳﺠﺪه ﮐﺮد ،آﯾﺎ اﯾﻦ
ﺳﺠﺪه از ﺟﺎی ھﺮ دو آﯾﻪی ﺳﺠﺪه ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ؟
ج :آری؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﯾﻦ ﺳﺠﺪه از ﺟﺎی ھﺮ دو ﺳﺠﺪه ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎ آن ﮔﺎه
ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻼوت ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﺸﺪه و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ آﯾﻪی ﺳﺠﺪه را ﺧﺎرج از ﻧﻤﺎز ،ﺗﻼوت ﮐﺮد و ﺑﺮای آن ﺳﺠﺪه ﻧﻤﻮد؛
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز اﯾﺴﺘﺎد و دوﺑﺎره ھﻤﺎن آﯾﻪی ﺳﺠﺪه را در ﻧﻤﺎز ﺗﻼوت ﮐﺮد ،آﯾﺎ در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ،ﺳﺠﺪهی اوﻟﯽ )ﺧﺎرج از ﻧﻤﺎز( ،از ﺟﺎی اﯾﻦ ﺳﺠﺪه ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺳﺠﺪهی ﺧﺎرج از ﻧﻤﺎز ،از ﺟﺎی ﺳﺠﺪهی داﺧﻞ ﻧﻤﺎز ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ،
و ﺑﺮ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ﻗﺮاﺋﺖ آﯾﻪی ﺳﺠﺪه در ﻧﻤﺎز ،ﺳﺠﺪهای دﯾﮕﺮ ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﻼوت ﯾﮏ آﯾﻪی ﺳﺠﺪه را ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﮐﻨﺪ ،آﯾﺎ ﺑﺮای او ﯾﮏ
ﺳﺠﺪه ﮐﺮدن ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ؟
ج :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻼوت ﯾﮏ آﯾﻪی ﺳﺠﺪه را در ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺮای او ﯾﮏ
ﺳﺠﺪه ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ؛ و اﮔﺮ آﯾﻪی ﺳﺠﺪه را در ﻣﺠﻠﺲھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺧﻮاﻧﺪ ،وﺟﻮب ﺳﺠﺪه
ﻧﯿﺰ ﺑﺮ وی ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮔﺮدد و ھﺮ ﮔﺎه ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻼوتﮐﻨﻨﺪه ﺗﮑﺮار ﮔﺮدد وﺟﻮب ﺳﺠﺪه ﻧﯿﺰ
ﺑﺮ وی ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮔﺮدد؛ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ در ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺲ ،آﯾﻪھﺎی ﺳﺠﺪهی ﭼﻨﺪ ﺳﻮره را
ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ھﺮ آﯾﻪ ،ﯾﮏ ﺳﺠﺪه ﺑﮑﻨﺪ؛ ﮔﺮ ﭼﻪ ھﻤﻪی آﯾﻪھﺎی
ﺳﺠﺪهی ﺳﻮرهھﺎ را در ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻼوت ﻧﻤﺎﯾﺪ.
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری

س :ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺠﺪهی ﺗﻼوت ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ج :ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺠﺪهی ﺗﻼوت ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ادای ﺳﺠﺪهی ﺗﻼوت
ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ دﺳﺖھﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﺪ ،ﺗﮑﺒﯿﺮ )اﷲ اﻛﱪ( ﺑﮕﻮﯾﺪ ،و ﯾﮏ ﺳﺠﺪه را
اﻧﺠﺎم دھﺪ؛ آن ﮔﺎه »اﷲ اﻛﱪ« ﺑﮕﻮﯾﺪ و ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ را از ﺳﺠﺪه ﺑﺮدارد؛ و در ﺳﺠﺪهی
ﺗﻼوت ﻧﻪ ّ
ﺗﺸﮫﺪی اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺳﻼﻣﯽ) ،ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﺳﺠﺪه را در ﻣﯿﺎن دو ﺗﮑﺒﯿﺮ اﻧﺠﺎم دھﺪ؛

ﺗﮑﺒﯿﺮی در ھﻨﮕﺎم ﻧﮫﺎدن ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﺳﺠﺪه ،و ﺗﮑﺒﯿﺮ دﯾﮕﺮ در ھﻨﮕﺎم
ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺧﻮد از ﺳﺠﺪه .و ادا ﮐﻨﻨﺪهی ﺳﺠﺪهی ﺗﻼوت ،دﺳﺖھﺎی ﺧﻮﯾﺶ را در
ھﻨﮕﺎم ﺗﮑﺒﯿﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﮑﻨﺪ و ّ
ﺗﺸﮫﺪ را ﻧﺨﻮاﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺳﺠﺪه ،ﺳﻼم ھﻢ ﻧﺪھﺪ(.
ﻧﻤﺎز اﻓﺮاد ﺑﯿﻤﺎر و دردﻣﻨﺪ

س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﯿﻤﺎر از اﯾﺴﺘﺎدن ﻋﺎﺟﺰ و ﻧﺎﺗﻮان ﮔﺮدﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎز ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ؟
ج :ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻪ اﯾﺴﺘﺎدن ﺑﺮای او ]ﺑﻪ ﺟﮫﺖ دردی[ ،ﺳﺨﺖ دﺷﻮار و ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ
اﺳﺖ ،ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺎ رﮐﻮع و ﺳﺠﺪه ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
س :اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﺑﯿﻤﺎر و دردﻣﻨﺪ ،ﺗﻮان رﮐﻮع و ﺳﺠﺪه ﮐﺮدن را ﻧﺪاﺷﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﺗﮑﻠﯿﻒ وی ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﯿﻤﺎر از رﮐﻮع ﮐﺮدن و ﺳﺠﺪه ﻧﻤﻮدن ﻋﺎﺟﺰ و ﻧﺎﺗﻮان ﺑﻮد ،در اﯾﻦ
ﺻﻮرت رﮐﻮع و ﺳﺠﺪه را ﺑﺎ اﺷﺎره ادا ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و اﺷﺎرهی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺳﺠﺪه ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از
اﺷﺎرهی ﺧﻮد ﺑﺮای رﮐﻮع ﻗﺮار دھﺪ؛ و درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺻﻮرت ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﺎﻻ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮ آن ﺳﺠﺪه ﻧﻤﺎﯾﺪ.
س :اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﺑﯿﻤﺎر از ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻋﺎﺟﺰ ﮔﺮدﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎز ﺧﻮﯾﺶ
را ﺑﺨﻮاﻧﺪ؟
ج :ھﺮ ﮔﺎه ﺷﺨﺺ ﺑﯿﻤﺎر از ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻋﺎﺟﺰ و ﻧﺎﺗﻮان ﮔﺮدﯾﺪ ،اﻓﺘﺎده ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﮕﺰارد
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺎھﺎی او ﺑﻪ ﺳﻮی ﻗﺒﻠﻪ اﺳﺖ؛ و ھﺮ دو زاﻧﻮی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎﻻ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺳﺮ
ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ ﺑﺎﻟﺸﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ روی او ﺑﻪ ﺳﻮی ﻗﺒﻠﻪ ﮔﺮدد و رﮐﻮع و ﺳﺠﺪه را ﺑﺎ اﺷﺎره
ادا ﻧﻤﺎﯾﺪ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﯿﻤﺎر ]از ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻋﺎﺟﺰ و ﻧﺎﺗﻮان ﮔﺮدﯾﺪ و[ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺮ
ﭘﮫﻠﻮی ﺧﻮﯾﺶ اﻧﺪاﺧﺖ و ﻧﻤﺎز را ﮔﺰارد ،آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎز وی درﺳﺖ اﺳﺖ؟

ﮐﺘﺎب ﻧﻤﺎز
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ج :اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺮ ﭘﮫﻠﻮ اﻧﺪاﺧﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺻﻮرﺗﺶ ﺑﻪ ﺳﻮی
ﻗﺒﻠﻪ اﺳﺖ و رﮐﻮع و ﺳﺠﺪه را ﺑﺎ اﺷﺎره ادا ﻧﻤﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎزش درﺳﺖ اﺳﺖ.
س :اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﺑﯿﻤﺎر از ﻧﻤﺎزﮔﺰاران ﺑﺎ اﺷﺎرهی ﺳﺮ ﻋﺎﺟﺰ و ﻧﺎﺗﻮان ﮔﺮدﯾﺪ ،آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻧﻤﺎز ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ اﺷﺎرهی ﭼﺸﻢ ،ﯾﺎ اﺑﺮو ﯾﺎ ﻗﻠﺐ ادا ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ج :ﻧﻤﺎز ﮔﺰاردن ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﺷﺎرهی ﺳﺮ درﺳﺖ اﺳﺖ؛ و ھﺮ ﮔﺎه ﺷﺨﺺ ﺑﯿﻤﺎر از ﻧﻤﺎز
ﮔﺰاردن ﺑﺎ اﺷﺎرهی ﺳﺮ ﻋﺎﺟﺰ ﮔﺮدﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ادای ﻧﻤﺎز از وی ]ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺷﺒﺎﻧﻪ
روز[ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﯽاﻓﺘﺪ؛ ]ﭘﺲ آن را ﺑﻌﺪ از آن ﮐﻪ ﺑﺮ ﻗﻀﺎ آوردن ﻗﺎدر ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻗﻀﺎ آورد و
آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﯾﮏ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز اﻓﺰون ﮔﺮدﯾﺪ ،از وی ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ؛ و اﺷﺎره ﺑﺎ ﭼﺸﻢ؛ ﯾﺎ ﺑﺎ
اﺑﺮو ،ﯾﺎ ﺑﺎ ﻗﻠﺐ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ[.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﯿﻤﺎر ،ﺗﻮان اﯾﺴﺘﺎدن را داﺷﺖ وﻟﯽ از رﮐﻮع و ﺳﺠﺪه ﮐﺮدن
ﻋﺎﺟﺰ و ﻧﺎﺗﻮان ﺑﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎز ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﺑﯿﻤﺎر اﯾﺴﺘﺎدن ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺑﺮای وی ﺑﮫﺘﺮ آن اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﺨﻮاﻧﺪ؛ و اﮔﺮ ﻧﻤﺎزش را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺴﺘﺎده
و ﺑﺎ اﺷﺎره ﮔﺰارد ،ﺑﺎز ھﻢ درﺳﺖ اﺳﺖ.
س :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﺎز ﺧﻮﯾﺶ را اﯾﺴﺘﺎده ﺷﺮوع ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ  -ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ﻋﺎرض ﺷﺪن
دردی  -از اﯾﺴﺘﺎدن ﻋﺎﺟﺰ و ﻧﺎﺗﻮان ﮔﺮدﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﻤﺎز ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ؟
ج :ھﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﺎز ﺧﻮﯾﺶ را اﯾﺴﺘﺎده ﺷﺮوع ﮐﺮد ،و ﺳﭙﺲ از اﯾﺴﺘﺎدن ﻋﺎﺟﺰ ﮔﺮدﯾﺪ؛
ﻧﺸﺴﺘﻪ رﮐﻮع و ﺳﺠﺪه ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻧﻤﺎزش را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از رﮐﻮع و ﺳﺠﺪه ﮐﺮدن ﻋﺎﺟﺰ ﺑﻮد؛ رﮐﻮع و ﺳﺠﺪه را ﺑﺎ اﺷﺎره ادا ﻧﻤﺎﯾﺪ
و ﺑﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﺎزش را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ؛ و اﮔﺮ از ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻋﺎﺟﺰ و ﻧﺎﺗﻮان ﺑﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﺑﯿﺎﻧﺪازد و ﺑﺎ اﺷﺎره ،ﻧﻤﺎز ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
س :اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﯿﻤﺎر ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ درد و ﻣﺮض ،ﻧﻤﺎز ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و در
ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ رﮐﻮع و ﺳﺠﺪه ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﺳﭙﺲ در اﺛﻨﺎی ﻧﻤﺎز ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ
ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎز ﺧﻮﯾﺶ را اﻋﺎده ﮐﻨﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎز ﺧﻮﯾﺶ را اﻋﺎده ﻧﮑﻨﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهی ﻧﻤﺎز ﺧﻮﯾﺶ را
ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
س :اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎر ﻧﻤﺎز ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ رﮐﻮع ﮐﺮدن و ﺳﺠﺪه
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری

ﻧﻤﻮدن ﻗﺎدر و ﺗﻮاﻧﺎ ﺷﺪ ،آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهی ﻧﻤﺎز ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ رﮐﻮع و
ﺳﺠﺪه ﺑﺨﻮاﻧﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهی ﻧﻤﺎز ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ رﮐﻮع و ﺳﺠﺪه ﺑﺨﻮاﻧﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎزش را اﻋﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ.
س :اﮔﺮ از ﮐﺴﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ﻋﺎرض ﺷﺪن ﺑﯿﮫﻮﺷﯽ ﻓﻮت ﮔﺮدﯾﺪ ،در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ ﻧﻤﺎزھﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ وی ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ وی ﺑﯿﮫﻮﺷﯽ ﻋﺎرض ﮔﺮدﯾﺪ ،و اﯾﻦ ﺑﯿﮫﻮﺷﯽ ﻓﻮت ﮔﺮدﯾﺪ ،در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ ﻧﻤﺎزھﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ وی ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ وی ﺑﯿﮫﻮﺷﯽ ﻋﺎرض ﮔﺮدﯾﺪ ،و اﯾﻦ ﺑﯿﮫﻮﺷﯽ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﻧﻤﺎز ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ از آن
اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،ﺑﻌﺪ از آن ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻮش آﻣﺪ ،اﯾﻦ ﻧﻤﺎزھﺎی ﻓﻮت ﺷﺪهی ﺧﻮﯾﺶ را ﻗﻀﺎ
آورد.
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮ او ﺑﯿﮫﻮﺷﯽ ﻋﺎرض ﮔﺮدﯾﺪ و اﯾﻦ ﺑﯿﮫﻮﺷﯽ ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﻨﺞ ﻧﻤﺎز اداﻣﻪ
ﯾﺎﻓﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﯾﻦ ﻧﻤﺎزھﺎ از ذﻣﻪی وی ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻗﻀﺎ آوردن آنھﺎ
ﻧﯿﺴﺖ.
ﻧﻤﺎز ﻣﺴﺎﻓﺮ

ّ
س :آﯾﺎ در ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ،اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
ج :آری؛ در ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ،اﻓﺮاد ﻣﺴﺎﻓﺮ دارای اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
در ﮐﺘﺎبھﺎی ﻓﻘﮫﯽ ﺑﺪانھﺎ اﺷﺎره رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ّ
س :ﭼﻪ اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
ج :ھﺮ ﮔﺎه ﮐﺴﯽ ﺑﺨﻮاھﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﺎده روی ﯾﺎ ﺑﺎ راه ﭘﯿﻤﻮدن ﺷﺘﺮ ،ﻣﺴﺎﻓﺖ راه ﺳﻪ روز )از
ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﯾﻦ روزھﺎی ﺳﺎل( را ﻃﯽ ﮐﻨﺪ ،و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺖ از ﺷﮫﺮ ﯾﺎ روﺳﺘﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﯿﺮون
ﺷﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎزھﺎی ﻓﺮض ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺘﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﻗﺼﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ .و »ﻗﺼﺮ« ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎزھﺎی ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺘﯽ ﻇﮫﺮ ،ﻋﺼﺮ و ﻋﺸﺎء را ﺑﻪ ﺟﺎی ﭼﮫﺎر ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ،

ﮐﺘﺎب ﻧﻤﺎز
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دو دو رﮐﻌﺖ ﺑﺨﻮاﻧﺪ؛ وﻟﯽ در ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب] ،ﺻﺒﺢ[ ،وﺗﺮّ ،
ﺳﻨﺖ و ﻧﻔﻞ ،ﻧﻤﺎز را ﮐﻮﺗﺎه
ﻧﮕﺮداﻧﺪ .١
 -١ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »ھﺪاﯾﻪ« ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺮاد از ﺳﻔﺮی ﮐﻪ اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﻣﺴﺎﻓﺖ راه ﺳﻪ روز را ﺑﺎ ﺳﯿﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ  -ﮐﻪ ھﻤﺎن ﭘﯿﺎده
ﺳﻔﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ
ِ
رﻓﺘﻦ ﯾﺎ راه ﭘﯿﻤﻮدن ﺷﺘﺮ اﺳﺖ  -ﺑﭙﯿﻤﺎﯾﺪ.
و اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺖ را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی »ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﻣﻨﺰل« اﻧﺪازه ﻣﯽﮔﯿﺮد .و در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ
ﻣﺴﺎﻓﺖ راه ﺳﻔﺮ ﺑﻪ »ﻓﺮﺳﺦ« ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ،درﺳﺖ و ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؛ و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی
ِ
در ﮐﺘﺎب »اﻟﮑﻔﺎﯾﺔ« ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﻣﺮاد از ﻋﺒﺎرت »ﺳﻔﺮی ﮐﻪ اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ«؛ اﺣﮑﺎﻣﯽ ھﻤﺎﻧﻨﺪ :ﮐﻮﺗﺎه ﮔﺮداﻧﯿﺪن ﻧﻤﺎز )ﻗﺼﺮ(؛ ﺧﻮردن روزه؛ ﻣﺪت ﻣﺴﺢ ﻣﻮزه ﺗﺎ
ﺳﻪ روز؛ ﺳﺎﻗﻂ ﺷﺪن ﻓﺮﺿﯿﺖ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ؛ ﺳﺎﻗﻂ ﺷﺪن ﻓﺮﺿﯿﺖ ﻧﻤﺎزھﺎی ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ و ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن؛
زن آزاد ﺑﺪون ﻣﺤﺮم ،ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺎﻗﻂ ﺷﺪن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدن در ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن؛ و ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﯿﺮون ﺷﺪن ِ
اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﯾﻦ ﺷﺎﻣﯽ ) (۵۲۷/۱ﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »ھﺪاﯾﻪ« ،دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ را درﺑﺎرهی
»اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﻣﻨﺰل« ﺻﺤﯿﺢ ﻗﺮار داده ،اﺣﺘﺮاز از ﻗﻮل ﻋﺎﻣﻪی ﻋﻠﻤﺎء و
ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺳﻔﺮ را ﺑﻪ »ﻓﺮﺳﺦ« اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺸﺎﯾﺨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ِ
و ﻋﻠﻤﺎء و ﻓﻘﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺳﻔﺮ را ﺑﺎ »ﻓﺮﺳﺦ« اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان و اﻧﺪازهی
ﻓﺮﺳﺦ ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﮐﺮده اﻧﺪ :ﺑﺮﺧﯽ آن را ﺑﻪ  ۲۱و ﺑﺮﺧﯽ  ۱۸و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ  ۱۵ﻓﺮﺳﺦ ﮔﻔﺘﻪ
اﻧﺪ؛ وﻟﯽ ﻓﺘﻮا ﺑﻪ  ۱۸ﻓﺮﺳﺦ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ّ
ﺣﺪ ﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ .و در ﮐﺘﺎب »اﳌﺠﺘﺒﻲ« .ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻓﺘﻮای ﻋﻠﻤﺎی ﺧﻮارزم ،ھﻤﺎن  ۱۵ﻓﺮﺳﺦ اﺳﺖ؛ و ﺳﭙﺲ در ذﯾﻞ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی » ّ
اﻟﺪر« ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺖ را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی در دو روز ﭘﯿﻤﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺎز را ﻗﺼﺮ
ﮐﻨﺪ« ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻇﺎھﺮ اﻣﺮ ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﺮاﻣﺖ ﺧﻮﯾﺶ در ﻣﺪت ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺪان ﺟﺎ رﺳﯿﺪ.
ّ
وﻟﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »اﻟﻔﺘﺢ« ،ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﺨﺘﯽ و ﻣﺸﻘﺖ  -ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﻗﺼﺮ ﻧﻤﺎز اﺳﺖ  -ﻗﺼﺮ
را در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﻌﯿﺪ ﻣﯽﭘﻨﺪارد.
ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﮔﻮﯾﺪ :در ادوار ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ھﺮ ﮐﺴﯽ از ﻣﺮدﻣﺎن اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺎده روی ﯾﺎ ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪی ﺷﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﺑﭙﺮدازد؛ و در اﯾﻦ زﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدم از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻔﺮھﺎ ﺑﯽ ﻧﯿﺎز ھﺴﺘﻨﺪ؛
ﺣﺎل ﺳﺆال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در زﻣﺎنھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی اﺳﺐ ،و در زﻣﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪی ھﻮاﭘﯿﻤﺎ و ﻣﺎﺷﯿﻦ ،ﻣﺴﺎﻓﺖ را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻃﯽ ﮐﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺴﺎﻓﺖ راه ﺳﻪ روز ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﭘﯿﺎده ﯾﺎ ﺑﺎ راه ﭘﯿﻤﻮدن ﺷﺘﺮ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ؟ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎء و
ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺳﻪ روز را در دو
ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻓﻘﮫﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ
ِ
ً
روز  -ﻣﺜﻼ  -ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﻤﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎز ﺧﻮﯾﺶ را ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺨﻮاﻧﺪ؛ و ﻃﻮری ﮐﻪ اﺑﻦ ھﻤﺎم
در ﮐﺘﺎب »ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﯾﺮ« ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی را در ﻧﺰد ﺧﻮدش اﻧﺪازه ﮔﯿﺮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور
ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ھﻤﺎن اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی وی ،ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺳﻪ روز اﺳﺖ.

١٠٨

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری

س :اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺎﻓﺮ ،ﻧﻤﺎزھﺎی ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺘﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﮐﻮﺗﺎه ﻧﺨﻮاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آنھﺎ را
در ﺳﻔﺮ ﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻧﺪ ،آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺪو ﺛﻮاب و ﭘﺎداﺷﯽ ﻣﯽرﺳﺪ؟
ج :ﮐﻮﺗﺎه ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎزھﺎی ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺘﯽ در ﺳﻔﺮ ،از ﻧﺎﺣﯿﻪی ﺷﺮع ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ﻣﻮرد
ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ رو ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻔﺮ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از دو
رﮐﻌﺖ ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب »ھﺪاﯾﻪ« آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻨﯿﻦ داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ﻣﺒﻨﺎی
ﺮان اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺖ ،از
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی
ِ
ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺳﻔﺮ را »ﻣﻨﺰل و ﻣﺮﺣﻠﻪ« ﻣﯽداﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻧﺪازه ﮔﯿ ِ
اﻧﺪازهی ﺷﺮﻋﯽ ﺧﺎرج ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ وﯾﮋه وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ھﺮ ﻣﻨﺰل و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﮐﺎروان ﺑﺎ ﺳﯿﺮ
ﻋﺎدی ﺣﺴﺐ ﺳﻔﺮ ھﺮ روز ،اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ.
در زﻣﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺎ ،ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺮم ﺑﻪ اﯾﻦ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺳﻔﺮﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﻞ و ﻓﺮﺳﺦ اﻧﺪازه
ﮔﯿﺮی ﺷﻮد؛ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﺎن ﻣﺘﺄﺧﺮﯾﻦ ،اﻧﺪازهی ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺳﺦ ﻓﺘﻮا داده ﺷﻮد ،اﯾﻦ ﻓﺘﻮا ﺑﮫﺘﺮ
و آﺳﺎنﺗﺮ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
و اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺳﻔﺮ ۱۸ ،ﻓﺮﺳﺦ را  -ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ اﺳﺖ  -اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ،
در اﯾﻦ ﺻﻮرت  -ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ  -ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺳﻔﺮ  ۵۴ﻣﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد؛ زﯾﺮا ھﺮ ﻓﺮﺳﺦ
ﺳﻪ ﻣﯿﻞ اﺳﺖ؛ و اﮔﺮ ﻣﯿﻞ را ﺑﺎ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ راﯾﺞ در زﻣﺎن ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺴﻨﺠﯿﻢ ،ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺳﻔﺮ ﺑﯿﺶ از ۹۸
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد؛ و اﮔﺮ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺳﻔﺮ  ۱۵ﻓﺮﺳﺦ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺳﻔﺮ،
 ۴۵ﻣﯿﻞ و ﺑﯿﺶ از  ۸۲ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻗﻮل ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺳﻔﺮ را  ۱۶ﻓﺮﺳﺦ ﻣﯽداﻧﻨﺪ؛  ۱۶ﻓﺮﺳﺦ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ  ۸۸ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ
ﻣﺴﺎﻓﺖ راه ﺳﻪ
اﺳﺖ .و اﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﺼﻮاب .و آﻧﭽﻪ اﺑﻦ ھﻤﺎم ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ» :اﮔﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺮاﻣﺖ،
ِ
روز را در وﻗﺖ اﻧﺪﮐﯽ ﭘﯿﻤﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت وی ﻣﺼﺪاق ﭘﯿﻤﻮدن ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺳﻔﺮ ﮔﺮدﯾﺪه و ﮐﻮﺗﺎه
ّ
ﮐﺮدن ﻧﻤﺎز ﺑﺮ او ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد؛ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا وﺟﻮد ﻣﺸﻘﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﻗﺼﺮ اﺳﺖ در اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻨﺘﻔﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«؛ و ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﻮد ﺳﻔﺮ ،ﺳﺒﺐ و وﺳﯿﻠﻪی ﻣﺸﻘﺖ و ﺳﺨﺘﯽ
ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ﺷﻮد  -ﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﻘﺖ در ﺳﻔﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﯾﺎ ﻧﻪ  -در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻣﺸﻘﺖ ﻧﮕﺎه
ﻣﺴﺎﻓﺖ راه ﺳﻪ روزه را ﺑﺎ
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﮫﺎء ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺘﻮا دادهاﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی اﺳﺐ،
ِ
ﺳﺮﻋﺖ در دو روز ﭘﯿﻤﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ آن ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺣﮑﻢ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺖ را در
ﺳﻪ روز ﭘﯿﻤﻮده اﺳﺖ .و ھﺮ ﮔﺎه ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﺣﮑﻢ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺮاﻣﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺳﻔﺮ را
در وﻗﺖ اﻧﺪﮐﯽ ﭘﯿﻤﻮده اﺳﺖ ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺣﮑﻢ ھﻤﺎن ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻓﺖ را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮ و وﻗﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﻣﺎﺷﯿﻦ و ھﻮاﭘﯿﻤﺎ ﭘﯿﻤﻮده اﺳﺖ.
و اﮔﺮ در زﻣﺎن اﺑﻦ ھﻤﺎم ،ھﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﭘﺮواز در ﻣﯽآﻣﺪ ،وی ﻧﯿﺎزی ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺳﻪ روز در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ وﻗﺖ ﻣﻤﮑﻦ ،ﺑﺮای
ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺮاﻣﺖ ﻣﺜﺎل ﺑﺰﻧﺪ؛ زﯾﺮا ھﻢ اﮐﻨﻮن ﭘﯿﻤﻮدن
ِ
ھﺮ ﺷﺨﺺ ﻧﯿﮏ و ﻓﺎﺟﺮ ،ﻓﺮاھﻢ اﺳﺖ.

ﮐﺘﺎب ﻧﻤﺎز

١٠٩

س :اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺎﻓﺮ ،ﻧﻤﺎزھﺎی ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺘﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﮐﻮﺗﺎه ﻧﺨﻮاﻧﺪ  -ﺑﺎ وﺟﻮدی
ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرش ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ  -اﮔﺮ ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز را در ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮاﻧﺪ ،آﯾﺎ
در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﯾﻦ ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ ،ﮐﻔﺎﯾﺖ دو رﮐﻌﺖ ﻓﺮض وی را ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ج :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ،ﻧﻤﺎز ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺘﯽ را ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از دو رﮐﻌﺖ ّاول ﺑﻪ
اﻧﺪازهی ّ
ﺗﺸﮫﺪ در ﻗﻌﺪه ﻧﺸﺴﺖ ،ﻧﻤﺎزش ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،و دو رﮐﻌﺖ اول» ،ﻓﺮض« و دو
رﮐﻌﺖ اﺧﯿﺮ» ،ﻧﻔﻞ« ﻣﯽﮔﺮدد] .وﻟﯽ اﯾﻦ ﻧﻤﺎز ﻣﮑﺮوه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺟﮫﺖ آن ﮐﻪ ﻧﻤﺎزﮔﺰار
ّ
ﺳﻼم را از ﻣﺤﻞ آن ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ[.
س :اﮔﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻧﻤﺎز ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺘﯽ را ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از دو رﮐﻌﺖ ّاول ﺑﻪ اﻧﺪازهی
ﺗﺸﮫﺪ در ﻗﻌﺪه ﻧﻨﺸﺴﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﻧﻤﺎز ﻓﺮض ﻣﺴﺎﻓﺮ ،ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮔﺮدد  ١و ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎزش را اﻋﺎده ﮐﻨﺪ.
س :آﯾﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺎﻓﺮ در ﺑﺮﺧﯽ اوﻗﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﺎزھﺎی ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺘﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﮐﺎﻣﻞ
ﺑﺨﻮاﻧﺪ؟
ج :آری؛ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺎﻓﺮ در دو ﺻﻮرت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﺎزھﺎی ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺘﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﮐﺎﻣﻞ
ﺑﺨﻮاﻧﺪ:
 -۱ھﺮ ﮔﺎه ﻣﺴﺎﻓﺮ در وﻗﺖ ﻧﻤﺎز  ،٢ﺑﻪ اﻣﺎم ﻣﻘﯿﻢ اﻗﺘﺪا ﮐﻨﺪ.
 -۲ھﺮ ﮔﺎه ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺮای ﻣﺪت ﭘﺎﻧﺰده روز ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،در ﺷﮫﺮ ﯾﺎ روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﻧﯿﺖ اﻗﺎﻣﺖ
را ﻧﻤﺎﯾﺪ.
س :اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺎﻓﺮ ،ﻧﯿﺖ اﻗﺎﻣﺖ را ﺑﺮای ﻣﺪت ﮐﻤﺘﺮ از ﭘﺎﻧﺰده روز ﮐﺮد ،ﺗﮑﻠﯿﻒ
ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﭽﻨﺎن ﻓﺮض ﺧﻮﯾﺶ را ﮐﻮﺗﺎه ﮔﺮداﻧﺪ و آن را ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺨﻮاﻧﺪ.

 -١در ﮐﺘﺎب »در اﻟﻤﺨﺘﺎر« ﺣﺎﺷﯿﻪی »رد اﻟﻤﺨﺘﺎر« ) (۵۲۰/۱ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ :اﮔﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻧﻤﺎز ﭼﮫﺎر
رﮐﻌﺘﯽ را ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از دو رﮐﻌﺖ اول ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺗﺸﮫﺪ ﻧﻨﺸﺴﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻓﺮض وی
ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺮک ﻗﻌﺪه  -ﮐﻪ ﻓﺮض اﺳﺖ  -ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻤﺎزش ﻧﻔﻞ ﻣﯽﮔﺮدد.
 -٢اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ،اﺷﺎره ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع دارد ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﻌﺪ از ﺧﺎرج ﺷﺪن وﻗﺖ ،ﺑﻪ
اﻣﺎم ﻣﻘﯿﻢ اﻗﺘﺪا ﮐﺮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻗﺘﺪاﯾﺶ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا ﻧﻤﺎز ﻓﺮض ﻣﺴﺎﻓﺮ ،ﭘﺲ از ﺧﺎرج
ﺷﺪن وﻗﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
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س :اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺎﻓﺮ ،ﺑﻪ ﺷﮫﺮ ﯾﺎ روﺳﺘﺎﯾﯽ داﺧﻞ ﺷﺪ ،و ﻧﯿﺖ اﻗﺎﻣﺖ را ﺑﺮای ﻣﺪت
 ۱۵روز ﻧﮑﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ اﻣﺮوز و ﻓﺮدا ﮐﺮد و دهھﺎ روز ﺑﺪون ﻧﯿﺖ اﻗﺎﻣﺖ ،در ﺳﻔﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ،
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ وی ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻧﯿﺖ اﻗﺎﻣﺖ را ﻧﮑﺮده ،و ﺳﺎلھﺎ ﺑﺪون ﻧﯿﺖ اﻗﺎﻣﺖ ،در ﺳﻔﺮ ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻤﺎزش را ﮐﻮﺗﺎه ﮔﺮداﻧﺪ و ﻧﻤﺎزھﺎی ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺘﯽ ﺧﻮﯾﺶ را دو رﮐﻌﺖ ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
س :اﮔﺮ ﺳﭙﺎه اﺳﻼم در ﺳﺮزﻣﯿﻦ دﺷﻤﻦ وارد ﺷﺪ و ﺳﭙﺎھﯿﺎن ،ﻧﯿﺖ اﻗﺎﻣﺖ را ﺑﺮای
ﭘﺎﻧﺰده روز ﮐﺮدﻧﺪ ،آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ آنھﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﻤﺎزھﺎﯾﺸﺎن را ﮐﺎﻣﻞ
ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ؟
ج :ﺑﺮ ﺳﭙﺎھﯿﺎن اﺳﻼم ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﻤﺎزھﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﻧﯿﺖ آنھﺎ
ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ.
س :اﮔﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮ در ﻣﻘﺎم اﻣﺎﻣﺖ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﻣﻘﯿﻢ ﻧﻤﺎز ﮔﺰارد ،آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ
ﻧﻤﺎز ﺧﻮﯾﺶ را ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺨﻮاﻧﺪ؟
ج :آری؛ ھﺮ ﮔﺎه ﻣﺴﺎﻓﺮ در ﻧﻤﺎزھﺎی ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺘﯽ اﻣﺎﻣﺖ اﺷﺨﺎص ﻣﻘﯿﻢ را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه
ﮔﺮﻓﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت وی ﻧﻤﺎز ﺧﻮﯾﺶ را ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺨﻮاﻧﺪ؛ و اﺷﺨﺎص ﻣﻘﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺪو اﻗﺘﺪا
اﻣﺎم ﻣﺴﺎﻓﺮ ،دو رﮐﻌﺖ دﯾﮕﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﭘﺲ از ﺳﻼم ِ
اﻣﺎم ﻣﺴﺎﻓﺮ ،ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻘﺘﺪیھﺎی ﻣﻘﯿﻢ را از ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﻮدﻧﺶ ،آ ﮔﺎه و
س :آﯾﺎ ﺑﺮای ِ
ﻣﻄﻠﻊ ﺑﮕﺮداﻧﺪ؟
ج :آری؛ ﺑﺮای اﻣﺎم ﻣﺴﺎﻓﺮ ،ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺲ از ﺳﻼم دادن ،ﺑﻪ ﻣﻘﺘﺪیھﺎی ﻣﻘﯿﻢ
ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﻧﻤﺎز ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﻤﺎم ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮ ھﺴﺘﻢ«] .و ﺑﮫﺘﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺟﻤﻠﻪ را ھﻢ ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﮐﺮدن در ﻧﻤﺎز و ھﻢ ﺑﻌﺪ از ﻓﺎرغ ﺷﺪن از آن ،دو ﺑﺎر ﺑﮕﻮﯾﺪ[.
س :اﮔﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭘﺎﻧﺰده روز ﻧﯿﺖ اﻗﺎﻣﺖ در ﻣﮑﻪ و ِﻣ ٰﻨﯽ ﮐﺮد ،آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت
وی ﻣﺴﺎﻓﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﻘﯿﻢ؟
ج :ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدی ،ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ؛ زﯾﺮا اﻗﺎﻣﺖ در ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ و آﺑﺎدی ،اﻋﺘﺒﺎر
دارد.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﻪ وﻃﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎز ﮔﺮدد و ﻧﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﻧﺪارد ﺗﺎ در آن
ﺟﺎ ﭘﺎﻧﺰده روز ﺑﻤﺎﻧﺪ ،آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎزش را ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﯾﺎ ﮐﺎﻣﻞ؟

ﮐﺘﺎب ﻧﻤﺎز
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ج :ھﺮ ﮔﺎه ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﻪ وﻃﻦ ﺧﻮﯾﺶ داﺧﻞ ﺷﻮد  -ﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﯾﮏ
ﺳﺎﻋﺖ ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ  -ﺑﺎز ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎز ﺧﻮﯾﺶ را ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺨﻮاﻧﺪ؛ زﯾﺮا ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺎﻓﺮ ،در
وﻗﺖ داﺧﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ وﻃﻨﺶ ،ﻧﯿﺖ ﮐﺮدن اﻗﺎﻣﺖ ،ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺼﯽ ،وﻃﻦ اﺻﻠﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﮐﻪ در آن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه و در آن ﺟﺎ
ﻣﺪﺗﯽ را زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﮐﺮده ،ﺗﺮک ﮐﺮد و از آن ﺟﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪ
ّ
و در آن ﺗﻮﻃﻦ ﮔﺰﯾﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺳﻮی وﻃﻦ ّاول ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،در اﯾﻦ
ﺻﻮرت آﯾﺎ ﻧﻤﺎزش را ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﯾﺎ ﮐﺎﻣﻞ؟
ج :اﮔﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪی وﻃﻦ اول وی ﺑﺎ وﻃﻦ ّ
ﻣﺴﺎﻓﺖ راه ﺳﻪ روز ﯾﺎ
دوﻣﺶ ،ﺑﻪ اﻧﺪازهی
ِ
ِ
ّ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﺑﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت در وﻃﻦ اول ﺧﻮﯾﺶ ،ﻧﻤﺎز ﺧﻮد را ﮐﻮﺗﺎه ﮔﺮداﻧﺪ؛ ]زﯾﺮا
ﮐﻪ آن ﺟﺎ دﯾﮕﺮ وﻃﻦ اﺻﻠﯽ او ﻧﯿﺴﺖ[ و رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻧﯿﺰ ﻣﮑﻪی ﻣﮑ ّﺮﻣﻪ را ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ
ﻣﺪﯾﻨﻪی ّ
ﻣﻨﻮره ﺗﺮک ﮐﺮد و از آن ﺟﺎ ھﺠﺮت ﻧﻤﻮد ،و ﭼﻮن ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﻪ ﻣﮑﻪی ﻣﮑ ّﺮﻣﻪ داﺧﻞ
ﺷﺪ ،ﻧﻤﺎز ﺧﻮﯾﺶ را ﮐﻮﺗﺎه ﮔﺰارد.
س :اﮔﺮ از ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺎﻓﺮ ،ﻧﻤﺎز ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺘﯽ در ﺣﺎل ﺳﻔﺮ ﻓﻮت ﺷﺪ ،و ﺑﻪ وﻃﻦ
ﺧﻮﯾﺶ داﺧﻞ ﺷﺪ و ﻣﯽﺧﻮاھﺪ آن را ﻗﻀﺎ ﺑﯿﺎورد؛ ﯾﺎ اﮔﺮ از ﺷﺨﺺ ﻣﻘﯿﻢ ،ﻧﻤﺎز ﭼﮫﺎر
رﮐﻌﺘﯽ در ﺣﺎل اﻗﺎﻣﺖ ﻗﻀﺎ ﺷﺪ ،و ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺷﺪ و ﻣﯽﺧﻮاھﺪ آن را در ﺳﻔﺮ ﻗﻀﺎ ﺑﯿﺎورد،
َ
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﻀﺎی ﻧﻤﺎز ﺳﻔﺮ و َﺣﻀﺮ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎورد؟
ج :در اﺻﻞ ،ﻣﻮﺿﻮع »ﻗﻀﺎ آوردن ﻧﻤﺎزھﺎ« ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع »ادای ﻧﻤﺎزھﺎ« اﺳﺖ؛ از
َ
اﯾﻦ رو اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﻤﺎز را در ﺳﻔﺮ ﻓﻮت ﮐﺮد ،ﺑﺎﯾﺪ دو رﮐﻌﺖ در َﺣﻀﺮ ﻗﻀﺎ آورد؛ و اﮔﺮ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﻤﺎز را در ﺣﺎل اﻗﺎﻣﺖ ﻓﻮت ﮐﺮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ در ﺳﻔﺮ ﻗﻀﺎ آورد.
س :ﮐﻮﺗﺎه ﮔﺮداﻧﯿﺪن ﻧﻤﺎز در ﺳﻔﺮ» ،رﺧﺼﺖ« اﺳﺖ؛ ﺣﺎل ﺳﺆال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ
رﺧﺼﺖ ،ﻣﺨﺼﻮص »ﺳﻔﺮ ﻃﺎﻋﺖ« اﺳﺖ )ھﻤﭽﻮن ﺣﺞ و ﺟﮫﺎد(؛ ﯾﺎ »ﺳﻔﺮ ﻃﺎﻋﺖ« و
»ﺳﻔﺮ ﻣﻌﺼﯿﺖ« )ھﻤﭽﻮن دزدی( در آن ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ؟
ج :ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﻧﻤﺎز در ھﺮ ﺳﻔﺮی ﺟﻮاز دارد؛ ﭼﻪ آن ﺳﻔﺮ» ،ﺳﻔﺮ ﻃﺎﻋﺖ« ﺑﻮده
ﺑﺎﺷﺪ؛ )ھﻤﭽﻮن ﺣﺞ و ﺟﮫﺎد؛ ﯾﺎ ﺑﺮای اﻣﺮ ﻣﺒﺎﺣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ھﻤﭽﻮن ﺗﺠﺎرت(؛ ﯾﺎ ﺑﺮای اﻣﺮی
ﮐﻪ در آن ﻣﻌﺼﯿﺖ و ﮔﻨﺎه اﺳﺖ )ھﻤﭽﻮن دزدی(.
س :در اﯾﻦ زﻣﺎن ،ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦھﺎ و ھﻮاﭘﯿﻤﺎھﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ،و در اﯾﻦ
راﺳﺘﺎ ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺨﺘﯽ و ﻣﺸﻘﺘﯽ ﺑﺪانھﺎ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ،آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻧﻤﺎزﺷﺎن را در ﺳﻔﺮ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ؟
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ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺳﻔﺮ را
ج :ھﺮ ﮔﺎه ﻣﺴﺎﻓﺮان از وﻃﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﻧﯿﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﯿﺮون ﺷﻮﻧﺪ و
ِ
]ﺑﺎ ھﺮ وﺳﯿﻠﻪ ای[ ﺑﭙﯿﻤﺎﯾﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎزھﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﺧﻮد
ﺳﻔﺮ ،ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺳﺨﺘﯽ و ﻣﺸﻘﺖ اﺳﺖ.
س :آﯾﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ در ﻣﯿﺎن ﻧﻤﺎزھﺎی ﻇﮫﺮ و ﻋﺼﺮ ،ﯾﺎ ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء در
ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ؟
ج :ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﻧﻤﺎزھﺎی ﻇﮫﺮ و ﻋﺼﺮ ،ﯾﺎ ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء در ﻣﺴﺎﻓﺮت ،ﺑﻪ ﺻﻮرت »ﻓﻌﲇ

وﻋﻤﲇ« ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت »وﻗﺘﯽ« ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َّ َّ َ ٰ َ َ َ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ َّ ُ ٗ
ِ� كِ�ٰ ٗبا م ۡوقوتا﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء[١٠٣ :؛ »ﺑﯽ ﮔﻤﺎن ﻧﻤﺎز ﺑﺮ
﴿...إ ِن ٱلصلوة �نت � ٱلمؤ ِمن
ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻓﺮض و دارای اوﻗﺎت ﻣﻌﻠﻮم و ﻣﻌﯿﻦ اﺳﺖ«.

س :ﻣﻨﻈﻮر از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت »ﻓﻌﲇ وﻋﻤﲇ« در ﻣﯿﺎن

ﻧﻤﺎزھﺎی ﻇﮫﺮ و ﻋﺼﺮ ﯾﺎ ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت »وﻗﺘﯽ« در
ﻣﯿﺎن ﻧﻤﺎزھﺎی ﻇﮫﺮ و ﻋﺼﺮ ﯾﺎ ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج» :ﲨﻊ ﻓﻌﲇ وﻋﻤﲇ« :ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ را
ﺗﺎ آﺧﺮ وﻗﺖ آن ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪازد ،و ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ را در ّاول وﻗﺖ آن ﺑﻪ ﺗﻌﺠﯿﻞ ﺑﺨﻮاﻧﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ:
ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ را در آﺧﺮ وﻗﺖ آن ،و ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ را در ّاول وﻗﺖ آن ﺑﺨﻮاﻧﺪ؛ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎز
ﻣﻐﺮب را ﺗﺎ آﺧﺮ وﻗﺖ آن ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪازد و ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎء را در ّاول وﻗﺖ آن ﺑﺨﻮاﻧﺪ؛ و ﺑﺪﯾﻦ
ﺟﻤﻊ» ،ﲨﻊ ﻓﻌﲇ وﻋﻤﲇ« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ در اﺻﻄﻼح ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻓﻘﮫﯽ ﺑﻪ »ﲨﻊ

ﺻﻮري« ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ.

و »ﲨﻊ وﻗﺘﻲ« آن اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻧﻤﺎز ﯾﮏ وﻗﺖ ،در وﻗﺖ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺻﻮرت »ﲨﻊ ﺗﻘﺪﻳﻢ« ﯾﺎ

»ﲨﻊ ﺗﺄﺧﲑ« ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد»] .ﺟﻤﻊ ﺗﻘﺪﯾﻢ« :ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎزھﺎی ﻇﮫﺮ و ﻋﺼﺮ

را در وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ؛ ﯾﺎ ﻧﻤﺎزھﺎی ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء را در وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب ﺑﮕﺰارﻧﺪ؛
و »ﺟﻤﻊ ﺗﺄﺧﯿﺮ« :ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎزھﺎی ﻇﮫﺮ و ﻋﺼﺮ را در وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ
ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ؛ ﯾﺎ ﻧﻤﺎزھﺎی ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء را در وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎء ﺑﺎ ھﻢ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ[.
و از دﯾﺪﮔﺎه اﺣﻨﺎف ،ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ﯾﮏ وﻗﺖ در وﻗﺖ دﯾﮕﺮی  -ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﻊ
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﯾﺎ ﺟﻤﻊ ﺗﺄﺧﯿﺮ  -درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻓﻘﮫﯽ ﺑﻪ »ﺟﻤﻊ وﻗﺘﯽ«،
اﺻﻄﻼح »ﲨﻊ ﺣﻘﻴﻘﻲ« را اﻃﻼق ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.

ﮐﺘﺎب ﻧﻤﺎز

١١٣

ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ

س :ﺣﮑﻢ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ؟
ج :ﻧﻤﺎز ﺟﻌﻪ ،ﺑﺮ ھﺮ ﻓﺮد ﻋﺎﻗﻞ ،ﺑﺎﻟﻎ ،آزاد ،ﻣﺬﮐﺮ ،ﺳﺎﻟﻢ و ﺗﻨﺪرﺳﺖ ،ﺑﯿﻨﺎ و ﻣﻘﯿﻢ ،ﻓﺮض
ﻋﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :آﯾﺎ ﺑﺮای اﻗﺎﻣﻪی ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ،ﺷﺮاﯾﻄﯽ وﺟﻮد دارد؟
ج :آری؛ ﺑﺮای اﻗﺎﻣﻪی ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ،ﺷﺮاﯾﻄﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 -۱اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ در ﺷﮫﺮ ﺑﺰرگ  ،١ﯾﺎ در ﻋﯿﺪﮔﺎه ﺷﮫﺮ ﺑﺎﺷﺪ؛ و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ
در ﻗﺮﯾﻪھﺎ و روﺳﺘﺎھﺎ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ.
 -۲اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ،ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﻄﺎن )ﺧﻠﯿﻔﻪ ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ،ﭘﺎدﺷﺎه( ،ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﺳﻠﻄﺎن او را ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺎﺧﺘﻪ )ﻧﺎﺋﺐ آن( ،ﺑﺮ ﭘﺎ ﮔﺮدد؛ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﮐﺴﯽ ﺑﺮ ﭘﺎ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ و رﺿﺎﯾﺖ ھﻤﺪﯾﮕﺮ او را ﺑﻪ اﻣﺎم
ﺟﻤﻌﻪ ﺷﺪن ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .٢
 -۳اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ در وﻗﺖ ﻇﮫﺮ اﻗﺎﻣﻪ ﮔﺮدد؛ ﭘﺲ ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﭘﯿﺶ از
وﻗﺖ ﻇﮫﺮ و ﺑﻌﺪ از آن ،ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ.
 -۴اﯾﺮاد ﮐﺮدن ﺧﻄﺒﻪ؛ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در وﻗﺖ ﻇﮫﺮ و ﻗﺒﻞ از ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ،اﯾﺮاد
ﮔﺮدد.
 -١ﻓﻘﮫﺎء در ﺗﻌﺮﯾﻒ »ﺷﮫﺮ« )ﻣﺼﺮ( ،ﺑﻪ ﻣﺬاھﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻣﺸﮫﻮر آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮫﺮ آن
ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دارای ﻣﻔﺘﯽ و ﻗﺎﺿﯽ و اﻣﯿﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﻗﺎﻣﻪی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺪود ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ و
ّ
ﻓﻘﮫﺎی ﻣﺘﺄﺧﺮ ﺑﺮآﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﮫﺮ آن ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺟﺪ آن ،ﺑﺮای اھﺎﻟﯽ ﻣﮑﻠﻒ آن
ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ و ﻗﺮﯾﻪ و روﺳﺘﺎ ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ] .ﻣﺘﺮﺟﻢ[
 -٢ﻗﺪوری ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮ ﭘﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ،ﻓﻘﻂ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﻄﺎن ،ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﻠﻄﺎن او را ﻣﺄﻣﻮر ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﺪ ،درﺳﺖ اﺳﺖ؛ و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت را اﻓﺰودم ﮐﻪ» :و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻗﺎﻣﻪی ﺟﻤﻌﻪ ،ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ او را ﺑﻪ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪی ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ«
ﻧﯿﺰ درﺳﺖ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی
َ
»اﻟﻔﺘﺎوی اﻟﮫﻨﺪﯾﺔ« از ﮐﺘﺎب »ﻣﻌﺮاج اﻟﺪراﯾﺔ« ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :در ﺷﮫﺮھﺎﯾﯽ ﮐﻪ َرﺗﻖ و ﻓﺘﻖ
ﮐﺎرھﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺎﻓﺮان اﺳﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﺮ ﭘﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺮای
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن درﺳﺖ اﺳﺖ؛ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،اﻣﺎم و ﻗﺎﺿﯽ ﺧﻮﯾﺶ را در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ و رﺿﺎی
ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ(۱۴۶/۱) «.؛ و اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﯾﻦ ﺷﺎﻣﯽ در ﮐﺘﺎب »در اﻟﻤﺨﺘﺎر« ) (۵۴۰/۱ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از »ﻣﻌﺮاج اﻟﺪراﯾﺔ«.

١١٤

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری

اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﻄﯿﺐ ﺟﻤﻌﻪ - ،ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر و ِاﺟﻤﺎل -

ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ذﮐﺮ ﺧﺪا ﺑﭙﺮدازد ،ﺧﻄﺒﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ؛ و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ /
ﺑﺮآﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﻄﯿﺐ ﺟﻤﻌﻪ ،ذﮐﺮی ﻃﻮﻻﻧﯽ اﯾﺮاد ﮐﻨﺪ؛ زﯾﺮا زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﻄﺒﻪی
ﺟﻤﻌﻪ» ،ﺧﻄﺒﻪ« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ در آن ذﮐﺮی ﻃﻮﻻﻧﯽ اﯾﺮاد ﺷﻮد.
 -۵اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ،ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮ ﭘﺎ ﮔﺮدد] .ﭘﺲ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ
آن را ﺗﻨﮫﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﮔﺰارﻧﺪ[؛ و اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ آﻧﻨﺪ ﮐﻪ
ﺟﻤﺎﻋﺖ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺎ ﺳﻪ ﻣﺮد ﺑﻪ ﺟﺰ اﻣﺎم ،ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﺷﻮد؛ و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ
 /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺎ دو ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺟﺰ اﻣﺎم ،ﻣﻨﻌﻘﺪ
ﻣﯽﮔﺮدد .١

 -١ﻗﺪوری و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »ھﺪاﯾﻪ« در ﺷﺮاﯾﻂ ّ
ﺻﺤﺖ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪِ » ،اذن ﻋﺎم« را ﺑﯿﺎن ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ] .و ﻣﺮاد
از » ِاذن ﻋﺎم« :اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺮ ﭘﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮای ھﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ارادهی درآﻣﺪن
در آن را داﺷﺖ ،ﻣﺒﺎح و ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺑﺎﺷﺪ[؛ و اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺰ اﯾﻦ دو ﮐﺘﺎب ،در دﯾﮕﺮ ﮐﺘﺎبھﺎی اﺣﻨﺎف
ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ.
و ﻣﺮاد از »اذن ﻋﺎم« آن اﺳﺖ ﮐﻪ دروازهھﺎی ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮ روی ﻣﺮدم ﺑﺎز و ﮔﺸﻮده ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدم اﯾﻦ اﺟﺎزه داده ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺪان ﺟﺎ وارد ﺷﻮﻧﺪ؛ از اﯾﻦ رو اﮔﺮ ﮔﺮوھﯽ از ﻣﺮدم در ﻣﺴﺠﺪ
ﺟﺎﻣﻊ ﮔﺮد آﯾﻨﺪ ،و دروازهھﺎی ﻣﺠﺴﺪ را ﺑﺮ روی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ و ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ را ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﮕﺰارﻧﺪ،
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب »اﻟﻔﺘﺎوی اﻟﮫﻨﺪﯾﺔ« ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﮐﺘﺎب
»اﻟﻤﺤﯿﻂ« ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻼﻣﻪ ﺷﺎﻣﯽ در »ﺣﺎﺷﯿﻪی در اﻟﻤﺨﺘﺎر« ﮔﻮﯾﺪ :از ﺷﺮط » ِاذن ﻋﺎم« در ﮐﺘﺐ »ﻇﺎھﺮ اﻟﺮواﯾﺔ« ﺑﺤﺜﯽ
ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ در ﮐﺘﺎب »ھﺪاﯾﻪ« ﻧﯿﺰ ﺑﺪان ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ وﻟﯽ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع در »ﻧﻮادر«
ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ و در ﮐﺘﺎبھﺎی »ﮐﻨﺰ«؛ »اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ«؛ »اﻟﻨﻘﺎﯾﺔ« و »اﻟﻤﻠﺘﻘﯽ« و ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺘﺎبھﺎی
ﻣﻌﺘﺒﺮ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﺷﺮط ِ]اذن ﻋﺎم[ از رواﯾﺎت ﻧﻮادر اﺳﺖ ،وﻟﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺑﺪان ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮔﺮدد؛ زﯾﺮا در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ،دروازهھﺎی ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﺮ روی ﻧﻤﺎزﮔﺰاران ﺑﺎز و ﮔﺸﻮده
اﺳﺖ؛ و اﻗﺎﻣﻪی ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ در اردوﮔﺎهھﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺷﮑﺎل ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد؛ زﯾﺮا ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
در اردوﮔﺎهھﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،اﺟﺎزه داده ﺷﺪه ﺗﺎ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪی ﺧﻮﯾﺶ را اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﺣﺎل آن ﮐﻪ
داﺧﻞ ﺷﺪن اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ﺧﺎرج از اردوﮔﺎه ﺑﻪ داﺧﻞ آن ﻣﻤﻨﻮع و ﻗﺪﻏﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در اردوﮔﺎه »اذن ﻋﺎم« ﻣﻔﻘﻮد اﺳﺖ!

ﮐﺘﺎب ﻧﻤﺎز

١١٥

س :ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﭼﻪ ﻋﺬرھﺎﯾﯽ ،ﺣﻀﻮر در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ دارای اﯾﻦ ﻋﺬرھﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﻨﺪ:
ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺳﻔﺮ را ﭘﯿﻤﻮده اﺳﺖ.
 -۱ﻧﻤﺎزﮔﺰار ،ﻣﺴﺎﻓﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ِ
 -۲ﻧﻤﺎزﮔﺰار ،زن ﺑﺎﺷﺪ.
 -۳ﻧﻤﺎزﮔﺰار ،ﻣﺮﯾﺾ و دردﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۴ﻧﻤﺎزﮔﺰار ،ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۵ﻧﻤﺎزﮔﺰار ،ﺑﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
از اﯾﻦ رو ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ،ﺑﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮ ،زن ،ﻣﺮﯾﺾ ،ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ و ﺑﺮده واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ.
س :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎزﺟﻤﻌﻪ ﺑﺮ آﻧﺎن واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ،اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪ و ھﻤﺮاه ﻣﺮدم ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ،آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎزﺷﺎن درﺳﺖ اﺳﺖ؛ و آﯾﺎ
اﯾﻦ ﻧﻤﺎز ،ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﻤﺎز ﻓﺮض ﻇﮫﺮ آﻧﺎن ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :آری؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎزﺷﺎن ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ از اﯾﺸﺎن ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﮔﺮدد و
ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ ﺿﺮورﺗﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮﺷﺎن را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ.
س :اﮔﺮ اﻣﺎﻣﺖ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ را ﺑﺮده ،ﻣﺮﯾﺾ ،ﻣﺴﺎﻓﺮ ﯾﺎ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺖ و اﻓﺮاد
آزاد ،ﺳﺎﻟﻢ و ﺗﻨﺪرﺳﺖ و ﻣﻘﯿﻢ ﺑﺪو اﻗﺘﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ،آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻧﻤﺎز اﻣﺎم و ﻣﻘﺘﺪی
ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؟
اﻣﺎم اﻓﺮاد آزاد ،ﺳﺎﻟﻢ و ﺗﻨﺪرﺳﺖ
ج :آری؛ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﺨﺎص ﺑﺮده ،ﻣﺮﯾﺾِ ... ،
و ﻣﻘﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪ؛ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎز ﺗﻤﺎﻣﯽ آنھﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ.
س :اﮔﺮ از ﮐﺴﯽ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ  -ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺬری  -ﻓﻮت ﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﻪ ﭼﯿﺰی
ﺑﺮ او واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؟

و ﻋﻼﻣﻪ اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﯾﻦ  -از ﻋﻠﻤﺎ و ﻓﻘﮫﺎی ﻣﺘﺄﺧﺮ  -اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺣﻞ ﮐﺮده و در آﺧﺮ ﺑﺤﺚ ﺧﻮﯾﺶ
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻧﺰاع و اﺧﺘﻼف در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺗﻨﮫﺎ در ﯾﮏ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﻪ ﮔﺮدد؛ وﻟﯽ
اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ در ﻧﻘﻄﻪھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی اﻗﺎﻣﻪ ﺷﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﺰاع از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود؛ زﯾﺮا
ﻓﻮت ﺷﺪن ﻧﻤﺎز ﻃﻮری ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ آن را اﻓﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ« .ر.ک :رد اﻟﻤﺤﺘﺎر ﻋﻠﯽ
ھﺎﻣﺶ در اﻟﻤﺨﺘﺎر ).(۵۴۶/۱
ﭘﺲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اردوﮔﺎه ھﺎ ،ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ
ﻓﺘﻮا داده ﺷﻮد  -ﮔﺮ ﭼﻪ در ﮐﺘﺐ ﻇﺎھﺮ اﻟﺮواﯾﺔ ذﮐﺮی از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ  -زﯾﺮا
ﻧﻤﺎز در ﺟﺎھﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺷﮫﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮔﺮدد .و اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ اﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﺼﻮاب.

١١٦

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری

ج :ھﺮ ﮔﺎه ﻓﺮدی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺬری ،در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎز
ﻇﮫﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ؛ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ]ﺑﻪ ھﺮ ﺟﮫﺘﯽ[ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺣﻀﻮر
ﻧﯿﺎﻓﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ ﺧﻮد را ﺑﮕﺰارد؛ اﮔﺮ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻋﺬر ،ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ را ﺗﺮک
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮔﻨﮫﮑﺎر اﺳﺖ.
س :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ  -ﺑﺪون ﻋﺬر  -ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﭘﯿﺶ از ادای ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ در
ﻣﻨﺰﻟﺶ ﺧﻮاﻧﺪ ،آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرش درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ج :ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺣﺮام اﺳﺖ.
س :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ  -ﺑﺪون ﻋﺬر  -ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﭘﯿﺶ از ادای ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ در
ﻣﻨﺰﻟﺶ ﺧﻮاﻧﺪ؛ و وﻗﺖ ﻇﮫﺮ ﻧﯿﺰ ﺧﺎرج ﺷﺪ ،آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎزی را ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ،
ﺟﺎی ﻓﺮض ﻇﮫﺮ را ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
ج :آری؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺟﺎی ﻓﺮض ﻇﮫﺮ را ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ ]ﮔﺮ ﭼﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدی ﻣﺮﺗﮑﺐ
ﮐﺎری ﺣﺮام ﺷﺪه و ﮔﻨﮫﮑﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ[.
س :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ  -ﺑﺪون ﻋﺬر  -ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ از ادای ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ در ﻣﻨﺰﻟﺶ
ﺧﻮاﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد و ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ را ھﻤﺮاه اﻣﺎم ﺧﻮاﻧﺪ؛ در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ اﯾﻦ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪی وی درﺳﺖ اﺳﺖ و ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ وی ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮔﺮدد.
اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﻤﺎز
ﻇﮫﺮی ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮔﺮدد؛ و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ھﻤﺮاه اﻣﺎم در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ داﺧﻞ ﻧﺸﻮد ،ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮش ﺑﺎﻃﻞ
ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
س :آﯾﺎ اﻓﺮاد ﻣﻌﺬور و زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در روز ﺟﻤﻌﻪ ،ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ
ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ؟
ج :ﺑﺮای اﺷﺨﺎص ﻣﻌﺬور و زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ ﺧﻮﯾﺶ را در روز ﺟﻤﻌﻪ
)در ﺷﮫﺮ( ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﻨﮫﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﮕﺰارﻧﺪ.
س :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ دﯾﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ رﺳﯿﺪ و ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ را درﯾﺎﻓﺖ ،در
اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ وی ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﯾﺮ رﺳﯿﺪه و ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ را درﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ از ﺳﻼم
دادن اﻣﺎم ،ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و ﯾﮏ رﮐﻌﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه را ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺑﺨﻮاﻧﺪ.

ﮐﺘﺎب ﻧﻤﺎز

١١٧

س :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ را در ّ
ﺗﺸﮫﺪ ﯾﺎ در ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ درﯾﺎﻓﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﺪ؟
ج :اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ را در
ّ
ﺗﺸﮫﺪ ﯾﺎ در ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ درک ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﻪ را درﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ از
اﯾﻦ رو ﭘﺲ از ﺳﻼم دادن اﻣﺎم ،ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و دو رﮐﻌﺖ ﻓﻮت ﺷﺪهی ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﻤﺎم
ﮔﺮداﻧﺪ.
و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ رﮐﻌﺖ ّ
دوم را درک ﮐﺮد ،در اﯾﻦ
ِ
ﺻﻮرت ،ﭘﺲ از ﺳﻼم دادن اﻣﺎم ،ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و رﮐﻌﺖھﺎی ﻓﻮت ﺷﺪهی ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ را ﺗﻤﺎم
ﮔﺮداﻧﺪ؛ و اﮔﺮ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ رﮐﻌﺖ ّ
دوم را درک ﮐﺮده ﺑﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﻧﯿﺖ
ِ
ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ را ﺑﯿﺎورد و ﺑﻪ اﻣﺎم اﻗﺘﺪا ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭘﺲ از ﺳﻼم دادن اﻣﺎم ﺑﺮﺧﯿﺰد و
ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
س :ﺣﮑﻢ داد و ﺳﺘﺪ ﭘﺲ از اذان ﺟﻤﻌﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ اذان ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺳﻮی ذﮐﺮ و ﻋﺒﺎدت
ﺧﺪا ﺑﺸﺘﺎﺑﯿﺪ و داد و ﺳﺘﺪ را رھﺎ ﺳﺎزﯾﺪ.
س :ﭼﻮن اﻣﺎم ﺑﺮای اﯾﺮاد ﺧﻄﺒﻪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،ﭘﺲ ﺣﮑﻢ ﻧﻤﺎزﮔﺰاردن و ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ
ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻮن اﻣﺎم ﺑﺮای اﯾﺮاد ﺧﻄﺒﻪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،ﭘﺲ ﻣﺮدم ﺗﺎ
ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻄﺒﻪ ،ﻧﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﮕﺰارﻧﺪ و ﻧﻪ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ .و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ /
ﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺗﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﻪ اﯾﺮاد ﺧﻄﺒﻪ ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ ،ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد.
س :ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ،ﭼﻨﺪ ﺑﺎر اذان ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
ج :ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ،دو ﺑﺎر اذان ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد:
 -۱ھﺮ ﮔﺎه ﺧﻮرﺷﯿﺪ از ﻣﯿﺎﻧﻪی آﺳﻤﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻏﺮب ،ﻣﺎﯾﻞ ﺷﻮد) .ھﻨﮕﺎم زوال
ﺧﻮرﺷﯿﺪ(؛ در اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺸﺘﺎﺑﻨﺪ و داد و ﺳﺘﺪ را
رھﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮی ذﮐﺮ و ﯾﺎد ﺧﺪا روان ﺷﻮﻧﺪ.
 -۲ھﺮ ﮔﺎه اﻣﺎم ﺑﺮ ﺑﺎﻻی ﻣﻨﺒﺮ ﺑﺎﻻ رود و ﺑﺮ آن ﻧﺸﯿﻨﺪ ،ﻣﺆذن در ﺟﻠﻮی اﻣﺎم اذان
ﮔﻮﯾﺪ؛ آن ﮔﺎه اﻣﺎم دو ﺧﻄﺒﻪ اﯾﺮاد ﮐﻨﺪ؛ و ﭼﻮن از ﺧﻄﺒﻪی ّ
دوم ﻓﺎرغ ﺷﺪ ،ﻧﻤﺎز
ﺟﻤﻌﻪ را ﺑﺮ ﭘﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری

س :ﭼﻪ اﻣﻮری در ﺧﻄﺒﻪّ ،
ﺳﻨﺖ اﺳﺖ؟
ج :اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻄﯿﺐ ،اﯾﺴﺘﺎده ﺧﻄﺒﻪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ؛ ﺧﻄﯿﺐ از َﺣ َﺪث و ﻧﺠﺎﺳﺖ ﭘﺎک ﺑﺎﺷﺪ؛
ﺧﻄﯿﺐ دو ﺧﻄﺒﻪ اﯾﺮاد ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﯿﺎن دو ﺧﻄﺒﻪ ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﻧﺸﺴﺘﻦ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺮار دھﺪ.
س :اﻣﺎم ،ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ را ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺻﺪای آھﺴﺘﻪ؟
ج :اﻣﺎم ،ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ را ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
س :اﮔﺮ ﻧﻤﺎزﮔﺰاری از ﺧﻄﯿﺐ دور ﺑﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ ﺷﻨﯿﺪن ﺧﻄﺒﻪ ﺑﺮای او
ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﺣﮑﻢ ﺷﻨﯿﺪن ﺧﻄﺒﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺧﻄﯿﺐ دور اﺳﺖ ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺣﮑﻢ ﮐﺴﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻄﯿﺐ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ رو ﺑﺮای ھﺮ ﯾﮏ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺧﻄﯿﺐ دوراﻧﺪ،
ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﻄﯿﺐ ﻧﺰدﯾﮏاﻧﺪ ،واﺟﺐ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم اﯾﺮاد ﺧﻄﺒﻪ ،ﺑﻪ ﺧﻄﺒﻪ ﮔﻮش ﻓﺮا دھﻨﺪ و
ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﭼﻪ ﺻﺪای ﺧﻄﯿﺐ را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﺸﻨﻮﻧﺪ.
ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ و ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن

س :ﺣﮑﻢ ﻧﻤﺎزھﺎی ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ و ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ؟
ج :ﻧﻤﺎزھﺎی ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ و ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺮ آنھﺎ
واﺟﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ]ﯾﻌﻨﯽ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ ،آزاد ،ﻣﺬﮐﺮ ،ﻣﻘﯿﻢ و ﺑﯿﻨﺎ و در ﺣﺎل اﻣﻨﯿﺖ[.
سّ :اول و آﺧﺮ وﻗﺖ ﻧﻤﺎزھﺎی ﻋﯿﺪ را ﺑﯿﺎن دارﯾﺪ؟
ج :وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪﯾﻦ آن ﮔﺎه ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ]ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﯾﮏ ﻧﯿﺰه[ ﺑﺎﻻ
آﯾﺪ؛ و ﺑﺎ زوال ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،وﻗﺖ آن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ .و ﺗﻌﺠﯿﻞ ﻧﻤﺎز در ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن ﻣﺴﺘﺤﺐ
اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ،ذﺑﺢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد؛ و در ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻧﻤﺎز ﻣﺴﺘﺤﺐ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :در روزھﺎی ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ و ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن ،ﭼﻪ ﻣﻮاردی ّ
ﺳﻨﺖ ھﺴﺘﻨﺪ؟
ج :در روزھﺎی ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ و ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن ،اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎّ ،
ﺳﻨﺖ و ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
ﻣﺴﻮاک ﮐﺮدن؛ ﻏﺴﻞ ﻧﻤﻮدن؛ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮدن ﺧﻮﺷﺒﻮﯾﯽ؛ ﭘﻮﺷﯿﺪن زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ و
ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻟﺒﺎس؛ اﮔﺮ روز ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ ﺑﻮد ،ﭼﻨﺪ داﻧﻪ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺎق ،ﯾﺎ ﺧﻮردﻧﯽ ﺷﯿﺮﯾﻦ،
ﺑﺨﻮرد؛ و ﭘﯿﺶ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻋﯿﺪ ﮔﺎه ،ﺻﺪﻗﻪی ﻓﻄﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﭙﺮدازد.
و اﮔﺮ روز ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن ﺑﻮد ،ﺧﻮردن را از ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪازد؛ و آن ﮔﺎه ﮐﻪ از ﻧﻤﺎز
ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺎرغ ﺷﺪ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽاش را ذﺑﺢ ﮐﻨﺪ ،و از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺨﻮرد.

ﮐﺘﺎب ﻧﻤﺎز
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س :آﯾﺎ ﺷﺨﺺ ﻧﻤﺎزﮔﺰار در ﻣﺴﯿﺮ راه ﺑﺮای ﻧﻤﺎزھﺎی ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ و ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن ﺗﮑﺒﯿﺮ
ﺑﮕﻮﯾﺪ؟
ج :اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  ، /اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ :ھﺮ ﮔﺎه
در روز ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن ﺑﻪ ﻃﺮف ﻋﯿﺪﮔﺎه ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد ،در ﻣﺴﯿﺮ راه ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺗﮑﺒﯿﺮ ﺑﮕﻮﯾﺪ.
و ﻋﻠﻤﺎء و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻓﻘﮫﯽ اﺣﻨﺎف در ﻣﻮرد ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ:
اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﮔﻮﯾﻨﺪ :در ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﮑﺒﯿﺮ ﺑﮕﻮﯾﺪ؛ و اﻣﺎم
اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﮔﻮﯾﺪ :در روز ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ ،ﺗﮑﺒﯿﺮ ﻧﮕﻮﯾﺪ .١
س :در رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻋﯿﺪﮔﺎه ]در ﻧﻤﺎزھﺎی ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ و ﻗﺮﺑﺎن[ ،ﭼﻪ ّ
ﺳﻨﺖ ﻣﻌﺮوﻓﯽ
وﺟﻮد دارد؟
ج :ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم رﻓﺘﻦ ﺑﺮای اﻗﺎﻣﻪی ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪﯾﻦ ،رﻓﺘﻦ از ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ از
ﻣﺴﯿﺮی دﯾﮕﺮ ،ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :آﯾﺎ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻋﯿﺪﮔﺎه ﭘﯿﺶ از ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﻧﻤﺎز ﻧﻔﻞ ﺑﺨﻮاﻧﺪ؟
ج :ﮔﺰاردن ﻧﻤﺎز ﻧﻔﻞ در ﻋﯿﺪﮔﺎه ﭘﯿﺶ از ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ و ﭘﯿﺶ از آن ،روا ﻧﯿﺴﺖ.
س :ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻧﻤﺎزھﺎی ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ و ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن را ﺑﯿﺎن دارﯾﺪ؟
ج :ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪﯾﻦ ،ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ :اﻣﺎم ھﻤﺮاه ﻣﺮدم از آﺑﺎدی ﺑﻪ ﺳﻮی
ﻓﻀﺎی ﺑﺎز و ﺻﺤﺮای ﮐﻨﺎر ﺷﮫﺮ ،ﺟﮫﺖ ادای ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪﯾﻦ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺷﻮد؛ ﭘﺲ از آن اﻣﺎم
ﺑﺮای ﻣﺮدم دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﮕﺰارد؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺗﮑﺒﯿﺮ ﺗﺤﺮﯾﻤﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ؛ ﺳﭙﺲ
»ﺳﺒﺤﺎﻧﮏ اﻟﻠﻬﻢ «...را ﺑﺨﻮاﻧﺪ؛ ﭘﺲ از آن ﺳﻪ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ »اﷲ اﻛﱪ« ﺑﮕﻮﯾﺪ و در
 -١ﻋﻼﻣﻪ ﻗﺪوری ھﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »اﻟﻔﺘﺎوی اﻟﮫﻨﺪﯾﺔ« ﮔﻮﯾﺪ :در روز
ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن  -در ﻣﺴﯿﺮ راه  -ﺗﮑﺒﯿﺮ را ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ و ﭼﻮن ﺑﻪ ﻋﯿﺪﮔﺎه رﺳﯿﺪ ،ﺗﮑﺒﯿﺮ ﮔﻔﺘﻦ را
ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ .و ﻓﺘﻮا ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ .و ﻗﻮل ﻣﺨﺘﺎر و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه در ﻣﺬھﺐ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در روز
ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﮑﺒﯿﺮ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد .و ﻓﺘﻮا ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ .و در ﮐﺘﺎب
»ﻏﯿﺎﺛﯿﺔ« ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﮐﺘﺎب »اﻟﺠﻮھﺮة اﻟﻨﯿﺮة« ﭼﺎپ ﻣﺼﺮ (۱۵۰/۱) ،ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﮔﻔﺘﻦ ﺗﮑﺒﯿﺮ ﺑﺎ ﺻﺪای آھﺴﺘﻪ
در روز ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺧﺘﻼف اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ﺑﺎ اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ
و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ در ﻣﻮرد ﺗﮑﺒﯿﺮ روز ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ ،در ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻦ ﺗﮑﺒﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﺧﺘﻼف آنھﺎ در ﺑﻠﻨﺪ
ﯾﺎ آھﺴﺘﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﺗﮑﺒﯿﺮ ،ھﻨﮕﺎم رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻋﯿﺪﮔﺎه در روز ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ اﺳﺖ .ر.ک :ﺣﺎﺷﯿﻪی اﺑﻦ
ﻋﺎﺑﺪﯾﻦ ﺷﺎﻣﯽ ﺑﺮ در اﻟﻤﺨﺘﺎر ).(۵۵۸/۱
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ھﺮ ﺗﮑﺒﯿﺮ دﺳﺖ ھﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻮشھﺎﯾﺶ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ آن ﮔﺎه »اﻋﻮذ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎن

اﻟﺮﺟﻴﻢ« و »ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ« را ﺑﺎ ﺻﺪای آھﺴﺘﻪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ؛ و ﭘﺲ از آن ،ﺳﻮرهی

ﻓﺎﺗﺤﻪ را ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﻮرهای دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .آن ﮔﺎه رﮐﻮع و ﺳﺠﺪه ﮐﻨﺪ
ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻧﻤﺎزھﺎی روزاﻧﻪ رﮐﻮع و ﺳﺠﺪه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ رﮐﻌﺖ ّاول را
ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
و ﭼﻮن ﺑﻪ رﮐﻌﺖ ّ
دوم ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت آھﺴﺘﻪ »ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ« را ﺑﮕﻮﯾﺪ؛
ﺳﭙﺲ ﺳﻮرهی ﻓﺎﺗﺤﻪ را ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﻮرهای دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﻨﺪ ،و ﭼﻮن از
ﻗﺮاﺋﺖ ﻓﺎرغ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺳﻪ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ »اﷲ اﻛﱪ« ﺑﮕﻮﯾﺪ ،و ﺑﺎ ھﺮ ﺗﮑﺒﯿﺮ ،دﺳﺖھﺎی

ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﯿﺰ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .و ﺳﭙﺲ ﺗﮑﺒﯿﺮ ﭼﮫﺎرم را ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ دﺳﺖ ھﺎﯾﺶ را ﺑﻠﻨﺪ
ﮐﻨﺪ ،ﺑﮕﻮﯾﺪ و ﺑﻪ رﮐﻮع ﺑﺮود و ﻧﻤﺎز را ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎزھﺎی روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ؛ اﯾﻦ ﻃﻮر
ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺧﻮاﻧﺪن ّ
ﺗﺸﮫﺪ ،درود و دﻋﺎ ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ و ﭼﭗ ﺳﻼم ﺑﺪھﺪ.
س :آﯾﺎ در ﻣﯿﺎن ﺗﮑﺒﯿﺮات زواﺋﺪ ،دﺳﺖھﺎ ﺑﺎﯾﺪ آوﯾﺰان ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺮ ﻧﺎف ﺑﺴﺘﻪ
ﺷﻮﻧﺪ؟
ج :دﺳﺖھﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﮑﺒﯿﺮات زواﺋﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ آوﯾﺰان و رھﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﺟﺰ در رﮐﻌﺖ ّاول
ﭘﺲ از ﮔﻔﺘﻦ ﺗﮑﺒﯿﺮ ﺳﻮم؛ ﮐﻪ در آن ﺟﺎ دﺳﺖھﺎ ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺮ ﻧﺎف ﻧﮫﺎده ﺷﻮﻧﺪ.
س :ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ را ﺑﺮای اﻣﺎم ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺣﺎل ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺘﺪیھﺎ در ﻧﻤﺎز
ﻋﯿﺪ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ؟
ج :ﻣﻘﺘﺪیھﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻣﺎم اﻗﺘﺪا ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻘﺘﺪیھﺎ »اﻋﻮذ

ﺑﺎﷲ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎن اﻟﺮﺟﻴﻢ« و »ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ« و ﻗﺮاﺋﺖ را ﻧﺨﻮاﻧﻨﺪ؛ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ

ﺗﮑﺒﯿﺮات را ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﻧﮕﻮﯾﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آنھﺎ را ﺑﺎ آھﺴﺘﮕﯽ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ.
س :آﯾﺎ در ﻧﻤﺎزھﺎی ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ و ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن ،ﺧﻄﺒﻪ وﺟﻮد دارد؟
ّ
ج :آری؛ ﭘﺲ از ﮔﺰاردن ﻧﻤﺎزھﺎی ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ و ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن ،اﯾﺮاد دو ﺧﻄﺒﻪ ،ﺳﻨﺖ اﺳﺖ؛
از اﯾﻦ رو اﻣﺎم ﺑﻪ اﯾﺮاد ﺧﻄﺒﻪ ﺑﭙﺮدازد و در ﺿﻤﻦ اﯾﺮاد دو ﺧﻄﺒﻪ ،ﻣﺮدم را ﺑﻪ اﺣﮑﺎم و
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﯿﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺻﺪﻗﻪی ﻓﻄﺮ در ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ ،و اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ﺗﮑﺒﯿﺮات
ﺗﺸﺮﯾﻖ در ﺧﻄﺒﻪی ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن ،راھﻨﻤﺎﯾﯽ و ارﺷﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ.
س :ﺣﮑﻢ ﺧﻄﺒﻪی ﻧﻤﺎزھﺎی ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ و ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟

ﮐﺘﺎب ﻧﻤﺎز
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ج :ﺧﻄﺒﻪھﺎی ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ و ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎنّ ،
ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻧﻤﺎزھﺎی ﻋﯿﺪ،
اﯾﺮاد ﻣﯽﮔﺮدد.
ّ
س :ﺣﮑﻢ ﺷﻨﯿﺪن ﺧﻄﺒﻪ ﺑﺮای ﻣﻘﺘﺪیھﺎ و ﺣﻀﺎر ﻣﺠﻠﺲ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﮔﻮش ﻓﺮا دادن و ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﮔﺰﯾﺪن ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم اﯾﺮاد ھﺮ ﺧﻄﺒﻪای واﺟﺐ اﺳﺖ؛ و
ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻄﺒﻪ» ،ﺧﻄﺒﻪی ﺟﻤﻌﻪ« ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ »ﺧﻄﺒﻪی ﻋﯿﺪ«.
س :اﮔﺮ از ﮐﺴﯽ ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪﯾﻦ ﺑﺎ اﻣﺎم ﻓﻮت ﺷﺪ ،آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ را ﻗﻀﺎ
ﺑﯿﺎورد؟
ج :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪﯾﻦ ﺑﺎ اﻣﺎم از وی ﻓﻮت ﺷﺪه اﺳﺖ ،آن را ﻗﻀﺎ ﻧﯿﺎورد؛ ]زﯾﺮا ﮐﻪ
ﮔﺰاردن ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪﯾﻦ ﺑﺪون ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ[.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ھﻼل ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ ﺑﺮ ﻣﺮدم ]ﺑﻪ ﺟﮫﺖ اﺑﺮی ﺑﻮدن ھﻮا ﯾﺎ  .[..ﻣﺨﻔﯽ و
ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣﺎﻧﺪ؛ و ﭘﺲ از زوال ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ﻣﺮدم در ﭘﯿﺶ اﻣﺎم ﮔﻮاھﯽ دادﻧﺪ ﮐﻪ ھﻼل ﻋﯿﺪ
ﻓﻄﺮ را دﯾﺪهاﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ را ﭼﻪ وﻗﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ را ﺑﻪ ﻓﺮدای آن روز ﻣﻮﮐﻮل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
س :اﮔﺮ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻋﺬری ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ،و از ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدن ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ در روز ّ
دوم ھﻢ
ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﭼﻪ وﻗﺖ آن را ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟
ج :ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ ،ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮدای آن ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ رو ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ روز
ّ
دوم ،ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﯽﮔﺮدد و ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﺬری ّ
ﻣﻮﺟﻪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ و ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن در روز آن ﺑﺮﮔﺰار ﻧﺸﺪ ،در
اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﻪ وﻗﺖ آن را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ؟
ج :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﺬری ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن ﺗﺎ
ّ
ذواﻟﺤﺠﻪ ]ﯾﻌﻨﯽ دو روز ﭘﺲ از ﻋﯿﺪ[ ﺟﻮاز دارد؛ و ﭘﺲ از ﺳﭙﺮی ﺷﺪن دو
روز دوازدھﻢ
روز ﭘﺲ از ﻋﯿﺪ ،دﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد.
س» :ﺗﻜﺒﲑات ﺗﴩﻳﻖ« ﭼﯿﺴﺖ؟

ج» :ﺗﻜﺒﲑات ﺗﴩﻳﻖ« اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ھﺮ ﻧﻤﺎز ﻓﺮض  ،١ﺑﮕﻮﯾﺪ» :اﷲ اﻛﱪ اﷲ اﻛﱪ،

ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﷲ واﷲ اﻛﱪ ،اﷲ اﻛﱪ وﷲ اﳊﻤﺪ«.

 -١اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ،ﺗﮑﺒﯿﺮ ﺗﺸﺮﯾﻖ ﮔﻔﺖ ،اﯾﻦ ﮐﺎرش اﯾﺮادی ﻧﺪارد؛ زﯾﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺑﻪ ﻃـﻮر
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س :ﮔﻔﺘﻦ ﺗﮑﺒﯿﺮات ﺗﺸﺮﯾﻖ ،از ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد و در ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾﺎن
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ؟
ج :اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﮔﻮﯾﺪ:ﮔﻔﺘﻦ ﺗﮑﺒﯿﺮ ﺗﺸﺮﯾﻖ ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ روز ﻋﺮﻓﻪ  -ﯾﻌﻨﯽ
روز ﻧﮫﻢ از ذی ّ
اﻟﺤﺠﻪ  -ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد ،و ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ روز ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
ﻣﯽرﺳﺪ.
و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﮔﻮﯾﻨﺪ :ﮔﻔﺘﻦ ﺗﮑﺒﯿﺮات ﺗﺸﺮﯾﻖ ،ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز
ﺻﺒﺢ روز ﻋﺮﻓﻪ آﻏﺎز ﻣﯽﮔﺮدد و ﺗﺎ ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ روز ﺳﯿﺰدھﻢ از ذی ّ
اﻟﺤﺠﻪ اداﻣﻪ دارد؛ و
ﻓﺘﻮا ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻗﻮل اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺖ] ١ .از اﯾﻦ رو ﮔﻔﺘﻦ ﺗﮑﺒﯿﺮات ﺗﺸﺮﯾﻖ
ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر َﺟﮫﺮی ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ روز ﻋﺮﻓﻪ  -روز دھﻢ از ذی ّ
اﻟﺤﺠﻪ  -ﺗﺎ ﻋﺼﺮ
روز ﺳﯿﺰدھﻢ از ذی ّ
اﻟﺤﺠﻪ ﺑﺮ ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻓﺮض را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ واﺟﺐ اﺳﺖ؛ ﭼﻪ ﻧﻤﺎز
را ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ؛ ﭼﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﻘﯿﻢ؛ ﭼﻪ ﻣﺮد ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ زن؛ و ﭼﻪ
روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺷﮫﺮی[.
س :آﯾﺎ ﺗﮑﺒﯿﺮات ﺗﺸﺮﯾﻖ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﺎ ﺻﺪای آھﺴﺘﻪ؟
ج :اﻣﺎم و ﻣﻘﺘﺪی ،ﺗﮑﺒﯿﺮات ﺗﺸﺮﯾﻖ را ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ؛ و ﻓﻘﻂ زﻧﺎن ﺗﮑﺒﯿﺮات
ﺗﺸﺮﯾﻖ را ﺑﻪ ﺻﻮرت آھﺴﺘﻪ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻣﺎم ،ﮔﻔﺘﻦ ﺗﮑﺒﯿﺮات ﺗﺸﺮﯾﻖ را ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ،آﯾﺎ ﻣﻘﺘﺪی
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﮑﺒﯿﺮات را ﺑﮕﻮﯾﺪ؟
ج :آری؛ ھﺮ ﮔﺎه ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ،اﻣﺎم ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﺗﺎ ﺗﮑﺒﯿﺮات ﺗﺸﺮﯾﻖ را ﺑﮕﻮﯾﺪ ،در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﻣﻘﺘﺪی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﮑﺒﯿﺮ ﺗﺸﺮﯾﻖ را ﺑﮕﻮﯾﺪ.
س :ﺗﮑﺒﯿﺮات ﺗﺸﺮﯾﻖ ،ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارﻧﺪ؟
ج :ﮔﻔﺘﻦ ﺗﮑﺒﯿﺮات ﺗﺸﺮﯾﻖ ،ﺑﺮ ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﺎزھﺎی ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪی ﻓﺮض ﯾﺎ
ﺟﻤﻌﻪ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،واﺟﺐ اﺳﺖ] .ﭼﻪ ﻧﻤﺎز را ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ؛ ﭼﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ

ارﺛﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭘﯿﺮوی از آﻧﺎن ﻧﯿﺰ واﺟﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﻋﻠﻤﺎء و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان اﺳﻼﻣﯽ و
ﻓﻘﮫﯽ ﺑﻠﺦ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ] .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »دراﻟﻤﺨﺘﺎر«[ .و در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻋﺒﺎرت »اﯾﺮادی ﻧﺪارد« :ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی »ﻣﻨﺪوب اﺳﺖ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ] .دراﻟﻤﺨﺘﺎر [۵۶۴/۱
 -١ر.ک :اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ )(۱۷۸/۳
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ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﻘﯿﻢ؛ ﭼﻪ ﻣﺮد ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ زن؛ و ﭼﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺷﮫﺮی[؛ و ﻓﺮد ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺑﻪ
ّ
ﻣﺠﺮد ﺳﻼم ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺘﻦ ﺗﮑﺒﯿﺮ ﺗﺸﺮﯾﻖ را ﺷﺮوع ﻧﻤﺎﯾﺪ .١
ُ
ﻧﻤﺎز ﮐﺴﻮف )ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ،و »ﻧﻤﺎز ﺧﺴﻮف« :ﻣﺎه ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ(

س :ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ؟
ج :ھﺮ ﮔﺎه ﭘﺪﯾﺪهی ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ،اﻣﺎم ﺑﺮای ﻣﺮدم دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز
ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻤﺎزھﺎی ﻧﻔﻞ ،ﺑﺪون اذان و اﻗﺎﻣﻪ ،ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ در ھﺮ رﮐﻌﺖ،
ﯾﮏ رﮐﻮع و دو ﺳﺠﺪه ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و ﻗﺮاﺋﺖ را در ھﺮ دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺧﻮرﺷﯿﺪﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ،ﻃﻮﻻﻧﯽ
ﮔﺮداﻧﺪ؛ و ﭼﻮن اﻣﺎم از ﻧﻤﺎز ﻓﺎرغ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺗﺎ آن ﮔﺎه ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ آﺷﮑﺎر ﮔﺮدد ،ﻣﺸﻐﻮل
دﻋﺎ ﻧﻤﻮدن ﺑﺎﺷﺪ.
س :ﻗﺮاﺋﺖ در ﻧﻤﺎز ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ،ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﺎ ﺻﺪای
آھﺴﺘﻪ؟
ج :در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،در ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻤﺎء و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻓﻘﮫﯽ اﺣﻨﺎف ،اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ وﺟﻮد
دارد؛ اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﺎز ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
ﺻﺪای آھﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ آﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
س :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺎﻣﺖ ﻧﻤﺎز ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﺑﮕﯿﺮد؟
ج :ھﺮ اﻣﺎم و ﭘﯿﺸﻨﻤﺎزی ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ را ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،اﻣﺎﻣﺖ ﻧﻤﺎز ﺧﻮرﺷﯿﺪ
ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﺑﮕﯿﺮد.
س :اﮔﺮ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺎﻣﺖ ﻧﻤﺎز
ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﺑﮕﯿﺮد؟

 -١ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺎز و ﺗﮑﺒﯿﺮ ﺗﺸﺮﯾﻖ ،ﻓﺎﺻﻠﻪای وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﮑﺒﯿﺮ ﮔﺮدد .و اﮔﺮ ﻓﺮد
ﻧﻤﺎزﮔﺰار از ﻣﺴﺠﺪ ﺧﺎرج ﺷﺪ ،ﯾﺎ از روی ﻋﻤﺪ ﯾﺎ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﺪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﯽ
وﺿﻮ ﺳﺎﺧﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرتھﺎ ﺗﮑﺒﯿﺮ ﺗﺸﺮﯾﻖ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﺷﻮد .و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮد ﻧﻤﺎزﮔﺰار در ﻓﺎﺻﻠﻪی
ﻧﻤﺎز و ﮔﻔﺘﻦ ﺗﮑﺒﯿﺮ ﺗﺸﺮﯾﻖ ،از ﺟﮫﺖ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت دو رواﯾﺖ ]ﺑﺮ ﮔﻔﺘﻦ ﺗﮑﺒﯿﺮ ﯾﺎ
ﺳﺎﻗﻂ ﺷﺪن آن[ وﺟﻮد دارد .و اﮔﺮ ﭘﺲ از ﺳﻼم ﻧﻤﺎز ،از روی ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺑﯽ وﺿﻮ ﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﻗﻮل ﺻﺤﯿﺢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﮑﺒﯿﺮ ﺗﺸﺮﯾﻖ را ﺑﮕﻮﯾﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻣﺴﺠﺪ ﺑﯿﺮون ﻧﺸﻮد) .در
اﻟﻤﺨﺘﺎر .(۵۶۲/۱
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ج :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎز
ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ را ﺑﮕﺰارﻧﺪ.
س :آﯾﺎ در ﻧﻤﺎز ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ،ﺧﻄﺒﻪ وﺟﻮد دارد؟
ج :در ﻧﻤﺎز ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ،ﺧﻄﺒﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ُ
س :ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم »ﺧﺴﻮف« )ﻣﺎه ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ( ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ؟
ج] :اﻗﺎﻣﻪی ﺟﻤﺎﻋﺖ در ﻧﻤﺎز ﻣﺎه ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ُ -ﺧﺴﻮف ّ -
ﺳﻨﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ[ ﻣﺮدم در
آن ﺗﻨﮫﺎ ،ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺪون ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﺎه ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ.
س :در ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ و ﻣﺎه ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ،آﯾﺎ اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎری دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﺰ ﮔﺰاردن
ﻧﻤﺎز ،وﺟﻮد دارد؟
ّ
ج :ﻋﺎﯾﺸﻪل ﮔﻮﯾﺪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ان الﺸﻤﺲ واﻟﻘﻤﺮ آﻳﺘﺎن ﻣﻦ آﻳﺎت
ّ
ّ
ﺗﺼﺪﻗﻮا« ١؛
اﷲ ﻻ�ﺴﻔﺎن ﻟـﻤﻮت اﺣﺪ وﻻ ﺤﻟﻴﺎﺗﻪ ،ﻓﺎذا رأﻳﺘﻢ ذلﻚ ﻓﺎدﻋﻮا اﷲ وﺻﻠﻮا و
»ﺑﯽﮔﻤﺎن ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻣﺎه ،دو ﻧﺸﺎﻧﻪ از ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ھﺴﺘﻨﺪ؛ و ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ آن دو ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺮگ ﯾﺎ ﺣﯿﺎت ھﯿﭻ ﮐﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﭘﺲ ھﺮ ﮔﺎه ﮔﺮﻓﺘﻦ آنھﺎ را دﯾﺪﯾﺪ ،دﻋﺎ
ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺻﺪﻗﻪ ﺑﺪھﯿﺪ«.
و اﺳﻤﺎءل ﮔﻮﯾﺪ» :ﻟﻘﺪ امﺮ اﻨﻟﻲﺒ ج ﺑﺎﻟﻌﺘﺎﻗﺔ ﻲﻓ ﻛﺴﻮف الﺸﻤﺲ« ٢؛ »ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ
ھﻨﮕﺎم ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ،ﺑﻪ آزاد ﮐﺮدن ﺑﺮده دﺳﺘﻮر دادﻧﺪ«.
ﻧﻤﺎز اﺳﺘﺴﻘﺎء )ﻃﻠﺐ ﺑﺎران(

س :ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﮫﻮم »اﺳﺘﺴﻘﺎء« ﭼﯿﺴﺖ؟

ج» :اﺳﺘﺴﻘﺎء« ،ﯾﻌﻨﯽ ﻃﻠﺐ ﮐﺮدن ﺑﻨﺪﮔﺎن ،ﺑﺎران را از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در ھﻨﮕﺎم

ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ و ﻗﺤﻄﯽ] .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ :اﺳﺘﺴﻘﺎء ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻃﻠﺐ و درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎرﯾﺪن
ﺑﺎران ﺑﺮای اﯾﺠﺎد آﺑﺎداﻧﯽ و رﻓﺎه و وﻓﻮر ﻧﻌﻤﺖ از ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﻧﻤﺎز و ذﮐﺮ و دﻋﺎ و
اﺳﺘﻐﻔﺎر در ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ اﺳﺖ[.
س :در ﻧﻤﺎز »اﺳﺘﺴﻘﺎء« )ﻃﻠﺐ ﺑﺎران( ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ؟

 -١ﺑﺨﺎری؛ ﺑﺎب »اﻟﺼﺪﻗﺔ ﻓﯽ اﻟﮑﺴﻮف«.
 -٢ﺑﺨﺎری ،ﺑﺎب »ﻣﻦ ّ
اﺣﺐ اﻟﻌﺘﺎﻗﺔ ﻓﯽ ﮐﺴﻮف اﻟﺸﻤﺲ«.

ﮐﺘﺎب ﻧﻤﺎز

١٢٥

ج :ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز »اﺳﺘﺴﻘﺎء« ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ و واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ؛ از اﯾﻦ رو اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺮدم
ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ،ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ دﻋﺎ و اﺳﺘﻐﻔﺎر ﺑﺴﻨﺪه ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎز ھﻢ درﺳﺖ اﺳﺖ؛ و ﺛﺎﺑﺖ
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج در ﺑﺮﺧﯽ اوﻗﺎت ﻧﻤﺎز »اﺳﺘﺴﻘﺎء« را ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ ،و در
ﺑﺮﺧﯽ اوﻗﺎت ﻧﯿﺰ در روزھﺎی ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﻻی ﻣﻨﺒﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮای ﺑﺎرﯾﺪن ﺑﺎران ﻓﻘﻂ دﻋﺎ
ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻧﻤﺎز ﻧﺨﻮاﻧﺪهاﻧﺪ؛ و ھﺮ دو ﮐﺎر از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﻼم ج ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ.
س :در ﮐﺘﺎبھﺎی ﻓﻘﮫﯽ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه ﮐﻪ اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :در
ّ
اﺳﺘﺴﻘﺎء ،ﻧﻤﺎز
ﺳﻨﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد«؛ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  ، /ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﮫﻮﻣﯽ

دارد؟
ج :اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺳﺘﺴﻘﺎء ،ﮔﺰاردن ﻧﻤﺎزی
ّ
ﻣﺸﺨﺺ وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ و در اﺳﺘﺴﻘﺎء ،ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ﻧﯿﺰ ّ
ﺳﻨﺖ ﻣﺆﮐﺪه  ١ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛
ﻣﻌﯿﻦ و
و اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻧﻤﺎز ،اﺳﺘﺴﻘﺎء درﺳﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ ]ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ دﻋﺎ و
اﺳﺘﻐﻔﺎر ﻧﯿﺰ اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮد؛ وﻟﯽ اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :اﻣﺎم ﺑﻪ ﻣﺮدم
دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﮕﺰارد ،و در آن ﻗﺮاﺋﺖ را ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ و دو ﺧﻄﺒﻪ ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ،اﯾﺮاد
ﻧﻤﺎﯾﺪ[.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻣﺎم ﺑﺨﻮاھﺪ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻧﻤﺎز »اﺳﺘﺴﻘﺎء« ﺑﺨﻮاﻧﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﺪ؟
ج :ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻧﻤﺎز اﺳﺘﺴﻘﺎء ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم و ﭘﯿﺸﻨﻤﺎز ،ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﻪ
ّ
ﺳﻮی ﻓﻀﺎی ﺑﺎز و ﺻﺤﺮای ﮐﻨﺎر ﺷﮫﺮ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎدهاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺬﻟﻞ و ﺧﺎﮐﺴﺎری و
ﻓﺮوﺗﻨﺎﻧﻪ و ﺧﺎﺷﻌﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ،و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺮھﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ
اﻓﮑﻨﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻤﺎز اﺳﺘﺴﻘﺎء ﺑﯿﺮون آﯾﻨﺪ؛ اﻣﺎم ھﻤﺮاه ﻧﻤﺎز ﮔﺰاران ،دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز را
 -١ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »ھﺪاﯾﻪ« ﮔﻮﯾﺪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ج در ﺑﺮﺧﯽ اوﻗﺎت ،ﻧﻤﺎز اﺳﺘﺴﻘﺎء را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و در ﺑﺮﺧﯽ
اوﻗﺎت ﻧﯿﺰ آن را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؛ از اﯾﻦ رو ﻧﻤﺎز اﺳﺘﺴﻘﺎءّ ،
ﺳﻨﺖ ]ﻣﺆﮐﺪه[ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻋﻼﻣﻪ ﺷﺎﻣﯽ در ﮐﺘﺎب »رد اﻟﻤﺤﺘﺎر« ﮔﻮﯾﺪّ :
ﺳﻨﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪان ﻣﻮاﻇﺒﺖ و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺷﻮد؛ و
اﻧﺠﺎم و ﺗﺮک ﮐﺎری ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﺳﺘﺤﺒﺎب آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺟﻮد اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان اﺳﺘﺴﻘﺎء را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﻧﻔﯽ ﮐﺮد؛ و ﻻزم
اﺳﺖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ درﺑﺎرهی ﻧﻤﺎز اﺳﺘﺴﻘﺎء ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻧﻔﯽ » ّ
ﺑﻮدن
ﺳﻨﺖ ﻣﺆﮐﺪه«
ِ
ﻧﻤﺎز اﺳﺘﺴﻘﺎء ﺣﻤﻞ ﺷﻮد ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻖ ّ
ﺳﻨﺖ ﺑﻮدن آن] .ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻤﺎز اﺳﺘﺴﻘﺎء در ﻧﺰد اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ،
ّ
ﺳﻨﺖ ﻣﺆﮐﺪه ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ[.

١٢٦

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری

ﺑﮕﺰارد و در آن ﻗﺮاﺋﺖ را ﻧﯿﺰ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،و ﭘﺲ از ﻓﺎرغ ﺷﺪن از ﻧﻤﺎز ،رو ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺮدم،
دو ﺧﻄﺒﻪ اﯾﺮاد ﻧﻤﺎﯾﺪ و در اﺛﻨﺎی ﺧﻄﺒﻪ ،ردای ﺧﻮﯾﺶ را زﯾﺮ و رو ﮐﻨﺪ و ﻃﺮف ﺑﺎﻻی
ردای ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎورد و ﭘﺎﯾﯿﻦ آن را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﮑﺸﺪ ،و ﻃﺮف راﺳﺖ
رداﯾﺶ را ﺑﻪ ﻃﺮف ﭼﭗ آن ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﺪ؛ وﻟﯽ ﻣﺮدم رداھﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﭽﺮﺧﺎﻧﻨﺪ؛ ﭘﺲ از
اﯾﺮاد ﺧﻄﺒﻪ ،رو ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﻧﻤﻮده و ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ را ﺑﻪ دﻋﺎ ﺑﭙﺮدازد؛ و ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ رو ﺑﻪ ﺳﻮی ﻗﺒﻠﻪ
ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ و ﺑﻪ دﻋﺎ و اﺳﺘﻐﻔﺎر و ﺗﻮﺑﻪ و ِاﻧﺎﺑﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮﻧﺪ؛ و ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻤﺎز
اﺳﺘﺴﻘﺎء ،ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺧﻮد اﻓﺮاد ﺿﻌﯿﻒ و ﻧﺎﺗﻮان ،ﭘﯿﺮﻣﺮدان ،ﭘﯿﺮزﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن را ﻧﯿﺰ
ﺑﯿﺮون آورﻧﺪ؛ ]زﯾﺮا ﺣﻀﻮر اﯾﻦ اﻓﺮاد ،زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ و وﻓﻮر ﻧﻌﻤﺖ و
ﺑﺮﮐﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﺮدد[.
س :آﯾﺎ در ﻧﻤﺎز اﺳﺘﺴﻘﺎء ،ﻋﻼوه از اﯾﻦ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن آنھﺎ ﭘﺮداﺧﺘﯿﺪ ،اﻋﻤﺎل
دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد؟
ج :آری؛ ﻋﻼوه از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ،ﻋﻤﻞ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد؛ و آن اﯾﻦ ﮐﻪ
ﻣﺮدم ﭘﯿﺶ از ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺑﺮای ﻧﻤﺎز اﺳﺘﺴﻘﺎء ،ﺻﺪﻗﻪ ﺑﺪھﻨﺪ.
ﻧﻤﺎز ﺗﺮاوﯾﺢ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن

س :آﯾﺎ در ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ،ﻋﻼوه از ﻧﻤﺎزھﺎی ﻓﺮض و ّ
ﺳﻨ ِﺖ روزاﻧﻪ ،ﻧﻤﺎز دﯾﮕﺮی
ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد؟
ً
ً
ج :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻣﻦ ﺻﺎم رمﻀﺎن اﻳﻤﺎﻧﺎ واﺣتﺴﺎﺑﺎ ﻏﻔﺮ ﻪﻟ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ ذﻧﺒﻪ؛
ً
ً
ّ
ﺗﻘﺪم ﻣﻦ ذﻧﺒﻪ« ١؛ »ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از روی اﯾﻤﺎن و
وﻣﻦ ﻗﺎم رمﻀﺎن اﻳﻤﺎﻧﺎ واﺣتﺴﺎﺑﺎ ﻏﻔﺮ ﻪﻟ ﻣﺎ
ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﭘﺎداش اﻟﮫﯽ ،ﻣﺎه رﻣﻀﺎن را روزه ﺑﺎﺷﺪ ،ھﻤﻪی ﮔﻨﺎھﺎن )ﺻﻐﯿﺮهی( ﭘﯿﺸﯿﻨﺶ
ﺑﺨﺸﻮده ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ؛ و ھﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ از روی اﯾﻤﺎن و ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﭘﺎداش اﻟﮫﯽ ،ﺷﺐھﺎی ﻣﺎه
رﻣﻀﺎن را ﺑﺎ ﻧﻤﺎز زﻧﺪه ﺑﺪارد ،ھﻤﻪی ﮔﻨﺎھﺎن )ﺻﻐﯿﺮهی( ﮔﺬﺷﺘﻪاش ﺑﺨﺸﻮده ﺧﻮاھﺪ
ﺷﺪ«.
از اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﺰاردن ﻧﻤﺎز در ﺷﺐھﺎی رﻣﻀﺎن ،اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ
ﻧﻤﺎزھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎهھﺎ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

 -١ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ.

ﮐﺘﺎب ﻧﻤﺎز

١٢٧

س :ﻣﺮدم ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﺐھﺎی ﻣﺎه رﻣﻀﺎن را ﺑﺎ ﻧﻤﺎز زﻧﺪه ﻣﯽدارﻧﺪ؟
ج :اﻣﺎم و ﭘﯿﺸﻨﻤﺎز ،ﭘﺲ از ﮔﺰاردن ﻧﻤﺎز ﻓﺮض ﻋﺸﺎء ،ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﯿﺴﺖ رﮐﻌﺖ
ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ؛ و در ھﺮ دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺳﻼم ﺑﺪھﺪ؛ و اﯾﻦ ﺑﯿﺴﺖ رﮐﻌﺖ را در ﭘﻨﺞ ﺗﺮوﯾﺤﻪ
ﻗﺮار دھﺪ] .و »ﺗﺮوﯾﺤﻪ« :ﺟﻠﺴﻪ و ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺨﺘﺼﺮی ﭘﺲ از ﺧﻮاﻧﺪن ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز در
ﺷﺐھﺎی ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎء اﺳﺖ .و ﭼﻮن ﭘﺲ از ھﺮ ﭼﻨﺪ رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ،اﻧﺪﮐﯽ
اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﻢ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ[.
س :ﻣﻌﻨﺎی »ﭘﻨﺞ ﺗﺮوﯾﺤﻪ« ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻌﺖ ﻧﻤﺎز ،در ﺷﺐھﺎی ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎء» ،ﺗﺮوﯾﺤﻪ«
ج :ﺑﻪ ھﺮ ﭼﮫﺎر رﮐ ِ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؛ از اﯾﻦ رو ﺑﻪ ﺑﯿﺴﺖ رﮐﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎء ﮔﺰارده ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﻤﺎز
»ﺗﺮاوﯾﺢ« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﭘﺲ اﻣﺎم ﭘﺲ از ھﺮ ﺗﺮوﯾﺤﻪ ،اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم َدﻣﯽ ﺑﯿﺎﺳﺎﯾﻨﺪ و
اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ّ
س :آﯾﺎ ﻧﻤﺎز ﺗﺮاوﯾﺢ ﺑﺮای زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ؟
ج :آری؛ ﮔﺰاردن ﺑﯿﺴﺖ رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز در ﺷﺐھﺎی ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎء ،ھﻢ
ﺑﺮای ﻣﺮدان و ھﻢ ﺑﺮای زﻧﺎنّ ،
ﺳﻨﺖ ﻣﺆﮐﺪه اﺳﺖ؛ و ﻣﺮدان ﻧﻤﺎز ﺗﺮاوﯾﺢ را در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎ
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ؛ و ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ﺗﺮاوﯾﺢ ﺑﺮای زﻧﺎن در ﺧﺎﻧﻪھﺎﯾﺸﺎن ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ.
س :ﺑﺮای ﻣﺮدان ،ﮔﺰاردن ﻧﻤﺎز ﺗﺮاوﯾﺢ ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ ،ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ج :ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ﺗﺮاوﯾﺢ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮای ﻣﺮدان ّ
ﺳﻨﺖ ﮐﻔﺎﯾﯽ  ١اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﻃﻮر
ّ
ﮐﻪ اﮔﺮ اھﻞ ﻣﺤﻠﻪ ،ھﻤﮕﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ ،ھﻤﻪی آنھﺎ ﮔﻨﮫﮑﺎر ھﺴﺘﻨﺪ.
س :در ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ،آﯾﺎ ﻧﻤﺎز وﺗﺮ ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮔﺰارده ﻣﯽﺷﻮد؟
ج :آری؛ ﻧﻤﺎز وﺗﺮ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮔﺰارده ﻣﯽﺷﻮد؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ اﻣﺎم و
ﭘﯿﺸﻨﻤﺎز ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﻪ از ﭘﻨﺞ ﺗﺮوﯾﺤﻪ ﻓﺎرغ ﻣﯽﺷﻮد ،ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺮدم ،ﻧﻤﺎز وﺗﺮ را ﺑﺎ
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﮕﺰارد ،و در ھﺮ ﺳﻪ رﮐﻌﺖ وﺗﺮ ،ﻗﺮاﺋﺖ را ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ؛ و اﻣﺎم و ﻣﻘﺘﺪی،
دﻋﺎی ﻗﻨﻮت را ﺑﺎ ﺻﺪای آھﺴﺘﻪ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ.
س :آﯾﺎ در ﻏﯿﺮ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ،ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻤﺎز وﺗﺮ را ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮔﺰارد؟
ج :در ﻏﯿﺮ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻧﻤﺎز وﺗﺮ را ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺧﻮاﻧﺪ.
ّ
 -١ﻣﻌﻨﺎی ّ
ﺳﻨﺖ ﮐﻔﺎﯾﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺮﺧﯽ از اھﻞ ﻣﺤﻠﻪ ،ﻧﻤﺎز ﺗﺮاوﯾﺢ را ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،ﻃﻠﺐ
ّ
آن از ﺑﻘﯿﻪ ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ وﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ اھﻞ ﻣﺤﻠﻪ ھﻤﮕﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻣﯽ
آنھﺎ ﮔﻨﮫﮑﺎر ھﺴﺘﻨﺪ] .ﻣﺘﺮﺟﻢ[.
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری

س :ھﺮ ﮔﺎه ﺷﺮاﺋﻂ ﺑﻐﺮﻧﺞ و ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﮔﺮدد و دﺷﻤﻦ ﯾﻮرش آورد و ﺗﺮس و ﻧﮕﺮاﻧﯽ از
ﺣﻤﻼت دﺷﻤﻦ ّ
ﺷﺪت ﯾﺎﺑﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻣﺎم ﺑﺎ ﻣﺮدم ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﻤﺎز را ﺑﮕﺰارد؟
ج :در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،اﻣﺎم ﻣﺮدم را ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ دﺳﺘﻪای در ﻣﻘﺎﺑﻞ
دﺷﻤﻦ ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ و دﺳﺘﻪی دﯾﮕﺮ در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ اﻣﺎم اﯾﺴﺘﺎده و اﻣﺎم ھﻤﺮاه آنھﺎ ،ﯾﮏ رﮐﻌﺖ
ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺨﻮاﻧﺪ؛ و ﭼﻮن اﻣﺎم ﺳﺮش را از ﺳﺠﺪهی ّ
دوﻣﯿﻦ رﮐﻌﺖ ّاول ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮد ،اﯾﻦ ﮔﺮوه
ِ
ﺑﺮای دﻓﺎع ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪی دﺷﻤﻦ رﻓﺘﻪ و ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ اﻣﺎم ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،و اﻣﺎم ﺑﺎ
آنھﺎ ﯾﮏ رﮐﻌﺖ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ؛ آن ﮔﺎه اﻣﺎم ﺗﺸﮫﺪ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﺳﻼم ﻣﯽدھﺪ؛ وﻟﯽ اﯾﻦ
روه ﺳﻼم ﻧﻤﯽدھﻨﺪ.
ھﺮ ﮔﺎه اﻣﺎم ﺳﻼم داد ،اﯾﻦ ﮔﺮوه دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪی دﺷﻤﻦ رﻓﺘﻪ و ﮔﺮوه اوﻟﯽ ﺑﺮای
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎز ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﯾﮏ رﮐﻌﺖ دﯾﮕﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺪون ﻗﺮاﺋﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ؛
آن ﮔﺎه ّ
ﺗﺸﮫﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﺳﻼم ﻣﯽدھﻨﺪ و ﺑﺮای دﻓﺎع ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪی دﺷﻤﻦ ﻣﯽروﻧﺪ؛
ﺳﭙﺲ ﮔﺮوه ّ
دوم ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﯾﮏ رﮐﻌﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ؛ و
ﭘﺲ از آن ﺗﺸﮫﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﺳﻼم ﻣﯽدھﻨﺪ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻣﺎم ﻣﻘﯿﻢ ﺑﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻧﻤﺎز ﺑﮕﺰارد؟
ج :ھﺮ ﮔﺎه اﻣﺎم ﻣﻘﯿﻢ ﺑﻮد ،دو رﮐﻌﺖ ﺑﺎ ﮔﺮوه ّاول و دو رﮐﻌﺖ ﺑﺎ ﮔﺮوه ّ
دوم ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
س :ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﺰارﻧﺪ؟
ج :در ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب ،دو رﮐﻌﺖ ﺑﺎ ﮔﺮوه اوﻟﯽ و ﯾﮏ رﮐﻌﺖ ﺑﺎ ﮔﺮوه ّ
دوم ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
س :اﮔﺮ ﺗﺮس از دﺷﻤﻦ در ﺟﺒﮫﻪی ﺟﻨﮓ زﯾﺎد ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺪت
درﮔﯿﺮی ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدن اﻓﺮاد ﻧﻈﺎﻣﯽ درﮔﯿﺮ و اﻗﺎﻣﻪی ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد ،در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ؟
ج :ھﺮ ﮔﺎه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ّ
ﺷﺪت درﮔﯿﺮی ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدن اﻓﺮاد ﻧﻈﺎﻣﯽ درﮔﯿﺮ ،و اﻗﺎﻣﻪی ﻧﻤﺎز
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ھﺮ ﯾﮏ از آنھﺎ در ھﺮ ﺣﺎل و ﺷﺮاﯾﻄﯽ ھﺴﺘﻨﺪ -
ﺳﻮاره ﯾﺎ ﭘﯿﺎده ،رو ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﯾﺎ ﭘﺸﺖ ﺑﻪ آن  -ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ و ﺑﺎ اﯾﻤﺎء و اﺷﺎره
ﻧﻤﺎزﺷﺎن را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ.
س :اﮔﺮ ﺗﺮس از دﺷﻤﻦ در ﺟﺒﮫﻪی ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﻃﻮری زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم
ﻧﻤﺎز رو ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﯾﺴﺖ؟

ﮐﺘﺎب ﻧﻤﺎز
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ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ھﺮ ﯾﮏ از اﻓﺮاد ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ھﺮ ﺣﺎل و ﺷﺮاﺋﻄﯽ  -رو ﺑﻪ
ﻗﺒﻠﻪ ﯾﺎ ﭘﺸﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ  -ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎز ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﭘﯿﺎده ﺑﻮدﻧﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎز
ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎز ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻪ در آن رﮐﻮع و ﺳﺠﺪه ﺑﮑﻨﻨﺪ
و در ﻧﻤﺎز راه ﻧﺮوﻧﺪ؛ و اﮔﺮ از رﮐﻮع ﮐﺮدن و ﺳﺠﺪه ﻧﻤﻮدن ﻋﺎﺟﺰ و ﻧﺎﺗﻮان ﺑﻮدﻧﺪ ،در اﯾﻦ
١
ﺻﻮرت ﺑﻪ اﺷﺎره ،رﮐﻮع و ﺳﺠﺪه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
س :اﮔﺮ در اﺛﻨﺎی ﻧﻤﺎز ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ وارد ﺟﻨﮓ و ﭘﯿﮑﺎر ﺷﻮﻧﺪ ،در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﻧﻤﺎزﺷﺎن ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ج :اﮔﺮ اﻓﺮاد ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ،در اﺛﻨﺎی ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﺟﻨﮓ و ﮐﺎرزار ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،ﯾﺎ در اﺛﻨﺎی
ﻧﻤﺎز راه رﻓﺘﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎزﺷﺎن ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮔﺮدد؛ زﯾﺮا ﻣﺮﺗﮑﺐ »ﻋﻤﻞ ﮐﺜﯿﺮ«
ﺷﺪهاﻧﺪ.
س :اﮔﺮ دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﯾﻮرش آورد و ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎز
ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ رﮐﻮع و ﺳﺠﺪه ،ﯾﺎ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﺎﻋﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺑﮕﺰارﻧﺪ ،در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻧﻤﺎز ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪازﻧﺪ؛ زﯾﺮا رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻧﻤﺎز ﺧﻮﯾﺶ را
در ﺟﻨﮓ »اﺣﺰاب« ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺖ ،و ھﺮ ﮔﺎه ﺗﻮان رﮐﻮع و ﺳﺠﺪه ،ﯾﺎ اﺷﺎره را ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ،
ﻗﻀﺎی آن را ﺑﯿﺎورﻧﺪ .٢

 -١اﻓﺮاد ﻧﻈﺎﻣﯽ ﭘﯿﺎده ،ھﺮ ﮔﺎه ﺗﻮان رﮐﻮع و ﺳﺠﺪه را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ) .ﻓﺘﺎوی
اﻟﮫﻨﺪﯾﺔ(۱۵۶/۱ ،
 -٢اﻣﺎم ﺑﺨﺎری در رواﯾﺘﯽ ]ﮐﻪ آن را اﻧﺪﮐﯽ ﭘﯿﺶ از »ﮐﺘﺎب اذان« آورده[ ،از ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪس
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎبس در روز ﺟﻨﮓ اﺣﺰاب ،ﭘﺲ از ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ّ
ﮐﻔﺎر ﻗﺮﯾﺶ را دﺷﻨﺎم ﻣﯽداد ﺑﻪ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ج آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای ﻓﺮﺳﺘﺎدهی ﺧﺪا ! ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻏﺮوب ﮐﻨﺪ ﺣﺎل آن ﮐﻪ ھﻨﻮز ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﺨﻮاﻧﺪهام .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا ! ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ھﻨﻮز ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ را ﻧﺨﻮاﻧﺪهام «.راوی ﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺲ ﻣﺎ از ﺟﺎی ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﯿﻢ و
ھﻤﺮاه ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ج در ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺑﻄﺤﺎن وﺿﻮ ﮐﺮدﯾﻢ؛ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻏﺮوب
ﮐﺮد ،ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ را ﺧﻮاﻧﺪ و ﭘﺲ از آن ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب را ﮔﺰارد.
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س :ﺧﺪای ﻋﺰوﺟﻞ در ﻧﻤﺎزھﺎ ،ﮐﻌﺒﻪ  -ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﺤﺮا م  -را ﻗﺒﻠﻪی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﺟﮫﺖ آن رو ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺣﺎل ﺳﺆال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺴﯽ در داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪی ﮐﻌﺒﻪ ﻧﻤﺎز ﮔﺰارد ،آﯾﺎ ﻧﻤﺎزش ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؟
ج :آری؛ ﮔﺰاردن ﻧﻤﺎزھﺎی ﻓﺮض و ﻧﻔﻞ در داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪی ﮐﻌﺒﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ.
س :اﮔﺮ اﻣﺎم و ﭘﯿﺸﻨﻤﺎز در داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪی ﮐﻌﺒﻪ ﻧﻤﺎز ﮔﺰارد؛ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻘﺘﺪیھﺎ ،ﭘﺸﺖ ﺧﻮﯾﺶ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺸﺖ اﻣﺎم ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪ ،آﯾﺎ در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ،ﻧﻤﺎز وی درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ج :آری؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎز وی ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
س :اﮔﺮ اﻣﺎم در داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪی ﮐﻌﺒﻪ ﻧﻤﺎز ﮔﺰارد ،و ﺻﻮرت ﻣﻘﺘﺪی ﺑﺎ ﺻﻮرت اﻣﺎم ﺑﺮاﺑﺮ
ﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﻧﻤﺎزش درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻧﻤﺎزش ﺑﺎ ﮐﺮاھﯿﺖ درﺳﺖ اﺳﺖ.
س :اﮔﺮ اﻣﺎم در داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪی ﮐﻌﺒﻪ ﻧﻤﺎز ﮔﺰارد ،و ﭘﺸﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻘﺘﺪیھﺎ ﺑﺎ ﺻﻮرت
اﻣﺎم ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﻧﻤﺎزش ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎز وی درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا ﺟﻠﻮﺗﺮ از اﻣﺎم ﺧﻮﯾﺶ اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ.
س :اﮔﺮ اﻣﺎم در ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪی ﮐﻌﺒﻪ و در ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ﻧﻤﺎز ﮔﺰارد و ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ در
اﻃﺮاف ﺧﺎﻧﻪی ﮐﻌﺒﻪ ﺣﻠﻘﻪ زدﻧﺪ و ﺑﻪ اﻣﺎم اﻗﺘﺪا ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎز ﻣﺮدم
درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎز ﺗﻤﺎﻣﯽ آنھﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ.
ّ
س :آﯾﺎ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﺎﻻ ،ﻋﺎم و ﮐﻠﯽ اﺳﺖ ،ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻘﺘﺪیھﺎ از آن اﺳﺘﺜﻨﺎء
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟
ج :اﻓﺮادی از ﺣﮑﻢ ﺑﺎﻻ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎز ،در ھﻤﺎن ﺟﮫﺘﯽ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪی ﮐﻌﺒﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺎم ﻧﯿﺰ در ھﻤﺎن ﺟﮫﺖ اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﭼﻮن ﮐﻪ ﺟﻠﻮﺗﺮ از اﻣﺎم ﺧﻮﯾﺶ اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ ،اﻗﺘﺪای آنھﺎ ﺑﻪ اﻣﺎم درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ وﻟﯽ اﮔﺮ
ﻓﺮدی ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎز در ﺟﮫﺘﯽ ﻏﯿﺮ از ﺟﮫﺖ اﻣﺎم ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﮐﻌﺒﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﻧﻤﺎزش ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.

ﮐﺘﺎب ﻧﻤﺎز
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س :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺮ ﺑﺎم ﺧﺎﻧﻪی ﮐﻌﺒﻪ ﻧﻤﺎز ﮔﺰارد ،آﯾﺎ ﻧﻤﺎزش ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎز وی درﺳﺖ اﺳﺖ؛ وﻟﯽ ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ﻋﺪم ﺗﻌﻈﯿﻢ و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ
ﺧﺎﻧﻪی ﮐﻌﺒﻪ ،اﯾﻦ ﮐﺎرش ﻣﮑﺮوه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﺣﮑﺎم ﻣﯿﺖ

س :ھﺮ ﮔﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ را در ﺣﺎﻟﺖ اﺣﺘﻀﺎر و ﻟﺤﻈﺎت ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻋﻤﺮش
ﺑﺒﯿﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﺪ؟
ج :ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ اﺣﺘﻀﺎر و ﻟﺤﻈﺎت ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮش رﺳﯿﺪه و ﺑﺮ او ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی
ﻣﺮگ آﺷﮑﺎر ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ؛ روی او ﺑﻪ ﺳﻮی ﻗﺒﻠﻪ ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺷﻮد و ﺑﺮ ﭘﮫﻠﻮی راﺳﺖ
ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار داده ﺷﻮد؛ و ﺑﺮ وی ﺷﮫﺎدﺗﯿﻦ ﺗﻠﻘﯿﻦ ﮔﺮدد] .و ﺻﻮرت ﺗﻠﻘﯿﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﮫﺎدﺗﯿﻦ در ﻧﺰد وی ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ آن را ﺑﺸﻨﻮد ،وﻟﯿﮑﻦ ﺑﺮای او ﮔﻔﺘﻪ
ﻧﺸﻮد» :ﺑﮕﻮ و ﺑﺨﻮان«؛ ﺗﺎ »ﻧﻪ« ﻧﮕﻮﯾﺪ .و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﻤﺎن ﺑﺪ در ﺣﻖ وی ﻧﺮود[.
ﺷﺨﺺ در ﺣﺎل اﺣﺘﻀﺎر ،وﻓﺎت ﮐﺮد ،دھﺎن و ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ را ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ؛ ]اﯾﻦ ﻃﻮر
و ﭼﻮن
ِ
ﮐﻪ ﻣﺤﺎﺳﻦ وی ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﻪی ﻋﺮﯾﻀﯽ از ﺑﺎﻻی ﺳﺮ آن ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد و ﭘﻠﮏھﺎی او ﺑﻪ
ھﻢ ﻓﺮو آورده ﺷﻮد[.
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﻤﯽ را دارﻧﺪ.
ﻏﺴﻞ دادن ﻣﯿﺖ

ﺑﺰرﮔﺴﺎل[ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﻓﻮت ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻏﺴﻞ داده ﺷﻮد؟
س :ھﺮ ﮔﺎه ]ﮐﻮدک ﯾﺎ
ِ
ج :ﻣﺮده ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﻏﺴﻞ داده ﻣﯽﺷﻮد :ﺑﺪن ﻣﯿﺖ ﺑﺮ ﯾﮏ ﺗﺨﺘﻪی ﺑﺨﻮر داده ﺷﺪه
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺎق  ١ﺧﻮﺷﺒﻮ ﮐﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﮫﺎده ﺷﻮد؛ و ﻋﻮرت وی از ﻧﺎف ﺗﺎ زاﻧﻮی او
 -١ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »در اﻟﻤﺨﺘﺎر« ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﯿﺖ ﺳﻪ ﺑﺎر ﺧﻮﺷﺒﻮ ﻣﯽﺷﻮد؛ در اﺛﻨﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﯿﺖ ﺑﺮ
ﺗﺨﺖ )ﺑﺮای ﻏﺴﻞ( ،ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻨﮫﺎ ھﻔﺖ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻃﺎق در ﺗﺨﺖ وی ﺧﻮﺷﺒﻮﯾﯽ اﺳﺘﻌﻤﺎل
ﻣﯽﺷﻮد ،و در وﻗﺖ ﮐﻔﻦ ﮐﺮدن و در ھﻨﮕﺎم وﻓﺎت و ﺧﺎرج ﺷﺪن روح.
ﻋﻼﻣﻪ ﺷﺎﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻮاد ﺧﻮﺷﺒﻮﯾﯽ را ﯾﮏ ﺑﺎر ،ﯾﺎ ﺳﻪ ﺑﺎر ،ﯾﺎ ﭘﻨﺞ ﺑﺎر و ﯾﺎ ھﻔﺖ ﺑﺎر ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺗﺨﺖ
ﻣﯿﺖ ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﻨﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ھﻔﺖ ﺑﺎر ﻣﻮاد ﺧﻮﺷﺒﻮﯾﯽ را ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺗﺨﺖ ﻣﯿﺖ دور ﻧﺪھﻨﺪ .در
ﮐﺘﺎبھﺎی »اﻟﻔﺘﺢ اﻟﻘﺪﯾﺮ«» ،اﻟﮑﺎﻓﯽ« و »اﻟﻨﮫﺎﯾﺔ« ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .و در ﮐﺘﺎب
»اﻟﺘﺒﯿﯿﻦ« ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۵ﺑﺎر ﺧﻮﺷﺒﻮﯾﯽ را ﺑﻪ دور ﺗﺨﺖ ﻣﺮده ﻧﭽﺮﺧﺎﻧﻨﺪ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »اﻟﻔﺘﺢ اﻟﻘﺪﯾﺮ« ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺮاد از » ۳ﺑﺎر« اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺖ ﺳﻪ ﺑﺎر ﺧﻮﺷﺒﻮ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﯾﮏ
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ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﻪ ای ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه ﮔﺮدد؛ ﺳﭙﺲ ﺟﺎﻣﻪ اش از ﺗﻨﺶ ﺑﯿﺮون آورده ﺷﻮد و وﺿﻮ داده
ﺷﻮد ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز وﺿﻮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ او را ﻣﻀﻤﻀﻪ ]ﺷﺴﺘﻦ
دھﺎن[ و اﺳﺘﻨﺸﺎق ]ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﺑﯿﻨﯽ[ داد؛]ﺑﻠﮑﻪ دھﺎن و ﺑﯿﻨﯽ او را ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﻪی ﺧﯿﺲ
ﺷﺪه ﺑﻪ آب ،ﻣﺴﺢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ[؛ و ﺳﺮ و ﻣﺤﺎﺳﻦ وی را ﺑﺎ ﺧﻄﻤﯽ )ﮔﻞ ﺧﻮﺷﺒﻮ و ﻣﻌﻄﺮ
ِﺧﻄﻤﯽ( ﺑﺸﻮﯾﻨﺪ؛ آن ﮔﺎه ﺑﺮ ﭘﮫﻠﻮی ﭼﭗ ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮاﺑﺎﻧﯿﺪه ﺷﻮد و ﺑﺮ وی آب رﯾﺨﺘﺎﻧﺪه
ﺷﻮد ﺗﺎ آن ﮐﻪ آب ﺑﻪ زﯾﺮ وﺟﻮد وی ﺑﺮﺳﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﺑﺮ ﭘﮫﻠﻮی راﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪه ﺷﻮد
و ﺑﺮ وی آب رﯾﺨﺘﺎﻧﺪه ﺷﻮد ﺗﺎ آن ﮐﻪ آب ﺑﻪ زﯾﺮ وﺟﻮد وی ﺑﺮﺳﺪ،آن ﮔﺎه ﻧﺸﺎﻧﺪه ﺷﻮد در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺷﺴﺘﺸﻮ دھﻨﺪه ﺗﮑﯿﻪ داده ﺷﺪه اﺳﺖ؛و ﺷﺨﺺ ﺷﺴﺘﺸﻮ دھﻨﺪه،
ﺷﮑﻢ ﻣﯿﺖ را ﺑﻪ آراﻣﯽ ﻣﺴﺢ ﮐﻨﺪ ،و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ﭘﺲ ﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﯿﺖ ﺑﯿﺮون ﻣﯽ آﯾﺪ ﺷﺴﺘﻪ
ﺷﻮد و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻏﺴﻞ ﻣﯿﺖ ﺗﮑﺮار ﻧﺸﻮد.
١
ﺳﭙﺲ ﻣﯿﺖ را ﺑﺮ ﭘﮫﻠﻮی ﭼﭙﺶ ﻗﺮار دھﻨﺪ و ﺑﺸﻮﯾﻨﺪ ؛ و ﺑﺮ ﻣﯿﺖ آﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻓﻮر
آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ ،و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺳﻪ ﺑﺎر ﺷﺴﺘﻦ ﻣﯿﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ.

ﺑﺎر در ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺎرج ﺷﺪن روح از ﻣﯿﺖ ﺗﺎ ﺑﻮی زﺷﺖ دور ﮔﺮدد؛ در اﺛﻨﺎی ﻏﺴﻞ ﻣﯿﺖ و در وﻗﺖ ﮐﻔﻦ
ﮐﺮدن او(۵۷۴/۱) ...
ّ
 -١و اﯾﻦ ﻏﺴﻞ ﺳﻮم ﺑﺮای آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﻨﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻮد؛ در ﮐﺘﺎب »در اﻟﻤﺨﺘﺎر« ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ :در
ھﺮ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺖ را ﻣﯽﺧﻮاﺑﺎﻧﻨﺪ ،ﺳﻪ ﺑﺎر ﺑﺮ روی او آب ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ.
اﻣﺎم ﻗﺪوری ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »ھﺪاﯾﻪ« ،و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »ﮐﻨﺰ« ،ﺷﺴﺘﻦ ﺑﺎر ﺳﻮم را ذﮐﺮ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »اﻟﺒﺤﺮ« ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »ﮐﻨﺰ« آن را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده و ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ» :ﺷﺴﺘﻦ ﺑﺎر ﺳﻮم وﺟﻮد
ّ
دارد«؛ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺳﺮ و رﯾﺶ ﻣﯿﺖ را ﺑﺎ ِﺧﻄﻤﯽ ﺑﺸﻮﯾﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﺳﻨﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﯿﺶ از ﺷﺴﺘﻦ ﺑﺎر اول ،ﺳﺮ و رﯾﺶ او را ﺑﺸﻮﯾﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺨﻦ وی ،ﺳﺨﻨﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ درﺑﺎرهی ﺑﯿﺎن
ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آب اﺳﺖ.
ّ
و ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺑﺤﺚ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ روش ﺳﻨﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﮔﺎه وﺿﻮی ﻣﯿﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ ،ﺳﺮ و
ﻣﺤﺎﺳﻦ وی را ﺑﺪون ﺷﺎﻧﻪ زدن ،ﺑﺎ ﺧﻄﻤﯽ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﻮد؛ آن ﮔﺎه وی را ﺑﻪ ﭘﮫﻠﻮی ﭼﭗ ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪه و او
را ﺑﺸﻮﯾﻨﺪ  -ﺷﺴﺘﻦ ﺑﺎر اول  -؛ ﭘﺲ از آن وی را ﺑﺮ ﭘﮫﻠﻮی راﺳﺖ ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪه و او را ﺑﺸﻮﯾﻨﺪ -
ﺷﺴﺘﻦ ﺑﺎر ّ
دوم  -؛ آن ﮔﺎه ﻣﺮده را ﺑﻨﺸﺎﻧﻨﺪ و ﺷﺨﺺ ﺷﺴﺘﺸﻮ دھﻨﺪه دﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ ﺷﮑﻤﺶ
ﺑﮑﺸﺪ؛ ﭘﺲ از آن او را ﺑﺮ ﭘﮫﻠﻮی ﭼﭗ ﺑﺨﻮاﺑﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺮ روﯾﺶ آب ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ  -ﺷﺴﺘﻦ ﺑﺎر ﺳ ّﻮم. -
اﺑﻦ ھﻤﺎم ﻧﯿﺰ در ﮐﺘﺎب »ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﯾﺮ« ﻏﺴﻞ ﻣﯿﺖ را ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮐﺘﺎب »ﻓﺘﺢ
اﻟﻘﺪﯾﺮ«؛ ﺑﺎب »اﻟﺠﻨﺎﺋﺰ«؛ ﻓﺼﻞ »ﻏﺴﻞ« ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.

ﮐﺘﺎب ﻧﻤﺎز

١٣٣

س :آﯾﺎ ﺑﺮای ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﻣﯿﺖ ،ﻋﻼوه از آب ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد؟
ُ
ج :آری؛ آب ﺑﺎ »ﺳﺪر«  ١ﯾﺎ »اﺷﻨﺎن« )ﻏﺎﺳﻮل( ﮔﺮم ﮐﺮده ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮ ﻣﯿﺖ رﯾﺨﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد .و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﺻﺎﺑﻮن ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎز ھﻢ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﻣﯿﺖ ،اﯾﻦ ﻣﻮاد وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ ﭼﻪ
ﭼﯿﺰی ﻣﯿﺖ را ﺑﺸﻮﯾﻨﺪ؟
ُ
آب
ﺑﺎ
را
ﺖ
ﯿ
ﻣ
ﺻﻮرت
ﻦ
ﯾ
ا
در
ﻧﺪاﺷﺖ،
وﺟﻮد
ﺻﺎﺑﻮن
و
ﺎﻓﻮر
ﮐ
ﺎ
ﯾ
ﺷﻨﺎن،
ا
ج :اﮔﺮ ﺳﺪر ،ﯾﺎ
ِ
ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺸﻮﯾﻨﺪ.
اﺣﮑﺎم ﺗﮑﻔﯿﻦ ﻣﯿﺖ

س :ﺗﻌﺪاد ﮐﻔﻦ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ؛ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﮑﻔﯿﻦ ﻣﺮد و زن را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﯿﺪ؟
ج :ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺑﻪ ﻗﺮار ذﯾﻞ اﺳﺖ:
 -۱ﮐﻔﻦ ﻣﺮد ﺑﺮ ﺳﻪ ﻧﻮع اﺳﺖ :اﻟﻒ( ﮐﻔﻦ ّ
ﺳﻨﺖ .ب( ﮐﻔﻦ ﮐﻔﺎﯾﺖ .ج( ﮐﻔﻦ ﺿﺮورت.
ّ
ﺳﻨﺖ« ﺑﺮای ﻣﺮد ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از» :ازار« )از ﺳﺮ ﺗﺎ ﻗﺪم را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ(؛ »ﭘﯿﺮاھﻦ«
»ﮐﻔﻦ
ّ
)ﮐﻪ ﺑﺪون آﺳﺘﯿﻦ ﺑﻮده و از ﮔﺮدن ﺗﺎ ﭘﺎ را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ(؛ و »ﻟﻔﺎﻓﻪ« )ﭼﺎدری ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺪن را
ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ(.
و »ﮐﻔﻦ ﮐﻔﺎﯾﺖ« ﺑﺮای ﻣﺮد« :ازار« اﺳﺖ و »ﻟﻔﺎﻓﻪ«) .و ﮐﻤﺘﺮ از اﯾﻦ ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ( .و
»ﮐﻔﻦ ﺿﺮورت« ﺑﺮای ﻣﺮد :آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺿﺮورت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ) ،ﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ
اﻧﺪازهی ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﻋﻮرت ﺑﺎﺷﺪ(.
و ﺑﺪون ﻋﺬر ،ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮای ﮐﻔﻦ ﻣﺮد ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻪ ،اﮐﺘﻔﺎ و ﺑﺴﻨﺪه ﺷﻮد.
» -۲ازار« ،از ﺳﺮ ﺗﺎ ﻗﺪم ﻣﺮد را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ؛ »ﻟﻔﺎﻓﻪ« ﻧﯿﺰ از ﺳﺮ ﺗﺎ ﻗﺪم را در ﺑﺮ
ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ و »ﭘﯿﺮاھﻦ« ﮐﻪ ﺑﺪون ﺟﯿﺐ و داﻣﻦ و آﺳﺘﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ؛ از ﮔﺮدن ﺗﺎ ﭘﺎ را
ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ.
 -۳ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﮑﻔﯿﻦ ﻣﺮد ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا در ﮐﻔﻦھﺎی ﻣﯿﺖ ،ﻣﻮاد

 -١اﺑﻦ ھﻤﺎم در ﮐﺘﺎب »ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﯾﺮ« ﮔﻮﯾﺪ :از ﻇﺎھﺮ ﻋﺒﺎرات ﮐﺘﺎب »ھﺪاﯾﻪ« ﭼﻨﯿﻦ داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ در دو ﺑﺎر اول ﻏﺴﻞ ،ﻣﯿﺖ ﺑﺎ ِﺳﺪر ﺷﺴﺘﻪ ﺷﻮد .اﺑﻮداود ﺑﺎ ﺳﻨﺪی ﺻﺤﯿﺢ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ُ
ﺳﯿﺮﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ وی ﻏﺴﻞ ﻣﯿﺖ را از ا ّم ﻋﻄﯿﻪ ﻣﯽآﻣﻮﺧﺖ؛ و از وی آﻣﻮﺧﺖ ﮐﻪ
ﻣﺮده در دو ﺑﺎر اول ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﺪر ﺷﺴﺘﻪ ﺷﻮد و در ﺑﺎر ﺳﻮم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آب و ﮐﺎﻓﻮر ﺗﻤﯿﺰ ﮔﺮدد .و »ﺳﺪر«
ﻧﯿﺰ ھﻤﺎن درﺧﺖ »ﮐﻨﺎر« اﺳﺖ.

١٣٤

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری

ﺧﻮﺷﺒﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺎق ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود؛ آن ﮔﺎه ﻧﺨﺴﺖ »ﻟﻔﺎﻓﻪ« ﻧﮫﺎده ﻣﯽﺷﻮد؛
ﺳﭙﺲ »ازار« ﺑﺎﻻی »ﻟﻔﺎﻓﻪ«؛ ﺳﭙﺲ »ﭘﯿﺮاھﻦ« ﺑﺎﻻی »ازار«؛ آن ﮔﺎه ﭘﺲ از آن
ﮐﻪ ﻣﯿﺖ را ﺧﺸﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮ ﺑﺎﻻی آن ﻣﯽﻧﮫﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮ و ﻣﺤﺎﺳﻦ وی
» َﺣﻨﻮط«  ١ﻗﺮار ﻣﯽدھﻨﺪ و ﺑﺮ ﻣﻮاﺿﻊ ﺳﺠﺪهاش ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ :ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ،ﺑﯿﻨﯽ ،ﮐﻒ
دﺳﺖھﺎ ،زاﻧﻮھﺎ و دو ﻗﺪﻣﺶ» ،ﮐﺎﻓﻮر« ﻣﯽزﻧﻨﺪ.
آن ﮔﺎه ﻧﺨﺴﺖ »ﭘﯿﺮاھﻦ« را ﺑﺮ ﻣﯿﺖ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ ٢؛ ﺳﭙﺲ »ازار« از ﭼﭗ و آن ﮔﺎه از
راﺳﺖ ﺑﺮ وی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﻮد؛ ﺳﭙﺲ »ﻟﻔﺎﻓﻪ« از ﭼﭗ ،آن ﮔﺎه از راﺳﺖ ﺑﺮ وی ﭘﯿﭽﺎﻧﺪه
ﺷﻮد؛ ]و ﮐﻔﻦ ﺑﺮ ھﺮ دو ﻃﺮف آن ﮔﺮه زده ﺷﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎز و ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻧﮕﺮدد[.
 -۴اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﯿﻢ ﺑﺎز ﺷﺪن و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﮐﻔﻦ ﺑﻮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﭼﯿﺰی ،ھﺮ دو
ﻃﺮف آن را ﮔﺮه ﺑﺰﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎز و ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻧﮕﺮدد.
ّ
 -۵و ﮐﻒ زن ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺳﻪ ﻧﻮع اﺳﺖ :اﻟﻒ( ﮐﻔﻦ ﺳﻨﺖ .ب( ﮐﻔﻦ ﮐﻔﺎﯾﺖ .ج( ﮐﻔﻦ
ّ
ﺳﻨﺖ« ﺑﺮای زن ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از» :ﭘﯿﺮاھﻦ«» ،ازار«» ،ﻟﻔﺎﻓﻪ«،
ﺿﺮورت» .ﮐﻔﻦ
»ﺧﻤﺎر« )ﺳﺮﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﻣﻮھﺎی او را ﺑﺎ آن ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ(؛ و »ﺳﯿﻨﻪﺑﻨﺪ« ﮐﻪ از زﯾﺮ
زن ﻣﺮده را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ؛ و »ﮐﻔﻦ ﮐﻔﺎﯾﺖ« ﺑﺮای زن« :ازار«» ،ﻟﻔﺎﻓﻪ«
ﺑﻐﻞ ﺗﺎ زﯾﺮ ﻧﺎف ِ
و »ﺧﻤﺎر« ا ﺳﺖ؛ و »ﮐﻔﻦ ﺿﺮورت« ﺑﺮای زن :آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل
ﺿﺮورت ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد.
و ﺑﺪون ﻋﺬر ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮای ﮐﻔﻦ زن ﺑﻪ دو ﺟﺎﻣﻪ اﮐﺘﻔﺎ ﺷﻮد.
 -۶و ﻋﺮض »ﺳﯿﻨﻪﺑﻨﺪ« ،از ﺳﯿﻨﻪ ﺗﺎ ھﺮ دو ران زن اﺳﺖ.
 -۷و ﻃﻮل »ﺧﻤﺎر« )ﭼﮫﺎر ﻗﺪ و روﭘﻮش( ،ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺳﻪ ذراع اﺳﺖ.
 -۸و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﮑﻔﯿﻦ زن ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ :اﺑﺘﺪا در ﮐﻔﻦھﺎی ﻣﯿﺖ ،ﻣﻮاد
ﺧﻮﺷﺒﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺎق ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود؛ آن ﮔﺎه ﻧﺨﺴﺖ »ﻟﻔﺎﻓﻪ« ھﻤﻮار
ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﺳﭙﺲ »ازار« ﺑﺎﻻی »ﻟﻔﺎﻓﻪ« ھﻤﻮار ﻣﯽﺷﻮد؛ و ﭘﺲ از آن» ،ﭘﯿﺮاھﻦ«
َ » -١ﺣﻨﻮط« ]ﺑﻪ ﻓﺘﺢ ﺣﺎء[ :ﻋﻄﺮی اﺳﺖ ﻣﺮﮐﺐ از ﻣﻮاد ﺧﻮﺷﺒﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ زﻋﻔﺮان و ورس؛ زﯾﺮا
اﺳﺘﻌﻤﺎل زﻋﻔﺮان و ورس ﺑﺮای ﻣﺮدان ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »دراﻟﻤﺨﺘﺎر«(.
 -٢ﻃﺮﯾﻘﻪی آراﺳﺘﻦ »ﻗﻤﯿﺺ« )ﭘﯿﺮاھﻦ( ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﻤﯽ از ﻗﻤﯿﺺ را ﺑﺮ ﺑﺎﻻی ازار ﭘﮫﻦ ﮐﻨﻨﺪ و
ﻧﯿﻤﯽ دﯾﮕﺮ را ﭘﯿﭽﺎﻧﺪه و ﺑﻪ ﻃﺮف ﺳﺮ ﻣﯿﺖ ﺑﮕﺬارﻧﺪ؛ آن ﮔﺎه وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺖ ﺑﺮ ﺑﺎﻻی ازار ﺧﻮاﺑﺎﻧﯿﺪه
ﺷﺪ ،ﺳﺮ وی در ھﻤﺎن ﻗﺴﻤﺖ ﻗﻄﻊ ﺷﺪهی ﻗﻤﯿﺺ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و ﻧﯿﻤﻪی ﺑﺎﻻی ﻗﻤﯿﺺ ﺑﺮ ﺑﺎﻻی
ﻣﺮده ھﻤﻮار ﮔﺮدد.

ﮐﺘﺎب ﻧﻤﺎز

١٣٥

ﺑﺎﻻی »ازار« ھﻤﻮار ﻣﯽﮔﺮدد؛ آن ﮔﺎه »ﭘﯿﺮاھﻦ« ﺑﺮ او ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻮھﺎی
زن را دو دﺳﺘﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدھﻨﺪ و ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪاش ،ﺑﺎﻻی ﭘﯿﺮاھﻦ ﻣﯽﻧﮫﻨﺪ؛ آن ﮔﺎه
»ﺧﻤﺎر« )ﭼﮫﺎر ﻗﺪ و روﭘﻮش( ﺑﺮ ﺳﺮ وی ﻧﮫﺎده ﻣﯽﺷﻮد ١؛ آن ﮔﺎه »ﺳﯿﻨﻪﺑﻨﺪ« را
ﺑﺮ ﺑﺎﻻی ﻗﻤﯿﺺ ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ ٢؛ ﺳﭙﺲ »ازار« از ﭼﭗ ،و آن ﮔﺎه از راﺳﺖ ﺑﺮ وی
ﭘﯿﭽﺎﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد؛ و ﭘﺲ از آن »ﻟﻔﺎﻓﻪ« ﺑﺮ ﻣﯿﺖ دور داده ﻣﯽﺷﻮد؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﺑﯿﻢ ﺑﺎز ﺷﺪن و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﮐﻔﻦ ﺑﻮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﭼﯿﺰی ،ھﺮ دو ﻃﺮف آن را ﮔﺮه
ﺑﺰﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎز و ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻧﺸﻮد.
س :آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻮھﺎی ﻣﯿﺖ را ﺷﺎﻧﻪ زد؟
ج :ﺳﺮ و رﯾﺶ ﻣﯿﺖ ﺷﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ ﻧﺎﺧﻦ ھﺎﯾﺶ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ و ﻣﻮھﺎﯾﺶ ﻗﻄﻊ
ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
اﺣﮑﺎم ﻧﻤﺎز ﺟﻨﺎزه

س :ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻤﺎز ﺟﻨﺎزه را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ؟
ج :ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻤﺎز ﺟﻨﺎزه ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ :اﻣﺎم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪی ﻣﯿﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ ،و
ﻣﻘﺘﺪیھﺎ در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ اﻣﺎم ،ﺳﻪ ﺻﻒ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮑﺸﻨﺪ؛ و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻪ ﺻﻒ ،آنھﺎ را ﮐﻔﺎﯾﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ٣؛ ]ﺳﭙﺲ ھﺮ ﯾﮏ از آﻧﺎن ادای ﻓﺮﯾﻀﻪی ﻧﻤﺎز ﺟﻨﺎزه را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺒﺎدﺗﯽ ﺑﺮای
» -١ﺧﻤﺎر« ﺑﺮ ﺑﺎﻻی ﺳﺮ و دو ﻃﺮف ﮔﯿﺴﻮان ﻣﯿﺖ ﻧﮫﺎده ﺷﻮد و آن را روی ﺳﯿﻨﻪھﺎی ﻣﯿﺖ ﺑﺮ ﺑﺎﻻی
ﻗﻤﯿﺺ ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
ّ
 -٢اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﯾﻦ ﺷﺎﻣﯽ در ﮐﺘﺎب »رداﻟﻤﺤﺘﺎر« ) (۵۸۰/۱ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﮐﺘﺎب »اﻻﺧﺘﺒﺎر« ﮔﻮﯾﺪ :اﺑﺘﺪا ﭘﯿﺮاھﻦ
ﯾﺎ ﻗﻤﯿﺺ را ﺑﺮ ﻣﯿﺖ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ؛ﺳﭙﺲ ﺧﻤﺎر را ﺑﺮ ﺑﺎﻻی ﭘﯿﺮاھﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ وی ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ ،و ﭘﺲ از آن
ﺳﯿﻨﻪﺑﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﺮﻗﻪ را ﺑﺮ ﺑﺎﻻی آن ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ .و از ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻓﻘﮫﯽ ،ﻗﻮل دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺧﺮﻗﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﻻی ﮐﻔﻦھﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد .و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ آﻧﭽﻪ در ﮐﺘﺎب »اﻻﺧﺘﺒﺎر« آﻣﺪه اﺳﺖ
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﯾﻢ و اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮدﯾﻢ؛ زﯾﺮا اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻞ آن ،ﻣﻮاﻓﻖ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺣﺎدﯾﺚ اﺳﺖ .ر.ک :اﻋﻼء
اﻟﺴﻨﻦ؛ ﺑﺎب »ﺗﮑﻔﯽ اﻟﻤﺮأة« )(۲۰۵/۸
٣

 -ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ھﺒﯿﺮه ﮔﻮﯾﺪ :از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﻳﻤﻮت ﻓﻴﺼﲇ ﻋﻠﻴﻪ ﺛﻼﺛﺔ

ﺻﻔﻮف ﻣﻦ اﻟـﻤﺴﻠﻤﲔ ﹼاﻻ اوﺟﺐ«؛ »ھﯿﭻ ﻣﯿﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺻﻒ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ او ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ،

ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎی آﻧﺎن را اﺟﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ«؛ از اﯾﻦ رو ھﺮ وﻗﺖ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ھﺒﯿﺮه ﻣﯽدﯾﺪ
ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺎزﮔﺰاران ﺑﺮ ﺟﻨﺎزه اﻧﺪک اﺳﺖ ،ﺑﺎز ھﻢ آﻧﺎن را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ در ﺳﻪ ﺻﻒ ﻗﺮار ﻣﯽداد.
]اﺑﻮداود[
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻧﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺘﺪی ،ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ اﻣﺎم را ﻧﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛[ ﺳﭙﺲ اﻣﺎم و
ﻣﻘﺘﺪیھﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﺮﯾﻤﻪ ،ﺗﮑﺒﯿﺮ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ]ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﻧﻤﻮدن دﺳﺖھﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم
ﮔﻔﺘﻦ ﺗﮑﺒﯿﺮ[؛ آن ﮔﺎه ﺑﻪ ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮﻧﺪ و اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ »ﺳﺒﺤﺎﻧﮏ اﻟﻠﻬﻢ «...را ﺗﺎ آﺧﺮ آن ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ؛ آن ﮔﺎه ﺗﮑﺒﯿﺮ ّدوم را ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ]ﺑﺪون

اﯾﻦ ﮐﻪ دﺳﺖھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ[ ،و ﭘﺲ از ﺗﮑﺒﯿﺮ دوم ،ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﻼم درود
ّ
ّ
ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ]»ا� ﺻﻞ ﻲﻠﻋ �ﻤﺪ وﻲﻠﻋ ال �ﻤﺪ ،ﻛﻤﺎ ﺻﻠﻴﺖ ﻲﻠﻋ اﺑﺮاﻫﻴﻢ وﻲﻠﻋ ال اﺑﺮاﻫﻴﻢ،

اﻧﻚ ﻤﺣﻴﺪ �ﻴﺪ .ا� ﺑﺎرك ﻲﻠﻋ �ﻤﺪ وﻲﻠﻋ ال �ﻤﺪ ﻛﻤﺎ ﺑﺎر�ﺖ ﻲﻠﻋ اﺑﺮاﻫﻴﻢ وﻲﻠﻋ ال
اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻧﻚ ﻤﺣﻴﺪ �ﻴﺪ«[؛ آن ﮔﺎه ﺗﮑﺒﯿﺮ ّ
ﺳﻮم را ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ]ﺑﺪون آن ﮐﻪ دﺳﺖھﺎی ﺧﻮﯾﺶ

را ﺑﺎﻻ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ[؛ و ﭘﺲ از ﺗﮑﺒﯿﺮ ﺳﻮم ،در ﺣﻖ ﻣﯿﺖ و در ﺣﻖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن  -زﻧﺪﮔﺎن و
ﻣﺮدﮔﺎن  -دﻋﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ] .اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﯿﺖ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻮد  -ﭼﻪ ﻣﺮد ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ زن  -در دﻋﺎی وی
َ ّ ُ َّ ْ ْ َ ٰ َ ٰ ٰ
ٰ َ ٰ ُْٰ ٰ
ٰ ٰ ٰ َ ٰ
ﻛﺮﻧﺎ واﻧﺜﺎﻧﺎ.
�ﻧﺎ و ِ
�ﺒ ِ
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :الﻠﻬﻢ اﻏ ِﻔﺮ ِﺤﻟﻴﻨﺎ وﻣﻴتِﻨﺎ وﺷﺎ ِﻫ ِﺪﻧﺎ وﺎﻏﺋِ ِبﻨﺎ وﺻ ِﻐ ِ
�ﻧﺎ وذ ِ
َ ْ َ َ َّ َ ُ ّ َ َ َ َّ ُ َ َ
َ َّ ُ َّ َ ْ َ ْ َ ُ ّ َ َ ْ َ َ
ﻲﻠﻋ ْاﻻ ْ
ﻲﻠﻋ ْاﻻ ٰ
ﺎن«؛ »ای ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ
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ﻦ
ﻣ
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ﻼ
ﺳ
الﻠﻬﻢ ﻣﻦ اﺣﻴيﺘﻪ ِﻣﻨﺎ ﻓﺎﺣﻴ ِﻪ
ٰمِ
ِ
ِ
ِ
ِ
! زﻧﺪهی ﻣﺎ و ﻣﺮدهی ﻣﺎ و ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺎ و ﻏﺎﺋﺐ ﻣﺎ و ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺎ و ﺑﺰرگ ﻣﺎ و ﻣﺮد ﻣﺎ و زن ﻣﺎ را
ﺑﯿﺎﻣﺮز.ای ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ! ھﺮ ﮐﻪ را از ﻣﺎ زﻧﺪه ﻧﮕﻪ ﻣﯽداری ،ﭘﺲ آن را ﺑﺮ اﺳﻼم زﻧﺪه ﻧﮕﻪ دار ،و
ھﺮ ﮐﻪ را از ﻣﺎ ﻣﯽﻣﯿﺮاﻧﯽ ﭘﺲ او را ﺑﺮ اﯾﻤﺎن ﺑﻤﯿﺮان«.
و اﮔﺮ ﻣﯿﺖ ﮐﻮدک ﭘﺴﺮ ﺑﻮد ،در دﻋﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ:
ْ ْ َ َ ً ْ ْ َ َ ْ ً ُ ْ ً ْ ْ َ ٰ ً َ َّ ً
َ ّ
»الﻠ ُﻬ َّﻢ اﺟ َﻌﻠ ُﻪ ٰﻨﻟﺎ ﻓ َﺮﻃﺎ َّواﺟ َﻌﻠ ُﻪ ٰﻨﻟﺎ اﺟﺮا وذﺧﺮاَ ،واﺟ َﻌﻠ ُﻪ ٰﻨﻟﺎ ﺷﺎ ِﻓﻌﺎ و ُمﺸﻔﻌﺎ«؛ »ای ﺑﺎر
ﺧﺪاﯾﺎ ! ﺑﮕﺮدان او را ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﺰدی ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد؛ و ﺑﮕﺮدان او را ﺑﺮای ﻣﺎ
اﺟﺮ و ذﺧﯿﺮهای؛ و ﺑﮕﺮدان او را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺷﻔﺎﻋﺖﮐﻨﻨﺪه و ﺷﻔﺎﻋﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه«.
و اﮔﺮ ﻣﯿﺖ ﮐﻮدک دﺧﺘﺮ ﺑﻮد ،در دﻋﺎی وی ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ:
ْ َ ْ ٰ َ ٰ ٰ َ ً ُ َ َّ َ ً
ْ ْ َ َ ً ْ ْ َ َ ْ ً ُ ْ ً
َ ّ
»الﻠ ُﻬ َّﻢ اﺟ َﻌﻠ ٰﻬﺎ ٰﻨﻟﺎ ﻓ َﺮﻃﺎ واﺟ َﻌﻠ ٰﻬﺎ ٰﻨﻟﺎ اﺟﺮا وذﺧﺮا ،واﺟﻌﻠﻬﺎ ﻨﻟﺎ ﺷﺎ ِﻓﻌﺔ ومﺸﻔﻌﺘﺎ«؛
ﺗﺮﺟﻤﻪی آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪی دﻋﺎی ﮐﻮدک ﭘﺴﺮ اﺳﺖ[ .ﺳﭙﺲ ﺗﮑﺒﯿﺮ ﭼﮫﺎرم را ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ
]ﺑﺪون آن ﮐﻪ دﺳﺖھﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎﻻ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ[؛ آن ﮔﺎه ﭘﺲ از ﺗﮑﺒﯿﺮ ﭼﮫﺎرم ،دو ﺳﻼم از
راﺳﺖ و ﭼﭗ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺪھﻨﺪ .١
 -١اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻦ ﺷﯿﺒﻪ ،از ﺣﻔﺺ ﺑﻦ ﻏﯿﺎث ،از اﺷﻌﺚ ،از ﺷﻌﺒﯽ ﭼﻨﯿﻦ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ وی ﮔﻔﺖ :ﻓﺮد
ﻧﻤﺎزﮔﺰار در ﺗﮑﺒﯿﺮ اول ﻧﻤﺎز ﺟﻨﺎزه ﺑﻪ َﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺰوﺟﻞ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮد؛ و در ﺗﮑﺒﯿﺮ ّ
دوم،

ﮐﺘﺎب ﻧﻤﺎز

١٣٧

س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﯿﺖ ﮐﻮدک ﺑﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت در ﻧﻤﺎز ﺟﻨﺎزه ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﯾﺶ
دﻋﺎ ﺷﻮد؟
َ ّ ُ َّ ْ َ ْ ُ َٰ
ج :ھﺮ ﮔﺎه ﻣﯿﺖ ﮐﻮدک ﭘﺴﺮ ﺑﻮد ،در دﻋﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :الﻠﻬﻢ اﺟﻌﻠﻪ ﻨﻟﺎ
َ ً ْ ْ َ َ ْ ً ُ ْ ً ْ ْ َ ٰ ً َ َّ ً
ﻓ َﺮﻃﺎ واﺟ َﻌﻠ ُﻪ ٰﻨﻟﺎ اﺟﺮا وذﺧﺮا ،واﺟ َﻌﻠ ُﻪ ٰﻨﻟﺎ ﺷﺎﻓِﻌﺎ و ُمﺸﻔﻌﺎ«؛ »ای ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ! ﺑﮕﺮدان او را
ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﺰدی ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد؛ و ﺑﮕﺮدان او را ﺑﺮای ﻣﺎ اﺟﺮ و ذﺧﯿﺮهای؛ و
ﺑﮕﺮدان او را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺷﻔﺎﻋﺖﮐﻨﻨﺪه و ﺷﻔﺎﻋﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه« .١
س :آﯾﺎ دﺳﺖھﺎ در ﭼﮫﺎر ﺗﮑﺒﯿ ِﺮ ﻧﻤﺎز ﺟﻨﺎزه ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟
ج :در ﭼﮫﺎر ﺗﮑﺒﯿﺮ ﻧﻤﺎز ﺟﻨﺎزه ،ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﮑﺒﯿﺮ ّاوﻟﯽ )ﺗﮑﺒﯿﺮ ﺗﺤﺮﯾﻤﻪ( ،دﺳﺖھﺎ ﺑﻠﻨﺪ
ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.
س :آﯾﺎ »ﺟﻤﺎﻋﺖ« ،در ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎز ﺟﻨﺎزه ﺟﺰو ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺖ؟
ج :در ﻧﻤﺎز ﺟﻨﺎزه» ،ﺟﻤﺎﻋﺖ« ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ؛ از اﯾﻦ رو اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﯾﮏ ﺗﻦ از
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن  -ﭼﻪ زن ﯾﺎ ﻣﺮد  -ﺑﺮ ﻣﯿﺖ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪ ،ﻓﺮض ﻧﻤﺎز ﺟﻨﺎزه از ّ
ذﻣﻪی ﺑﻘﯿﻪ
ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﺷﻮد؛ و ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن وی ،ﻓﺮض ﮐﻔﺎﯾﻪ اداء ﻣﯽﮔﺮدد] .ﭘﺲ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ﺟﻨﺎزه ﺑﺮ
ﻣﯿﺖ ،ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﺮض ﮐﻔﺎﯾﻪ اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو اﮔﺮ ﯾﮏ ﺗﻦ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ ﻣﯿﺖ ﻧﻤﺎز
ﺧﻮاﻧﺪ ،ﻓﺮض از ّ
ذﻣﻪی ﺑﻘﯿﻪ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﺷﻮد ،و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺮ وی ﻧﻤﺎز ﻧﺨﻮاﻧﺪ ،ھﻤﮕﯽ
ﮔﻨﮫﮑﺎرﻧﺪ[.
س :ﭼﻪ ﻣﻮاردی در ﻧﻤﺎز ﺟﻨﺎزه ،ﺟﺰو ﻓﺮاﺋﺾ و ﺷﺮاﺋﻂ ﻧﻤﺎز ﺟﻨﺎزه ھﺴﺘﻨﺪ؟
ﺑﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ج درود ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ؛ و در ﺗﮑﺒﯿﺮ ﺳﻮم ،ﺑﺮای ﻣﺮده دﻋﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و در ﺗﮑﺒﯿﺮ ﭼﮫﺎرم ،ﺳﻼم
ﺑﺪھﺪ.
در ھﻨﺪ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ دﻋﺎ ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﻣﯿﺖ راﯾﺞ و ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ» :اﻟﻠﻬﻢ اﻏﻔﺮ ﳊﻴﻨﺎ وﻣﻴﺘﻨﺎ

وﺷﺎﻫﺪﻧﺎ] .«...ﺗﺮﻣﺬی اﯾﻦ دﻋﺎ را در ﺑﺎب »ﻣﺎ ﻳﻘﻮل ﻓﯽ اﻟﺼﻼة ﻋﻠﯽ اﳌﻴﺖ« ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ[.
 -١ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﮐﺘﺎب »دراﻟﻤﺨﺘﺎر« و » ّرداﻟﻤﺤﺘﺎر« ) (۵۸۷/۱اﺷﺎره رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺨﺎری ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺗﻌﻠﯿﻘﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﺣﺴﻦ ﮔﻮﯾﺪ :در دﻋﺎی ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪی ﮐﻮﭼﮏ» ،ﻓﺎﺗﺤﺔ اﻟﮑﺘﺎب« ﺧﻮاﻧﺪه
ﺷﻮد) .اﻟﺒﺘﻪ ﺳﻮرهی ﻓﺎﺗﺤﻪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﺛﻨﺎء ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﻮرهی ﻓﺎﺗﺤﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺛﻨﺎء در ﺟﻨﺎزهی ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ(؛ و ﺣﺴﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :دﻋﺎی »اﻟﻠﻬﻢ اﺟﻌﻠﻪ ﻟﻨﺎ ﻓﺮﻃ ﹰﺎ

واﺟﻌﻠﻪ ﻟﻨﺎ اﺟﺮ ﹰا وذﺧﺮ ﹰا واﺟﻌﻠﻪ ﻟﻨﺎ ﺷﺎﻓﻌﺎ وﻣﺸﻔﻌ ﹰﺎ« ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻃﻔﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﯿﺮ و ﻧﯿﮑﯽ ،ﭘﯿﺸﯽ

ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ و اﯾﻦ دﻋﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻃﻔﻞ و ﻧﻤﺎزﮔﺰاران ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﮐﺘﺎب
»دراﻟﻤﺨﺘﺎر« و »رداﻟﻤﺤﺘﺎر« اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری

ج :ﻣﻮارد ذﯾﻞ در ﻧﻤﺎز ﺟﻨﺎزه ﺟﺰو ﺷﺮاﯾﻂ آن ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﭘﺎک ﺑﻮدن از » َﺣ َﺪث اﮐﺒﺮ« )ﺟﻨﺎﺑﺖ و ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ( و » َﺣ َﺪث اﺻﻐﺮ« )ﺑﯽوﺿﻮﯾﯽ(؛ ﭘﺎﮐﯽ
ﻟﺒﺎس؛ ﭘﺎﮐﯽ ﻣﮑﺎن؛ ﭘﺎﮐﯽ ﻣﯿﺖ از ﻧﺠﺎﺳﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﮑﻤﯽ؛ و ﻣﯿﺖ در ﺟﻠﻮ روی
ﻧﻤﺎزﮔﺰاران ﺑﺎﺷﺪ.
و ﻓﺮاﺋﺾ ﻧﻤﺎز ﺟﻨﺎزه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﻗﯿﺎم و اﯾﺴﺘﺎدن] .ﭘﺲ ﻧﻤﺎز ﺟﻨﺎزه ﺑﺪون ﻋﺬر ،در ﺣﺎل ﻧﺸﺴﺘﻪ ّ
ﺻﺤﺖ ﻧﺪارد[؛ و
ﺗﮑﺒﯿﺮات ﭼﮫﺎر ﮔﺎﻧﻪ ]و ھﺮ ﺗﮑﺒﯿﺮی از آن ﭼﮫﺎر ﺗﮑﺒﯿﺮ ،ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪی ﯾﮏ رﮐﻌﺖ اﺳﺖ[؛ و
ﻋﻼوه از ﺷﺮاﺋﻂ و ﻓﺮاﺋﺾ ﻧﻤﺎز ﺟﻨﺎزه ،ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ،ﺟﺰو ّ
ﺳﻨﺖھﺎی ﻧﻤﺎز ﺟﻨﺎزه ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
س :آﯾﺎ ﻧﻤﺎز ﺟﻨﺎزه در ﻣﺴﺠﺪی ﮐﻪ در آن ﻧﻤﺎزھﺎی ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ ﮔﺰارده ﻣﯽﺷﻮد ،درﺳﺖ
اﺳﺖ؟
ج :ﮔﺰاردن ﻧﻤﺎز ﺟﻨﺎزه در ﻣﺴﺠﺪ ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﻼم ج ﻧﻤﺎز
ﺟﻨﺎزه را ﺧﺎرج از ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ١؛ و در آن روزﮔﺎر ﺟﻨﺎزهھﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﺎرج ﻣﺴﺠﺪ ﻧﮫﺎده
١
 -ﺑﺨﺎری از اﺑﻮھﺮﯾﺮهس ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ وی ﮔﻔﺖ » :ﹶان رﺳﻮل اﷲ ج ﻧﻌﻲ اﻟﻨﺠﺎﳾ ﰲ اﻟﻴﻮم ﻣﺎت

ﻛﱪ ﻋﻠﻴﻪ ارﺑﻊ ﺗﻜﺒﲑات«؛ »روزی ﮐﻪ ﻧﺠﺎﺷﯽ ﻓﻮت ﮐﺮد ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
ﹼ
اﳌﺼﲇ
ﻓﻴﻪ وﺧﺮج ﲠﻢ اﱄ
ﹼ
ﻓﺼﻒ ﲠﻢ و ﹼ

ّ
ﺧﺒﺮ ﻣﺮگ او را ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻋﻼم ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺼﻠﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﻣﺮدم را ﺻﻒ ﮐﺮد و ﭼﮫﺎر ﺗﮑﺒﯿﺮ
ﮔﻔﺖ«.
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮس رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ان اﻟﻴﻬﻮد اﺗﻮا اﱄ اﻟﻨﺒﻲ ج ﺑﺮﺟﻞ

ﻣﻨﻬﻢ واﻣﺮأة زﻧﻴﺎ ﻓﺎﻣﺮ ﺑـﻬﻤـﺎ ﻓﺮﲨﺎ ﻗﺮﻳﺒ ﹰﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻊ اﳉﻨﺎﺋﺰ ﻋﻨﺪ اﻟـﻤﺴﺠﺪ«؛ »ﯾﮫﻮدﯾﺎن ﻣﺮد و زﻧﯽ را ﮐﻪ زﻧﺎ

ﮐﺮده

ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج آوردﻧﺪ؛ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج دﺳﺘﻮر رﺟﻢ و ﺳﻨﮕﺴﺎر آﻧﺎن را داد و آﻧﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺤﻞ
ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎز ﺟﻨﺎزه در ﮐﻨﺎر ﻣﺴﺠﺪ رﺟﻢ ﺷﺪﻧﺪ«.
ّ
ﺣﺪﯾﺚ اول ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ادای ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﻣﺼﻠﯽ رﻓﺖ و ﺣﺎل آن ﮐﻪ
ﻣﯿﺖ ﻧﯿﺰ در آن ﺟﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ؛ و ﺣﺪﯾﺚ ّ
دوم ﻧﯿﺰ روﺷﻨﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺎزهھﺎ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ
ﻣﺴﺠﺪ ﻧﮫﺎده ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﺤﺶ ﮔﻮﯾﺪ» :ﻛﻨﹼﺎ ﺟﻠﻮﺳ ﹰﺎ ﺑﻔﻨﺎء اﳌﺴﺠﺪ ﺣﻴﺚ ﻳﻮﺿﻊ اﳉﻨﺎﺋﺰ ورﺳﻮل اﷲ ج ﺟﺎﻟﺲ

ﺑﲔ ﻇﻬﺮﻳﻨﺎ«...؛ »ﻣﺎ در ﺻﺤﻦ ﻣﺴﺠﺪ در ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺟﻨﺎزهھﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ؛ و
رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻧﯿﺰ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد] «.اﺣﻤﺪ؛ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﺸﮑﺎة اﻟﻤﺼﺎﺑﯿﺢ ،ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ،ﺑﺎب
»اﻻﻓﻼس و اﻻﻧﻈﺎر«[؛ در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺟﻨﺎزهھﺎ ،در ﺻﺤﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻮد.

ﮐﺘﺎب ﻧﻤﺎز

١٣٩

ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
س :ﺑﺮای اﻣﺎﻣﺖ ﻧﻤﺎز ﺟﻨﺎزه ،ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺳﺰاوارﺗﺮ و ﺑﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮ اﺳﺖ؟
ج :ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ و ﺳﺰاوارﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد ﺑﺮای اﻣﺎﻣﺖ ﻧﻤﺎز ﺟﻨﺎزه ،ﺳﻠﻄﺎن اﺳﺖ؛ اﻟﺒﺘﻪ در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .و ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻋﺪم ﺣﻀﻮر وی ،ﺳﺰاوارﺗﺮﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﺮای
ّ
اﻣﺎﻣﺖ ،اﻣﺎم ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺤﻠﻪ اﺳﺖ؛ و ﭘﺲ از آن ،ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﺮای اﻣﺎﻣﺖ ،وﻟﯽ
ﻣﯿﺖ اﺳﺖ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻏﯿﺮ وﻟﯽ و ﺳﻠﻄﺎن ،ﺑﺮ ﺟﻨﺎزه ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪ ،آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮای وﻟﯽ
درﺳﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﻤﺎز ﺟﻨﺎزه را اﻋﺎده ﮐﻨﺪ؟
ج :آری؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮای وﻟﯽ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﻤﺎز ﺟﻨﺎزه را اﻋﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ.
س :اﮔﺮ ﺧﻮد وﻟﯽ ،ﺑﺮ ﺟﻨﺎزه ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪ ،آﯾﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ درﺳﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﻤﺎز
ﺟﻨﺎزه را اﻋﺎده ﮐﻨﺪ؟
ج :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﻮد وﻟﯽ ﻣﯿﺖ ﺑﺮ او ﻧﻤﺎز ﮔﺰارد ،ﭘﺲ ﺑﺮای ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ درﺳﺖ
ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﻧﻤﺎز ﺟﻨﺎزه را اﻋﺎده ﮐﻨﺪ.
س :اﮔﺮ ﻣﯿﺖ ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ او ﻧﻤﺎز ﮔﺰارده ﺷﻮد ،دﻓﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ
ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ھﺮ ﮔﺎه ﻣﺮده ﺑﺪون آن ﮐﻪ ﺑﺮ وی ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد ،دﻓﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﺎ
ﺳﻪ روز ﺑﺮ ﻗﺒﺮ وی ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ١؛ و ﭘﺲ از ﺳﭙﺮی ﺷﺪن ﺳﻪ روز ،دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮان
اﺑﻦ ھﻤﺎم در ﮐﺘﺎب »ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﯾﺮ« ﮔﻮﯾﺪ :در ﮐﺘﺎب ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ» :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﻌﺪ
ﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص ﻓﻮت ﮐﺮد ،ﻋﺎﯾﺸﻪل ﮔﻔﺖ :او را وارد ﻣﺴﺠﺪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ وی ﻧﻤﺎز ﮔﺰارﯾﻢ؛ ﻣﺮدم اﯾﻦ
ﺳﺨﻦ ﻋﺎﯾﺸﻪ را اﻧﮑﺎر ﮐﺮدﻧﺪ؛ از اﯾﻦ رو ﻋﺎﯾﺸﻪ ﮔﻔﺖ» :واﷲ ﻟﻘﺪ ﹼ
ﺻﲇ اﻟﻨﺒﻲ ج ﻋﲇ اﺑﻨﻲ ﺑﻴﻀﺎء ﰲ

اﳌﺴﺠﺪ ،ﺳﻬﻞ واﺧﻴﻪ«؛ »ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا ! ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻧﻤﺎز ﺟﻨﺎزهی دو ﭘﺴﺮ ﺑﯿﻀﺎء ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﮫﻞ و

ﺑﺮادرش )ﺳﮫﯿﻞ( را در داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﺧﻮاﻧﺪ«.
ّ
در ﺟﻮاب اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ :اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ،ﮐﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺿﺮورت
ﺿﺮورت اﻋﺘﮑﺎف را ﻧﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ،در آن ﺻﻮرت
اﻋﺘﮑﺎف ،ﻧﻤﺎز ﺟﻨﺎزهی آنھﺎ را در ﻣﺴﺠﺪ ﺧﻮاﻧﺪ؛ و اﮔﺮ
ِ
ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را اﻧﮑﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ ،دﻟﯿﻞ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ آنھﺎ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ،
ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ﺟﻨﺎزه را در ﻣﺴﺠﺪ ﺗﺮک ﮐﺮدهاﻧﺪ.
 -١ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻗﺪوری .در ﮐﺘﺎب »دراﻟﻤﺨﺘﺎر« ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ :اﮔﺮ ﻣﺮده را ﺑﺪون ﻏﺴﻞ و ﻧﻤﺎز دﻓﻦ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﺎ آن ﮔﺎه ﮐﻪ ﺑﺪن وی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﮔﻤﺎن ﻏﺎﻟﺐ ،ﻣﺘﻼﺷﯽ و ﭘﻮﺳﯿﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ،

١٤٠

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری

ﺑﺮ ﻗﺒﺮ او ﻧﻤﺎز ﮔﺰارد.
اﺣﮑﺎم ﺣﻤﻞ ﺟﻨﺎزه و دﻓﻦ ﻣﯿﺖ

س :ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﻣﯿﺖ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﻤﻞ و ﺗﺸﯿﯿﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟
ج :ﺣﻤﻞ و ﺗﺸﯿﯿﻊ ﻣﺮده ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ :ھﺮ ﮔﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ﻣﯿﺖ را
ﺣﻤﻞ و ﺗﺸﯿﯿﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭼﮫﺎر ﭘﺎﯾﻪی ﺗﺎﺑﻮت ﻣﯿﺖ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ،ﺟﻨﺎزه را ﺑﺒﺮﻧﺪ،
اﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﺘﺎب ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺗﻨﺪ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﮑﺎن ﺧﻮردن و ﺟﻨﺒﺶ ﻣﯿﺖ
ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ.
راﺳﺖ ﺟﻠﻮی ﺗﺎﺑﻮت را ﺑﺮ
و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺗﺎﺑﻮت ﻣﯿﺖ را ﺣﻤﻞ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﻪ ﭘﺎﯾﻪی
ِ
راﺳﺖ ﺗﺎﺑﻮت را ﺑﺮ ﺑﺎﻻی ﺷﺎﻧﻪی
ﺑﺎﻻی ﺷﺎﻧﻪی راﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮕﺬارد؛ آن ﮔﺎه ﭘﺎﯾﻪی آﺧﺮ
ِ
راﺳﺘﺶ ﺑﻨﮫﺪ؛ ﭘﺲ از آن ،ﭘﺎﯾﻪی ﭼﭗ ﺟﻠﻮی ﺗﺎﺑﻮت را ﺑﺮ ﺑﺎﻻی ﺷﺎﻧﻪ ﭼﭗ و آن ﮔﺎه ﭘﺎﯾﻪی
آﺧﺮ ﺗﺎﺑﻮت را ﺑﺮ ﺑﺎﻻی ﺷﺎﻧﻪی ﭼﭗ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮕﺬارد.
ﭼﭗ ِ
ِ
س :آﯾﺎ ﻣﺮدم ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ؟
ج :ﻧﺸﺴﺘﻦ در ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮای ﻣﺮدم درﺳﺖ اﺳﺖ؛ وﻟﯽ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﭘﯿﺶ از آن
ﮐﻪ ﺟﻨﺎزه از ﺷﺎﻧﻪھﺎی ﻣﺮدم ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﮫﺎده ﺷﻮد ،ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ.
س :ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻗﺒﺮ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ؟
ج :ﻋﻤﻖ و ﮔﻮدی ﻗﺒﺮّ ،
ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺼﻒ ﻗﺎﻣﺖ ﯾﺎ ﺗﺎ ﺳﯿﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﻤﻖ آن از
ﻧﺼﻒ ﻗﺎﻣﺖ ﯾﺎ ﺳﯿﻨﻪ زﯾﺎدﺗﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ،اﯾﻦ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ.
و ﺑﮫﺘﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺒﺮ »ﻟﺤﺪ« ﻗﺮار داده ﺷﻮد] .و »ﻟﺤﺪ« :ﺣﻔﺮهای اﺳﺖ ﮐﻪ در
راﺳﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻗﺒﺮ ﮐﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮد[.؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﺮم و ﺳﺴﺖ و ﺷﮑﻨﻨﺪه ﺑﻮد
ﻃﺮف
ِ
و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮای ﻣﯿﺖ ﻟﺤﺪ ﻗﺮار ﻧﺪادﻧﺪ ،و ﻓﻘﻂ ﻗﺒﺮ را ﺷﮑﺎﻓﺘﻨﺪ و ﮔﻮد ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎز
ھﻢ درﺳﺖ اﺳﺖ.
س :ﻣﺮده را ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﻗﺒﺮ ﻗﺮار دھﻨﺪ؟
ج] :در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ،ﺟﻨﺎزه را از ﻃﺮف ﭘﺎﯾﯿﻦ وارد ﻗﺒﺮ ﮐﻨﻨﺪ؛ و در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﺮ
ﭘﮫﻠﻮی راﺳﺖ ،او را[ رو ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﻗﺮار دھﻨﺪ؛ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺎزه را درون ﻗﺒﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ،
ً
اﺳﺘﺤﺴﺎﻧﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮ وی ﻧﻤﺎز ﺟﻨﺎزه ﮔﺰارد؛ و اﯾﻦ ﻗﻮل ﻧﯿﺰ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ] .ﭘﺲ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدن روزھﺎ
ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ؛[ زﯾﺮا ﺑﺎ اﺧﺘﻼف اوﻗﺎت و اﻣﺎﮐﻦ؛ ﺳﺮدی و ﮔﺮﻣﯽ ھﻮا؛ و ﻻﻏﺮی و ﭼﺎﻗﯽ ﻣﺮده،
ﺣﺎﻻت ﻧﯿﺰ ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ .و ھﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺷﺎﻣﯽ از ﮐﺘﺎب »اﻟﺒﺤﺮ« ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﮐﺘﺎب ﻧﻤﺎز

١٤١

ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﺑﺴﻢ اﷲ وﻋﲇ ﻣ ﹼﻠﺔ رﺳﻮل اﷲ« ١؛ »ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا و ﺑﺮ آﯾﯿﻦ و ﮐﯿﺶ رﺳﻮل
ﺧﺪا ج«؛ و ﻣﯿﺖ را در ﻗﺒﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻗﺒﻠﻪ و ﺑﺮ ﭘﮫﻠﻮی راﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار دھﻨﺪ؛ و ﻧﻮار
ﭘﺎرﭼﻪای روی ﮐﻔﻦ را  -ﮐﻪ از ﺑﯿﻢ ﺑﺎز ﺷﺪن ﮐﻔﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ  -ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ؛ و ﭘﺲ از آن
ﮐﻪ ﻣﯿﺖ در ﻟﺤﺪ ﯾﺎ ﺷﮑﺎف ﻧﮫﺎده ﺷﺪ ،ﻟﺤﺪ ﺑﺎ ﺧﺸﺖ ﺧﺎم ،ﻣﺴﺪود ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد؛ و در آﺧﺮ
ﺑﺮ ﺑﺎﻻی ﻗﺒﺮ ،ﺧﺎک ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ.
َ
س :اﮔﺮ در ﻣﺴﺪود ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻟﺤﺪ ،از آﺟﺮ ،ﭼﻮب و ﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﺣﮑﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﺤﺪ از آﺟﺮ و ﭼﻮب ﻣﺴﺪود ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد؛ وﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﺴﺪود
َ
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻟﺤﺪ ،از ﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
س :ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﺑﺮ ﻗﺒﺮ ﺧﺎک رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ ،آن ﮔﺎه ﻗﺒﺮ را ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﺴﺎزﻧﺪ؟
ج :ﭘﺲ از ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﻟﺤﺪ ،ﻗﺒﺮ را ﺑﺎ ﺧﺎک ﭘﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﺒﺮ ﻣﻘﺪاری از ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ  -ﺑﻪ
ّ
ﺳﺎن ﮐﻮھﺎن ﺷﺘﺮ  -ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺷﻮد ٢؛ و ﻗﺒﺮ را ھﻤﻮار و ﻣﺴﻄﺢ ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ
وﺟﺐ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺎورﻧﺪ.
س :ﮔﭻ ﮐﺮدن ﻗﺒﺮھﺎ ،آراﺳﺘﻦ ﻗﺒﺮھﺎ و ﺳﯿﻤﺎن ﮐﺮدن آنھﺎ و ...ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ج :ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﮔﻨﺎه اﺳﺖ و رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻧﯿﺰ از اﻧﺠﺎم آنھﺎ ﻧﮫﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
س :اﮔﺮ ﻧﻮزادی ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ ،و ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ ،ﺻﺪاﯾﺶ را ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و در او
ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی ﺣﯿﺎت و زﻧﺪﮔﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪ؛ و ﭘﺲ از آن ﻓﻮت ﮐﺮد ،آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽﺗﻮان
ﺑﺮ او ﻧﻤﺎز ﺟﻨﺎزه ﺧﻮاﻧﺪ؟
ج :ﻧﻮزادی ﮐﻪ در ﺣﺎل وﻻدت ،در او ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی ﺣﯿﺎت و زﻧﺪﮔﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ ھﻢ
ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺷﻮد و ھﻢ ﻏﺴﻞ داده ﺷﻮد؛ و ھﻢ ﺑﺮ وی ﻧﻤﺎز ﺟﻨﺎزه ﮔﺰارده ﺷﻮد.
١
 -اﺑﻦ ﻋﻤﺮس ﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج وﻗﺘﯽ ﻣﯿﺖ را در ﻗﺒﺮ ﻗﺮار ﻣﯽداد ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺴﻢ اﷲ وﺑﺎﷲ وﻋﲇ ﻣﻠﺔ

رﺳﻮل اﷲ« .اﺑﻦ ﻋﻤﺮس ﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در وﻗﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺴﻢ اﷲ وﺑﺎﷲ وﻋﲇ ﺳﻨﺔ رﺳﻮل اﷲ«.

اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺗﺮﻣﺬی ﻧﻘﻞ ﮐﺮده و اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

 -٢ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺎک ﻗﺒﺮ را ﺑﻪ ﺳﺎن ﮐﻮھﺎن ﺷﺘﺮ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺳﺎزﻧﺪ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »اﻟﺒﺤﺮ« ﮔﻮﯾﺪ :اﻓﺮادی ﮐﻪ
ﺑﻪ زﯾﺎرت ﻗﺒﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺷﺮف ﯾﺎب ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺒﺮ دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﺎن ﮐﻮھﺎن
ﺷﺘﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »اﻟﺒﺤﺮ« در اداﻣﻪ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﺮ را ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﯾﮏ
وﺟﺐ ﺑﺎﻻ ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﭼﮫﺎر اﻧﮕﺸﺖ(۲۰۹/۲) .

١٤٢
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س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﻮزادی ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ ،ﺻﺪاﯾﺶ را ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﮑﺮد و در او
ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی ﺣﯿﺎت و زﻧﺪﮔﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮ او ﻧﻤﺎز ﺟﻨﺎزه ﮔﺰارد؟
ج :ﻧﻮزادی ﮐﻪ در ﺣﺎل وﻻدت در او ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی ﺣﯿﺎت و زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﺮ
وی ﻧﻤﺎز ﺟﻨﺎزه ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ]ﻏﺴﻞ داده ﻣﯽﺷﻮد و[ در ﺟﺎﻣﻪای ﭘﯿﭽﺎﻧﺪه
ﻣﯽﺷﻮد و دﻓﻦ ﻣﯽﮔﺮدد.
اﺣﮑﺎم ﺷﻬﯿﺪ

س :آﯾﺎ ﺷﮫﯿﺪ در ﺑﺮﺧﯽ از اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎ ﺳﺎﺋﺮ ﻣﺮدهھﺎ ﺗﻔﺎوت دارد؟
ج :آری؛ اﺣﮑﺎم ﺷﮫﯿﺪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎ ﺳﺎﺋﺮ ﻣﺮدهھﺎ ﺗﻔﺎوت دارد.
س :اﺣﮑ ِﺎم ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺷﮫﯿﺪ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ؟
ّ
ج :ھﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ او را ﮐﻔﺎر و ﺑﺪﺧﻮاھﺎن اﺳﻼم ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ؛ ﯾﺎ در ﻣﯿﺪان
ﮐﺎرزار ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﻮد و در وﺟﻮدش اﺛﺮ زﺧﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ھﻤﺎن زﺧﻢ دار ﻓﺎﻧﯽ را وداع
ﮔﻮﯾﺪ؛ و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن او را ﺑﻪ ﺳﺘﻢ ﮐﺸﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻗﺘﻠﺶ ﻧﯿﺰ ﺧﻮن ﺑﮫﺎء و دﯾﻪ
واﺟﺐ ﻧﮕﺮدﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدی ،ﮐﻔﻦ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮ او ﻧﻤﺎز ﺟﻨﺎزه ﮔﺰارده ﻣﯽﺷﻮد و
ﻏﺴﻞ داده ﻧﻤﯽﺷﻮد.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی در ﺣﺎل ﺟﻨﺎﺑﺖ و ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪ ،آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻏﺴﻞ
داده ﻣﯽﺷﻮد؟
ج :ﻋﻠﻤﺎء و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻓﻘﮫﯽ اﺣﻨﺎف ،در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ:
اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻏﺴﻞ داده ﺷﻮد؛ وﻟﯽ اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و
اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ آﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدی ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻏﺴﻞ داده ﺷﻮد.
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﻮاران درﺑﺎرهی ﻏﺴﻞ ﻧﻮزادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪه ﻧﯿﺰ اﺧﺘﻼف
ﻧﻤﻮده اﻧﺪ؛ اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻏﺴﻞ داده ﺷﻮد وﻟﯽ دو
ﺷﺎﮔﺮدش :اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ آﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻏﺴﻞ داده ﺷﻮد.
س :اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را داﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﮫﯿﺪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدهھﺎ ﻏﺴﻞ داده ﻧﻤﯽﺷﻮد؛
ﺣﺎل ﺳﺆال اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺧﻮن ﺑﺪن ﺷﮫﯿﺪ را ﺷﺴﺖ ،و آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻟﺒﺎس
وی را از ﺗﻨﺶ ﺑﯿﺮون آورد؟
ج :ﺧﻮن ﺑﺪن ﺷﮫﯿﺪ ﺷﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻟﺒﺎس وی ﻧﯿﺰ از ﺗﻨﺶ ﺑﯿﺮون آورده
ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ وﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﭘﻮﺳﺘﯿﻦ ،ﮐﺖ ،ﻣﻮزه و ﺳﻼح وی را از ﺗﻨﺶ ﺑﯿﺮون آورد.

ﮐﺘﺎب ﻧﻤﺎز
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س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺴﯽ در ﻣﯿﺪان ﮐﺎرزار زﺧﻢ ﺑﺮداﺷﺖ و ﭘﺲ از آن ﭼﯿﺰی ﺧﻮرد ﯾﺎ
ﻧﻮﺷﯿﺪ و ﯾﺎ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ و درﻣﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،و ﺳﭙﺲ ﻣﺮد آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺣﮑﺎم
ّ
ﺷﮫﯿﺪ ﺑﺪو ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
ج :ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدی در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺰ وﺟﻞ ﺣﮑﻢ ﺷﮫﯿﺪ را دارد ،و اﮔﺮ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاھﺪ
ّ
ﺑﻪ ﺛﻮاب و ﭘﺎداش ﺷﮫﺎدت ﻧﯿﺰ ﻧﺎﺋﻞ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ؛ اﻣﺎ در اﺣﮑﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن
اﺳﺖ ،اﺣﮑﺎم ﺷﮫﯿﺪ ﺑﺮ او ﺟﺎری ﻧﻤﯽﮔﺮدد ،از اﯾﻦ رو ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدی ﻏﺴﻞ داده ﻣﯽﺷﻮد ]و
ﺗﮑﻔﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد و ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻤﺎز ﺟﻨﺎزه ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد[ .و ﺧﻮرد و
ﻧﻮش و ﻣﻌﺎﻟﺠﻪی وی را ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺘﻦ زﺧﻢ» ،ارﺗﺜﺎث« ]ﺑﮫﺮه ﮔﺮﻓﺘﻦ[ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.
س :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﻣﯿﺪان ﮐﺎرزار زﺧﻢ ﺑﺮداﺷﺖ و در ﺣﺎﻟﺖ ھﻮﺷﯿﺎری و ﺑﯿﺪاری ﺑﻪ
اﻧﺪازهی ﯾﮏ وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﺮ او ﮔﺬﺷﺖ؛ ﯾﺎ زﻧﺪه از ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ و ﮐﺎرزار ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻤﺶ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدی ﻧﯿﺰ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدﮔﺎن ﻏﺴﻞ داده ﻣﯽﺷﻮد] .ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ﺷﮫﯿﺪ ﺑﺮ
ﺳﻪ ﻗﺴﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد -۱ :ﺷﮫﯿﺪ دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت -۲ .ﺷﮫﯿﺪ آﺧﺮت ﻓﻘﻂ -۳ .ﺷﮫﯿﺪ
دﻧﯿﺎ ﻓﻘﻂ .ﺷﮫﯿﺪ دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ،آن ﮔﺎه ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺴﻠﻤﺎن،
ﻋﺎﻗﻞ و ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﺷﺪ و از َﺣﺪث اﮐﺒﺮ ﭘﺎک ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺻﺎﺑﺖ ﺿﺮﺑﻪ ﻣﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی از ﺑﮫﺮهھﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺣﯿﺎت؛ ﭼﻮن ﺧﻮردن ،آﺷﺎﻣﯿﺪن،ﺧﻮاب ﺷﺪن،
و درﻣﺎن ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ ﻧﮕﺮدﯾﺪه و ﺑﺮ وی وﻗﺖ ﯾﮏ ﻧﻤﺎز در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻮش اﺳﺖ ،ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﮑﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﮫﯿﺪی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺴﻞ داده ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺟﺎﻣﻪھﺎﯾﺶ ﮐﻔﻦ
ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﺮ وی ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺑﺎ ﺧﻮن و ﺟﺎﻣﻪاش دﻓﻦ ﻣﯽﮔﺮدد.
و ﺷﮫﯿﺪ آﺧﺮت ﻓﻘﻂ :ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﻃﯽ از ﺷﺮوط ﭘﯿﺸﯿﻦ را  -ﺑﻪ ﺟﺰ اﺳﻼم -
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭘﺲ اﺣﮑﺎم ﺷﮫﯿﺪ ﺑﺮ وی ﺟﺎری ﻧﻤﯽﮔﺮدد .ﻣﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ او ﺷﮫﯿﺪ
آﺧﺮت اﺳﺖ و ﺑﺮای اوﺳﺖ ھﻤﺎن ﭘﺎداﺷﯽ ﮐﻪ ﺷﮫﺪاء ﺑﺪان وﻋﺪه داده ﺷﺪهاﻧﺪ.
و ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﻗﺴﻢ از ﺷﮫﺪاء اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻏﺴﻞ داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺗﮑﻔﯿﻦ
ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد .و ﺷﮫﯿﺪ دﻧﯿﺎ ﻓﻘﻂ:
ﻣﻨﺎﻓﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻔﻮف ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﭘﺲ او ﻏﺴﻞ داده ﻧﻤﯽﺷﻮد و
در ﺟﺎﻣﻪی ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻔﻦ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﺮ آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮫﯿﺪ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد -
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻇﺎھﺮ[.

١٤٤
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س :ﺣﮑﻢ ﻓﺮدی ﮐﻪ در ّ
ﺣﺪ ﯾﺎ ﻗﺼﺎص ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدی ھﻢ ﻏﺴﻞ داده ﻣﯽﺷﻮد و ھﻢ ﺑﺮ او ﻧﻤﺎز ﺟﻨﺎزه ﮔﺰارده ﻣﯽﺷﻮد.
س :ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ﺟﻨﺎزه ﺑﺮ ﺑﻐﺎوﺗﮕﺮان و راھﺰﻧﺎن ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ج :ﺑﺮ ﺑﻐﻮﺗﮕﺮان و راھﺰﻧﺎن ،ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد.

ﮐﺘﺎب زﮐﺎت

ﮐﺘﺎب زﮐﺎت
س :ﻣﻌﻨﺎی ﻟﻐﻮی و اﺻﻄﻼﺣﯽ زﮐﺎت ﭼﯿﺴﺖ؟
ّ
ج» :زﮐﺎت« در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﻃﮫﺎرت و ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ و رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ« اﺳﺖ ؛ و در
١

اﺻﻄﻼح ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪا و
ﺑﻪ ﺟﮫﺖ اﻣﺘﺜﺎل اواﻣﺮ و ﻓﺮاﻣﯿﻦ و ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ و آﻣﻮزهھﺎی اﻟﮫﯽ ،ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﻣﺎل
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺴﺘﺤﻖ و واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﭙﺮدازد و ﺑﻪ ﻃﻮر
اﻓﺮاد
ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ِ
ِ
ﮐﺎﻣﻞ در اﺧﺘﯿﺎر آنھﺎ ﻗﺮار ﺑﺪھﺪ.
س :زﮐﺎت ،در اﺳﻼم ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ج :در ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ،زﮐﺎت ﯾﮑﯽ از ﻓﺮاﺋﺾ ﺧﺪا و ﭘﺎﯾﻪ و ﺳﺘﻮﻧﯽ از ﭘﺎﯾﻪھﺎ و
ﺳﺘﻮنھﺎی ﻣﮫﻢ و ﮐﻠﯿﺪی اﺳﻼم اﺳﺖ ٢؛ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺰوﺟﻞ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾـﻢ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧـﺖ
َ َ ُ ْ َّ َ ٰ َ َ َ ُ ْ َّ َ َ
ٱلزك ٰوة﴾
آن ﻓﺮﻣـﺎن داده اﺳـﺖ؛ آن ﺟـﺎ ﮐـﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾـﺪ﴿ :وأ�ِيموا ٱلصلوة وءاتوا
]اﻟﺒﻘﺮة[٤٣ :؛ »و ﻧﻤﺎز را ﺑﺮ ﭘﺎ دارﯾﺪ و زﮐﺎت را ﺑﭙﺮدازد.«...
و ھﺮ ﮐﺲ ﻣﻨﮑﺮ ﻓﺮﺿﯿﺖ زﮐﺎت ﮔﺮدد ،ﮐﺎﻓﺮ و از داﺋﺮهی ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ﺧﺎرج ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت ﻓﺮض اﺳﺖ

واﺟﺐ ﻣﺎﻟﯽ ﻓﺮض اﺳﺖ؟
س :ﺑﺮ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت و ﺣﻘﻮق
ِ
ج :ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﻓﺮض اﺳﺖ ﮐﻪ واﺟﺪ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﺷﺪ :ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ
]ﭘﺲ زﮐﺎت ﺑﺮ ﮐﺎﻓﺮ ﻓﺮض ﻧﯿﺴﺖ؛ ﭼﻪ آن ﮐﺎﻓﺮ اﺻﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ از اﺳﻼم ﻣﺮﺗﺪ ﮔﺮدﯾﺪه
ﺑﺎﺷﺪ[؛ ﻋﺎﻗﻞ ﺑﺎﺷﺪ ]ﭘﺲ زﮐﺎت ﺑﺮ دﯾﻮاﻧﻪ ﻓﺮض ﻧﯿﺴﺖ[؛ ﺑﻪ ّ
ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ]ﭘﺲ
زﮐﺎت ﺑﺮ ﮐﻮدک ﻓﺮض ﻧﯿﺴﺖ[؛ آزاد ﺑﺎﺷﺪ ]ﭘﺲ زﮐﺎت ﺑﺮ ﺑﺮده ﻓﺮض ﻧﯿﺴﺖ[؛ ﻣﺎل ﻣﻮﺟﻮد
 -١ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﯽ واﺟﺐ ،ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ »زﮐﺎت« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎل را ﺗﻤﯿﺰ و ﭘﺎﮐﯿﺰه ﻣﯽﮐﻨﺪ .و
ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﯽ واﺟﺐ ﺑﺪان ﺟﮫﺖ »زﮐﺎت« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن ،ﻣﺎل
رﺷﺪ و ّ
ﻧﻤﻮ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ر.ک :اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ )(۲۱۶/۲
 -٢ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻓﻘﮫﯽ ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ّ
ﺗﺄﺳﯽ از ﮐﺘﺎب ﺧﺪا )ﻗﺮآن( ،ﻣﺒﺤﺚ زﮐﺎت را از روزه ﺟﻠﻮﺗﺮ
ﻣﯽآورﻧﺪ؛ زﯾﺮا زﮐﺎت ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎدتھﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در ﺳﯽ و دو ﺟﺎ از ﻗﺮآن
ﮐﺮﯾﻢ ،زﮐﺎت و ﻧﻤﺎز را ﺑﺎ ھﻢ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ر.ک:در اﻟﻤﺨﺘﺎر ،اول ﮐﺘﺎب اﻟﺰﮐﺎة.

ﮐﺘﺎب زﮐﺎت

١٤٧

در ﺗﺤﺖ ﻣﻠﮑﯿﺖ وی ،ﺑﻪ ّ
ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ]ﭘﺲ زﮐﺎت ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺎل وی ﺑﻪ
ّ
ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻧﻤﯽرﺳﺪ ،ﻓﺮض ﻧﯿﺴﺖ[؛ و ﯾﮏ ﺳﺎل ﻗﻤﺮی ﺑﺮ ﻧﺼﺎب وی ﺑﮕﺮدد.
س :ﻣﺮاد از »ﻧﺼﺎب ﮐﺎﻣﻞ« ﭼﯿﺴﺖ؟
ج» :ﻧﺼﺎب ﮐﺎﻣﻞ« آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮدی ﻣﺎﻟﮏ دوﯾﺴﺖ درھﻢ ﻧﻘﺮه ،ﯾﺎ ﺑﯿﺴﺖ ﻣﺜﻘﺎل ﻃﻼ
ﺧﻮد ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ را ﺑﺎ ﭘﻮل راﯾﺞ
ﺑﺎﺷﺪ؛ ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ِ
دارا ﺑﺎﺷﺪ؛ و ﯾﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺎﻻی ﺗﺠﺎریای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ آن ،ﻣﻌﺎدل دوﯾﺴﺖ درھﻢ ﻧﻘﺮه ،ﯾﺎ
ﺑﯿﺴﺖ ﻣﺜﻘﺎل ﻃﻼ ﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﺷﺨ ِﺺ ﺑﺪھﮑﺎر دارای ﻧﺼﺎب ﺑﺎﺷﺪ ،آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت در ﺣﻖ وی ﭘﺮداﺧﺖ
ّ
زﮐﺎت ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
ج :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ وی واﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﺼﺎب زﮐﺎت را در ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد ]ﯾﺎ ﻧﺼﺎب را ﮐﻢ
ﻣﯽﺳﺎزد[ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت زﮐﺎت ﺑﺮ وی ﻓﺮض ﻧﯿﺴﺖ؛ و اﮔﺮ اﻣﻮال و ﭘﻮلھﺎﯾﺶ از ﻣﯿﺰان
ّ
وام وی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ اﻣﻮاﻟﯽ ﮐﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان وام اﺳﺖ ،زﮐﺎت ﺗﻌﻠﻖ
ﻣﯽﮔﯿﺮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ آن ﮐﻪ آن اﻣﻮال اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان وام ،ﺑﻪ ّ
ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﺑﺮﺳﺪ.
ِّ
س :آﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﻻھﺎی ﺗﺠﺎری ،زﮐﺎت ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
ّ
ج :آری؛ ﺑﻪ ﮐﺎﻻھﺎی ﺗﺠﺎری ،زﮐﺎت ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؛از اﯾﻦ رو ھﺮ ﮔﺎه اﻣﻮال ﺗﺠﺎری،
ّ
ﻣﻌﺎدل دوﯾﺴﺖ درھﻢ ﻧﻘﺮه ،ﯾﺎ ﺑﯿﺴﺖ ﻣﺜﻘﺎل ﻃﻼ ﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت زﮐﺎت ﺑﺪان ﺗﻌﻠﻖ
ﻣﯽﮔﯿﺮد.
س :ﻣﻌﻨﺎی » َﺣﻮﻻن ﺣﻮل« ]ﮔﺬﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﺮ ّ
ﺣﺪ ﻧﺼﺎب[ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﻣﻌﻨﺎی »ﺣﻮﻻن ﺣﻮل« ]ﮔﺬﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﺮ ّ
ﺣﺪ ﻧﺼﺎب[ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﮔﺎه ﻓﺮد
ِ
١
ﻧﺼﺎب ﮐﺎﻣﻞ ،ﯾﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﯿﺶ از ﻧﺼﺎب ﺷﺪ ،و ﯾﮏ ﺳﺎل ﻗﻤﺮی
ﻣﺴﻠﻤﺎن ،آزاد و ﺑﺎﻟﻎ ،ﻣﺎﻟﮏ
ِ
ّ
ﺑﺮ ﻣﺎﻟﺶ ﮔﺬﺷﺖ ،در آن ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت ﺑﻪ ﻣﺎﻟﺶ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ و در »ﮔﺬﺷﺘﻦ
ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﺮ ّ
ﺣﺪ ﻧﺼﺎب« ،ﺳﺎل ﻗﻤﺮی اﻋﺘﺒﺎر دارد ﻧﻪ ﺳﺎل ﺷﻤﺴﯽ.
ّ
س :آﯾﺎ در ﻣﻨﺰل ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ،ﻟﺒﺎسھﺎی ﺑﺪن و اﺛﺎث ﺧﺎﻧﻪ ،زﮐﺎت ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؟

ﻋﺎﻗﻞ ﺑﺎﻟﻎ آزاد و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺼﺎب ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺎل
 -١ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت ،زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺷﺨﺺ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ِ
ِ
ﻗﻤﺮی ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ؛ و در ﺳﺎلھﺎی ﺑﻌﺪی ،ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت در ھﻤﺎن ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻓﺮض
ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺎر اول زﮐﺎت ﻣﺎل را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد.

١٤٨

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری

ج :در ﻣﻨﺰل ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ،ﻟﺒﺎسھﺎی ﺑﺪن،اﺛﺎث ﺧﺎﻧﻪ ،ﭼﮫﺎر ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻮاری ،ﺑﺮدﮔﺎن و
ّ
ﺧﺪﻣﺖﮐﺎران ،و ﺳﻼﺣﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻌﻤﺎل اﺳﺖ ،زﮐﺎت ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد؛ ]زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ
اﺷﯿﺎء ھﻤﻪ در ﺣﻮاﺋﺞ و ﻧﯿﺎزھﺎی اﺻﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ داﺧﻞاﻧﺪ[.
س :اﮔﺮ ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ،ﻟﺒﺎس ،اﺛﺎث ﺧﺎﻧﻪ ،ﭼﮫﺎرﭘﺎﯾﺎن ،ﺑﺮدﮔﺎن و ﺳﻼح ،ﺟﮫﺖ ﺗﺠﺎرت
ّ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺪانھﺎ زﮐﺎت ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
ج :آری؛ اﮔﺮ اﯾﻦ اﺷﯿﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ّ
ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﺑﺮﺳﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت
ّ
ﺑﺪانھﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ّ
ﺎت ﻃﻼ ﯾﺎ ﻧﻘﺮه ،و ﯾﺎ ﮐﺎﻻھﺎی ﺗﺠﺎری ﻓﺮض ﮔﺮدﯾﺪ
س :اﮔﺮ ﺑﺮ ذﻣﻪی ﮐﺴﯽ ﭘﺮداﺧﺖ زﮐ ِ
و وی ﺑﻪ ﺟﺎی ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﯾﺎ ﮐﺎﻻی ﺗﺠﺎری ،ﻗﯿﻤﺖ آنھﺎ را در زﮐﺎت ،ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮد آﯾﺎ
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ﻤﺖ ﻣﻘﺪار وﺟﻮﺑﯽ زﮐﺎت درﺳﺖ اﺳﺖ.
ج :آری؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﯿ ِ
س :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﻤﺎم داراﯾﯽ ﺧﻮﯾﺶ را  -ﺑﺪون ﻧﯿ ِﺖ ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت  -در راه ﺧﺪا
ﺻﺪﻗﻪ ﮐﺮد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ وی ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم داراﯾﯽ ﺧﻮﯾﺶ را در راه ﺧﺪا ﺻﺪﻗﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،زﮐﺎت از وی ﺳﺎﻗﻂ
ﻣﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﻓﺮض ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﭘﯿﺶ از ﭘﺮداﺧﺖ آن ،ﻣﺎﻟﺶ از ﺑﯿﻦ
رﻓﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :اﮔﺮ ﭘﺲ از واﺟﺐ ﺷﺪن زﮐﺎت ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺎﻟﺶ از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت زﮐﺎت از
وی ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﮔﺮدد و ﭘﺮداﺧﺖ آن ﺑﺮ وی ﻓﺮض ﻧﯿﺴﺖ؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از داراﯾﯽ
ﻣﺎل ﺿﺎﯾﻊ ﺷﺪه ،ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﮔﺮدد .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ
از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻨﮫﺎ زﮐﺎت ِ
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ]ﺑﺮﺣﺴﺐ اﺗﻔﺎق[ ،ﻣﺎﻟﺶ ﺿﺎﯾﻊ و ﻧﺎﺑﻮده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛وﻟﯽ
اﮔﺮ ﺧﻮد ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل ،ﻣﺎﻟﺶ را ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت زﮐﺎت از وی ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
زﮐﺎت ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه

ّ
س :ﻧﺼﺎب ﻧﻘﺮه ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ زﮐﺎت ﺑﺪان ﺗﻌﻠﻖ ﮔﯿﺮد ،ﭼﻪ اﻧﺪازه اﺳﺖ؟
ج :ھﺮ ﮔﺎه ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺎﻟﮏ دوﯾﺴﺖ درھﻢ ﻧﻘﺮه  ١ﺷﺪ و ﯾﮏ ﺳﺎل ﮐﺎﻣﻞ ﻗﻤﺮی ﺑﺮ آن

ً
ً
 -١دوﯾﺴﺖ درھﻢ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﻌﺎدل  ۵۹۵ﮔﺮم اﺳﺖ .و ﺑﯿﺴﺖ ﻣﺜﻘﺎل ﻃﻼ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﻌﺎدل  ۸۵ﮔﺮم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
]ﻣﺘﺮﺟﻢ[

ﮐﺘﺎب زﮐﺎت

١٤٩

ّ
ﮔﺬﺷﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت زﮐﺎت ﺑﺪان ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ از اﯾﻦ رو ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﭼﮫﻠﻢ ﻣﺎﻟﺶ را
ﺑﭙﺮدازد؛ و ﯾﮏ ﭼﮫﻠﻢ ﻣﺎﻟﺶ ،ﻣﻌﺎدل ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻨﺞ درھﻢ  ١از دوﯾﺴﺖ درھﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺎت زﯾﺎده از
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،ﻣﺎﻟﮏ ﺑﯿﺶ از دوﯾﺴﺖ درھﻢ ﺑﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،زﮐ ِ
دوﯾﺴﺖ درھﻢ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ؟
ج :اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﮔﻮﯾﺪ :ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن درھﻢھﺎی اﺿﺎﻓﯽ ]ﺑﺮ دوﯾﺴﺖ درھﻢ[ ،ﺑﻪ
ّ
ﭼﮫﻞ درھﻢ ﻧﺮﺳﺪ ،ﺑﺮ آنھﺎ زﮐﺎﺗﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد و ﭼﻮن ﭼﮫﻞ درھﻢ ﺑﺮ دوﯾﺴﺖ درھﻢ
ّ
اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت در ﭼﮫﻞ درھﻢ اﺿﺎﻓﯽ ،ﯾﮏ درھﻢ زﮐﺎت ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد] .ﭘﺲ
 ۲۴۰درھﻢ ،ﺷﺶ درھﻢ زﮐﺎت دارد؛ ﭘﻨﺞ درھﻢ ،زﮐﺎت دوﯾﺴﺖ درھﻢ ،و ﯾﮏ درھﻢ زﮐﺎت
 ۴۰درھﻢ[؛ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺑﺮاﺑﺮ ھﺮ  ۴۰درھﻢ ،ﯾﮏ درھﻢ اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﺼﺎب
ّاﻣﺎ اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ در ھﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ
ِ
]دوﯾﺴﺖ درھﻢ[ زﯾﺎد ﮔﺮددُ ،رﺑﻊ ﻋﺸﺮ ]ﯾﮏ ﭼﮫﻠﻢ[ واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﺧﻮاه اﯾﻦ ﭼﯿﺰ
اﻓﺰوده ﺷﺪه ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ زﯾﺎد؛ ]ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ ﻧﺼﺎب ﺑﺮﺳﺪ ﯾﺎ ﻧﺮﺳﺪ[.
ّ
س :ﻧﺼﺎب ﻃﻼ ﺑﺮای آن ﮐﻪ زﮐﺎت ﺑﺪان ﺗﻌﻠﻖ ﮔﯿﺮد ،ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان اﺳﺖ؟
ج :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از ﻃﻼ ،ﻣﺎﻟﮏ ﺑﯿﺴﺖ ﻣﺜﻘﺎل  ٢ﺷﺪ و ﯾﮏ ﺳﺎل ﻗﻤﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮ آن ﮔﺬﺷﺖ ،در
 -١ﭘﻨﺠﻢ درھﻢ ،ﻣﻌﺎدل  ۱۵ﮔﺮم ﻧﻘﺮه اﺳﺖ] .ﻣﺘﺮﺟﻢ[
ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻃﻼ» ،ﺑﯿﺴﺖ ﻣﺜﻘﺎل« و ّ
 -٢ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »دراﻟﻤﺨﺘﺎر« ﮔﻮﯾﺪّ :
ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻧﻘﺮه» ،دوﯾﺴﺖ
درھﻢ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و وزن ھﺮ ده درھﻢ ،ﻣﻌﺎدل وزن ھﻔﺖ ﻣﺜﻘﺎل اﺳﺖ؛ و دﯾﻨﺎر )ﻣﺜﻘﺎل( ﻧﯿﺰ ،ﺑﯿﺴﺖ
ﻗﯿﺮاط اﺳﺖ؛ و درھﻢ ،ﭼﮫﺎرده ﻗﯿﺮاط ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ﻗﯿﺮاط ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﻨﺞ ﺟﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ درھﻢ ﺷﺮﻋﯽ،
ﻣﻌﺎدل ھﻔﺘﺎد ﺟﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و ﻣﺜﻘﺎل ،ﺻﺪ ﺟﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ درھﻢ و ﺳﻪ ھﻔﺘﻢ ﯾﮏ درھﻢ
ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »اﻟﺪر اﻟﻤﺨﺘﺎر« در آﺧﺮ ﺑﺤﺜﺶ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﮐﺘﺎب »اﻟﻨﮫﺮ« ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﮐﺘﺎب
»اﻟﺴﺮاج« ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻋﻠﻤﺎء ﺑﺪﯾﻦ ﺳﻮ رﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ درھﻢ ،ﻣﻌﺎدل ﭼﮫﺎر
ﻗﯿﺮاط ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و اﯾﻦ ﻋﺪد ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐﺘﺎبھﺎی ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺘﻘﺪم و ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ(۳۰/۲) .
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »ﮐﻨﺰ اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ« ﮔﻮﯾﺪ :آﻧﭽﻪ در اداء و وﺟﻮب اﻋﺘﺒﺎر دارد ،وزن ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه از ھﻤﺎن
دراھﻤﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ده درھﻢ آن ﻣﻌﺎدل وزن ھﻔﺖ ﻣﺜﻘﺎل اﺳﺖ .اﻣﺎ ارﺑﺎﺑﺎن ﺣﺴﺎب ،درﺑﺎرهی ﻧﺼﺎب ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه
از ﺣﯿﺚ اوزان ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﮐﺮدهاﻧﺪ :ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ۲۰ :ﻣﺜﻘﺎل ،ﻣﻌﺎدل  ۸۵ﮔﺮم
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ۲۰ :ﻣﺜﻘﺎل ،ﻣﻌﺎدل  ۸۷ﮔﺮم اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ۲۰ :ﻣﺜﻘﺎل،
ﻣﻌﺎدل  ۹۰ﮔﺮم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ ،ھﻤﺎن
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری

اﯾﻦ ﺻﻮرت از آنھﺎ ُرﺑﻊ ﻋﺸﺮ ]ﯾﮏ ﭼﮫﻠﻢ[ ﯾﻌﻨﯽ »ﻧﯿﻢ ﻣﺜﻘﺎل« را ﺑﺮای زﮐﺎت ﺑﯿﺮون آورد.
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻃﻼھﺎ از ﺑﯿﺴﺖ ﻣﺜﻘﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ /
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﺑﺮاﺑﺮ ھﺮ ﭼﮫﺎر ﻣﺜﻘﺎل ۲ ،ﻗﯿﺮاط  ١زﮐﺎت ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ و در زﯾﺎدهی ﮐﻤﺘﺮ
ّ
از ﭼﮫﺎر ﻣﺜﻘﺎل ،زﮐﺎﺗﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد.
وﻟﯽ اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :در ﺑﯿﺴﺖ ﻣﺜﻘﺎل ﻃﻼ ،ﻧﯿﻢ
ّ
ً
ﻣﺜﻘﺎل )ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ۲/۱۲۵ﮔﺮم( ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد .و در آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ﺑﯿﺴﺖ ﻣﺜﻘﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه،
زﮐﺎت آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮدش ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ ]ﯾﻌﻨﯽ در ھﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﺼﺎب ﺑﯿﺴﺖ
ﻣﺜﻘﺎل زﯾﺎد ﮔﺮددُ ،رﺑﻊ ﻋﺸﺮ  -ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ در ﭼﮫﻞ  -واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﺧﻮاه اﯾﻦ ﭼﯿﺰ
اﻓﺰوده ﺷﺪه ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ ﻧﺼﺎب ﺑﺮﺳﺪ ﯾﺎ ﻧﺮﺳﺪ[.
ّ
س :آﯾﺎ ﺑﺮ زﯾﻮرآﻻت و ﻇﺮوف و وﺳﺎﯾﻞ ﻃﻼﯾﯽ ،زﮐﺎت ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
ج :ﺑﺮ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه و ﺑﺮ ھﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ ھﻤﭽﻮن زﯾﻮرآﻻت و
ّ
ﻇﺮوف و وﺳﺎﺋﻞ ﻃﻼﯾﯽ ،زﮐﺎت ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ ﺧﻮاه از اﯾﻦ زﯾﻮرآﻻت و ﻇﺮوف ﻃﻼﯾﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﯾﺎ ﻧﺸﻮد.
ّ
س :آﯾﺎ ﺑﺮ ﻃﻼ ﯾﺎ ﻧﻘﺮهی ﻏﺸﻨﺎک ،زﮐﺎت ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
ج :ﻧﻘﺮهی ﻏﺸﻨﺎک ،در ﺣﮑﻢ ﻧﻘﺮهی ﺧﺎﻟﺺ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﻘﺮه ﺑﺮ آن ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮد؛
و ﻃﻼی ﻏﺸﻨﺎک ﻧﯿﺰ در ﺣﮑﻢ ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻃﻼ ﺑﺮ آن ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪ؛ اﻣﺎ

»اﺣﺘﯿﺎط ﮐﺮدن« اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ رو ھﺮ ﮐﺲ ﻣﺎﻟﮏ  ۸۵ﮔﺮم ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ،ﻃﻼ ﯾﺎ ﻗﯿﻤﺖ آن را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،و ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﺮ آن ﺳﭙﺮی ﮔﺮدد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ زﮐﺎت آن را ﺑﭙﺮدازد.
ﻋﻠﻤﺎء و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻓﻘﮫﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻧﺼﺎب »دوﯾﺴﺖ درھﻢ ﻧﻘﺮه« ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮدهاﻧﺪ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭼﻨﺪ ﻗﻮل از آنھﺎ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ (۱ :دوﯾﺴﺖ درھﻢ ﻣﻌﺎدل  ۵۹۵ﮔﺮم
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ (۲ .دوﯾﺴﺖ درھﻢ ﻣﻌﺎدل  ۶۰۹ﮔﺮم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ (۳ .دوﯾﺴﺖ درھﻢ ﻣﻌﺎدل  ۶۱۲ﮔﺮم
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ اﺣﺘﯿﺎط ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ّ
ﺣﺪ ﻧﺼﺎب آن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﯾﻌﻨﯽ ھﺮ
ﮔﺎه ﮐﺴﯽ ﻣﺎﻟﮏ  ۵۹۵ﮔﺮم ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ،ﻧﻘﺮه و ﯾﺎ ﻗﯿﻤﺖ آن را از ﭘﻮل راﯾﺞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ زﮐﺎت آن را ﺑﭙﺮدازد.
 -١ھﺮ  ۲۰ﻗﯿﺮاط ،ﯾﮏ ﻣﺜﻘﺎل ﻣﯽﺷﻮد ،و ھﺮ ﻣﺜﻘﺎل  ۴/۸۰ﮔﺮم اﺳﺖ] .ﻣﺘﺮﺟﻢ[

ﮐﺘﺎب زﮐﺎت
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اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻏﺶ و ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ ﺑﺮ آن ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮد ،ﭘﺲ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮهی ﻏﺸﻨﺎک ،در ﺣﮑﻢ
ﮐﺎﻻی ﺗﺠﺎرﺗﯽ )ﻋﺮوض( اﺳﺖ .١
س :ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﻧﺪارد اﻣﺎ ﻣﺎﻟﮏ اوراق ﺑﮫﺎدار )ﯾﺎ ﭼﮏ ﺑﺎﻧﮑﯽ( اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﮔﺮدد؛ آﯾﺎ ﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ زﮐﺎت ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
ج :آری؛ در ﭼﻨﯿﻦ اوراق ﺑﮫﺎداری ،زﻣﺎﻧﯽ زﮐﺎت ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮑﯽ از دو
ﻧﺼﺎب ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﺑﺮﺳﺪ؛ زﯾﺮا اوراق ﺑﮫﺎدار ﻧﯿﺰ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮلھﺎی راﯾﺠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪی آﻧﮫﺎ ھﺮ ﭼﯿﺰی ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﺪاﻧﮫﺎ ﺗﺠﺎرت ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ در ﻋﻮض اوراق ﺑﮫﺎدار )ﯾﺎ ﭼﮏ
ﺑﺎﻧﮑﯽ( ﭘﻮل راﯾﺞ ﺑﺪاﻧﮫﺎ ﺑﺪھﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ اوراق ﺑﮫﺎدار ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﭘﻮلھﺎی راﯾﺞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
زﮐﺎت ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺗﺠﺎرﺗﯽ

س :زﮐﺎت ﮐﺎﻻھﺎی ﺗﺠﺎرﺗﯽ ،ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارﻧﺪ؟

ج :اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﮔﻮﯾﺪ :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻھﺎی ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﺑﻪ ّ
ﺣﺪ ﯾﮏ ﻧﺼﺎب

 -١ﻋﻼﻣﻪ ﻗﺪوری ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺗﻔﺼﯿﻞ وﺟﻮد دارد .در ﮐﺘﺎب »اﻟﻔﺘﺎوی
ّ
اﻟﮫﻨﺪﯾﺔ« ) (۱۹۷/۱ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻏﺶ ﺑﺮ ﻧﻘﺮه ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ھﻤﺎﻧﻨﺪ
ﻧﻘﺮه ﻧﯿﺴﺖ؛ و ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ھﻤﺎن ﻧﻘﺮهی ﻏﺸﻨﺎک ،راﯾﺞ ﺑﻮد ،ﯾﺎ در ﺗﺠﺎرت
ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﯿﻤﺖ آن اﻋﺘﺒﺎر دارد؛ از اﯾﻦ رو اﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﺼﺎب ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ
ّ
ّ
دراھﻤﯽ ﮐﻪ زﮐﺎت ﺑﺪان ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد رﺳﯿﺪ - ،و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻘﺮه ﺑﺮ ﻏﺶ و ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ
ّ
ّ
ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮد  -در اﯾﻦ ﺻﻮرت زﮐﺎت ﺑﺪان ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت زﮐﺎﺗﯽ ﺑﺪان ﺗﻌﻠﻖ
ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد.
و اﮔﺮ از زﻣﺮهی ﭘﻮلھﺎی راﯾﺞ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ در رﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻧﺸﻮد ،در اﯾﻦ
ّ
ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﯿﺰان ﻧﻘﺮه ﺑﻪ ّ
ﺣﺪی زﯾﺎد ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن آن
ﺻﻮرت زﮐﺎﺗﯽ ﺑﺪان
ﻣﯽﺗﻮان دوﯾﺴﺖ درھﻢ ﻧﻘﺮهی ﺧﺎﻟﺺ را ﺑﯿﺮون آورد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت زﮐﺎت دوﯾﺴﺖ درھﻢ واﺟﺐ
ﻣﯽﮔﺮدد؛ و اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﺘﻮان دوﯾﺴﺖ درھﻢ ﻧﻘﺮهی ﺧﺎﻟﺺ از آن ﺑﯿﺮون آورد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت زﮐﺎﺗﯽ ﺑﺪان
ّ
ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد؛ و در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺘﺎبھﺎی ﻓﻘﮫﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ.
و ﺣﮑﻢ ﻃﻼی ﻏﺸﻨﺎک ﻧﯿﺰ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺣﮑﻢ ﻧﻘﺮهی ﻏﺸﻨﺎک اﺳﺖ؛ و اﮔﺮ اﻧﺪازهی ﻣﻐﺸﻮش و ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎ
ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﺴﺎوی ﺑﻮدﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت در ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻤﺎء و ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﻓﻘﮫﯽ اﺧﺘﻼف وﺟﻮد دارد؛
در ﮐﺘﺎب »اﻟﺨﺎﻧﯿﺔ« و »اﻟﺨﻼﺻﺔ« ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﻧﺪازهی ﻣﻐﺸﻮش و ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ
ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت از روی اﺣﺘﯿﺎط ،زﮐﺎت واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﮐﺘﺎب »اﻟﻔﺘﺎوی
اﻟﮫﻨﺪﯾﺔ«(
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری

از ﻃﻼ ﯾﺎ ﻧﻘﺮه ﺑﺮﺳﺪ ،و ﻧﺼﺎب اﻣﻮال ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ارزشﮔﺬاری و
ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ّ
ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﺑﺮﺳﺪ و ﺑﺮای ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان و ﺗﮫﯽدﺳﺘﺎن،
ﺑﮫﺮهی ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت ﮐﺎﻻی ﺗﺠﺎرﺗﯽ واﺟﺐ اﺳﺖ.
و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /ﮔﻮﯾﺪ :ﻧﺼﺎب ﮐﺎﻻھﺎی ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﺑﺎ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی ارزشﮔﺬاری
ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺧﺮﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ رو اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺎﻻھﺎی ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﺑﺎ ﻃﻼ
ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺼﺎب آن ﺑﺎ ﻃﻼ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺰاری ﻣﯽﺷﻮد؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺮه
ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﺼﺎب آن ﺑﺎ ﻧﻘﺮه ارزش ﮔﺰاری ﻣﯽﺷﻮد؛ و اﮔﺮ اﻣﻮال
ﺗﺠﺎری ﺑﺎ ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ ﺟﺰ از ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﺑﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ارزﺷﯿﺎﺑﯽ
و ارزشﮔﺬاری ﮐﺎﻻھﺎی ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ارز ﺟﺎری در ﮐﺸﻮر ﺗﺎﺟﺮ اﺳﺖ.
و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ در ھﺮ ﺻﻮرت ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﮐﺎﻻھﺎی ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس
ارز ﺟﺎری در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه و ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺗﺠﺎرﺗﯽ

س :زﮐﺎت ﻣﺎل ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد؟
ج :ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن ،زﮐﺎت ُرﺑﻊ ﻋﺸﺮ ]ﯾﮏ ﭼﮫﻠﻢ[ ﻣﺎﻟﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در آن زﮐﺎت را ّ
ﻣﻘﺮر
ﮐﺮده ،ﺑﻪ اﻓﺮادی ﺑﭙﺮدازد ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت ﺑﺮای آنھﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ؛ و ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ
ﻣﻘﺪار واﺟﺐ ﺷﺪهی
ﺮدن
زﮐ ِ
ِ
ﺎت وی ،ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ ﻧﯿﺖ ادای زﮐﺎت ،ﯾﺎ ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ ﻧﯿﺖ ﺟﺪا ﮐ ِ
ﻣﺎل وی ﺑﺎﺷﺪ] .از اﯾﻦ رو ادای زﮐﺎت ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻤﯽﮔﺮدد ﻣﮕﺮ آن ﮔﺎه ﮐﻪ در ھﻨﮕﺎم
زﮐ ِ
ﺎت ِ
دادن ﻣﺎل ﺑﻪ ﻓﻘﯿﺮ ،ﻧﯿﺖ ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت را ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ ،ﯾﺎ در ھﻨﮕﺎم دادن ﻣﺎل ﺑﻪ وﮐﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺗﻮزﯾﻊ آن در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﺘﺤﻘﺎن زﮐﺎت ﻣﯽﭘﺮدازد ،ﻧﯿﺖ زﮐﺎت را ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ؛ ﯾﺎ در ھﻨﮕﺎم ﮐﻨﺎر
ﮔﺬاﺷﺘﻦ زﮐﺎت از ﺳﺮ ﺟﻤﻊ ﻣﺎﻟﺶ ،ﻧﯿﺖ زﮐﺎت را ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ[.
س :ﻣﺮاد از اﯾﻦ ﮐﻪ »ﻧﯿﺖ زﮐﺎت را در ھﻨﮕﺎم ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ زﮐﺎت از ﺳﺮ ﺟﻤﻊ ﻣﺎل
ﺑﮑﻨﺪ« ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ھﺮ ﮔﺎه ﺷﺨﺺ در آﺧﺮ ﺳﺎل ﺣﺴﺎب ﻣﺎل ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ و ﻣﻘﺪار واﺟﺐ ﺷﺪهی
زﮐﺎت را از آنھﺎ ﺟﺪا ﮐﻨﺪ و ﮐﻨﺎر ﮔﺬارد ﺗﺎ ھﺮ ﮔﺎه ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺘﺤﻘﯽ را ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ
زﮐﺎت ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﺪو آن ﻣﺎل را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﯾﻦ ﻧﯿﺖ در ادای زﮐﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮ
اﺳﺖ.
از اﯾﻦ رو ھﺮ ﮔﺎه ﻓﻘﯿﺮ و ﻣﺴﺘﻤﻨﺪی ﺑﻪ ﻧﺰدش آﯾﺪ و از ھﻤﺎن ﻣﺎل ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﺪو داد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت زﮐﺎت ادا ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎل ﺑﺮای

ﮐﺘﺎب زﮐﺎت
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ﻣﺴﺘﺤﻖ آن ،ﻧﯿﺖ زﮐﺎت را در ذھﻦ و ﻗﻠﺒﺶ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ.
س :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ّاول ﺳﺎل ،ﻣﺎﻟﮏ ﻧﺼﺎﺑﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺳﭙﺲ از ﺟﻨﺲ اﯾﻦ ﻣﺎل در اﺛﻨﺎی
ﺳﺎل ،ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ،آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت زﮐﺎت آن را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺮدازد؟
ج :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ّاول ﺳﺎل ،ﻣﺎﻟﮏ ﻧﺼﺎﺑﯽ ﮔﺮدﯾﺪه ،ﺳﭙﺲ از ﺟﻨﺲ اﯾﻦ ﻣﺎل در اﺛﻨﺎی
ﺳﺎل ،ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﯾﻦ ﻣﺎل را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺻﻞ ﻣﺎل ﺧﻮﯾﺶ
١
ﻣﺎل
ﺿﻤﯿﻤﻪ ﮔﺮداﻧﺪ و زﮐﺎت در ﻣﺠﻤﻮع آنھﺎ واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد ]و ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ِ
ﺑﻪ دﺳﺖ آورده را ﺑﺎ ﺗﺠﺎرت اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ ﺑﺎ ﺑﺨﺸﺶ و ھﺪﯾﻪ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺮاث و ﯾﺎ ﺑﻪ ھﺮ
ﻃﺮﯾﻘﯽ دﯾﮕﺮ[.
س :آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﭘﯿﺶ از ﺳﭙﺮی ﺷﺪن ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﺮ ﻣﺎل ،زﮐﺎت آن را ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ
ﮐﺮد؟
ج :ھﺮ ﮔﺎه ﻣﺎﻟﮏ ﻧﺼﺎب ،زﮐﺎت ﻣﺎﻟﺶ را ﭘﯿﺶ از ﺳﭙﺮی ﺷﺪن ﺳﺎل ،ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ ،در
اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎﺗﺶ درﺳﺖ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﮐﺎﺗﺶ ادا ﻣﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺎﻟﮏ ﻧﺼﺎﺑﯽ ﺑﻮد ،و در آﺧﺮ ﺳﺎل زﮐﺎت ﻣﺎﻟﺶ را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮد ،وﻟﯽ
ّ
ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻧﺎﻗﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ،آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت ﺑﺪو ﺗﻌﻠﻖ
ﻧﺼﺎﺑﺶ در اﺛﻨﺎی ِ
ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
ج :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﭘﯿﺶ از ﺳﭙﺮی ﺷﺪن ﺳﺎل ،ﻣﺎﻟﮏ ﻧﺼﺎب ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑﻮد ،در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت ﺑﺮ او واﺟﺐ اﺳﺖ؛ و اﮔﺮ ﻧﺼﺎب در ّاول ﺳﺎل ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮد ،ﺳﭙﺲ در
اﺛﻨﺎی ﺳﺎل ﻧﺎﻗﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ،آن ﮔﺎه در آﺧﺮ ﺳﺎل ﻧﺼﺎب دوﺑﺎره ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎز
ھﻢ زﮐﺎت در آن واﺟﺐ اﺳﺖ.
 -١ﻣﺮاد از ﺿﻤﯿﻤﻪ ﮐﺮدن ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺳﭙﺮی ﺷﺪن ﺳﺎل ﺑﺮ اﺻﻞ ﻣﺎل ،زﮐﺎت در ﻣﺠﻤﻮع آنھﺎ
واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد .و اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ» :از ﺟﻨﺲ اﯾﻦ ﻣﺎل در اﺛﻨﺎی ﺳﺎل ،ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد« ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ از ﻏﯿﺮ ﺟﻨﺲ اﯾﻦ ﻣﺎل در اﺛﻨﺎی ﺳﺎل ،ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد در اﯾﻦ ﺻﻮرت
اﯾﻦ ﻣﺎل ﺑﻪ اﺻﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺘﺮ ﺑﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ...و
ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎل ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺷﺪه در اﺛﻨﺎی ﺳﺎل ،از ﻃﺮﯾﻖ ارث اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ
ﺑﺎ ﺗﺠﺎرت و ﯾﺎ وﺻﯿﺖ و ﺑﺨﺸﺶ ..و ﻋﻨﻘﺮﯾﺐ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت،
ﯾﮑﯽ از ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ؛ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻻھﺎی ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻃﻼ و
ﻧﻘﺮه ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻗﯿﻤﺖ آنھﺎ ،ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ) .اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ (۲۳۹/۲؛ و ﮐﺎﻻھﺎی ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﺑﺎ ﻃﻼ و
ﻧﻘﺮه از ﯾﮏ ﺟﻨﺲ ھﺴﺘﻨﺪ و اﮔﺮ در اﺛﻨﺎی ﺳﺎل ،ﻓﺎﯾﺪهای از آنھﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ
دﯾﮕﺮی ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.
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س :اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺎﻻھﺎی ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت
ﻣﯽﭘﺮدازد؛ وﻟﯽ ﮐﺎﻻھﺎی ﺗﺠﺎرﺗﯽاش ﺑﻪ ﻧﺼﺎب ﻧﻤﯽرﺳﺪ ،اﻣﺎ در ﮐﻨﺎر آنھﺎ ﻃﻼ ﯾﺎ ﻧﻘﺮه ﻧﯿﺰ
ّ
دارد ،آی در اﯾﻦ ﺻﻮرت زﮐﺎت ﺑﺪو ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻھﺎی ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﺿﻤﯿﻤﻪ ﮔﺮداﻧﺪ؛ و
ّ
اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻣﺠﻤﻮع آنھﺎ ﻧﺼﺎب ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت زﮐﺎت ﺑﺪو ﺗﻌﻠﻖ
ﻣﯽﮔﯿﺮد.
س :اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ،ﻣﺎﻟﮏ ﮐﻤﺘﺮ از ﺑﯿﺴﺖ ﻣﺜﻘﺎل ﻃﻼ ،و ﺻﺎﺣﺐ ﮐﻤﺘﺮ از دوﯾﺴﺖ درھﻢ
ّ
ﻧﻘﺮه ﺑﻮد ،آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺪو زﮐﺎت ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
ج :اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﮔﻮﯾﺪ :ﻗﯿﻤﺖ ﻃﻼ را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻘﺮه ﺿﻤﯿﻤﻪ ﮔﺮداﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ّ
ﺣﺪ
ﻧﺼﺎب ﺑﺮﺳﺪ ]و از ﻣﺠﻤﻮع ﻗﯿﻤﺖ آنھﺎ ،زﮐﺎت را ﺑﭙﺮدازد[؛ و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم
ﻣﺤﻤﺪ  /ﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻗﯿﻤﺖ ﻃﻼ را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻘﺮه ﯾﮏ ﺟﺎ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻧﮕﺮداﻧﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ اﺟﺰای
آنھﺎ را ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ]و از ﻣﺠﻤﻮع آنھﺎ زﮐﺎت را ﺑﭙﺮدازد[.
اﺧﺘﻼف اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ /
س :ﺑﺮای ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻮق ،ﻣﺜﺎﻟﯽ را ﺑﯿﺎن دارﯾﺪ ﺗﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪی
ِ
ّ
ﺑﺎ ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد؟
ج] :ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل [:در ﻧﺰد ﺷﺨﺼﯽ دوﯾﺴﺖ درھﻢ ﻧﻘﺮه و ﭘﻨﺞ ﻣﺜﻘﺎل ﻃﻼ وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻃﻼ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﺪ درھﻢ ﻣﯽرﺳﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم
ّ
اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /زﮐﺎت ﺑﺪو ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ
ّ
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎﺗﯽ ﺑﺪو ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد؛ زﯾﺮا از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ /
ﻧﺼﺎب از ﻟﺤﺎظ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ وﻟﯽ از دﯾﺪﮔﺎه ﺷﺎﮔﺮدان اﯾﺸﺎن ،ﻧﺼﺎب از ﻟﺤﺎظ
اﺟﺰاء ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻧﺰد ﺷﺨﺼﯽ ﺻﺪ درھﻢ ﻧﻘﺮه و ده ﻣﺜﻘﺎل ﻃﻼ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ده
ﻣﺜﻘﺎل ﺑﻪ ﺻﺪ درھﻢ ﺑﺮﺳﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ھﻢ از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ و ھﻢ از دﯾﺪﮔﺎه
اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ،زﮐﺎت ﺑﺮ او واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؛ زﯾﺮا ﻧﺼﺎب از ھﺮ دو ﺟﮫﺖ
]ﻗﯿﻤﺖ و اﺟﺰاء[ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ .١

 -١و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺿﻤﯿﻤﻪ ﮔﺮداﻧﺪن ﯾﮑﯽ از ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ،ﺑﻪ دﯾﮕﺮی از ﻟﺤﺎظ اﺟﺰاء ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ؛ زﯾﺮا
ﮐﻪ ﺻﺪ درھﻢ ﻧﻘﺮه ،ﻧﯿﻤﯽ از ﻧﺼﺎب ﻧﻘﺮه اﺳﺖ؛ و ده ﻣﺜﻘﺎل ﻃﻼ ،ﻧﯿﻤﯽ از ﻧﺼﺎب ﻃﻼ اﺳﺖ.

ﮐﺘﺎب زﮐﺎت

١٥٥

زﮐﺎت ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﭼﻬﺎر ﭘﺎﯾﺎن ﭼﺮﻧﺪه )زﮐﺎت ﺳﺎﺋﻤﻪ(

ِ
ّ
س :آﯾﺎ در ﭼﯿﺰی ﻏﯿﺮ از ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه و ﮐﺎﻻھﺎی ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﻧﯿﺰ ،زﮐﺎت ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
ّ
ﺎن ﭼﺮﻧﺪه )ﺳﺎﺋﻤﻪ( ﻧﯿﺰ زﮐﺎت ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ج :آری؛ در ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﭼﮫﺎر ﭘﺎﯾ ِ
ﺎن ﭼﺮﻧﺪه« )ﺳﺎﺋﻤﻪ( ﭼﯿﺴﺖ؟
س :ﻣﺮاد از »ﭼﮫﺎر ﭘﺎﯾ ِ
ج» :ﺳﺎﺋﻤﻪ« :ﺑﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در دﺷﺖ و ﺻﺤﺮا ﺑﻪ ﭼﺮا ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎﺷﻨﺪ؛
ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺷﺘﺮ ،ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ .و ﺷﺮط وﺟﻮب زﮐﺎت در ﭼﮫﺎرﭘﺎﯾﺎن و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﭼﺮﻧﺪه آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎل را در دﺷﺖ و ﺻﺤﺮا )و در ﻣﺮاﺗﻊ و ﭼﺮاﮔﺎهھﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ( ﺑﻪ ﭼﺮا
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎﺷﻨﺪ .از اﯾﻦ رو اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﺼﻒ ﺳﺎل ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن را ﺑﻪ ﭼﮫﺎرﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮﯾﺶ
ﻋﻠﻒ داد ]و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎل را در ﻣﺮاﺗﻊ و ﭼﺮاﮔﺎهھﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﭽﺮﻧﺪ[ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت زﮐﺎﺗﯽ
ّ
ﺑﺪانھﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد.
ﺎن ﭼﺮﻧﺪه ]ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎل را در ﻣﺮاﺗﻊ و ﭼﺮاﮔﺎهھﺎی
س :در ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﭼﮫﺎرﭘﺎﯾ ِ
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭼﺮﯾﺪهاﻧﺪ[ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ﻓﺮض زﮐﺎت در اﯾﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﭼﮫﺎر ﭘﺎﯾﺎن ﭼﺮﻧﺪه ]ھﻤﭽﻮن ﺷﺘﺮ ،ﮔﺎو و
ج :ﻣﻘﺪار ِ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ[ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ.
س :در ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ از آنھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﮕﮫﺪاری ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ آنھﺎ ﻋﻠﻮﻓﻪ داده ﻣﯽﺷﻮد ،آﯾﺎ زﮐﺎﺗﯽ
ّ
ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
ج :ﺑﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ از آنھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر
ّ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﮕﮫﺪاری ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ آنھﺎ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﻣﯽدھﻨﺪ ،زﮐﺎت ﺗﻌﻠﻖ
ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد.
زﮐﺎت ﺷﺘﺮ

س :ﺑﺮای وﺟﻮب زﮐﺎت ﺷﺘﺮ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺪاد آنھﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ّ
ﺣﺪی از ﻧﺼﺎب ﺑﺮﺳﺪ؟
ج :در ﮐﻤﺘﺮ از ﭘﻨﺞ ﺷﺘﺮ ،زﮐﺎﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ در ﭘﻨﺞ ﺷﺘﺮ ﭼﺮﻧﺪه ﮐﻪ ﺳﺎل ﺑﺮ آنھﺎ ﺑﮕﺬرد،
ﯾﮏ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﻧﻪ ﺷﺘﺮ .ﭘﺲ در ده ﺷﺘﺮ ﺗﺎ ﭼﮫﺎرده ﺷﺘﺮ ،دو ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ اﺳﺖ .در
ﭘﺎﻧﺰده ﺷﺘﺮ ﺗﺎ ﻧﻮزده ﺷﺘﺮ ،ﺳﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ اﺳﺖ .در ﺑﯿﺴﺖ ﺷﺘﺮ ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﮫﺎر ﺷﺘﺮ ،ﭼﮫﺎر
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ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ اﺳﺖ .در ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺷﺘﺮ ﺗﺎ ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ ﺷﺘﺮ ،ﯾﮏ ﺷﺘﺮ »ﺑﻨﺖ ﻣﺨﺎض«  ١اﺳﺖ؛
و در ﺳﯽ و ﺷﺶ ﺗﺎ ﭼﮫﻞ و ﭘﻨﺞ ﺷﺘﺮ ،ﯾﮏ ﺷﺘﺮ »ﺑﻨﺖ ﻟﺒﻮن«  ٢اﺳﺖ.
ّ
و در ﭼﮫﻞ و ﺷﺶ ﺗﺎ ﺷﺼﺖ ﺷﺘﺮ ،ﯾﮏ ﺷﺘﺮ » ِﺣﻘﻪ«  ٣اﺳﺖ؛ و در ﺷﺼﺖ و ﯾﮏ ﺷﺘﺮ ﺗﺎ
ھﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺞ ﺷﺘﺮ ،ﯾﮏ » ِﺟﺰﻋﻪ«  ٤اﺳﺖ؛ و در ھﻔﺘﺎد و ﺷﺶ ﺷﺘﺮ ﺗﺎ ﻧﻮد ﺷﺘﺮ ،دو »ﺑﻨﺖ
ّ
ﻟﺒﻮن« اﺳﺖ؛ و در ﻧﻮد و ﯾﮏ ﺷﺘﺮ ﺗﺎ ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ﺷﺘﺮ ،دو » ِﺣﻘﻪ« اﺳﺖ.
آن ﮔﺎه از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﮐﻪ زﯾﺎدﺗﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻓﺮﯾﻀﻪی زﮐﺎت از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﭘﺲ در
ّ
ھﺮ ﭘﻨﺞ ﺷﺘﺮ ،ﯾﮏ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ ھﻤﺮاه آن دو ﺣﻘﻪ ﺗﺎ ﺻﺪ و ﭼﮫﻞ و ﭘﻨﺞ ﺷﺘﺮ .آن ﮔﺎه
ّ
در ﺻﺪ و ﭼﮫﻞ و ﭘﻨﺞ ﺷﺘﺮ ،دو ﺣﻘﻪ اﺳﺖ و ﯾﮏ ﺑﻨﺖ ﻣﺨﺎض؛ و در ﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﺷﺘﺮ ،ﺳﻪ
ّ
ﺣﻘﻪ اﺳﺖ.
آن ﮔﺎه ﺑﺎز ﻓﺮﯾﻀﻪ از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﭘﺲ در زﯾﺎدﺗﺮ از ﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﺷﺘﺮ ،در ھﺮ
ّ
ﺣﻘﻪای ﮐﻪ ﻓﺮض ﺗﻌﺪاد ّ
ﻣﻘﺪم ﺑﺮ آن اﺳﺖ؛ و
ﭘﻨﺞ ﺷﺘﺮ ﯾﮏ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ اﺳﺖ  ٥ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺳﻪ
ّ
در ﺻﺪ و ھﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺞ ﺷﺘﺮ ،ﺳﻪ ﺣﻘﻪ اﺳﺖ و ﯾﮏ ﺑﻨﺖ ﻣﺨﺎض؛ و در ﺻﺪ و ھﺸﺘﺎد و ﺷﺶ
ّ
ﺷﺘﺮ ،ﺳﻪ ﺣﻘﻪ اﺳﺖ و ﯾﮏ ﺑﻨﺖ ﻟﺒﻮن؛ و در ﺻﺪ و ﻧﻮد و ﺷﺶ ﺷﺘﺮ ﺗﺎ دوﯾﺴﺖ ﺷﺘﺮ ،ﭼﮫﺎر
ّ
ﺣﻘﻪ اﺳﺖ.
آن ﮔﺎه از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﮐﻪ زﯾﺎﺗﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻓﺮض زﮐﺎت از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ھﻤﺎن
ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ در ﭘﻨﺠﺎه ﺷﺘﺮ ﺑﻌﺪ از ﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﺷﺘﺮ از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ.
س :آﯾﺎ در زﮐﺎت ﺷﺘﺮ ،ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯿﺎن ﺷﺘﺮ ﺑﺨﺘﯽ  ٦و ﺷﺘﺮ ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ؟
ج :در ﻣﻮرد زﮐﺎت ،ھﯿﭻ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯿﺎن ﺷﺘﺮ ﺑﺨﺘﯽ و ﺷﺘﺮ ﻋﺮﺑﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ و ھﺮ دو
در زﮐﺎت ﯾﮑﺴﺎناﻧﺪ.
 -١ﺑﻨﺖ ﻣﺨﺎض :ﺷﺘﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮده و در ﺳﺎل دوم داﺧﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
-٢
-٣
-٤
-٥

ﺑﻨﺖ ﻟﺒﻮن :ﺷﺘﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﺳﺎل را ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮده و در ﺳﺎل ﺳﻮم داﺧﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ّ
ِﺣﻘﻪ :ﺷﺘﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺳﺎل را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮده و در ﺳﺎل ﭼﮫﺎرم داﺧﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺰﻋﻪ :ﺷﺘﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ داﺧﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ّ
ﻣﺮاد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ھﺮ ﭘﻨﺞ ﺷﺘﺮ ،ﯾﮏ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ ھﻤﺮاه آن دو ﺣﻘﻪ ﺗﺎ ﺻﺪ و ﭼﮫﻞ و ﭘﻨﺞ
ﺷﺘﺮ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب »اﻟﮑﻔﺎﯾﺔ« ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

» -٦ﺑﺨﺖ« :ﺟﻤﻊ ﺑﺨﺘﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ »ﺑﺨﺖ ﻧﺼﺮ« ﻣﻨﺴﻮب اﺳﺖ؛ زﯾﺮا وی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ
ﺷﺘﺮ ﻋﺮﺑﯽ و ﻋﺠﻤﯽ ﺟﻤﻊ ﮐﺮد؛ از اﯾﻦ رو ﺑﻪ ﺑﭽﻪای ﮐﻪ از آن دو ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﻮد ،ﺑﺪان »ﺑﺨﺘﯽ«
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »دراﻟﻤﺨﺘﺎر«.

ﮐﺘﺎب زﮐﺎت

١٥٧

زﮐﺎت ﮔﺎو

س :ﺑﺮای وﺟﻮب زﮐﺎت ﮔﺎو ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺪاد آنھﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ّ
ﺣﺪی از ﻧﺼﺎب ﺑﺮﺳﺪ؟
ج :در ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﯽ ﮔﺎو زﮐﺎﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ در ﺳﯽ ﮔﺎو ﭼﺮﻧﺪهای ﮐﻪ ﺳﺎل ﺑﺮ آنھﺎ ﺑﮕﺬرد،
ﻣﺴﻦ«  ٢ﯾﺎ ﯾﮏ » ّ
ﯾﮏ »ﺗﺒﯿﻊ«  ١ﯾﺎ »ﺗﺒﯿﻌﻪ« اﺳﺖ؛ و در ﭼﮫﻞ ﮔﺎو ،ﯾﮏ » ّ
ﻣﺴﻨﻪ« اﺳﺖ؛ و در
آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ]ﭼﮫﻞ ﮔﺎو[ زﯾﺎد ﮔﺮدد ،در ﻧﺰد اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /زﮐﺎت ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﺼﺖ ﮔﺎو .ﯾﻌﻨﯽ در ﯾﮏ ﮔﺎو ،ﭼﮫﺎر ّ
ﺣﺼﻪ از ده ﺣﺼﻪی ﯾﮏ ﮔﺎو
ّ
]ﻣﺴﻨﻪ[ اﺳﺖ؛ و در دو ﮔﺎو ،ﻧﺼﻒ دھﻢ ﺣﺼﻪی ﯾﮏ ﮔﺎو ﻣﺎدهی ﺳﻪ
ﻣﺎدهی ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ
ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ؛ و در ﺳﻪ ﮔﺎو؛ ﺳﻪ ﭼﮫﺎرم ﯾﮏ ﮔﺎو و ﻣﺎدهی ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ.
اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﮔﻮﯾﻨﺪ :در آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭼﮫﻞ ﮔﺎو زﯾﺎد ﮔﺮدد ﺗﺎ
ّ
ﺷﺼﺖ ﮔﺎو ،زﮐﺎﺗﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد؛ و ھﺮ ﮔﺎه ﺑﻪ ﺷﺼﺖ ﮔﺎو رﺳﯿﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت در
ﺷﺼﺖ ﮔﺎو ،دو ﮔﻮﺳﺎﻟﻪی ﺗﺒﯿﻊ ﯾﺎ ﺗﺒﯿﻌﻪ اﺳﺖ ٣؛ و در ھﻔﺘﺎد ﮔﺎو ،ﯾﮏ ّ
ﻣﺴﻨﻪ و ﯾﮏ ﺗﺒﯿﻊ
اﺳﺖ؛ و در ھﺸﺘﺎد ﮔﺎو ،دو ّ
ﻣﺴﻨﻪ اﺳﺖ؛ و در ﻧﻮد ﮔﺎو ،ﺳﻪ ﺗﺒﯿﻊ اﺳﺖ؛ و در ﺻﺪ ﮔﺎو ،دو
ﺗﺒﯿﻊ و ﯾﮏ ّ
ﻣﺴﻨﻪ اﺳﺖ.
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻓﺮض زﮐﺎت ﮔﺎو ،ﺑﺎ اﻓﺰوده ﺷﺪن ھﺮ ده ﮔﺎو ،از ﯾﮏ ﺗﺒﯿﻊ ﺑﻪ
ﯾﮏ ّ
ﻣﺴﻨﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
س :آﯾﺎ در زﮐﺎت ﮔﺎو ،ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯿﺎن ﮔﺎو و ﮔﺎو ﻣﯿﺶ وﺟﻮد دارد؟
ج :در ﻣﻮرد زﮐﺎت ،ھﯿﭻ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯿﺎن ﮔﺎو ﻣﯿﺶ  ٤و ﮔﺎو وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ و ھﺮ دو در زﮐﺎت
ﯾﮑﺴﺎناﻧﺪ و ﯾﮏ ﺣﮑﻢ دارﻧﺪ.

 -١ﺗﺒﯿﻊ :ﮔﺎو ﻧﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ وارد ﺳﺎل دوم از ﻋﻤﺮش ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ] .و »ﺗﺒﻌﯿﻪ« ﻣﺎدهی آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ[.
ﻣﺴﻦ« :ﮔﺎو ﻧﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ وارد ﺳﺎل ﺳﻮم از ﻋﻤﺮش ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ]و » ّ
ّ » -٢
ﻣﺴﻨﻪ« ،ﻣﺎدهی آن اﺳﺖ[.
 -٣در ﮐﻤﺘﺮ از ﭼﮫﻞ ﮔﺎو و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺷﺼﺖ و ﺑﻌﺪ از آن ،در ﻣﯿﺎن اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ،اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ و اﻣﺎم
ﻣﺤﻤﺪ اﺧﺘﻼﻓﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
 -٤ﺟﺎﻣﻮس ]ﯾﺎ ھﻤﺎن ﮔﺎوﻣﯿﺶ[ّ ،
ﻣﻌﺮب »ﮐﺎؤﻣﯿﺶ« اﺳﺖ ﮐﻪ در زﺑﺎن ھﻨﺪوﺳﺘﺎﻧﯽھﺎ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽھﺎ،
ﺑﺪان »ﺑﮫﯿﻨﺲ« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ« در ذﯾﻞ اﯾﻦ ﻗﻮل ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »ﮐﻨﺰ« ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و اﳉﺎﻣﻮس ﻛﺎﻟﺒﻘﺮ« ]ﺣﮑﻢ ﮔﺎوﻣﯿﺶ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺣﮑﻢ ﮔﺎو اﺳﺖ[ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :زﯾﺮا اﺳﻢ ﮔﺎو ھﺮ

دو ﻧﻮع ﮔﺎو و ﮔﺎوﻣﯿﺶ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد؛ و ﮔﺎوﻣﯿﺶ ﻧﯿﺰ ﻧﻮﻋﯽ از ﮔﺎو اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ رو ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی
ﮔﺎوﻣﯿﺶ ،ﻧﺼﺎب ﮔﺎو ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﮔﺮدد و از آن زﮐﺎت واﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد؛ و ھﺮ ﮔﺎه ﮔﺎو و ﮔﺎوﻣﯿﺶ ﺑﺎ ھﻢ

١٥٨

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری

زﮐﺎت ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ

س :ﺑﺮای وﺟﻮب زﮐﺎت ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺪاد آنھﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ّ
ﺣﺪی از ﻧﺼﺎب ﺑﺮﺳﺪ؛ ﺑﺎ
ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ؟
ج :در ﮐﻤﺘﺮ از ﭼﮫﻞ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،زﮐﺎﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ در ﭼﮫﻞ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﭼﺮﻧﺪه ﮐﻪ ﺳﺎل ﺑﺮ
آنھﺎ ﺑﮕﺬرد ،ﺗﺎ ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،ﯾﮏ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ اﺳﺖ؛ و در ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮏ ﺗﺎ
دوﯾﺴﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،دو ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ اﺳﺖ؛ و در دوﯾﺴﺖ و ﯾﮏ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،ﺳﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ اﺳﺖ؛ و
در ﭼﮫﺎرﺻﺪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،ﭼﮫﺎر ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ اﺳﺖ؛ و ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﺗﻌﺪادﺷﺎن از ﭼﮫﺎرﺻﺪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ
زﯾﺎدﺗﺮ ﮔﺮدد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت در ھﺮ ﺻﺪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،ﯾﮏ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.
س :آﯾﺎ در زﮐﺎت ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯿﺎن ﺑﺰ و ﻣﯿﺶ وﺟﻮد دارد؟
ج :در ﻣﻮرد زﮐﺎت ،ھﯿﭻ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯿﺎن ﺑﺰ و ﻣﯿﺶ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺣﮑﻢ ھﺮ دو ﯾﮑﺴﺎن
١
اﺳﺖ.
زﮐﺎت اﺳﺐ

س :آﯾﺎ در اﺳﺐ ،زﮐﺎﺗﯽ وﺟﻮد دارد؟
ج :ھﺮ ﮔﺎه اﺳﺐھﺎی ﻧﺮ و ﻣﺎده در ﻣﺮاﺗﻊ و ﭼﺮاﮔﺎهھﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﭽﺮﻧﺪ و ﺳﺎل ﺑﺮ آنھﺎ
ﺑﮕﺬرد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺻﺎﺣﺐ آن اﺳﺐھﺎ اﺧﺘﯿﺎر دارد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ

ﻣﺨﻠﻮط ﺑﻮدﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت زﮐﺎت از ﻧﻮﻋﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ؛ و اﮔﺮ ﺑﺎ ھﻢ ﯾﮑﺴﺎن و
ّ
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻋﻼی ادﻧﯽ و ادﻧﺎی اﻋﻠﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد(۲۳۲/۲) .
 -١زﯾﺮا ّ
ﻧﺺ ﻓﺮﺿﯿﺖ زﮐﺎت درﺑﺎرهی »ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ« ،ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺰ و ﻣﯿﺶ ﻣﯽﺷﻮد] .ر.ک :رد اﻟﻤﺤﺘﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﻟﻨﮫﺮ[؛ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »در اﻟﻤﺨﺘﺎر« ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺰ و ﻣﯿﺶ در ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﻧﺼﺎب،
ﯾﮑﺴﺎناﻧﺪ.
ﺷﺎﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﻧﺼﺎب ﻣﯿﺶ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻮد ،و در ﻧﺰد ﺷﺨﺺ ﺗﻌﺪادی ﺑﺰ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ذرﯾﻌﻪی
آن ﻧﺼﺎب ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ؛ ﯾﺎ اﮔﺮ ﻧﺼﺎب ﺑﺰ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻮد و در ﻧﺰد ﻓﺮد ،ﺗﻌﺪادی ﻣﯿﺶ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ
ّ
ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن ﻧﺼﺎب ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت زﮐﺎت ﺑﺪان ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ و ھﺮ ﮔﺎه ﻧﺼﺎب ﺑﺎ
ﻣﯿﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺮدد در اﯾﻦ ﺻﻮرت زﮐﺎت از ﻣﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد؛ و اﮔﺮ ﺑﺎ ﺑﺰ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدد در اﯾﻦ
ﺻﻮرت زﮐﺎت از ﺑﺰ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮔﺮدد .و اﮔﺮ ﻧﺼﺎب ﺑﺎ ھﺮ دوی آنھﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت،
ﺗﻌﺪاد ھﺮ ﮐﺪام ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد ،زﮐﺎت از آن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد .و اﮔﺮ ھﺮ دو در ﻧﺼﺎب ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،در
اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻓﺮد ﻣﺨﺘﺎر و آزاد اﺳﺖ ﮐﻪ از ھﺮ ﮐﺪام ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ،زﮐﺎت را ﺑﭙﺮدازد؛ ﯾﻌﻨﯽ در اﯾﻦ
ﺻﻮرت اﻋﻼی ادﻧﯽ و ادﻧﺎی اﻋﻠﯽ را ﺑﭙﺮدازد .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﮐﺘﺎب »اﻟﺠﻮھﺮة« )رداﻟﻤﺨﺘﺎر .(۱۹/۲

ﮐﺘﺎب زﮐﺎت

١٥٩

ھﺮ اﺳﺐ ،ﯾﮏ دﯾﻨﺎر ﺑﭙﺮدازد؛ و اﮔﺮ ھﻢ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺐھﺎ را ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﻧﻤﺎﯾﺪ و
در ﺑﺮاﺑﺮ ھﺮ دوﯾﺴﺖ درھﻢ ،ﭘﻨﺞ درھﻢ ﺑﭙﺮدازد.
ّ
١
و از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  ، /ﺑﻪ اﺳﺐھﺎی ﻧﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ،زﮐﺎﺗﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد.
س :آﯾﺎ در ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻤﺎء و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻓﻘﮫﯽ اﺣﻨﺎف ،اﺧﺘﻼﻓﯽ درﺑﺎرهی »زﮐﺎت
اﺳﺐ« وﺟﻮد دارد؟
ج :آری؛ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺎ اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ /
ّ
اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :در اﺳﺐھﺎ ،زﮐﺎﺗﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد.
س :آﯾﺎ در ﻗﺎﻃﺮ و اﻻغ ،زﮐﺎﺗﯽ وﺟﻮد دارد؟
ّ
ج :در ﻗﺎﻃﺮ و اﻻغ ،زﮐﺎﺗﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد؛ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺠﺎرت ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﺻﻮرت در ﻗﺎﻃﺮ و اﻻغ ﭼﯿﺰی واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ در زﮐﺎت ﮐﺎﻻھﺎی ﺗﺠﺎرﺗﯽ واﺟﺐ
ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ.
اﺣﮑﺎم ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ّ
ﻣﺘﻨﻮع

س :دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /درﺑﺎرهی ]زﮐﺎت[ ﺑﭽﻪھﺎی ﺷﺘﺮان و ﮔﻮﺳﺎﻟﻪھﺎ
ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :از دﯾﺪﮔﺎه و ﻣﻨﻈﺮ اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﻪ ﺑﭽﻪھﺎی ﺷﺘﺮانّ ،ﺑﺮهھﺎ
ّ
و ﺑﺰﻏﺎﻟﻪھﺎ و ﮔﻮﺳﺎﻟﻪھﺎ ،زﮐﺎﺗﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ،ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺑﺎ آنھﺎ ﺷﺘﺮ ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﮔﺎو

ّ
 -١ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »ھﺪاﯾﻪ« ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ اﺳﺐھﺎی ﻧﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ،زﮐﺎﺗﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد؛ زﯾﺮا در آنھﺎ زاد
و وﻟﺪ و ﺗﻮاﻟﺪ و ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ و در رواﯾﺘﯽ ﭼﻨﯿﻦ وارد ﺷﺪه ﮐﻪ در اﺳﺐھﺎی ﻣﺎده ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ
ﻧﯿﺰ زﮐﺎت وﺟﻮد ﻧﺪارد .و از اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ در رواﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ وی ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ
در اﺳﺐھﺎی ﻣﺎده ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ زﮐﺎت وﺟﻮد دارد؛ زﯾﺮا ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺐ ﻧﺮ ﻋﺎرﯾﺘﯽ ،از آن زاد و وﻟﺪ
ﮐﺮد .و در رواﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ از اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ﭼﻨﯿﻦ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ در اﺳﺐھﺎی
ﻧﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ زﮐﺎت واﺟﺐ اﺳﺖ.
اﺑﻦ ھﻤﺎم ﮔﻮﯾﺪ :درﺑﺎرهی اﺳﺐھﺎی ﻧﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ و اﺳﺐھﺎی ﻣﺎدهی ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ،دو رواﯾﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ
از اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻗﻮل راﺟﺢ در ﻣﻮرد اﺳﺐھﺎی ﻧﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ،ﻋﺪم وﺟﻮب زﮐﺎت ،و
در اﺳﺐھﺎی ﻣﺎدهی ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ،وﺟﻮب زﮐﺎت اﺳﺖ.

١٦٠

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری

ﺑﺰرگ ﺳﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ .و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ در زﮐﺎت آنھﺎ ،ﯾﮑﯽ از ﺧﻮد
آنھﺎ واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد .١
س :اﮔﺮ ﮐﺎرﮔﺰاری ﮐﻪ از ﺳﻮی ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﻣﺄﻣﻮر ﺟﻤﻊ آوری زﮐﺎت اﺳﺖ
ﺧﻮر
ﺑﺨﻮاھﺪ ﺗﺎ زﮐﺎت ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﭼﺮﻧﺪه را ﺑﮕﯿﺮد ،و در ﻧﺰد زﮐﺎتدھﻨﺪﮔﺎن ،ﻣﺎﻟﯽ را در ِ
ﺎت واﺟﺐ ﻧﯿﺎﻓﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ وی ﭼﯿﺴﺖ؟
زﮐ ِ
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺎل ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ و ﭘﺴﺖﺗﺮ را ھﻤﺮاه ﺑﺎ زﯾﺎدهی آن ﺑﮕﯿﺮد؛ ﯾﺎ ﻣﺎل ﺑﺮﺗﺮ و
واﻻﺗﺮ را ﺑﮕﯿﺮد و زﯾﺎدهی آن را ُﻣﺴﺘﺮد ﮔﺮداﻧﺪ.
س :ﮐﺎرﮔﺰاراﻧﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺄﻣﻮر ﮔﺮدآوری زﮐﺎت ھﺴﺘﻨﺪ ،آﯾﺎ
ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎل را ﺑﺮای زﮐﺎت ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﯾﺎ ﭘﺴﺖﺗﺮﯾﻦ آن را؟
ج :ﮐﺎرﮔﺰاران زﮐﺎت ،ﻧﻪ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎل را ﺑﺮای زﮐﺎت ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﻧﻪ ﭘﺴﺖﺗﺮﯾﻦ آن را؛ ﺑﻠﮑﻪ
ﺣﺪ ﻣﯿﺎﻧﻪ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﻣﺘﻮﺳﻂ آنھﺎ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﻓﺎﯾﺪه:

در زﮐﺎت ﺷﺘﺮ ،درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺘﺮان ﻧﺮ  -ھﻤﭽﻮن ﺑﭽﻪ ﺷﺘﺮ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ]اﺑﻦ
ﻣﺨﺎض[  -ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﮐﺎت داده ﺷﻮد؛ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺷﺘﺮان ﻣﺎده ،ارزش ﯾﺎﺑﯽ و
ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﮔﺮدﻧﺪ.
٢
ﺑﻪ ﺧﻼف ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﮐﻪ در ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت آنھﺎ ،ﻧﺮ و ﻣﺎده ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ.
ﺣﺪ ﻧﺼﺎب زﮐﺎت ،ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ و زﯾﺎده از ّ
س :اﮔﺮ ّ
ﺣﺪ ﻧﺼﺎب از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ؛ آﯾﺎ در اﯾﻦ
اﻣﻮال ﻣﻮﺟﻮد  -ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهی آن  -واﺟﺐ
ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت در ﺗﻤﺎﻣﯽ
ِ
ﻣﯽﮔﺮدد ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان آن ﭼﻪ ﮐﻪ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺎل از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻢ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در ﭘﺮﺗﻮ دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  ، /اﺻﻞ آن اﺳﺖ ﮐﻪ زﮐﺎت
در ﻧﺼﺎب واﺟﺐ ﮔﺮدد ،ﻧﻪ در زﯾﺎده؛ از اﯾﻦ رو ھﺮ ﮔﺎه زﯾﺎدهی ﻧﺼﺎب از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ و ﺧﻮد
ﻧﺼﺎب ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت در ﻧﺰد اﯾﻦ دو ﺑﺰرﮔﻮار ،ﺗﻤﺎﻣﯽ واﺟﺐ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ّاﻣﺎ اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /و اﻣﺎم زﻓﺮ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻣﺰﺑﻮر ،ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت
ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ھﻤﺎن ﻣﺎل ﺿﺎﯾﻊ ﺷﺪه ،ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﮔﺮدد.
 -١در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺗﻔﺼﯿﻞ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »ھﺪاﯾﻪ« ﺑﻪ ﺑﯿﺎن آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺎقاﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﺑﺪان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 -٢ر.ک :اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ )(۲۳۰/۲

ﮐﺘﺎب زﮐﺎت

١٦١

س :ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻻ ،ﺑﺎ اﺟﻤﺎل ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ،از اﯾﻦ رو ﻧﺘﯿﺠﻪی اﺧﺘﻼف واﺿﺢ و روﺷﻦ
ً
اﺧﺘﻼف اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﻮاران در
ﻧﮕﺮدﯾﺪ ،ﻟﻄﻔﺎ آن را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﻨﯿﺪ ]ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪی
ِ
ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺗﺒﻠﻮر ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ؟[
ج :ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺗﺸﺮﯾﺢ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺑﺮای ﺗﻮ ﻣﺜﺎﻟﯽ را ﻣﯽآورﯾﻢ ،ﭘﺲ ﺑﺪان ﺧﻮب
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻦ :ﻓﺮدی دارای ﻧﻪ ﺷﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎل ﺑﺮ آنھﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺳﭙﺲ ﭼﮫﺎر ﺷﺘﺮ از
آن ﻧﻪ ﺷﺘﺮ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت در زﮐﺎت آنھﺎ ،ﯾﮏ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻻزم اﺳﺖ،
ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از زﯾﺎد ﺷﺪن ﺷﺘﺮان ﺑﺮ ﭘﻨﺞ ﺷﺘﺮ ،در ﭘﻨﺞ ﺷﺘﺮ ،ﯾﮏ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻻزم ﺑﻮد؛
ﻣﺎل ﺿﺎﯾﻊ ﺷﺪه ،ھﻤﺎن ﺷﺘﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﻨﺞ ﺷﺘﺮ زﯾﺎده ﺷﺪهاﻧﺪ و در ﺷﺘﺮاﻧﯽ
زﯾﺮا ﮐﻪ ِ
ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن دو ﻧﺼﺎب ﭘﻨﺞ و ده ﺷﺘﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﻧﯿﺰ زﮐﺎﺗﯽ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ؛ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
در ﭘﺮﺗﻮ دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /اﺳﺖ.
ّاﻣﺎ اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /و اﻣﺎم زﻓﺮ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻨﺞ
ّ
ّ
ﺎت واﺟﺐ را ﺑﺮ
ﺣﺼﻪ از ﻧﻪ ﺣﺼﻪی ﯾﮏ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻻزم اﺳﺖ؛ و اﯾﻦ دو ﺑﺰرﮔﻮار ﭘﺮداﺧﺖ زﮐ ِ
ﻧﻪ ﺷﺘﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ]ﻧﻪ ﺑﺮ ﭘﻨﺞ ﺷﺘﺮ[؛ از اﯾﻦ رو اﻣﻮال ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه را در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺎل،
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و زﮐﺎت را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺷﺘﺮان ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺎل ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺜﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮ :ﻓﺮدی ﺻﺎﺣﺐ ھﺸﺘﺎد رأس ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ اﺳﺖ ،و ﭘﺲ از ﺳﭙﺮی ﺷﺪن ﯾﮏ
ﺳﺎل ﺑﺮ آنھﺎ ،ﭼﮫﻞ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ از آنھﺎ ﺗﻠﻒ ﻣﯽﺷﻮد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت در ﭘﺮﺗﻮ دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم
اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  ، /زﮐﺎت ﯾﮏ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﺮ او ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد؛ وﻟﯽ در
ﻧﺼﻒ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﺮ او واﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﺮﺗﻮ دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /و اﻣﺎم زﻓﺮ  ، /زﮐ ِ
ﺎت ِ
و ھﺮ ﮔﺎه ﺷﺼﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ از آنھﺎ ﺗﻠﻒ ﮔﺮدد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ و اﻣﺎم
ّ
اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ او زﮐﺎت ﻧﺼﻒ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ و اﻣﺎم
زﻓﺮ ﺑﺮآﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ او زﮐﺎت ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم ّ
ﺣﺼﻪی ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد .١
زﮐﺎت ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی و ﻣﯿﻮهﻫﺎ

ّ
س :آﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی و ﻣﯿﻮهھﺎ ،زﮐﺎﺗﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
ّ
ج :آری؛ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی و ﻣﯿﻮهھﺎ زﮐﺎت ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ از اﯾﻦ رو زﮐﺎت
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی و ﻣﯿﻮهھﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آﺑﯽ ﮐﻪ زﻣﯿﻦھﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن

 -١ر.ک :ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﯾﺮ ﺷﺮح اﻟﮫﺪاﯾﺔ؛ اﻟﻌﻨﺎﯾﺔ ﺷﺮح اﻟﮫﺪاﯾﺔ؛ و اﻟﺠﻮھﺮة اﻟﻨﯿﺮة ﺷﺮح اﻟﻘﺪوری.
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری

آﺑﯿﺎری ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ دھﻢ ُ]ﻋﺸﺮ[ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺑﯿﺴﺘﻢ ]ﻧﺼﻒ ﻋﺸﺮ[ واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد.
]زﻣﯿﻦھﺎ ﺑﻪ دو ﻗﺴﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:
اﻟﻒ( زﻣﯿﻦھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آب ﺑﺎران آﺑﯿﺎری ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،و آﺑﯿﺎری آنھﺎ ھﺰﯾﻨﻪای
در ﺑﺮ ﻧﺪارد؛ از ﭼﻨﯿﻦ زﻣﯿﻦھﺎﯾﯽ ،ﯾﮏ دھﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ب( زﻣﯿﻦھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﮔﺎو و ﺷﺘﺮ آﺑﯿﺎری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ از ﭼﻨﯿﻦ زﻣﯿﻦھﺎﯾﯽ ،ﯾﮏ
ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﯾﺪات آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﮐﺎت داده ﻣﯽﺷﻮد[.
ّ
س :آﯾﺎ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی و ﻣﯿﻮهھﺎّ ،
ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻣﺸﺨﺼﯽ وﺟﻮد دارد؟
ج :اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی و ﻣﯿﻮهﺟﺎت ،ﻧﺼﺎﺑﯽ
ﻧﺪارﻧﺪ؛ ﭘﺲ ھﺮ آن ﭼﻪ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺮآورد در آن زﮐﺎت اﺳﺖ؛ ﭼﻪ ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ زﯾﺎد ،ﺑﻪ
ّ
َ
ﺟﺰ ھﯿﺰم و ﻧﯽ و ﻋﻠﻒ ﮐﻪ در ﻧﺰد اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /در آنھﺎ زﮐﺎﺗﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد.
و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و
ّ
ﻣﯿﻮهھﺎﯾﯽ زﮐﺎت ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر و دواﻣﺪار ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ]ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﻮهھﺎی ﺧﺸﮏ ﮐﻪ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ و ﺧﺮاب ﻧﻤﯽﮔﺮدﻧﺪ؛ ھﻤﺎﻧﻨﺪ :ﺧﺮﻣﺎ ،زﯾﺘﻮن ،ﮐﺸﻤﺶ و ..[.و ﺑﻪ ﭘﻨﺞ
ّ
» َو َﺳﻖ« ﺑﺮﺳﻨﺪ؛ از اﯾﻦ رو در ﻧﺰد اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ،زﮐﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺗﻌﻠﻖ
ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد] ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﯿﻮهھﺎﯾﯽ ﮐﻪ زود از ﺑﯿﻦ ﻣﯽروﻧﺪ و ﺧﺮاب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ:
ّ
ﺧﺮﺑﺰه ،ھﻨﺪواﻧﻪ و ...ﻋﺸﺮی ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد[.
سَ » :و َﺳﻖ« ﭼﯿﺴﺖ؟
جَ » :و َﺳﻖ« :ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪی اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ اﻃﻼق ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺷﺼﺖ »ﺻﺎع« اﺳﺖ؛
ً
]و ھﺮ ﺻﺎع ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﻌﺎدل ﺳﻪ ﮐﯿﻠﻮ و ﺷﺼﺖ ﮔﺮم اﺳﺖ[.
س :در ﭼﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ زﮐﺎت ﯾﮏ دھﻢ ]ﻋﺸﺮ[ و در ﭼﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ زﮐﺎت ﯾﮏ ﺑﯿﺴﺘﻢ
ّ
]ﻧﺼﻒ ﻋﺸﺮ[ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
ج :در ﻣﻘﺪار زﮐﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻋﺎﯾﺪات ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد ،اﮔﺮ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ]ﺑﺪون ﺻﺮف ھﺰﯾﻨﻪ[ از آب ﭼﺸﻤﻪ و رودﺧﺎﻧﻪ و آب آﺳﻤﺎن ،آﺑﯿﺎری ﻣﯽﮔﺮدد،
ﯾﮏ دھﻢ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آﺑﯿﺎری آن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮔﺎو و ﺷﺘﺮ و ﺳﻄﻞ ]و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻨﺪن
ﭼﺎه و ﺗﮫﯿﻪی ﻣﻮﺗﻮر آب و ﭘﻤﭙﺎژ[ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﮏ ﺑﯿﺴﺘﻢ اﺳﺖ.
س :اﮔﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی از آن ﻋﺎﯾﺪاﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ » َوﺳﻖ« وزن ﻧﺸﻮﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ:
ﭘﻨﺒﻪ و زﻋﻔﺮان؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻗﻮل اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ،زﮐﺎﺗﯽ
ّ
ﺑﺪانھﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؟

ﮐﺘﺎب زﮐﺎت
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ج :اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /ﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ ﭼﻨﺎﭼﻪ ﻗﯿﻤﺖ آن ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﻨﺞ
»وﺳﻖ« از ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع آن ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی و وزن ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺮﺳﺪ ،در اﯾﻦ
ّ
ﺻﻮرت ُﻋﺸﺮ ﺑﺪان ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﮔﻮﯾﺪ:ھﺮ ﮔﺎه ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع آن
ّ
ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی و وزن ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺮﺳﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ُﻋﺸﺮ ﺑﺪان ﺗﻌﻠﻖ
ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل :اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ در ﭘﻨﺒﻪ ،ﭘﻨﺞ ﺣﻤﻞ )ﺑﺎر( و در زﻋﻔﺮان ،ﭘﻨﺞ َﻣ ّﻦ را
در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ّ
س :آﯾﺎ در ﻋﺴﻞ ،ﻋﺸﺮی ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
ج :اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﮔﺎه ﻋﺴﻞ از زﻣﯿﻦھﺎی ﻋﺸﺮی ﺑﻪ
ّ
دﺳﺖ آﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ُﻋﺸﺮ ﺑﺪان ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ و ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺴﻞ ﺑﻪ
دﺳﺖ آﻣﺪه ،ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ زﯾﺎد.
ّ
و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /ﮔﻮﯾﺪ :ﻋﺴﻞ ﺗﺎ آن ﮔﺎه ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ َﻣﺸﮏ ﻧﺮﺳﺪ ،زﮐﺎﺗﯽ ﺑﺪان ﺗﻌﻠﻖ
َ
ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﮔﻮﯾﺪ :ﻋﺴﻞ ﺗﺎ آن ﮔﺎه ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ »ﻓﺮق« ﻧﺮﺳﺪ ،در آن
زﮐﺎﺗﯽ واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ.
َ
س» :ﻓﺮق« ﻣﻌﺎدل ﭼﻪ ﻣﯿﺰاﻧﯽ اﺳﺖ؟
ج» :ﻓﺮق« ﻣﻌﺎدل ﺳﯽ و ﺷﺶ رﻃﻞ ﻋﺮاﻗﯽ اﺳﺖ] .و »رﻃﻞ« :واﺣﺪ وزن و ﻣﻘﯿﺎس
وزن ﻣﺎﯾﻌﺎت ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱۲اوﻗﯿﻪ ﯾﺎ  ۸۴ﻣﺜﻘﺎل اﺳﺖ .اﯾﻦ وزن در ﺟﺎھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺗﻔﺎوت
داﺷﺘﻪ؛ و وزﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﯾﮏ رﻃﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪه ،ﻣﻌﺎدل ﺻﺪ ﻣﺜﻘﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ و ھﺮ
ﻣﺜﻘﺎل  ۲۴ﻧﺨﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ﻧﯿﺰ »رﻃﻞ« در ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ :ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ و ﭘﯿﺎﻟﻪی ﺷﺮاب ﻧﯿﺰ
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ[.
ّ
س :آﯾﺎ در ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻋﺎﯾﺪات زﻣﯿﻦھﺎی ﺧﺮاﺟﯽُ ،ﻋﺸﺮ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
ج :از ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻋﺎﯾﺪات زﻣﯿﻦھﺎی ﺧﺮاﺟﯽُ ،ﻋﺸﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ
ﺧﺮاج آنھﺎ اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
س :آﯾﺎ ﭘﯿﺶ از ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﮏ دھﻢ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ،ﻣﯽﺗﻮان
ھﺰﯾﻨﻪھﺎی ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣﺨﺎرج ﮔﺎو و دﯾﮕﺮ ﻣﺼﺎرف ﺟﺎﻧﺒﯽ را از ﻣﺤﺼﻮﻻت ،ﺑﺮداﺷﺖ و آنھﺎ
را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮد؟

١٦٤
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ج :ھﺰﯾﻨﻪھﺎ و ﻣﺨﺎرج ﮐﺎرﮔﺮان و دﯾﮕﺮ ﻣﺼﺎرف ﺟﺎﻧﺒﯽ ،ﭘﯿﺶ از ﭘﺮداﺧﺖ ُﻋﺸﺮ ﯾﺎ ﻧﺼﻒ
ُﻋﺸﺮ ،ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻋﺎﯾﺪات ﮐﺸﺎورزی
واﺟﺐ اﺳﺖ .١
ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف زﮐﺎت

س :ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف زﮐﺎت را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ؟
ج :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺰ و ﺟﻞ در ﮐﺘﺎب ﮔﺮاﻧﻘﺪر و ارزﺷﻤﻨﺪش ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف زﮐﺎت
َّ َ َّ َ َ ُ ۡ ُ َ َ ٓ َ ۡ َ َ
�كِ� َو ۡٱل َ�ٰمل َ
ِ�
ِ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ؛ آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :إِ�ما ٱلصد�ٰت ل ِلفقراءِ وٱلم ٰ ِ
َّ
َ َۡ
َّ
َ َ َ
َ َ ۡ َ َ ۡ ُ َ َّ َ ُ ُ ُ ُ ۡ َ
يل ٱ�ِ] ﴾...اﻟﺘﻮﺑﺔ[٦٠ :؛ »زﮐﺎت
ٱلرق ِ
عليها وٱلمؤلفةِ قلو�هم و ِ� ِ
اب وٱل� ٰ ِرمِ� و ِ� سب ِ ِ

ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان ،ﺑﯿﭽﺎرﮔﺎن ،ﮔﺮدآورﻧﺪﮔﺎن آن ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻠﺐ ﻣﺤﺒﺘﺸﺎن )ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش
اﺳﻼم و ﺳﻮد ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺧﺪﻣﺖ و ﯾﺎرﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﺳﻼم ﭼﺸﻢ داﺷﺘﻪ( ﻣﯽﺷﻮد؛ )آزادی( ﺑﺮدﮔﺎن،
)ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪھﯽ( ﺑﺪھﮑﺎران) ،ﺻﺮف( در راه ﺗﻘﻮﯾﺖ آﺋﯿﻦ ﺧﺪا ،و واﻣﺎﻧﺪﮔﺎن در راه )و ﻣﺴﺎﻓﺮان

درﻣﺎﻧﺪه و دوراﻓﺘﺎده از ﻣﺎل و ﻣﻨﺎل و ﺧﺎﻧﻪ و ﮐﺎﺷﺎﻧﻪ( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«.
در اﯾﻦ آﯾﻪ ،ھﺸﺖ ﻣﻮرد از ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف زﮐﺎت ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 -۱ﻓﻘﺮا و ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان.
 -۲ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ و ﺑﯿﭽﺎرﮔﺎن.
 -۳ﮐﺎرﮔﺰاراﻧﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺄﻣﻮر ﮔﺮدآوری زﮐﺎت ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
 -۴ﻣﺆﻟﻔﮥ اﻟﻘﻠﻮب ]ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎﻧﺸﺎن ﭼﻨﺪان اﺳﺘﻮار ﻧﮕﺮدﯾﺪه ،ﯾﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم و
ﻃﺎﯾﻔﻪ و ﮔﺮوھﯽ ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن آنھﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن دل آنھﺎ و ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﺳﻼم و رﺳﺎﻧﯿﺪن ﻧﻔﻊ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﯾﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از زﯾﺎن آنھﺎ ﺑﻪ اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،زﮐﺎت داده ﻣﯽﺷﻮد؛ زﯾﺮا
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﻧﺎﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ھﻢ ﮐﻪ ﻓﻘﯿﺮ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی زﮐﺎت ﺑﻪ
اﯾﻤﺎن و اﺳﻼم ،ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ و ﻣﺸﺘﺎق ﺷﻮد و ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﮕﺮدد[.
 -۵در راه آزاد ﮐﺮدن ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ و ﮐﻤﮏ اﯾﺸﺎن ﺑﺮای آزادی.
 -١ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »ﺑﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ« ) (۲۵۶/۲ﮔﻮﯾﺪ :ھﺰﯾﻨﻪھﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ،ﻣﺨﺎرج ﺣﯿﻮاﻧﺎت ،ﺑﺴﺘﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪن
ﺑﺮای ﻧﮫﺮ ،و اﺟﺮت ﻧﮕﮫﺒﺎن و دﯾﮕﺮ ﻣﺼﺎرف ﺟﺎﻧﺒﯽ آن در ﺣﺴﺎب ]ﻋﺸﺮ ﯾﺎ ﻧﺼﻒ ﻋﺸﺮ[ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن ھﺰﯾﻨﻪ و ﻣﺨﺎرج ،ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت وﺟﻮب زﮐﺎت ]ﻋﺸﺮ ﯾﺎ ﻧﺼﻒ ﻋﺸﺮ[ ﺣﮑﻢ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.

ﮐﺘﺎب زﮐﺎت

١٦٥

 -۶اﻓﺮاد ﻣﻘﺮوض و ﻣﺪﯾﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺮض ﺧﻮد ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.
 -۷در راه ﺗﻘﻮﯾﺖ آﺋﯿﻦ ﺧﺪا.
 -۸ﻣﺴﺎﻓﺮان درﻣﺎﻧﺪه و دور اﻓﺘﺎده از ﻣﺎل و ﻣﻨﺎل و ﺧﺎﻧﻪ و ﮐﺎﺷﺎﻧﻪ.
س :ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ »ﻓﻘﯿﺮ« ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
ج» :ﻓﻘﯿﺮ« :ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺼﺎب ﺑﺎﺷﺪ.
س :ﺗﻌﺮﯾﻒ »ﻣﺴﮑﯿﻦ« ﭼﯿﺴﺖ؟
ً
ج» :ﻣﺴﮑﯿﻦ« :ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺻﻼ ﻣﺎﻟﮏ ﭼﯿﺰی ﻧﺒﺎﺷﺪ و ھﯿﭻ داراﯾﯽ و
درآﻣﺪی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
س :ﻣﺮاد از »ﮐﺎرﮔﺰاران زﮐﺎت« ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ؟
ﺎت
ج :آنھﺎ ﮐﺎرﮔﺰاراﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﻣﺄﻣﻮر ﮔﺮدآوری زﮐ ِ
واﺟﺐ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﺪهاﻧﺪ؛ از اﯾﻦ رو در راﺳﺘﺎی ﮔﺮدآوری اﻣﻮال زﮐﺎت ،ﺑﻪ ﻧﺰد
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽروﻧﺪ و اوﻗﺎت ﺧﻮﯾﺶ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺻﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ اﻣﺎم و ﭘﯿﺸﻮای
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ آﻧﺎن ]ھﺮ ﭼﻨﺪ دارا و ﺑﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﻨﺪ[ ،ﻣﻘﺪاری از زﮐﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻘﻮق
ﮐﺎریﺷﺎن ]در ّ
١
ﺣﺪ ھﺰﯾﻨﻪی ﺧﺎﻧﻮادهی وی[ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
س :ﻣﺮاد از اﯾﻦ ﮐﻼم اﻟﮫﯽ» :و ﻓﯽ اﻟﺮﻗﺎب« ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﺮدﮔﺎن ﻣﮑﺎﺗﺐ  ،٢آنھﺎ را در
ج :ﻣﺮاد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎﺗﺸﺎن ﺑﻪ
ِ
زﻣﯿﻨﻪی آزادﺳﺎزی ،ﮐﻤﮏ و ﯾﺎری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ] .و اﯾﻦ ﺻﻨﻒ در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد،
وﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت زﮐﺎت ﺑﺮ آن ﻧﯿﺰ ﺻﺮف ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ[.
س :ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ »ﻏﺎرم« )ﺑﺪھﮑﺎر( ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
 -١ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »ھﺪاﯾﻪ« ﮔﻮﯾﺪ :ﺣﮑﻢ ﺻﺮف ﮐﺮدن اﻣﻮال زﮐﺎت ﺑﺮای ﻣﺆﻟﻔﺔ اﻟﻘﻠﻮب ﺳﺎﻗﻂ ﮔﺮدﯾﺪه
اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺰوﺟﻞ ،اﺳﻼم را ﻋﺰت ﺑﺨﺸﯿﺪه و آن را از اﯾﺸﺎن ﺑﯽﻧﯿﺎز ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
اﺑﻦ ھﻤﺎم در ﮐﺘﺎب »ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﯾﺮ« ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺆﻟﻔﺔ اﻟﻘﻠﻮب ﺑﺮ ﺳﻪ ﻧﻮع ﺑﻮدﻧﺪ (۱ :ﮔﺮوھﯽ از آنھﺎ ﮐﺎﻓﺮ
ﺑﻮدﻧﺪ؛ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮای دﻟﺠﻮﯾﯽ و ﮔﺮاﯾﺶ آنھﺎ ﺑﻪ اﺳﻼم ،ﭼﯿﺰی از زﮐﺎت را ﺑﺪانھﺎ ﻣﯽدادﻧﺪ(۲ .
ﮔﺮوه دوم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﺸﺎن از اﻣﻮال زﮐﺎت ﻣﯽدادﻧﺪ ﺗﺎ اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﺷﺮﺷﺎن
دراﻣﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ (۳ .و ﮔﺮوه ﺳﻮم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻤﺎﻧﺸﺎن ﭼﻨﺪان اﺳﺘﻮار ﻧﮕﺮدﯾﺪه ﺑﻮد؛ از اﯾﻦ رو
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺪانھﺎ ﭼﯿﺰی از زﮐﺎت ﻣﯽدادﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ اﯾﻤﺎﻧﺸﺎن اﺳﺘﻮار و ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮدﻧﺪ.
 -٢ﻣﮑﺎﺗﺐ :ﺑﺮدهای اﺳﺖ ﮐﻪ آﻗﺎ و ﺳﺎﻻرش ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯿﺰان ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﻣﺎل را ﺑﺮ او واﺟﺐ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ھﺮ
وﻗﺖ ﮐﻪ آن ﻣﺎل را ﺑﭙﺮدازد ،آزاد ﮔﺮدد.
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ج :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ ﺑﺎر ﺑﺪھﮑﺎری ﮔﺮﻓﺘﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺧﻮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺑﭙﺮدازد؛ ]ﺑﻪ
ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدی ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﻣﻘﺪار ﺑﺪھﮑﺎریاش زﮐﺎت داده ﻣﯽﺷﻮد[.
س :ﻣﺮاد از اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪا« :ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ« ﭼﯿﺴﺖ؟

ج :ﻣﺮاد ﮐﺴﺎﻧﯽاﻧﺪ ﮐﻪ از ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮﯾﺪه و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺟﮫﺎد در راه ﺧﺪا
ﻗﺮار دادهاﻧﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در راه ﺧﺪا ﺑﯿﺮون ﺷﺪهاﻧﺪ و از ﮔﺮوه و ﻃﺎﯾﻔﻪی ﺧﻮﯾﺶ
ﺟﺪا اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﺮج و ﻣﺨﺎرج دارﻧﺪ.
س :ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ »اﺑﻦ ﺳﺒﯿﻞ« )ﻣﺴﺎﻓﺮ( ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
ج :ﻣﺴﺎﻓﺮ واﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در وﻃﻦ ﺧﻮﯾﺶ ،دارای ﻣﺎل اﺳﺖ ،وﻟﯽ
ﺗﻮﺷﻪ و ھﺰﯾﻨﻪی ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﺶ را ﺑﻪ ھﺮ ﺻﻮرت در ﺳﻔﺮ ،از دﺳﺖ داده و دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی ﻧﺪارد.
]از اﯾﻦ رو ﺑﻪ ﮐﺴﯽ »اﺑﻦ ﺳﺒﯿﻞ« ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺷﻪ و ھﺰﯾﻨﻪی ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﺶ را ﺑﻪ ھﺮ
ﺻﻮرت از دﺳﺖ داده و ﺑﻪ ﺷﮫﺮ ﯾﺎ روﺳﺘﺎی ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮد دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارد ،ﺑﻪ اﯾﻦ
ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺮاد  -ھﺮ ﭼﻨﺪ در ﻣﺤﻞ ﺧﻮﯾﺶ دارا و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ، -ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﮐﺎﻓﯽ از
درآﻣﺪ زﮐﺎت ﮐﻤﮏ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻗﺮض ﮔﺮﻓﺘﻦ ،ﮐﺴﯽ را
ﻧﺸﻨﺎﺳﺪ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دوﺳﺖ و آﺷﻨﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ دادن ﻗﺮض ﺑﻪ او
ّ
ﺑﺸﻮﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت زﮐﺎت ﺑﺪو ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد[.
س :ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ »ﻣﺆﻟﻔﺔ اﻟﻘﻠﻮب« ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟

ج» :ﻣﺆﻟﻔﺔ اﻟﻘﻠﻮب« :ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﻼم ﺑﺪانھﺎ

ﻣﻘﺪاری از اﻣﻮال زﮐﺎت را ﻣﯽدادﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ دلھﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ و ﺑﻪ
اﺳﻼم ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﺑﮑﻨﻨﺪ .و ﻣﺆﻟﻔﮥ اﻟﻘﻠﻮب] ،ﺑﯿﺸﺘﺮ[ ﺑﺰرﮔﺎن و ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﺒﺎﺋﻞ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ آنھﺎ ﺑﻪ اﺳﻼم ﻣﯽﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ ،ﻗﻮم آنھﺎ ﻧﯿﺰ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ اﺳﻼم ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ّ
وﻟﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺰوﺟﻞ ،اﺳﻼم را ﻋﺰت ﺑﺨﺸﯿﺪ و اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را از آﻧﺎن
ﺑﯽ ﻧﯿﺎز ﺳﺎﺧﺖ ،ﺣﮑﻢ ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت ﺑﺪانھﺎ ﺳﺎﻗﻂ ﮔﺮدﯾﺪ؛ و ﭘﺲ از روزﮔﺎر رﺳﻮل ﺧﺪا ج
دﯾﮕﺮ اﻣﻮال زﮐﺎت ﺑﺪانھﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
س :ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺷﻤﺎ ،از ﻣﻮارد ھﺸﺘﮕﺎﻧﻪی ﻣﺼﺮف زﮐﺎت  -ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻣﺆﻟﻔﮥ
اﻟﻘﻠﻮب  -ھﻔﺖ ﻗﺴﻢ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان زﮐﺎت را ﺑﺪانھﺎ داد؛ ﺣﺎل ﺳﺆال

ﮐﺘﺎب زﮐﺎت
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اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻓﺮد زﮐﺎت دھﻨﺪه ،زﮐﺎت ﻣﺎل ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ اﺻﻨﺎف ھﻔﺘﮕﺎﻧﻪ
ﺻﺮف ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ اﺻﻨﺎف ھﻢ ﺻﺮف ﮐﺮد ،ﺑﺎز ھﻢ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؟
ج :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ زﮐﺎت ﺑﺮ وی واﺟﺐ اﺳﺖ ،ﺑﺮای وی ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ زﮐﺎت ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ
ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺷﺨﺺ از ﯾﮏ ﺻﻨﻒ از اﺻﻨﺎف ھﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ﺻﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
زﮐﺎﺗﺶ را ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﯾﺎ دﺳﺘﻪھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﭙﺮدازد] .ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ﺑﺮای ﻓﺮد زﮐﺎت دھﻨﺪه
ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ زﮐﺎت ﻣﺎﻟﺶ را ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ اﺻﻨﺎف ھﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ﺻﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای
وی ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﺗﺎ آن را ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﯾﮏ ﺻﻨﻒ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﯾﮏ ﺻﻨﻒ ،ﺻﺮف ﮐﻨﺪ[.
ﺎﻓﺮ ﻣﺴﮑﯿﻦ ﯾﺎ ﻓﻘﯿﺮ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
س :آﯾﺎ دادن زﮐﺎت ﺑﺮای ﮐ ِ
ّ
ج :دادن زﮐﺎت ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﺎرج از داﺋﺮهی اﺳﻼم ﺑﺎﺷﺪ ،درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﭼﻪ ذﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﻏﯿﺮ آن.
س :آﯾﺎ ﺻﺮف ﮐﺮدن زﮐﺎت در ﺗﮑﻔﯿﻦ ﻣﯿﺖ ،ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺴﺠﺪ ،ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ،ﯾﺎ
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭘﻞ ،و ﯾﺎ در ھﻤﻮارﺳﺎزی راهھﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ج :از ﻣﺎل زﮐﺎت ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﺮدهای را ﮐﻔﻦ ﮐﺮد ،ﯾﺎ ﻣﺴﺠﺪ و ﻣﺪرﺳﻪ و ﭘﻠﯽ را ﺳﺎﺧﺖ و
ﯾﺎ راھﯽ را ﺑﺮای ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور ﻣﺮدم ،ھﻤﻮار ﺳﺎﺧﺖ؛ و اﮔﺮ ﻓﺮدی زﮐﺎت ﻣﺎﻟﺶ را در ا ﯾﻦ
ﻣﻮارد ﺻﺮف ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ زﮐﺎت ﺧﻮﯾﺶ را دوﺑﺎره ﺑﭙﺮدازد؛ و درﺑﺎرهی ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت ،اﺻﻞ
آن اﺳﺖ ﮐﻪ :در زﮐﺎت ﺑﺎﯾﺪ »ﺗﻤﻠﯿﮏ از ﻧﺎﺣﯿﻪی ﻣﺴﺘﺤﻖ زﮐﺎت« ،ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ؛ و در
ِ
ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺻﻮرتھﺎ ،ﺗﻤﻠﯿﮏ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ّ
س :ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻟﯽ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺪرﺳﻪ ،ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ّ
ج :ھﺮ ﮔﺎه ﺷﺨﺼﯽ زﮐﺎت ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻟﯽ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﭙﺮدازد و او را
ّ
ﭘﮋوھﺎن ﻓﻘﯿﺮ و ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ ﺻﺮف
داﻧﺶ
و
ب
ﻃﻼ
وﮐﯿﻞ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺎل زﮐﺎت را ﺑﺮای
ِ
ّ
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر وی درﺳﺖ اﺳﺖ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ آن ﮐﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﻣﺘﻮﻟﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ،ﻣﺎل
ﭘﮋوھﺎن ﻓﻘﯿﺮ و ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ ﻗﺮار دھﺪ.
زﮐﺎت را در ﻣﻠﮑﯿﺖ داﻧﺶ
ِ
ﭘﺲ زﮐﺎت ﺑﺎ ﺧﻮراک دادن ﺑﻪ ﻣﺮدم ،ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻋﻤﺎرت ﻣﺪرﺳﻪ ،ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق
ّ
ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪی ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﮐﺎرﮔﺰاران ﻣﺪرﺳﻪ ،ادا ﻧﻤﯽﮔﺮدد و ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﻮر ادای زﮐﺎت ﺳﺎﻗﻂ
ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﻣﺎل زﮐﺎت ﺧﻮﯾﺶ ،ﺑﺮدهای را ﺧﺮﯾﺪ و آزادش ﺳﺎﺧﺖ ،آﯾﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر،
زﮐﺎت وی اداء ﻣﯽﮔﺮدد؟
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری

ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،زﮐﺎﺗﺶ اداء ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﻓﺮد زﮐﺎت دھﻨﺪه ،زﮐﺎت ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺸﺎن و ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﻓﻘﯿﺮش ﺑﺪھﺪ ،آﯾﺎ
زﮐﺎﺗﺶ ادا ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان و ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﺑﺮ دو دﺳﺘﻪاﻧﺪ:
 -۱ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن آنھﺎ و ﻓﺮد زﮐﺎت دھﻨﺪه ،ﭘﯿﻮﻧﺪ »وﻻدت« ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ؛
ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﭘﺪر و ﻣﺎدر ،ﭘﺪر ﺑﺰرگھﺎ ،ﻣﺎدرﺑﺰرگھﺎ ،ﻓﺮزﻧﺪان و ﻧﻮادﮔﺎن.

 -۲ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن آنھﺎ و ﻓﺮد زﮐﺎت دھﻨﺪه ،ﭘﯿﻮﻧﺪ »وﻻدت« وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ

ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺑﺮادران و ﺧﻮاھﺮان ،ﻋﻤﻮھﺎ و ﻋﻤﻪھﺎ ،ﺧﺎﻟﻪھﺎ و داﯾﯽھﺎ ،و ﻓﺮزﻧﺪان
آنھﺎ.
ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت ﺑﺮای ﮔﺮوه اول ،درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ زﮐﺎت ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ
ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮدش ]دﺧﺘﺮ ﯾﺎ ﭘﺴﺮ[ ،ﯾﺎ ﻧﻮاﺳﻪی ﺧﻮدش ]دﺧﺘﺮ ﯾﺎ ﭘﺴﺮ[ ،و ﯾﺎ ﭘﺎﺋﯿﻦﺗﺮ از آنھﺎ
ﭘﺮداﺧﺖ ،ﯾﺎ زﮐﺎﺗﺶ را ﺑﻪ ﭘﺪر ،ﻣﺎدر ،ﭘﺪر ﺑﺰرگ ﯾﺎ ﻣﺎدر ﺑﺰرگ ﺧﻮﯾﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ،در اﯾﻦ
ﺻﻮرتھﺎ زﮐﺎت وی اداء ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ وﻟﯽ ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت ﺑﻪ ﮔﺮوه ّ
دوﻣﯽ درﺳﺖ اﺳﺖ؛ و
ﻓﺮد زﮐﺎت دھﻨﺪه در ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت ﺑﺪانھﺎ ،دو ﭘﺎداش را ﻓﺮا ﭼﻨﮓ ﻣﯽآورد :ﯾﮑﯽ ﭘﺎداش
ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت؛ و دﯾﮕﺮی ﭘﺎداش ﺻﻠﻪی رﺣﻢ.
س :اﮔﺮ ﻣﺴﺘﺤﻘﯿﻦ زﮐﺎت ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻼن ﻣﺎل از زﮐﺎت اﺳﺖ] ،ﺷﺎﯾﺪ[ آن را ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ؛ از
اﯾﻦ رو ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان زﮐﺎت را ﺑﺪانھﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮد؟
ج :در زﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت ،ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد :اﯾﻦ ﻣﺎل از زﮐﺎت
اﺳﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ھﺮ ﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت ﻣﺎل ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﯽ ،و ﻣﺴﺘﺤﻖ زﮐﺎت آن را ھﺪﯾﻪ
ﭘﻨﺪارد ،ادای زﮐﺎت درﺳﺖ اﺳﺖ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آن ﮐﻪ زﮐﺎت ﮔﯿﺮﻧﺪه از زﻣﺮهی
ﻣﺴﺘﺤﻘﯿﻦ درﯾﺎﻓﺖ زﮐﺎت ﺑﺎﺷﺪ و از ﺑﻨﯽ ھﺎﺷﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ زﮐﺎت ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ھﻤﺴﺮش؛ ﯾﺎ زن ،زﮐﺎت ﻣﺎﻟﺶ را ﺑﻪ ﺷﻮھﺮش
ﺑﭙﺮدازد ،آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت زﮐﺎت آنھﺎ ادا ﻣﯽﺷﻮد؟
ج :از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  ، /زﮐﺎت آنھﺎ ادا ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ وﻟﯽ اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و
اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﮔﻮﯾﻨﺪ :اﮔﺮ زن زﮐﺎت ﻣﺎل ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺷﻮھﺮش ﭘﺮداﺧﺖ ،زﮐﺎﺗﺶ ادا
ﻣﯽﺷﻮد.

ﮐﺘﺎب زﮐﺎت

١٦٩

ﻓﺮزﻧﺪ ﻓﺮد ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪی
س :اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ،زﮐﺎت ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﻓﺮدی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺑﻪ
ِ
ﭘﺮداﺧﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟
١
ﻧﺼﺎب  -ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع ﻣﺎل  -اﺳﺖ
ج :ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪی ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ
ِ
و ﻣﺎﻟﺶ از ﻧﯿﺎزھﺎ و ﺣﻮاﺋﺞ اﺻﻠﯽاش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺖ
 -١اﺑﻦ ھﻤﺎم در ﮐﺘﺎب »ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﯾﺮ« ﮔﻮﯾﺪ :ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ،ﻧﺼﺎب ﺑﺮ ﺳﻪ ﻗﺴﻢ اﺳﺖ (۱ :ﻧﺼﺎﺑﯽ ﮐﻪ
زﮐﺎت را ﺑﺮ ﻣﺎﻟﮏ ﺧﻮﯾﺶ واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ؛ و آن ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﯽ و رﺷﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭼﻪ آن
ﻣﺎل از روی ﺧﻠﻘﺖ ،ﻧﺎﻣﯽ و رﺷﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه؛ ﯾﺎ از روی ﺗﻌﺪاد و ﺷﻤﺎرش ﻧﺎﻣﯽ و
رﺷﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺋﺮ ﻣﺎلھﺎ؛ و ﺻﺎﺣﺐ آن ﻧﯿﺰ وامدار و ﺑﺪھﮑﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ (۲ .ﻧﺼﺎﺑﯽ ﮐﻪ زﮐﺎت
را ﺑﺮ ﻣﺎﻟﮏ ﺧﻮﯾﺶ واﺟﺐ ﻧﻤﯽﮔﺮداﻧﺪ و از زﻣﺮهی ﻣﺎلھﺎی ﻧﺎﻣﯽ و رﺷﺪﮐﻨﻨﺪه  -از ھﺮ ﻧﻮع آن -
ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدی را ﺿﺮورت درﺑﺮﮔﺮﻓﺖ ،ﮔﺮﻓﺘﻦ زﮐﺎت ﺑﺮای وی درﺳﺖ اﺳﺖ ،و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻦ زﮐﺎت ﺑﺮای وی ﺣﺮام اﺳﺖ؛ ھﻤﺎﻧﻨﺪ :ﻟﺒﺎسھﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺼﺎب ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ﻧﯿﺎز ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺗﻤﺎﻣﯽ آنھﺎ ﻧﯿﺎز
ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ ﺑﺮده و اﺳﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ و ﺳﻮاری آنھﺎ ﻧﯿﺎز ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﮑﻮﻧﺖ در
آنھﺎ ﻧﯿﺎزی ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرتھﺎ اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ،ﻧﯿﺎز اﺻﻠﯽ و
اﺳﺎﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻓﻘﯿﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ و ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت ﺑﺪو روا اﺳﺖ؛ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ
ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺳﺆال و ﺗﮑ ّﺪیﮔﺮی ﺑﺮای وی ﻧﺎروا و ﺣﺮام اﺳﺖ (۳ .ﻧﺼﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن
آن ،ﺳﺆال و ﮔﺪاﯾﯽ ﺑﺮ ﺻﺎﺣﺐ آن ﺣﺮام ﻣﯽﺷﻮد؛ و آن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻮراک ﯾﮏ روز ﺧﻮﯾﺶ را دارا ﺑﺎﺷﺪ؛
ً
ﯾﺎ ﺧﻮراک ﯾﮏ روز ﺧﻮﯾﺶ را ﻓﻌﻼ ﻧﺪارد ،وﻟﯽ ﺗﻮان ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن آن را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ؛ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﭘﻨﺠﺎه درھﻢ ﺑﺎﺷﺪ؛ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻤﺎء و ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﻓﻘﮫﯽ اﺣﻨﺎف،
اﺧﺘﻼف وﺟﻮد دارد .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »ﺑﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ« در ذﯾﻞ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »ﮐﻨﺰ«» :و ﻏﻨﻲ

ﻳﻤﻠﻚ ﻧﺼﺎﺑ ﹰﺎ« ]ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪی ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﻧﺼﺎب ﺑﺎﺷﺪ[ ﮔﻮﯾﺪ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﻨﺰ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﺻﻮرت

ﻣﻄﻠﻖ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ،از اﯾﻦ رو ھﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺼﺎب اﻣﻮاﻟﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﻣﯽ و رﺷﺪﮐﻨﻨﺪه و ﻋﺎری از
ﺑﺪھﮑﺎری ،و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﯿﺎزھﺎی اﺻﻠﯽ و اﺳﺎﺳﯽ ﻓﺮد و واﺟﺐ ﮐﻨﻨﺪهی ھﺮ واﺟﺐ ﻣﺎﻟﯽ ]ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺻﺪﻗﻪی ﻓﻄﺮ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و .[..ﺑﺎﺷﺪ؛ و ھﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺼﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﻣﯽ و رﺷﺪﮐﻨﻨﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و ﻓﺎرغ
از ﺑﺪھﮑﺎری و ﻧﯿﺎزھﺎی اﺻﻠﯽ ،و واﺟﺐ ﮐﻨﻨﺪهی ﺻﺪﻗﻪی ﻓﻄﺮ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ﻣﺨﺎرج و ھﺰﯾﻨﻪھﺎی
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﺑﺎﺷﺪ؛ از اﯾﻦ رو ﺑﺮای ھﺮ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ،ﮔﺮﻓﺘﻦ زﮐﺎت ﻧﺎروا اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺛﺮوت ﺑﺮ دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ :ﺛﺮوﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮﯾﺶ ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت را واﺟﺐ و
ً
ﮔﺮﻓﺘﻦ آن را ﺣﺮام ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ؛ و آن اﻣﻮاﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﺎﻣﯽ و رﺷﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﯾﺎ اﻣﻮاﻟﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺗﺠﺎرت ﻣﮫﯿﺎ و ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ّ
ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﯾﮑﯽ از ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﺑﺮﺳﻨﺪ؛ و ّ
دوم:
ﺛﺮوﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت را و ﮔﺮﻓﺘﻦ آن را ﺑﺮ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺣﺮام ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ .و آن اﻣﻮاﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﻧﯿﺎز اﺻﻠﯽاش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮑﯽ از دو ﻧﺼﺎب ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﺑﺮﺳﺪ؛ ﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﻣﺎل اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ

١٧٠

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری

ﻓﺮزﻧﺪ ﮐﻮﭼﮏ و ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﻓﺮد ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻧﯿﺰ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ وﻟﯽ ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت ﺑﻪ
زﮐﺎت ﺑﻪ
ِ
ﻓﺮزﻧﺪ ﻓﺮد ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ  -وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ،ﻓﻘﯿﺮ و ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎﻟﮏ ﻧﺼﺎب ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﺷﺪ -
ِ
درﺳﺖ اﺳﺖ.
س :آﯾﺎ در ﻣﯿﺎن ﻓﻘﺮاء و ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان ﮐﺴﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ دادن زﮐﺎت ﺑﺪانھﺎ
درﺳﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ؟
ج :آری؛ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان و ﺗﮫﯽ دﺳﺘﺎن ،ﮐﺴﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت
ﺑﺪانھﺎ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ از اﯾﻦ رو دادن زﮐﺎت ﺑﻪ »ﺑﻨﻲﻫﺎﺷﻢ« درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﮔﺮ ﭼﻪ ﻓﻘﯿﺮ و
ﻣﺴﮑﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ .و ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻋﻠﯽ س ﺧﺎﻧﺪان ﻋﺒﺎس س ﺧﺎﻧﺪان ﺟﻌﻔﺮ س ﺧﺎﻧﺪان
ﻋﻘﯿﻞ س و ﺧﺎﻧﺪان ﺣﺎرث ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ س واژهی »ﺑﻨﯽھﺎﺷﻢ« اﻃﻼق ﻣﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی از »ﺑﻨﯽھﺎﺷﻢ« ،ﺳﺨﺖ ﻣﺤﺘﺎج و ﻓﻘﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ
او را ﮐﻤﮏ و ﯾﺎری ﮐﺮد؟
ﺻﺪﻗﺎت ﻣﺎﻟﯽ واﺟﺐ ،ﺑﺪانھﺎ
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت از اﻣﻮاﻟﯽ ﻏﯿﺮ از اﻣﻮال زﮐﺎﺗﯽ و ﻏﯿﺮ از
ِ
ﮐﻤﮏ ﻣﯽﺷﻮد.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮدی زﮐﺎت ﻣﺎل ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ داد و ﮔﻤﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ وی از
ً
ﻣﺴﺘﺤﻘﯿﻦ درﯾﺎﻓﺖ زﮐﺎت اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﻌﺪا ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ آن ﻓﺮد زﮐﺎت ﮔﯿﺮﻧﺪه،
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﺎﻓﺮ و ﯾﺎ از ﺑﻨﯽھﺎﺷﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ زﮐﺎت ﻣﺎﻟﺶ را در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ ﺑﻪ
ً
ﻓﻘﯿﺮی داده و ﺑﻌﺪا داﻧﺴﺖ ﮐﻪ آن ﻓﺮد ،ﭘﺪر ﯾﺎ ﭘﺴﺮش ﺑﻮده اﺳﺖ؛ آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرتھﺎ،
زﮐﺎﺗﺶ ادا ﻣﯽﮔﺮدد؟

ﻧﯿﺎزھﺎی اﺻﻠﯽ ،ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﻪ ،ﯾﺎ ﮐﺘﺐ و ﯾﺎ ﻣﻨﺰﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺳﮑﻮﻧﺖ در آن ﻧﺪارد .و اﯾﻦ
ّ
ﺛﺮوت ،ھﻤﺎن ﺛﺮوﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮب ﺻﺪﻗﻪی ﻓﻄﺮ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺪان ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﮔﺮﻓﺘﻦ زﮐﺎت را
ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺒﺶ ﻧﺎروا ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﮐﺎت ﺑﮕﯿﺮد و ﻧﻪ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان
درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ زﮐﺎت ﻣﺎﻟﺸﺎن را ﺑﺪھﻨﺪ.
و ﻣﺮدم ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ھﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت واﺟﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﮔﺮﻓﺘﻦ زﮐﺎت ﺑﺮاﯾﺶ
درﺳﺖ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای وﺟﻮب زﮐﺎت ،ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺼﺎب ﻧﺒﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﺛﺮوﺗﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ زﮐﺎت را ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﺮام و ﻧﺎروا ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم
از آن ﻏﺎﻓﻞاﻧﺪ.

ﮐﺘﺎب زﮐﺎت
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ج :از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  ، /زﮐﺎت اﯾﻦ ﻓﺮد ادا ﺷﺪه اﺳﺖ و
اﻋﺎدهی آن ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ١؛ وﻟﯽ اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ
ﺻﻮرتھﺎ ،زﮐﺎت وی ادا ﻧﺸﺪه و ﺑﺎﯾﺪ آن را اﻋﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی زﮐﺎت ﻣﺎل ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ داد و ﮔﻤﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ وی از ﻣﺴﺘﺤﻘﯿﻦ
ً
درﯾﺎﻓﺖ زﮐﺎت اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﻌﺪا داﻧﺴﺖ ﮐﻪ وی ﺑﺮدهاش ﺑﻮده اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت دﯾﺪﮔﺎه
اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ،از دﯾﺪﮔﺎه ھﺮ ﺳﻪ اﻣﺎم ]اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ،اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ
و ﻣﺤﻤﺪ[ ،زﮐﺎت اﯾﻦ ﻓﺮد ادا ﻧﺸﺪه و اﻋﺎدهی آن ﻻزم اﺳﺖ.
س :آﯾﺎ ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت ﺑﻪ ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻢ و ﺗﻨﺪرﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮان ﮐﺎر ﮐﺮدن را ﻧﯿﺰ دارد ،وﻟﯽ
ﻣﺎﻟﮏ ﻧﺼﺎب ﻧﯿﺴﺖ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ج :اری؛ ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدی درﺳﺖ اﺳﺖ.
س :آﯾﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮدن زﮐﺎت از ﺷﮫﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﮫﺮی دﯾﮕﺮ ،درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ج :در زﮐﺎت اﺻﻞ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺲ زﮐﺎت ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﻓﻘﺮا و ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان ﻗﻮم ]و
ﺷﮫﺮ[ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و زﮐﺎت ﺧﻮﯾﺶ را از ﺷﮫﺮش ﺑﻪ ﺷﮫﺮی دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ؛
و ﻧﻘﻞ دادن زﮐﺎت از ﺷﮫﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺷﮫﺮی دﯾﮕﺮ ]ﺑﺪون ﺿﺮورت[ ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ؛ وﻟﯽ ﻧﻘﻞ
دادن زﮐﺎت ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﺰدﯾﮑﺎﻧﺶ  -ھﺮ ﭼﻨﺪ در ﺷﮫﺮی دور ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  -ﻣﮑﺮوه
ﻧﯿﺴﺖ؛ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻘﻞ دادن زﮐﺎت ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ از اھﺎﻟﯽ ﺷﮫﺮ و ﺳﺮزﻣﯿﻨﺶ ﺑﻪ
زﮐﺎت ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﺗﺮﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﮑﺮوه ﻧﯿﺴﺖ.
ﺻﺪﻗﻪی ﻓﻄﺮ

س :ﺻﺪﻗﻪی ﻓﻄﺮ ]در ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻘﺪس اﺳﻼم[ ،ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ج :ﺻﺪﻗﻪی ﻓﻄﺮ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در وی ﺳﻪ ﺷﺮط آﺗﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﮔﺮدد ،واﺟﺐ اﺳﺖ:

 -١در ﮐﺘﺎب »ﻗﮫﺴﺘﺎﻧﯽ« ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »زاھﺪی« ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ :اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ زﮐﺎت ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ
ً
داد و ﮔﻤﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ وی از ﻣﺴﺘﺤﻘﯿﻦ درﯾﺎﻓﺖ زﮐﺎت اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﻌﺪا آﺷﮑﺎر ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ وی ﺑﺮده ﯾﺎ
ﮐﺎﻓﺮ ﺣﺮﺑﯽ اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺎل زﮐﺎت را از آنھﺎ ﻧﮕﯿﺮد؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ﻇﺎھﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ وی از
ﺑﻨﯽھﺎﺷﻢ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،دو رواﯾﺖ وﺟﻮد دارد .و اﮔﺮ آﺷﮑﺎر ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ وی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﯾﺎ ﭘﺴﺮ
ﻓﺮدی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﯿﺰ ﻣﺎل زﮐﺎت از آنھﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ و اﮔﺮ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻓﺮاد
ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺑﻮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎل زﮐﺎت را ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ و ﯾﺎ آن را ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺻﺪﻗﻪ ﺑﺪھﻨﺪ.
]رداﻟﻤﺤﺘﺎر [۱۶۸/۲
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری

اﻟﻒ( اﯾﻦ ﮐﻪ آزاد ﺑﺎﺷﺪ؛ ]ﭘﺲ ﺻﺪﻗﻪی ﻓﻄﺮ ﺑﺮ ﺑﺮده واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ[.
ب( اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ؛ ]ﭘﺲ ﺻﺪﻗﻪی ﻓﻄﺮ ﺑﺮ ﮐﺎﻓﺮ واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ[.
ج( اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﻧﺼﺎﺑﯽ از ّ
ﺣﺪ ﻧﺼﺎبھﺎ ﺑﺎﺷﺪ؛ و اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﺼﺎب ،اﻓﺰون ﺑﺮ ﻣﺴﮑﻦ،
ﻟﺒﺎس ،ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﻪ ،وﺳﺎﺋﻞ ﺳﻮاری ،و ﺳﻼح وی ﺑﺎﺷﺪ .١
س :ﺻﺪﻗﻪی ﻓﻄﺮ از ﺟﺎی ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد؟
ج :واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﺻﺪﻗﻪی ﻓﻄﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ا زﺟﺎی اﺷﺨﺎص آﺗﯽ
ﺑﭙﺮدازد :از ﺟﺎی ﺧﻮدش؛ از ﺟﺎی ﻓﺮزﻧﺪان ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮدش؛ ]اﻣﺎ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮزﻧﺪان
وی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و ﻏﻨﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺻﺪﻗﻪی ﻓﻄﺮ را از ﻣﺎل ﺧﻮد اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺮون
آورد[؛ از ﺟﺎی ﺑﺮدﮔﺎن و ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاران ﺧﻮﯾﺶ؛ اﮔﺮ ﭼﻪ ﮐﺎﻓﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺎل ﺧﻮدش ﺑﭙﺮدازد ﯾﺎ
س :ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﺻﺪﻗﻪی ﻓﻄﺮ ﻓﺮزﻧﺪان ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮﯾﺶ را از ِ
از ﻣﺎل آنھﺎ؟
ج :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮزﻧﺪان وی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺻﺪﻗﻪی ﻓﻄﺮ را از ﻣﺎل
ﺧﻮد اﯾﺸﺎن ﺑﭙﺮدازد ،وﮔﺮﻧﻪ از ﻣﺎل ﺧﻮدش ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺰرگ ﺳﺎل
س :آﯾﺎ ﺑﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﻠﻤﺎن واﺟﺐ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺻﺪﻗﻪی ﻓﻄﺮ ھﻤﺴﺮ و
ِ
ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﭙﺮدازد؟
ج :ﺑﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﻠﻤﺎن واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺻﺪﻗﻪی ﻓﻄﺮ را از ﺟﺎی ھﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان
ﺑﺰرگ ﺳﺎل ﺧﻮﯾﺶ ﺑﭙﺮدازد؛ ﮔﺮ ﭼﻪ در ﺧﺎﻧﻪی وی ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ]وﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و از
روی ّ
ﺗﺒﺮ ع و اﺣﺴﺎن ،اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮد ،ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ[؛ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭘﺮداﺧﺖ
ﺻﺪﻗﻪی ﻓﻄﺮ ﺑﺮدﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺠﺎرت ھﺴﺘﻨﺪ ،واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ.
س :ﭼﻪ وﻗﺖ ﺻﺪﻗﻪی ﻓﻄﺮ واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ﺻﺎدق روز ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد .ﭘﺲ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ
ج :ﺻﺪﻗﻪی ﻓﻄﺮ ﺑﺎ ﻃﻠﻮع ﺻﺒﺢ
ِ
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ وﻗﺖ ،ﻣﺮد و ﭼﮫﺮه در ﻧﻘﺎب ﺧﺎک ﮐﺸﯿﺪ ]ﯾﺎ ﻓﻘﯿﺮ و ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ[ ،در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺻﺪﻗﻪی ﻓﻄﺮ ﺑﺮ وی واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ؛ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﺲ از ﻃﻠﻮع ﺻﺒﺢ
ّ
ﺻﺎدق ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺻﺪﻗﻪی ﻓﻄﺮ ﺑﺮ آنھﺎ واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ.
س :آﯾﺎ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺻﺪﻗﻪی ﻓﻄﺮ ،وﻗﺘﯽ »ﻣﺴﺘﺤﺐ« وﺟﻮد دارد؟

 -١ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﮔﺬﺷﺖ ،ﺻﺪﻗﻪی ﻓﻄﺮ ﺑﺮ اﻓﺮاد ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪی واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ زﮐﺎت ﺑﺮای
آنھﺎ ﺣﻼل ﻧﯿﺴﺖ.

ﮐﺘﺎب زﮐﺎت
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وﻗﺖ
ج :آری؛ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت ﻓﻄﺮ ،وﻗﺘﯽ »ﻣﺴﺘﺤﺐ« وﺟﻮد دارد؛ و آن ِ
ﻣﺴﺘﺤﺐ ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﭘﺮداﺧﺖ ﺻﺪﻗﻪی ﻓﻄﺮ در روز ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ ،ﭘﯿﺶ از ﺧﺎرج ﺷﺪن
ﺑﻪ ﺳﻮی ﻋﯿﺪﮔﺎه.
س :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺻﺪﻗﻪی ﻓﻄﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﭘﯿﺶ از روز ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮد ،در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ھﺮ ﮔﺎه ﺷﺨﺼﯽ ﺻﺪﻗﻪی ﻓﻄﺮش را ﭘﯿﺶ از روز ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر
وی درﺳﺖ اﺳﺖ ]ﺗﺎ اﻓﺮاد ﻓﻘﯿﺮ و ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ از ﻗﺒﻞ ،ﺑﺮ آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻟﺒﺎس و
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیھﺎی ﻻزم دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺎن در روز ﻋﯿﺪ ،ﻗﺎدر ﮔﺮدﻧﺪ[.
س :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ،ﺻﺪﻗﻪی ﻓﻄﺮ را از روز ﻋﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ
ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﺑﺎ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺻﺪﻗﻪی ﻓﻄﺮ از روز ﻋﯿﺪ ،ﭘﺮداﺧﺖ ﺻﺪﻗﻪی ﻓﻄﺮ ﺳﺎﻗﻂ
ﻧﻤﯽﮔﺮدد و ﺑﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭘﺮداﺧﺖ آن واﺟﺐ اﺳﺖ] .از اﯾﻦ رو ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ
ﺻﺪﻗﻪی ﻓﻄﺮ از وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ،ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺟﮫﺖ
ﻋﺬری ﺑﺎﺷﺪ[.
س :ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف ﺻﺪﻗﻪی ﻓﻄﺮ ھﺴﺘﻨﺪ؟ ]ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی دﯾﮕﺮ؛ ﻣﺴﺘﺤﻘﯿﻦ
درﯾﺎﻓﺖ ﺻﺪﻗﻪی ﻓﻄﺮ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽاﻧﺪ[؟
ج :ﺻﺪﻗﻪی ﻓﻄﺮ ﺑﻪ ﻓﻘﯿﺮ و ﻣﺴﺘﻤﻨﺪی ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﻧﺼﺎب از ھﯿﭻ ﻧﻮع
ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ .١
 -١ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دادن ﺻﺪﻗﻪی ﻓﻄﺮ ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪی ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ زﮐﺎت ﺑﺮای وی روا ﻧﯿﺴﺖ ،درﺳﺖ
ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »دراﻟﻤﺨﺘﺎر« ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف زﮐﺎت ﻓﻄﺮ ﺑﺎ ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف زﮐﺎت اﻣﻮال ،در ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻣﻮارد ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ .ﺷﺎﻣﯽ در »ﺣﺎﺷﯿﻪی« ﺧﻮﯾﺶ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺮاد از »ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف زﮐﺎت« ھﻤﺎن
ﮐﺴﺎﻧﯽاﻧﺪ ﮐﻪ در آﯾﻪی ﺻﺪﻗﺎت ]»اﻧﻤﺎ اﻟﺼﺪﻗﺎت ﻟﻠﻔﻘﺮاء و اﻟﻤﺴﺎﮐﯿﻦ .[..ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ  -اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ
ﺟﺰ ﮐﺎرﮔﺰار و ﺟﻤﻊآوری ﮐﻨﻨﺪهی زﮐﺎت ﮐﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ  -؛ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﺪﻗﻪی ﻓﻄﺮ ﺑﺮای ﻓﺮدی
ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ او و ﻓﺮد زﮐﺎت دھﻨﺪه ﭘﯿﻮﻧﺪ وﻻدت ﯾﺎ راﺑﻄﻪی زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﯾﺎ از ﺑﻨﯽھﺎﺷﻢ
و اﻣﺜﺎل آن  -ﮐﻪ در ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف زﮐﺎت ﺑﺪانھﺎ اﺷﺎره ﺷﺪ  -ﺑﺎﺷﺪ ،درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
ّ
و ﻋﺒﺎرت »و ﻓﯽ ﮐﻞ ﺣﺎل« ]در ھﺮ ﺣﺎل[؛ ﻣﺮادش ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ ﺣﺎﻻت ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ
ﻣﺮادش ﺣﺎﻻت ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺤﻘﯿﻦ و ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف زﮐﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺖ و ﻣﻠﮑﯿﺖ در آنھﺎ
ﺷﺮط ﺑﻮده و ﺗﻨﮫﺎ اﺑﺎﺣﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ر.ک :اﻟﺒﺪاﺋﻊ )(۷۹/۱

١٧٤

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری

ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت ﻓﻄﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟
س :ﺣﮑﻤﺖ و ﻣﻨﻔﻌﺖ
ِ
ً
ج] :زﮐﺎت ﻓﻄﺮ ،ﺳﺒﺐ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎن از ﭘﻠﺸﺘﯽھﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺣﯿﺎﻧﺎ روزه
داران ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﻪ آن آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان را ﺣﺪاﻗﻞ در
روزھﺎی ﻋﯿﺪ از ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج و ﻟﺒﺎس و ﺧﻮراک ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ ﻣﯽﺳﺎزد[ .اﺑﻮداود از اﺑﻦ
ﻋﺒﺎس س ﭼﻨﯿﻦ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ وی ﮔﻔﺖ:
»ﻓﺮض رﺳﻮل اﷲ ج ز�ة اﻟﻔﻄﺮ ﻃﻬﺮة لﻠﺼﻴﺎم ﻣﻦ الﻠﻐﻮ والﺮﻓﺚ وﻃﻌﻤﺔ لﻠﻤﺴﺎﻛ�« ١؛
»رﺳﻮل ﺧﺪا ج زﮐﺎت ﻓﻄﺮ را ﺑﺮای ﭘﺎک ﮔﺮداﻧﯿﺪن روزهدار از ﺑﯿﮫﻮدﮔﯽ و ﺑﺪﮐﻼﻣﯽ و
ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪن ﻏﺬای ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان ،واﺟﺐ ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ«.
س :در ﺻﺪﻗﻪی ﻓﻄﺮ ،ﭼﻪ ﻣﻘﺪار را ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺖ؟
ج :ﻣﻘﺪار ﺻﺪﻗﻪی ﻓﻄﺮ ]ﺑﺮای ھﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده[ ،ﻧﺼﻒ »ﺻﺎع« ]ﺻﺎع
ﻣﻌﺎدل ﺳﻪ ﮐﯿﻠﻮ و ﺷﺼﺖ ﮔﺮم[ از ﮔﻨﺪم؛ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺻﺎع از ﺧﺮﻣﺎ ،ﯾﺎ ﯾﮏ ﺻﺎع از ﮐﺸﻤﺶ و ﯾﺎ
ﯾﮏ ﺻﺎع از ﺟﻮ اﺳﺖ.
س :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺻﺪﻗﻪی ﻓﻄﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﻨﺪم ،ﺧﺮﻣﺎ ،ﮐﺸﻤﺶ و ﺟﻮ ،ﻣﻌﺎدل آنھﺎ را
از درھﻢ ،ﭘﻮل ،ﺑﺮﻧﺞ و ّذرت ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮد در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﺻﺪﻗﻪی ﻓﻄﺮ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ رو اﮔﺮ ﮐﺴﯽ
ﺻﺪﻗﻪی ﻓﻄﺮ را از ﻏﯿﺮ ﮔﻨﺪم ﯾﺎ ﺧﺮﻣﺎ ﯾﺎ ﮐﺸﻤﺶ و ﯾﺎ ﺟﻮ ﭘﺮداﺧﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل
ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺼﻒ ﺻﺎع از ﮔﻨﺪم ،ﯾﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ ﺻﺎع از ﺧﺮﻣﺎ ،ﮐﺸﻤﺶ و ﺟﻮ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻧﯿﺖ
ﭘﺮداﺧﺖ ﺻﺪﻗﻪی ﻓﻄﺮ را ﻧﯿﺰ ﺑﮑﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ.
س» :ﺻﺎع« ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار اﺳﺖ؟
ج :در ﻧﺰد اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  ، /ﯾﮏ »ﺻﺎع« ،ﻣﻌﺎدل ھﺸﺖ رﻃﻞ
ﻋﺮاﻗﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ  .٢و از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /ﯾﮏ »ﺻﺎع« ،ﻣﻌﺎدل ﭘﻨﺞ رﻃﻞ و ﯾﮏ
1
ّ
ﺳﻮم آن اﺳﺖ )  ۵ 3رﻃﻞ(.

 -١اﺑﻮداود؛ ﺑﺎب زﮐﺎة اﻟﻔﻄﺮ.
 -٢ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »ﺷﺮح اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ« ﮔﻮﯾﺪ» :ﺻﺎع« :ﭘﯿﻤﺎﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ھﺸﺖ رﻃﻞ از ﻣﺎش ﯾﺎ
ﻋﺪس را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .و اﯾﻦ ھﺸﺖ رﻃﻞ ﺑﺪﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﺑﺎ ﻣﺎش و ﻋﺪس اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻔﺎوت ﮐﻮﭼﮑﯽ و ﺑﺰرﮔﯽ داﻧﻪھﺎی آنھﺎ و ذﺧﯿﺮهی اﺟﺰای آنھﺎ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در
ﺣﺒﻮﺑﺎت دﯾﮕﺮ ،ﺗﻔﺎوت زﯾﺎدی در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ وﺟﻮد دارد.

ﮐﺘﺎب زﮐﺎت
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آن ﮔﺎه ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »ﺷﺮح اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ« در اداﻣﻪ ﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺻﺎع ،ھﻤﺎن ﺻﺎع ﻋﺮاﻗﯽ اﺳﺖ؛ وﻟﯽ ﺻﺎع
ﺣﺠﺎزی ،ﮔﻨﺠﺎش ﭘﻨﺞ رﻃﻞ و ﯾﮏ ﺳﻮم آن را دارد .و در ﻧﺰد ﻣﺎ ،ﯾﮏ ﺻﺎع ﻋﺮاﻗﯽ ،ﻣﻌﺎدل دو »ﻣﻦ«
اﺳﺖ؛ و ﯾﮏ »ﻣﻦ« ،ﭼﮫﻞ »اﺳﺘﺎر« و ﯾﮏ »اﺳﺘﺎر« ،ﭼﮫﺎر و ﻧﯿﻢ »ﻣﺜﻘﺎل« اﺳﺖ .ﭘﺲ ﯾﮏ َﻣ ّﻦ،
ﻣﻌﺎدل  ۱۸۰ﻣﺜﻘﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل در روزﮔﺎر رﺳﻮل ﺧﺪا ج  ،ﺻﺎع ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ و ﻇﺮﻓﯽ ﮐﻪ اﺷﯿﺎء ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن
ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ و وزن ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ؛ وﻟﯽ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم در اﻃﺮاف و اﮐﻨﺎف ﺟﮫﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ و
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺻﺪﻗﻪی ﻓﻄﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﭙﺮدازﻧﺪ؛ اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪھﺎ را ﺑﺎ »وزن« ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ؛
و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﺷﯿﺎء از ﻟﺤﺎظ وزن ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت و اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ ،ﻟﺬا ﻋﻠﻤﺎء و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان
ﻓﻘﮫﯽ ﻧﯿﺰ در ﺣﺴﺎب آنھﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﻣﻔﺘﯿﺎن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ
ﺧﻮدﺷﺎن ﻓﺘﻮا دادﻧﺪ.
و در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﻧﯿﺰ در ﺗﻤﺎم ﺷﮫﺮھﺎ و ﻧﻮاﺣﯽ و در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت ،اﺷﯿﺎء را ﺑﺎ »ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم« وزن
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
و ﺧﻮد ﻧﯿﺰ از ﻋﻠﻤﺎء و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪم و ﮐﺘﺎبھﺎﯾﺸﺎن را در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ
ﺗﺤﻘﯿﻖ
و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮدم و ﺟﻮابھﺎ را ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دﯾﺪم؛ و از ﻣﺠﻤﻮع آنھﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪم ﮐﻪ
اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺴﯽ در ﺻﺪﻗﻪی ﻓﻄﺮ ،دو ﮐﯿﻠﻮ ﮔﻨﺪم ﺑﭙﺮدازد ،ﺑﻪ راﺳﺘﯽ وی از دﯾﺪﮔﺎه اﺣﻨﺎف،
ﺻﺪﻗﻪی ﻓﻄﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا اﮔﺮ ﯾﮏ »ﺻﺎع« ﻣﻌﺎدل ھﺸﺖ رﻃﻞ ﺑﻐﺪادی ﺑﺎﺷﺪ ،در
اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﺼﻒ ﺻﺎع ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از دو ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻧﻤﯽﺷﻮد.

ﮐﺘﺎب روزه

ﮐﺘﺎب روزه
س :در ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ،روزه ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ج] :ﺑﺮاﺳﺎس آﯾﺎت ﻗﺮآن و اﺣﺎدﯾﺚ رﺳﻮل ﺧﺪا ج و اﺟﻤﺎع ﻋﻠﻤﺎی اﺳﻼم [،روزهی
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﻟﻎ ]و ﻋﺎﻗﻞ[؛ اﻋﻢ از زن و ﻣﺮد ،ﻓﺮض اﺳﺖ.
ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﺑﺮ ھﺮ ﻓﺮد
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ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﯾﺪ! ﺑﺮ ﺷﻤﺎ روزه واﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از
ﺷﻤﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ واﺟﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎر ﺷﻮﯾﺪ؛ )روزه در( ﭼﻨﺪ روز ﻣﻌﯿﻦ و اﻧﺪک

اﺳﺖ«.
ّ
و ﺑﻪ ﺟﺰ از روزهی ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ،ﺳﺎﺋﺮ روزهھﺎ ،ﻧﻔﻞ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در روزه داﺷﺘﻦ
آنھﺎ  -ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺋﺮ ﻧﻮاﻓﻞ  -ﺑﻪ ﺷﺨﺺ روزهدار ﺛﻮاب و ﭘﺎداش ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﮕﺮ آن
ﮐﻪ روزهی ﻧﺬری ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﺻﻮرت وﻓﺎی ﺑﻪ ﻧﺬر واﺟﺐ و اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
س :ﻣﻌﻨﺎی ﻟﻐﻮی و ﺷﺮﻋﯽ »ﺻﻮم« ﭼﯿﺴﺖ؟ و ّاول و ﭘﺎﯾﺎن وﻗﺖ روزه ،ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ج» :ﺻﻮم« در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی» :اﻣﺴﺎک و ﺧﻮدداری« اﺳﺖ .و در اﺻﻄﻼح ﺷﺮﻋﯽ:
ﺧﻮدداری ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﯿﺖ و ﻗﺼﺪ ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ از :ﺧﻮردن و آﺷﺎﻣﯿﺪن و رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ]و
ﺳﺎﯾﺮ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ روزه را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ[ از ﻃﻠﻮع ﺻﺒﺢ ﺻﺎدق ﺗﺎ ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ.
س :آﯾﺎ در ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﺟﺎزه و رﺧﺼﺘﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ روزه
ﻧﮕﯿﺮد؟
ج :آری؛ ھﺮ ﮔﺎه ﮐﺴﯽ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺳﻔﺮ را ﭘﯿﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﺳﻔﺮ ،ﻧﻤﺎز ﮐﻮﺗﺎه ﮔﺮدد؛
ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻮد  -ﺑﺎ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ  -از اﻓﺰوﻧﯽ ﻣﺮض] ،ﯾﺎ از ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن ّ
ﻣﺪت
ﻣﺮض[ ﺑﯿﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺎﻓﺮ و ﻣﺮﯾﺾ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن
روزه ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ و ﭘﺲ از ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ،روزھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ روزه ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻗﻀﺎ ﺑﯿﺎورﻧﺪ؛ وﻟﯽ اﮔﺮ
روزه ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺎﻓﺮ زﯾﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ.
س :اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺎﻓﺮ در ﺳﻔﺮ ﺧﻮد ،ﯾﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﺮﯾﺾ و دردﻣﻨﺪ در ﻣﺮض ﺧﻮﯾﺶ
روزه ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﺴﺎﻓﺮ در ﺳﻔﺮ و ﻣﺮﯾﺾ در ﺣﺎل ﻣﺮض ﻓﻮت ﮐﺮدﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت
آﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ آنھﺎ ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد؟

ﮐﺘﺎب روزه
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ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ آنھﺎ ﭼﯿﺰی ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮد ﻣﺮﯾﺾ ﺑﮫﺒﻮد ﯾﺎﻓﺖ ،ﯾﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﻘﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪ ،آﯾﺎ ﺑﺮ آنھﺎ ﻗﻀﺎی
روزهھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ واﺟﺐ اﺳﺖ؟
ج :آری؛ ﻗﻀﺎی روزه ﺑﺮای ﻓﺮد ﻣﺮﯾﺾ ﺑﻪ اﻧﺪازهی روزھﺎی ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽاش ،و
ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازهی روزھﺎی اﻗﺎﻣﺘﺶ در وﻃﻦ اﺻﻠﯽ ﯾﺎ در وﻃﻦ اﻗﺎﻣﻪ ،ﻻزم اﺳﺖ.
ﱢ
]»وﻃﻦ اﺻﻠﯽ« :ھﻤﺎﻧﺎ ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ در آن ُﻣﺘﻮﻃﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ؛ ﺧﻮاه در آن
ازدواج ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ازدواج ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ .و »وﻃﻦ اﻗﺎﻣﺖ« :ھﻤﺎﻧﺎ ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﺨﺺ در آن ﺑﺮای ّ
ﻣﺪت ﭘﺎﻧﺰده روز ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﻧﯿﺖ اﻗﺎﻣﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ[.
س :آﯾﺎ در ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ،ﺑﻪ ﺟﺰ از ﻣﺴﺎﻓﺮ و ﻣﺮﯾﺾ ،ﺑﺮای ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ
اﺟﺎزه و رﺧﺼﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ روزه ﻧﮕﯿﺮد؟
ج :ﺑﺮای زن ﺑﺎردار اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد وی ﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﯿﻨﺶ زﯾﺎن
ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪ ،و ﺑﺮای زن ﺷﯿﺮده اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﻮدش ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻔﻞ
ﺷﯿﺮﺧﻮارش زﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪ ،ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﺗﺎ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن روزه ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ ،و ﭘﺲ از ﻣﺎه
رﻣﻀﺎن ،ﺑﺮ آنھﺎ ﻓﺮض اﺳﺖ ﺗﺎ روزھﺎﯾﯽ ﮐﻪ روزه ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻗﻀﺎء ﺑﯿﺎورﻧﺪ.
س :آﯾﺎ در ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ،ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ روزه ﺑﺮ ﮐﺴﯽ واﺟﺐ اﺳﺖ؟
ج :آری؛ ﺑﺮای زﻧﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر ﻋﺎدت ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪ و ﻧﻔﺎس ﺷﺪه اﺳﺖ ،واﺟﺐ اﺳﺖ ﺗﺎ در ﻣﺎه
رﻣﻀﺎن روزه ﻧﮕﯿﺮد؛ زﯾﺮا روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮای زن ﺣﺎﺋﺾ و زﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻧﻔﺎس ﻗﺮار
دارد ،ﺟﺎﯾﺰ و روا ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﯿﺾ و ﻧﻔﺎس در ﱢ
ﺗﻀﺎد ﺑﺎ روزه اﺳﺖ.
س :زﻧﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر ﻋﺎدت ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻧﻔﺎس ﺷﺪه اﺳﺖ ،آﯾﺎ ﭘﺲ از ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ،روزھﺎﯾﯽ
را ﮐﻪ روزه ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻗﻀﺎ ﺑﯿﺎورﻧﺪ؟
ج :آری؛ ﺑﺮ آنھﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ روزھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن روزه ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻗﻀﺎ
ﺑﯿﺎورﻧﺪ.
س :آﯾﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدﻣﺎن ،ﮐﺴﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻗﻀﺎی روزھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن
روزه ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ او واﺟﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮ او ﭘﺮداﺧﺖ »ﻓﺪﯾﻪ« ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ؟
ج :ﺑﺮای »ﺷﯿﺦ ﻓﺎﻧﯽ« ]ﻓﺮد ﺳﺎﻟﺨﻮرده و ﻓﺮﺗﻮت و ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺮ و زھﻮار دررﻓﺘﻪ[ ،درﺳﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن روزه ﻧﮕﯿﺮد و در ﻋﻮض روزه» ،ﻓﺪﯾﻪ« ﺑﭙﺮدازد.
س :ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ »ﺷﯿﺦ ﻓﺎﻧﯽ« ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟

١٨٠

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری

ج» :ﺷﯿﺦ ﻓﺎﻧﯽ« :ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در رﻣﻀﺎن و ﻏﯿﺮرﻣﻀﺎن ،ﺗﻮان روزه
ﮔﺮﻓﺘﻦ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎ آﺧﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﯿﺰ ﺗﻮان ﻗﻀﺎ آوردن آنھﺎ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.
س» :ﻓﺪﯾﻪ« ﭼﯿﺴﺖ؟
ج» :ﻓﺪﯾﻪ« آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ھﺮ روز از روزھﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ روزه ،ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﻓﻘﯿﺮ و
ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ را  -ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻔﺎرهھﺎ  -ﺧﻮراک ﺑﺪھﺪ .١
س :اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻔﺮ ﯾﺎ ﻣﺮض روزه ﻧﮕﺮﻓﺖ؛ ﺳﭙﺲ روزھﺎ و ﻓﺮﺻﺖھﺎﯾﯽ
ﺑﺮای ﻗﻀﺎی روزهھﺎی ﻓﻮت ﺷﺪهی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد وﻟﯽ از آنھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮد و
در آنھﺎ ،ﻗﻀﺎی روزهھﺎی ﻓﻮت ﺷﺪهی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﯿﺎورد و در اﯾﻦ ﺣﺎل در ﺑﺴﺘﺮ
ﻣﺮگ اﻓﺘﺎد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ وی ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :اﯾﻦ ﻓﺮد در ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺮگ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ،آﻣﺮزش و ﻋﻔﻮ ﺑﺨﻮاھﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮی او ﺗﻮﺑﻪ
و اﻧﺎﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﺑﺮای وﺻﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﭼﻨﯿﻦ وﺻﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ  ٢ﺗﺎ از ﺟﺎی ھﺮ روز از روزھﺎی

 -١ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »ﺑﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ« ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺨﺘﯽ و ﻣﺸﻘﺖ ،اﻓﻄﺎر روزه
ﻣﺒﺎح ﺷﺪه اﺳﺖ؛ و ﻋﺬر وی ﻧﯿﺰ زاﺋﻞ ﺷﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﻗﻀﺎی روزه ﺑﺮ وی واﺟﺐ ﮔﺮدد؛ از اﯾﻦ رو
ﻓﺪﯾﻪ ﺑﺮ او واﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ھﺮ روز از روزھﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ ،ﻧﺼﻒ ﺻﺎع ﮔﻨﺪم ﯾﺎ ﮐﺸﻤﺶ و ﯾﺎ
ﯾﮏ ﺻﺎع ﺧﺮﻣﺎ ﯾﺎ ﺟﻮ  -ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺻﺪﻗﻪی ﻓﻄﺮ  -ﺑﭙﺮدازد.
اﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺻﺪﻗﻪی ﻓﻄﺮ ،ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ و ﻣﺴﮑﯿﻦ ،دو ﻧﻮﺑﺖ ﻃﻌﺎم
ﺳﯿﺮﮐﻨﻨﺪه ﺑﭙﺮدازد .و در ﮐﺘﺎب »ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﯾﺮ« و »ﻓﺘﺎوی ﻗﺎﺿﯽ ﺧﺎن« ﻧﯿﺰ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره رﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ر.ک :ﺑﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ ).(۳۰۸/۲
 -٢ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »دراﻟﻤﺨﺘﺎر« ﮔﻮﯾﺪ :وﻟﯽ ﻣﯿﺖ از ﻃﺮف او ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺻﺪﻗﻪی ﻓﻄﺮ ،ﻓﺪﯾﻪ ﺑﺪھﺪ؛
اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻓﺪﯾﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﻀﺎی روزه ﻗﺪرت و ﺗﻮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛
ُ
]وﻟﯽ ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ﺳﮫﻞاﻧﮕﺎری ،آن را ﻗﻀﺎ ﻧﯿﺎورد[؛ از اﯾﻦ رو ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ﻓﻮت ﻗﻀﺎء ،از ﺛﻠﺚ ﻣﺎل وی ﻓﺪﯾﻪ
داده ﻣﯽﺷﻮد؛ اﻣﺎ اﮔﺮ وﺻﯿﺖ ﻧﮑﺮده ،و وﻟﯽاش ﺑﻪ ﻋﻮض ﻗﻀﺎی روزهھﺎﯾﺶ ﻓﺪﯾﻪ داد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت
اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل واﻗﻊ اﻓﺘﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ وﻟﯽ وی ﮐﻪ در ﻣﺎﻟﺶ ﺗﺼﺮف دارد ،ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ از
ﺟﺎی ﻗﻀﺎی روزهاش ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﻣﺮگ از او ﻓﻮت ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﻓﺪﯾﻪ ﺑﺪھﺪ؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ اﮔﺮ ده روزش ﺗﺮک ﺷﺪه اﺳﺖ ،آن را اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭘﻨﺞ روزش را
ﻓﺪﯾﻪ دھﺪ .و اﮔﺮ ﻣﯿﺖ وارﺛﯽ ﻧﺪاﺷﺖ در اﯾﻦ ﺻﻮرت از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺎﻟﺶ ﻓﺪﯾﻪ دھﺪ.
ﺷﺎﻣﯽ در ﺣﺎﺷﯿﻪی ﺧﻮﯾﺶ ﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ وﺻﯿﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺮ وﻟﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ از ﺛﻠﺚ ﻣﺎﻟﺶ ﻓﺪﯾﻪ
دھﺪ؛ و اﮔﺮ وﺻﯿﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻟﺰوﻣﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺪﯾﻪ دادن ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ.

ﮐﺘﺎب روزه
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ﻗﻀﺎﯾﯽ ،ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ و ﻣﺴﮑﯿﻦ را از ﻣﺎﻟﺶ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﻧﯿﻢ ﺻﺎع ﮔﻨﺪم ﯾﺎ ﯾﮏ ﺻﺎع
ﺧﺮﻣﺎ ﯾﺎ ﺟﻮ ﺧﻮراک ﺑﺪھﺪ.
س :اﮔﺮ در اﺛﻨﺎی روزهی رﻣﻀﺎن ،ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻪ ﺳ ّﻦ ﺑﻠﻮغ رﺳﯿﺪ ،ﯾﺎ ﮐﺎﻓﺮی ﺑﻪ اﺳﻼم
ﮔﺮوﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ آنھﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ آنھﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را در ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهی روز از
ﺷﮑﻨﻨﺪهھﺎی روزه ﻧﮕﮫﺪارﻧﺪ؛ و ﭘﺲ از آن ھﺮ ﺗﻌﺪاد روزی ﮐﻪ از ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه
روزه ﺑﺪارﻧﺪ.
س :آﯾﺎ ﺑﺮ ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ در اﺛﻨﺎی روز ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪه ،ﯾﺎ ﮐﺎﻓﺮی ﮐﻪ در اﺛﻨﺎی روز ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﺷﺪه واﺟﺐ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻗﻀﺎی آن روزی را ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ آن را ﺑﺎ ﺑﻠﻮغ و اﺳﻼم
درﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ؟
ج :ﺑﺮ آن دو ،ﻗﻀﺎی آن روز ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ.
س :ﺣﮑﻢ ﻓﺮدی ﮐﻪ در ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن دﭼﺎر ﻋﺎرﺿﻪی ﺑﯿﮫﻮﺷﯽ ﻣﯽﮔﺮدد
ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در روز رﻣﻀﺎن دﭼﺎر ﻋﺎرﺿﻪی ﺑﯿﮫﻮﺷﯽ ﮔﺮدﯾﺪه و در ﺷﺐ ﻧﯿﺖ روزه ﻧﯿﺰ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﻀﺎی روزی ﮐﻪ در آن ﺑﯿﮫﻮش ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﺮ او واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ،
وﻟﯽ ﻗﻀﺎی روزھﺎی دﯾﮕﺮ ﭘﺲ از آن روز ،ﺑﺮ او ﻻزم اﺳﺖ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی در ﺑﺮﺧﯽ از روزھﺎی رﻣﻀﺎن ،از ﺟﻨﻮن و دﯾﻮاﻧﮕﯽ ﺑﮫﺒﻮد ﯾﺎﻓﺖ ،در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ وی ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت روزھﺎی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهی رﻣﻀﺎن را روزه ﮔﯿﺮد و روزھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ را
ﻗﻀﺎ ﺑﯿﺎورد.
س :اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺎﻓﺮی ،در ﺑﺨﺸﯽ از روز رﻣﻀﺎن ﺑﻪ وﻃﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،ﯾﺎ زﻧﯽ
ﮐﻪ دﭼﺎر ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ و ﻋﺎدت ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪ ]ﺣﯿﺾ[ ﺷﺪه ،در ﺑﺨﺸﯽ از روز رﻣﻀﺎن ﭘﺎک ﮔﺮدﯾﺪ ،و
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »اﻟﺴﺮاج« ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت وﺻﯿﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺮای وارث
ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ زﮐﺎت را ﺑﭙﺮدازد ،ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺧﻮد وارث از روی ّ
ﺗﺒﺮ ع و اﺣﺴﺎن ،زﮐﺎت وی را ﺑﭙﺮدازد؛
و وﻟﯽ ﺷﺎﻣﻞ »وﺻﯽ« ھﻢ ﻣﯽﮔﺮدد.
و اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﻘﮫﺎء و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ» :ﻓﺪﯾﻪ« ھﻤﺎﻧﻨﺪ »ﺻﺪﻗﻪی ﻓﻄﺮ« اﺳﺖ؛ ھﺪف از
ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻓﺪﯾﻪ ﺑﻪ »ﻓﻄﺮ« از ﻟﺤﺎظ ﺟﻨﺲ و ﺟﻮاز ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﯿﻤﺖ آن اﺳﺖ؛ و در ﻓﺪﯾﻪ ﺑﺮﺧﻼف
ﺻﺪﻗﻪی ﻓﻄﺮ ،ﺗﻤﻠﯿﮏ ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺒﺎح اﺳﺖ(۱۱۷/۲) .
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری

اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ دو ﻧﯿﺖ روزهی ھﻤﺎن روز را ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ
آنھﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ در ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهی روز ﺑﻪ ﺟﮫﺖ اﺣﺘﺮام و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن،
ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را از ﺧﻮردن ،ﻧﻮﺷﯿﺪن ،رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ]و ﺳﺎﯾﺮ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ روزه را ﺑﺎﻃﻞ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ[ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ.
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺛﺒﺎت ]آﻏﺎز و ﭘﺎﯾﺎن[ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن

س :ﭼﻪ وﻗﺖ روزهی رﻣﻀﺎن واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؛ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﺤﻮی ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﻪ اﺛﺒﺎت
ﻣﯽرﺳﺪ؟
ج :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﺻﻮمﻮا لﺮؤ�ﺘﻪ واﻓﻄﺮوا لﺮؤ�ﺘﻪ ،ﻓﺎن ّ
ﻏﻢ ﻋﻠﻴ�ﻢ ﻓﺎﻛﻤﻠﻮا
ﻋﺪة ﺷﻌﺒﺎن ﺛﻼﺛ�« ١؛ »ھﺮ ﮔﺎه ھﻼل ﻣﺎه را دﯾﺪﯾﺪ ،روزه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ؛ و ھﺮ ﮔﺎه دوﺑﺎره آن را
دﯾﺪﯾﺪ ،روزه را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ھﻮا اﺑﺮی ﺑﻮد و ھﻼل ﻣﺎه ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪه
و ﻣﺨﻔﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺳﯽ روز ﺷﻌﺒﺎن را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ«.
از اﯾﻦ رو ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن واﺟﺐ اﺳﺖ ﺗﺎ در ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﮫﻢ ﺷﻌﺒﺎن ،ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ھﻼل
ﻣﺎه ﺑﺮآﯾﻨﺪ؛ اﮔﺮ آن را دﯾﺪﻧﺪ ،روزه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ؛ و اﮔﺮ ھﻮا اﺑﺮی ﺑﻮد و ھﻼل ﻣﺎه ﺑﺮ آنھﺎ
ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣﺎﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺳﯽ روز ﺷﻌﺒﺎن را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﺮدای آن روز را روزهی
رﻣﻀﺎن ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
]ﭘﺲ از دو ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮا رﺳﯿﺪن ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﯽرﺳﺪ :ﻃﺮﯾﻖ اول ،ﺳﯽ
روز ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪن ﻣﺎه ﺷﻌﺒﺎن ﮐﻪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ از رﻣﻀﺎن اﺳﺖ .و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺎه ﺷﻌﺒﺎن ﺳﯽ روز
ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ،روز ﺑﻌﺪ از آن ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روز ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﻃﺮﯾﻖ دوم :دﯾﺪه ﺷﺪن ھﻼل ﻣﺎه رﻣﻀﺎن اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ھﻼل ﻣﺎه در ﺷﺐ
ﺳﯽام ﻣﺎه ﺷﻌﺒﺎن ﻣﺸﺎھﺪه ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻓﺮدای آن روز ،روزهی ﻣﺎه رﻣﻀﺎن واﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد؛
زﯾﺮا رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ھﺮ ﮔﺎه ھﻼل ﻣﺎه را دﯾﺪﯾﺪ ،روزه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،و ھﺮ ﮔﺎه دوﺑﺎره
آن را دﯾﺪﯾﺪ ،روزه را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ؛ و اﮔﺮ ھﻮا اﺑﺮی ﺑﻮد ،ﺳﯽ روز ﺷﻌﺒﺎن را ﮐﺎﻣﻞ
ﮐﻨﯿﺪ”[.

 -١ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ؛ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﺸﮑﺎة اﻟﻤﺼﺎﺑﯿﺢ ،ﺑﺎب »رؤﯾﺔ اﻟﮫﻼل«.
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س :اﮔﺮ در ﺷﺐ ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﮫﻢ ﺷﻌﺒﺎن ،آﺳﻤﺎن اﺑﺮی و ﻏﺒﺎرآﻟﻮد ﺑﻮد ،و ﻓﺮدی ﮔﻮاھﯽ
داد ﮐﻪ وی در اﯾﻦ ﺷﺐ ،ھﻼل ﻣﺎه را دﯾﺪه اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﮔﻮاھﯽاش ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد؟
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻋﺎدل  -ﭼﻪ زن و ﭼﻪ ﻣﺮد ،و ﭼﻪ
ج :رؤﯾﺖ ھﻼل رﻣﻀﺎن ،ﺑﺎ ﺧﺒﺮ دادن ﯾﮏ
ِ
آزاد و ﭼﻪ ﺑﺮده  -ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﯽرﺳﺪ؛ و ﮔﻮاھﯽ وی ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل واﻗﻊ ﻣﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ در ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﮫﻢ ﺷﻌﺒﺎن ،آﺳﻤﺎن اﺑﺮی و ﻏﺒﺎرآﻟﻮد ﻧﺒﻮد ،و ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻧﻔﺮ
ﮔﻮاھﯽ دادﻧﺪ ﮐﻪ آنھﺎ ھﻼل ﻣﺎه رﻣﻀﺎن را دﯾﺪهاﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ ﮔﻮاھﯽ آنھﺎ
ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آﺳﻤﺎن اﺑﺮی و ﻏﺒﺎرآﻟﻮد ﻧﺒﻮد ،ﭘﺲ رؤﯾﺖ ھﻼل رﻣﻀﺎن ]و رؤﯾﺖ ھﻼل
ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ[ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﺎ دﯾﺪن ﺟﻤﻊ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﺪن و ﺧﺒﺮ
دادن آﻧﺎن ،ﯾﻘﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.
س :اﻣﻮری ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﺪانھﺎ اﺷﺎره رﻓﺖ ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺛﺒﺎت آﻏﺎز و اﻧﺠﺎم ﻣﺎه
رﻣﻀﺎن ﺑﻮد؛ ﺣﺎل ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ ﮐﻪ دﯾﺪﮔﺎھﺘﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺛﺒﺎت ھﻼل ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آﺳﻤﺎن اﺑﺮی و ﻏﺒﺎرآﻟﻮد ﺑﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻣﺎم و ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن،
رؤﯾﺖ ھﻼل ﻋﯿﺪ را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﺷﮫﺎدت دو ﻣﺮد ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺮد و دو زن؛ اﻣﺎ اﮔﺮ آﺳﻤﺎن
اﺑﺮی و ﻏﺒﺎرآﻟﻮد ﻧﺒﻮد ،ﭘﺲ رؤﯾﺖ ھﻼل ﻋﯿﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﺎ دﯾﺪن ﺟﻤﻊ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ دﯾﺪن و ﺧﺒﺮ دادن آﻧﺎن ،ﯾﻘﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ،ھﻼل رﻣﻀﺎن ﯾﺎ ھﻼل ﻋﯿﺪ را ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد ،وﻟﯽ ﭘﯿﺸﻮای
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﺷﮫﺎدﺗﺶ را در اﯾﻦﺑﺎره ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ وی ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ھﻼل رﻣﻀﺎن را دﯾﺪ ،اﻣﺎ ﺳﺨﻦ وی در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط از ﺟﺎﻧﺐ
ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮ ﺧﻮد وی ﻻزم
اﺳﺖ؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ھﻼل ﻋﯿﺪ را دﯾﺪ ،و ﺳﺨﻦ وی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل
ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ھﻤﺮاه ﺳﺎﺋﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن روزه ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﻪ دﯾﺪن ﺧﻮﯾﺶ ،ﻋﻤﻞ
ﻧﮑﻨﺪ.
ﻧﯿﺖ ﮐﺮدن روزه از زﻣﺮهی ﺷﺮاﺋﻂ روزه اﺳﺖ

س] :ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺷﻤﺎ روزه را اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدﯾﺪ :ﺧﻮدداری ﮐﺮدن از ﺗﻤﺎم
ﺷﮑﻨﻨﺪهھﺎی روزه ،از ﻗﺒﯿﻞ :ﺧﻮردن ،ﻧﻮﺷﯿﺪن ،رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ...از ﻃﻠﻮع ﺻﺒﺢ ﺻﺎدق
ﺗﺎ ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﻧﯿﺖ ﮐﺮدن روزه .و در اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ[ ﺷﻤﺎ روزه را ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ
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»ﻧﯿﺖ« ﻧﻤﻮدﯾﺪ؛ ﺣﺎل ﭘﺲ از ﺗﻌﺮﯾﻒ روزه ،ﺳﺆال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ »ﻧﯿﺖ« ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ
و ﺗﺸﺮﯾﺢ و ﺗﻔﺴﯿﺮ آن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ج» :ﻧﯿﺖ« :ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﻋﺰم و ﻗﺼﺪ ﻗﻠﺒﯽ« ]ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ روزه در ﺟﮫﺖ رﺿﺎﯾﺖ و
ﺧﻮﺷﻨﻮدی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل و ّ
ﺗﻘﺮب ﺑﻪ او[ اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ روزهدار ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
]در ﺟﮫﺖ رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ و ّ
ﺗﻘﺮب ﺑﻪ او [،ﻓﻼن روزه را ﻣﯽﮔﯿﺮم.
و روزه ﺑﺮ ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻢ اﺳﺖ:
 -۱روزهی ﻓﺮض؛ ﮐﻪ ھﻤﺎن روزهی ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن اﺳﺖ.
 -۲روزهی ﻧﺬر ﻣﻌﯿﻦ .١
 -۳روزهی ﻧﺬر ﻣﻄﻠﻖ .٢
 -۴روزهی ﻗﻀﺎی رﻣﻀﺎن.
 -۵روزه ﺑﺮای ﻗﻀﺎ آوردن آن ﭼﻪ ﮐﻪ از ﻧﻔﻞ ﻓﺎﺳﺪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ّ
 -۶روزهی ﮐﻔﺎرهھﺎ .٣
 -۷روزهی ﻧﻔﻞ.
ﭘﺲ اﮔﺮ روزهی رﻣﻀﺎن ،روزهی ﻧﺬر ﻣﻌﯿﻦ ،و روزهی ﻧﻔﻞ در ﺷﺐ ﻧﯿﺖ ﺷﻮﻧﺪ ،درﺳﺖ
اﺳﺖ؛ وﻟﯽ ﻧﯿﺖ ﮐﺮدن در ﺷﺐ ﺑﺮای اﯾﻦ روزهھﺎ ،ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ؛ از اﯾﻦ رو اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﮐﺴﯽ در روزهی رﻣﻀﺎن ،ﻧﺬر ﻣﻌﯿﻦ و روزهی ﻧﻔﻞ در ﺷﺐ ﻧﯿﺖ ﻧﮑﺮد ،وی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ
ﭘﯿﺶ از ﻧﯿﻤﻪ روز ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺖ روزه را ﻧﻤﺎﯾﺪ .٤

 -١ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﺬر ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪی آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺟﮫﺖ رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ روزه ﺑﮕﯿﺮد ،ﯾﺎ در
ﻓﻼن ﺗﺎرﯾﺦ روزه ﺑﮕﯿﺮد.
 -٢ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﺬر ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﮫﺖ رﺿﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ،روزی را روزه ﺑﮕﯿﺮد.
 -٣ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻔﺎرهی ﻗﺴﻢ؛ ﮐﻔﺎرهی ﻓﺎﺳﺪ ﮐﺮدن روزه؛ ﮐﻔﺎرهی ﻇﮫﺎر و ﮐﻔﺎرهی ﻗﺘﻞ.
 -٤ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »ھﺪاﯾﻪ« ﮔﻮﯾﺪ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﻗﺪوری ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﯿﺖ روزهی رﻣﻀﺎن ،ﻧﺬر ﻣﻌﯿﻦ و روزهی
ﻧﻔﻞ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺷﺐ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از زوال ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ .و در ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮ ،ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﻧﯿﻤﻪ روز
آﻣﺪه اﺳﺖ؛ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻮل ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؛ زﯾﺮا ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﯿﺖ روزه در ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت روز وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ و ﻧﺼﻒ روز از ﻃﻠﻮع ﺑﺎﻣﺪاد ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺎ ھﻨﮕﺎم »ﺿﺤﻮة اﻟﮑﺒﺮی« ]ﭼﺎﺷﺖ[ ﻧﻪ
ﺗﺎ وﻗﺖ زوال ،اداﻣﻪ دارد؛ ﭘﺲ ﻧﯿﺖ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﻧﯿﻤﻪ روز ﺷﺮط ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﮑﻢ »اﮐﺜﺮ
اوﻗﺎت روز« ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.

ﮐﺘﺎب روزه
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و در روزهی ﻗﻀﺎی رﻣﻀﺎن ،روزهی ﻧﺬر ﻣﻄﻠﻖ ،روزهی ﮐﻔﺎرهھﺎ ،و روزه ﺑﺮای ﻗﻀﺎ
آوردن آن ﭼﻪ ﮐﻪ از ﻧﻔﻞ ﻓﺎﺳﺪ ﮔﺮدﯾﺪه ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدن ﻧﯿﺖ و ﻧﯿﺖ ﮐﺮدن در ﺷﺐ ،ﺷﺮط
اﺳﺖ؛ ]و ﻧﯿﺖ ﮐﺮدن ﭘﺲ از ﻃﻠﻮع ﺑﺎﻣﺪاد در آنھﺎ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ[.
ّ
َ
ﻣﺘﻤﺘﻊ«  ١در اﯾﺎم ّ
ﺣﺞ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ »ھﺪی« ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و
ﻗﺎرن« و »
س :اﮔﺮ ﺷﺨﺺ » ِ
ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ در ﻋﻮض آن ،روزه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ ﻧﯿﺖ ﮐﺮدن در ﺷﺐ ﺑﺮای
روزهی آنھﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
ّ
ج :در ﮔﺮﻓﺘﻦ روزهی آنھﺎ ﺷﺮط اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻔﺎرهھﺎ ،ﻧﯿﺖ روزه را در
ﺷﺐ ﺑﮑﻨﻨﺪ.
س :از ﮐﻼم ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﭼﻨﯿﻦ واﺿﺢ ﮔﺸﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﮔﺎه ﮐﺴﯽ روزهی ﻧﻔﻞ ﺑﮕﯿﺮد و
آن را ﻓﺎﺳﺪ ﮔﺮداﻧﺪ ،ﻗﻀﺎﯾﺶ ﺑﺮ او واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ج :ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﮐﻪ :ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﮐﺎر ،ھﺮ ﮐﺲ اﻣﯿﺮ ﺧﻮدش اﺳﺖ؛ و ھﺮ ﮔﺎه ﮐﺴﯽ
ﮐﺎری را ﺑﯿﺎﻏﺎزد ،ﺑﺮ او واﺟﺐ اﺳﺖ ﺗﺎ آن را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ؛ از اﯾﻦ رو اﮔﺮ آن را ﻓﺎﺳﺪ
ﮔﺮداﻧﺪ ،ﻗﻀﺎی آن ﺑﺮ وی واﺟﺐ اﺳﺖ؛ و ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ،روزه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﻤﺎز؛
ّ
ﺣﺞ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻋﻤﺮه.
ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻓﺎﺳﺪ ﮐﻨﻨﺪهی روزه و واﺟﺐ ﮐﻨﻨﺪهی ﻗﻀﺎی آن اﺳﺖ؛ ﯾﺎ واﺟﺐ ﮐﻨﻨﺪهی

ﻗﻀﺎء ﻫﻤﺮاه ﮐﻔﺎره ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

س :ﻓﺎﺳﺪ ﮐﻨﻨﺪهھﺎی روزه را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ؟
ج :ﻣﻮارد ذﯾﻞ ،روزه را ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ:
ھﺮ ﮔﺎه ]زﻧﺶ را[ ﺑﺒﻮﺳﺪ ﯾﺎ ﻟﻤﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در آﻏﻮش ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﺮ اﺛﺮ آن ،اﻧﺰال ﮔﺮدد؛ ﯾﺎ
ﺳﻨﮕﺮﯾﺰه ،آھﻦ ﯾﺎ ھﺴﺘﻪی ﻣﯿﻮهای را ﺑﺒﻠﻌﺪ؛ ﯾﺎ در ﻏﯿﺮ َﭘﺲ و ﭘﯿﺶ زن ﺟﻤﺎع ﮐﻨﺪ و اﻧﺰال
ﺷﺎﻣﯽ در ﺣﺎﺷﯿﻪی ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻪ ﺑﺮ »دراﻟﻤﺨﺘﺎر« ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺮاد از »ﺿﺤﻮة
اﻟﮑﺒﺮی« ]در ﻋﺒﺎرت ﺑﺎﻻ[ ،ﻧﯿﻢ روز ﺷﺮﻋﯽ اﺳﺖ؛ و »روز ﺷﺮﻋﯽ« ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از روﺷﻦ ﺷﺪن ﺻﺒﺢ
در اﻓﻖ ﺷﺮﻗﯽ ﺗﺎ ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ؛ و در اﯾﻨﺠﺎ ﻏﺎﯾﻪ ﺗﺤﺖ ﻣﻐﯿﺎ داﺧﻞ ﻧﯿﺴﺖ ]ﭘﺲ ﺧﻮد ﻧﯿﻤﻪ روز در
ﺗﺤﺖ ﻧﯿﺖ ﮐﺮدن روزه داﺧﻞ ﻧﯿﺴﺖ[.
ﻋﻼﻣﻪ ﺷﺎ ﻣﯽدر اداﻣﻪ ﮔﻮﯾﺪ :در ﮐﺘﺎب »اﻟﺴﺮاج« آﻣﺪه اﺳﺖ :اﮔﺮ ﻓﺮدی روزه را از روز ﻧﯿﺖ ﮐﻨﺪ ،و
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ وی از اول روز ،روزهدار اﺳﺖ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از زوال ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺖ روزه
ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺷﺮوع آن از ﻟﺤﻈﻪ ﻧﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﭼﻨﯿﻦ ﺻﻮرﺗﯽ روزهدار ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽآﯾﺪ.
ّ
 -١اﮔﺮ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاھﺪ ،در ﮐﺘﺎب ﺣﺞ ،ﻣﻌﻨﯽ و ﻣﻔﮫﻮم » ُﻣﺘﻤﺘﻊ« و »ﻗﺎرن« را ﺧﻮاھﯽ داﻧﺴﺖ.
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ﮔﺮدد؛ ﯾﺎ در ﻣﻘﻌﺪش داروﯾﯽ را داﺧﻞ ﮔﺮداﻧﺪ؛ ﯾﺎ در ﺑﯿﻨﯽاش داروﯾﯽ را ﺑﻨﮫﺪ؛ ﯾﺎ داروﯾﯽ
را در ﮔﻮش ﺧﻮﯾﺶ ﺑﭽﮑﺎﻧﺪ؛ ﯾﺎ ﺟﺮاﺣﺘﯽ را در ﺷﮑﻢ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺪاوی ﮐﻨﺪ؛ ﯾﺎ ﺟﺮاﺣﺘﯽ را در
دﻣﺎغ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺪاوی ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭘﺲ در اﺛﺮ آن ،دارو ﺑﻪ ﺷﮑﻢ ﯾﺎ دﻣﺎغ وی ﺑﺮﺳﺪ؛ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ
ﮔﻤﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن ﺷﺐ ،ﺑﻪ ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن اداﻣﻪ دھﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﻪ ﺻﺒﺢ
ﺻﺎدق ﻃﻠﻮع ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﯾﺎ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻓﺮا رﺳﯿﺪن ﺷﺐ و ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ،اﻓﻄﺎر ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ
ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﻪ ھﻨﻮز ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
و در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﻮارد ،روزهی ﻓﺮد روزهدار ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽﮔﺮدد؛ و در اﯾﻦ ﺻﻮرتھﺎ ﺗﻨﮫﺎ
ّ
ّ
ﻗﻀﺎ آوردن آنھﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ و ﮐﻔﺎرهای ﺑﺪانھﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد.
س :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺳﻮراخ آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺧﻮﯾﺶ ،داروﯾﯽ را داﺧﻞ ﮐﺮد ،آﯾﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر
روزهاش ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /اﯾﻦ ﮐﺎر ﻓﺎﺳﺪ ﮐﻨﻨﺪهی روزه
ﻧﯿﺴﺖ؛ وﻟﯽ از دﯾﺪﮔﺎه و ﻣﻨﻈﺮ اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠﯽ ﻓﺎﺳﺪ ﮐﻨﻨﺪهی روزه
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺮدن ﻏﯿﺮاﺧﺘﯿﺎری ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺮاغ ﮐﺮدن ﻋﻤﺪی ،ﻓﺎﺳﺪ
س :آﯾﺎ روزه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺮاغ ﮐ ِ
ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :اﮔﺮ ﺑﺪون اﺧﺘﯿﺎر ،اﺳﺘﻔﺮاغ ﮐﺮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت روزه ﻓﺎﺳﺪ ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ و اﮔﺮ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ اﺳﺘﻔﺮاغ ﻧﻤﻮد و اﺳﺘﻔﺮاغ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﭘﺮی دھﺎن رﺳﯿﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت
]روزه ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽﮔﺮدد[ ﺑﺮ او ﻗﻀﺎی آن واﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد .١
ّ
 -١ﻗﺪوری ﺑﻪ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﺑﻦ ھﻤﺎم در ﮐﺘﺎب »ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﯾﺮ« ﮔﻮﯾﺪ :ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺮاغ ﺑﺪون اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽآﯾﺪ و ﯾﺎ ﻓﺮد روزهدار ﺑﻪ ﻗﺼﺪ اﺳﺘﻔﺮاغ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ و
در اﯾﻦ دو ﺣﺎﻟﺖ ،ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺮاغ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﭘﺮی دھﺎن اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ ﭘﺮی دھﺎن ﻧﻤﯽرﺳﺪ؛ و ﯾﺎ ﭼﯿﺰ اﺳﺘﻔﺮاغ
ﺷﺪه ،ﺑﺪون اﺧﺘﯿﺎر ﺑﻪ ﺣﻠﻖ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد و ﯾﺎ ﺧﻮد ﺷﺨﺺ روزهدار آن را ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ؛ ﭘﺲ اﮔﺮ
اﺳﺘﻔﺮاغ ،ﺑﺪون اﺧﺘﯿﺎر آﻣﺪ ،ﭼﻪ اﻧﺪک ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ زﯾﺎد ،روزه ﻓﺎﺳﺪ ﻧﻤﯽﮔﺮدد  -ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن ﭼﻪ ﮐﻪ
ﭘﯿﺸﺘﺮ ﮔﻔﺘﯿﻢ  -؛ و اﮔﺮ ﺑﺪون اﺧﺘﯿﺎر ،ﻗﯽء ﺑﻪ ﺣﻠﻖ ﺑﺮﮔﺸﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد روزهدار ﺑﻪ ﯾﺎدش ﺑﻮد
ﮐﻪ روزه دارد ،و اﺳﺘﻔﺮاغ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﭘﺮی دھﺎن ﺑﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت در ﻧﺰد اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ روزه
ً
ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽﮔﺮدد؛ زﯾﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮردی از زﻣﺮهی ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺮوج آن ،ﺷﺮﻋﺎ روزه ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ.
وﻟﯽ در ﻧﺰد اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮردی ﻓﺎﺳﺪ ﮐﻨﻨﺪهی روزه ﻧﯿﺴﺖ؛ و ھﻤﯿﻦ ﻗﻮل ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛
زﯾﺮا در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮردی ﻧﻪ ﺻﻮرت اﻓﻄﺎر  -ﮐﻪ ھﻤﺎن ﺑﻠﻌﯿﺪن اﺳﺖ  -ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻣﻌﻨﺎی
اﻓﻄﺎر  -ﮐﻪ ھﻤﺎن ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﻤﻮدن اﺳﺖ . -

ﮐﺘﺎب روزه
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ّ
س :ﭼﻪ ﻣﻮاردی ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﻗﻀﺎ آوردن روزه ،ﮐﻔﺎره را ﻧﯿﺰ واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮداﻧﻨﺪ؟
ج :در ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﻗﻀﺎ آوردن روزه ،ﮐﻔﺎره ﻧﯿﺰ واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد:
ھﺮ ﮔﺎه ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﺪ در ﯾﮑﯽ از دو راه  -ﭘﺲ و ﭘﯿﺶ  -ﺑﺎ زن ھﻤﺒﺴﺘﺮی و ﺟﻤﺎع
ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﯾﺎ روزهدار ﻏﺬاﯾﯽ را ﺑﺨﻮرد ﯾﺎ آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽای را ﺑﻨﻮﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺪان ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺣﺎﺻﻞ
ﻣﯽﺷﻮد؛ ﯾﺎ روزهدار داروﯾﯽ را ]ﺑﺪون ﻋﺬر ﺷﺮﻋﯽ[ ﺑﺨﻮرد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرتھﺎ ،روزهی ﻓﺮد
روزهدار ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﺮ او ﻗﻀﺎ آوردن روزه ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﻔﺎره واﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد.

از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ اﺻﻞ در اﺳﺘﻔﺮاغ ﮐﺮدن و ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪن آن ،ھﻤﺎن اﺳﺘﻔﺮاغ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﭘﺮی
دھﺎن اﺳﺖ؛ و از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ،اﺻﻞ ھﻤﺎن »ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن اﺳﺘﻔﺮاغ« اﺳﺖ؛ ﺧﻮاه ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ
زﯾﺎد.
و ھﺮ ﮔﺎه ﺧﻮد ﻓﺮد روزهدار اﺳﺘﻔﺮاغ را ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ھﻤﻪ ﺑﺮ ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪن روزه ﻣﺘﻔﻖ
ھﺴﺘﻨﺪ؛ از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﻓﺎﺳﺪ ﮐﻨﻨﺪهی روزه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﺧﺎرج
ً
ﺷﺪن اﺳﺘﻔﺮاغ ،ﺷﺮﻋﺎ ﻣﺘﺤﻘﻖ ﺷﺪه ،دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺣﻠﻖ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ؛ و از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﺟﮫﺖ ﺑﻠﻌﯿﺪن ﻓﺎﺳﺪ ﮐﻨﻨﺪهی روزه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ھﺮ ﮔﺎه اﺳﺘﻔﺮاغ ﮐﻤﺘﺮ از ﭘﺮی دھﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪون
اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺮﮔﺸﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ھﻤﻪ ﺑﺮ ﻓﺎﺳﺪ ﻧﺸﺪن روزه ﻣﺘﻔﻖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ﺧﻮد ﻓﺮد
روزهدار آن را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﻓﺎﺳﺪ ﮐﻨﻨﺪهی روزه
ً
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﻋﺎ ﺧﺮوج ﻗﯽء ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ و ھﻤﯿﻦ ﻗﻮل ،ﻗﻮل ﻣﺨﺘﺎر و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛
وﻟﯽ از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﺳﺪ ﮐﻨﻨﺪهی روزه اﺳﺖ؛زﯾﺮا ﮐﻪ در ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ﺑﻠﻌﯿﺪن ،روزه
ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽﮔﺮدد.
و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ اﺳﺘﻔﺮاغ ﮐﺮد ،و ﻗﯽء ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﭘﺮی دھﺎن ﺑﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ اﺟﻤﺎع
ﻋﻠﻤﺎء ،روزهاش ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽﮔﺮدد ،و در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎز آﻣﺪن ﯾﺎ ﺑﺎز آوردن ﻗﯽء ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا ﻓﺮد
روزهدار در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻣﺠﺮد ﻗﯽء ﮐﺮدن روزهاش ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ رو ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻄﺮح
ﮐﺮدن ﺑﺎز آﻣﺪن و ﺑﺎز آوردن ﻗﯽء ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ؛ و اﮔﺮ ﮐﻤﺘﺮ از ﭘﺮی دھﺎن ﺑﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت از
دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ روزه ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ؛ و در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎز آﻣﺪن ﯾﺎ ﺑﺎزآوردن ﻗﯽء ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ؛
وﻟﯽ در ﻧﺰد اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ ،روزه ﻧﻤﯽﺷﮑﻨﺪ ،ﮐﻪ ھﻤﯿﻦ ﻗﻮل در ﻧﺰد ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻘﮫﺎء ،ﻣﺨﺘﺎر و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب »ﮐﺎﻓﯽ« آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻇﺎھﺮ رواﯾﺖ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﻮل اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺖ؛ از
اﯾﻦ رو اﮔﺮ ﻗﯽء را ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت از اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ دو ﻗﻮل ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ در رواﯾﺘﯽ ﺑﻪ
ﺟﮫﺖ ﻋﺪم ﺧﺮوج ،روزه ﻧﻤﯽﺷﮑﻨﺪ و در رواﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ﺑﻠﻌﯿﺪن زﯾﺎد ،روزه ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ .و در
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺮاغ اﻧﺪک ﻧﯿﺰ ﻓﺎﺳﺪ ﮐﻨﻨﺪهی روزه اﺳﺖ ،اﻣﺎم زﻓﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﻈﺮﯾﻪی اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ را
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﮐﻪ اﺻﻞ در ﻧﺰد اﻣﺎم زﻓﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﯿﺎی اﻧﺪک ﻧﯿﺰ ﺷﮑﻨﻨﺪهی
ﻃﮫﺎرت اﺳﺖ) .ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﯾﺮ (۲۶۰-۲۵۹/۲
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری
ّ

س» :ﮐﻔﺎره« ﭼﯿﺴﺖ؟
ج» :ﮐﻔﺎره« :ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از آزاد ﮔﺮداﻧﯿﺪن ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺮدهی ﻣﺴﻠﻤﺎن؛ و اﮔﺮ ﺗﻮان آزاد
ﮔﺮداﻧﯿﺪن ﺑﺮده را ﻧﺪاﺷﺖ در اﯾﻦ ﺻﻮرت دو ﻣﺎه را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ھﻢ روزه ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﻪ ﻃﻮری
ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﻣﺎه ،روزهی رﻣﻀﺎن و روزھﺎﯾﯽ ﮐﻪ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ در آنھﺎ ﻣﻨﻊ ﮔﺮدﯾﺪه
اﺳﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ]ﻣﺎﻧﻨﺪ روز ﻋﯿﺪ و روزھﺎی ﺗﺸﺮﯾﻖ[؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﺗﻮان روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ را ﻧﯿﺰ
ﻧﺪاﺷﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮای ﺷﺼﺖ ﻧﻔﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ ،ﺗﮫﯿﻪی ﻏﺬا ﺑﺒﯿﻨﺪ؛ ]اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ
ﺑﺮای ھﺮ ﻣﺴﮑﯿﻦ و ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ دو ﻧﻮﺑﺖ  -وﻋﺪهی  -ﮐﺎﻣﻞ از ﻏﺬا ﺑﺪھﺪ .و ﺣﮑﻤﺖ واﺟﺐ
ﺑﻮدن ﮐﻔﺎره از ﯾﮏ ﻃﺮف ،ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺎزﯾﭽﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ و ھﺘﮏ
ﺣﺮﻣﺖ آن اﺳﺖ ،و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻨﺒﯿﻪ و
ﭘﺎﮐﯿﺰه ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ،و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻔﺎره ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در اﺣﮑﺎم
ﻓﻘﮫﯽ ﺑﯿﺎن ﮔﺮدﯾﺪه ،ﻋﻤﻠﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ در زدودن آﺛﺎر ﮔﻨﺎه و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﺪ[.
س :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ روزهی ﻏﯿﺮ رﻣﻀﺎن را ﻓﺎﺳﺪ ﮔﺮداﻧﺪ ،آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻔﺎره
ﺑﭙﺮدازد؟
ّ
ج :ﺑﻪ ﻓﺎﺳﺪ ﮔﺮداﻧﯿﺪن روزهی ﻏﯿﺮرﻣﻀﺎن ،ﮐﻔﺎرهای ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ،ﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﻓﺎﺳﺪ
ﮔﺮداﻧﯿﺪن روزه ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﻀﺎی رﻣﻀﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻮاردی ﮐﻪ روزه را ﻓﺎﺳﺪ ﻧﻤﯽﮔﺮداﻧﻨﺪ

س :ﻣﻮاردی را ﺑﯿﺎن دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آنھﺎ روزه ﻓﺎﺳﺪ ﻧﻤﯽﮔﺮدد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ اوﻗﺎت ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﻮاردی ﺑﺮای ﺷﺨﺺ روزهدار ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ؟
ج :در ﻣﻮارد ذﯾﻞ روزه ﻓﺎﺳﺪ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
ھﺮ ﮔﺎه ﺷﺨﺺ روزهدار ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﭼﯿﺰی ﺧﻮرد ،ﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﻮﺷﯿﺪ؛ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺑﺎ
ھﻤﺴﺮش ﺟﻤﺎع و ھﻤﺒﺴﺘﺮی ﮐﺮد؛ ھﺮ ﮔﺎه ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺖ و در ﺧﻮاب اﺣﺘﻼم ﮔﺮدﯾﺪ؛ ھﺮ
ﮔﺎه ﺑﻪ ھﻤﺴﺮش ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و اﻧﺰال ﺷﺪ؛ ھﺮ ﮔﺎه ﺑﻪ ﺧﻮدش روﻏﻦ ﺑﻤﺎﻟﺪ؛ ﯾﺎ ﺣﺠﺎﻣﺖ ﮐﻨﺪ و
ﯾﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺳﺮﻣﻪ ﮐﺸﺪ؛ ھﺮ ﮔﺎه زﻧﺶ را ﺑﺒﻮﺳﺪ و اﻧﺰال ﻧﺸﻮد.
در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺻﻮرتھﺎ روزه ﻓﺎﺳﺪ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.

ﮐﺘﺎب روزه
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ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺮای روزهدار ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ

س :ﻣﮑﺮوھﺎت روزه را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟
ج  :ﺑﻮﺳﯿﺪن ھﻤﺴﺮ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم روزه ﺑﺮای روزهدار ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺧﻮد اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ]و ﺑﯿﻢ آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﺰال ﯾﺎ ﻋﻤﻞ
زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪن روزه و واﺟﺐ ﮔﺮدﯾﺪن ﮐﻔﺎرهی آن ﺑﺸﻮد[؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ
ﺧﻮد اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮﺳﯿﺪن ھﻤﺴﺮ ﻣﮑﺮوه ﻧﯿﺴﺖ؛ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﺸﯿﺪن
ﭼﯿﺰی ﺑﺎ دھﺎن و ﺟﻮﯾﺪن آداﻣﺲ و ﺳﻘﺰ ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ؛ ]زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻃﻌﻢ آن از ﮔﻠﻮ
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮود[؛ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﯿﺰ ﮔﺮداﻧﯿﺪن دھﺎن ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻮاک ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮدر دھﺎنﺷﻮﯾﯽ و
ﻏﯿﺮه ﻧﯿﺰ ﮐﺮاھﯿﺖ دارد.
و ﺑﺮای زن ﻧﯿﺰ ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم روزه ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺶ ﻏﺬا را ﺑﺠﻮد و ﻧﺮم
ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﺮاھﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ راھﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻧﺮم ﮐﺮدن ﻏﺬا ﺑﺮای
ﮐﻮدک وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ و اﮔﺮ راھﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺒﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺟﻮﯾﺪن و
ﻧﺮم ﮐﺮدن ﻏﺬا ﺑﺮای ﮐﻮدک ﻣﮑﺮوه ﻧﯿﺴﺖ.
ﻗﻀﺎﯾﯽ آوردن روزهﻫﺎی رﻣﻀﺎن

س :آﯾﺎ در ﻗﻀﺎ آوردن روزهھﺎی ﻓﻮت ﺷﺪهی رﻣﻀﺎن ﺷﺮط اﺳﺖ ﮐﻪ آنھﺎ را ﭘﯽ در
ﭘﯽ ﺑﮕﯿﺮد؟
ج :ﻗﻀﺎ آوردن روزهھﺎی ﻓﻮت ﺷﺪهی رﻣﻀﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﺮای روزهدار درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ را ﭘﯽ در ﭘﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﺮاﮐﻨﺪه روزه ﺑﮕﯿﺮد.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮدی ﻗﻀﺎ آوردن اﯾﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ رﻣﻀﺎن را ﺗﺎ آن ﮔﺎه ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻓﮑﻨﺪ
ﮐﻪ رﻣﻀﺎن دﯾﮕﺮ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ وی ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻗﻀﺎ آوردن اﯾﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ رﻣﻀﺎن را ﺗﺎ آن ﮔﺎه ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻓﮑﻨﺪ
ﮐﻪ رﻣﻀﺎن دﯾﮕﺮ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت »اداء« را ﺑﺮ »ﻗﻀﺎء« ّ
ﻣﻘﺪم ﮔﺮداﻧﺪ و ﻧﺨﺴﺖ
رﻣﻀﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ را روزه ﮔﯿﺮد و ﭘﺲ از آن ،روزهی ﻓﻮت ﺷﺪهاش را ﻗﻀﺎ ﺑﯿﺎورد؛ و ﺑﻪ
ِ
ﺳﺒﺐ ﺗﺄﺧﯿﺮ در ﻗﻀﺎ آوردن ،ﺑﺮ وی ﻓﺪﯾﻪای ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻓﻮت ﮐﺮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ذﻣﻪی وی ﻗﻀﺎی رﻣﻀﺎن وﺟﻮد
دارد و وﺻﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﻀﺎی رﻣﻀﺎﻧﺶ از ﺟﺎی وی ﻓﺪﯾﻪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ؛ در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺑﺮ وﺻﯽ وی ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻻزم اﺳﺖ؟

١٩٠

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری

ج] :اﯾﻦ وﺻﯿﺖ درﺳﺖ اﺳﺖ و[ در ﯾﮏ ّ
ﺳﻮم ﺗﺮﮐﻪی ﻣﯿﺖ ﺑﻪ اﺟﺮا درﻣﯽآﯾﺪ؛ از اﯾﻦ رو
ھﺮ ﮔﺎه ﮐﺴﯽ وﺻﯿﺖ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻗﻀﺎی روزهھﺎی ﻓﻮت ﺷﺪهی رﻣﻀﺎﻧﺶ ،ﻓﺪﯾﻪ دھﻨﺪ،
در اﯾﻦ ﺻﻮرت وﺻﯽ وی ﺑﻪ ﻋﻮض ھﺮ روزهی ﻗﻀﺎ ﺷﺪهی وی ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ را ﻃﻌﺎم
دھﺪ؛ و اﯾﻦ ﻃﻌﺎم ،ﻧﺼﻒ ﺻﺎع از ﮔﻨﺪم ،ﯾﺎ ﯾﮏ ﺻﺎع از ﺟﻮ ،ﯾﺎ ﯾﮏ ﺻﺎع از ﺧﺮﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
روزهی ﻧﻔﻠﯽ

س :آﯾﺎ ﻋﻼوه از روزهی ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ،روزهی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در ﺷﺮع ّ
ﻣﻘﺪس اﺳﻼم وﺟﻮد
دارد؟
ج :روزهی ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ]ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن[ ﻓﺮض اﺳﺖ ،و ﺳﺎﯾﺮ روزهھﺎ ﻧﻔﻞ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؛ از اﯾﻦ رو اﮔﺮ ﮐﺴﯽ آنھﺎ را روزه دارد ،ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ،ﺛﻮاب و
ﭘﺎداش را ﻓﺮاﭼﻨﮓ ﺧﻮاھﺪ آورد.
س :آﯾﺎ در ﻣﯿﺎن روزهھﺎ ،روزهای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ آن در ﺑﺮﺧﯽ از اوﻗﺎت،
ﻣﻤﻨﻮع و ﻗﺪﻏﻦ ﺑﺎﺷﺪ؟
ج :آری؛ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎل ﭘﻨﺞ روز وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ از روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ آنھﺎ ،ﻧﮫﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ؛ و اﯾﻦ ﭘﻨﺞ روز ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 -۱روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ روز ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ.
 -۲روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ روز ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن.
 ۴ ،۳و  -۵روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ روزھﺎی ﺗﺸﺮﯾﻖ؛ و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از روزھﺎی ﯾﺎزدھﻢ،
دوازدھﻢ و ﺳﯿﺰدھﻢ از ﻣﺎه ذی ّ
اﻟﺤﺠﺔ.
س :آﯾﺎ در ﻣﯿﺎن روزھﺎ ،روزھﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ روزه در آنھﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ
دﯾﮕﺮ از روزھﺎ ،از ﺛﻮاب و ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
ج :آری؛ در ﮔﻨﺠﯿﻨﻪی اﺣﺎدﯾﺚ و رواﯾﺎت ،اﺧﺒﺎری وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪاﻧﺪ
ﮐﻪ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮﺧﯽ روزھﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ روزھﺎی دﯾﮕﺮ ،از ﺛﻮاب و ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
ﻋﺎﯾﺸﻪل ﮔﻮﯾﺪ» :ﺎﻛن رﺳﻮل اﷲ ج ﻳﺼﻮم اﻻﺛن� واﺨﻟﻤيﺲ« ١؛ »ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
روزھﺎی دوﺷﻨﺒﻪ و ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ را روزه ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ«.
و اﺑﻮھﺮﯾﺮه س ﮔﻮﯾﺪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﺗﻌﺮض اﻻﻋﻤﺎل ﻳﻮم اﻻﺛن� واﺨﻟﻤيﺲ
 -١ﺗﺮﻣﺬی؛ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﺸﮑﺎة اﻟﻤﺼﺎﺑﯿﺢ.

ﮐﺘﺎب روزه

١٩١

ٌ
ﺻﺎﺋﻢ« » ١اﻋﻤﺎل ﺑﻨﺪﮔﺎن در روزھﺎی دوﺷﻨﺒﻪ و ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ
ﻓﺄﺣﺐ ان ﻳﻌﺮض ﻋﻤ� واﻧﺎ
)ﭘﯿﺶ ﺧﺪا( ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﻣﻦ دوﺳﺖ دارم ﮐﻪ اﻋﻤﺎﻟﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﭘﯿﺶ ﺧﺪا ﻋﺮﺿﻪ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ روزهدار ھﺴﺘﻢ«.

اﺑﻮھﺮﯾﺮه س ﮔﻮﯾﺪ» :ﺎﻛن رﺳﻮل اﷲ ج ﻻﻳﻔﻄﺮ اﻳﺎم اﺒﻟﻴﺾ ﻲﻓ ﺣﺮﻀ وﻻ ﺳﻔﺮ« ٢؛
»ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در َﺳﻔﺮ و َﺣﻀﺮ ،روزھﺎی ﺑﯿﺾ ] ۱۴ ،۱۳و  ۱۵ھﺮ ﻣﺎه[ را روزه
داﺷﺘﻨﺪ«.

ّ
اﺑﻮ ﻗﺘﺎده س ﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﺻﻴﺎم ﻋﺮﻓﺔ اﺣتﺴﺐ ﻲﻠﻋ اﷲ ان ﻳ�ﻔﺮ
ّ
ّ
ّ
الﺴﻨﺔ اﻟﻲﺘ ﻗﺒﻠﻪ والﺴﻨﺔ اﻟﻲﺘ ﺑﻌﺪه ،وﺻﻴﺎم ﻳﻮم ﺎﻋﺷﻮراء اﺣتﺴﺐ ﻲﻠﻋ اﷲ ان ﻳ�ﻔﺮ الﺴﻨﺔ

اﻟﻲﺘ ﻗﺒﻠﻪ« ٣؛ »اﻣﯿﺪ دارم ﮐﻪ روزهی روز ﻋﺮﻓﻪ  ،٤ﮔﻨﺎھﺎن ]ﺻﻐﯿﺮهی[ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺳﺎل
آﯾﻨﺪه را ﻣﺤﻮ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و اﻣﯿﺪ دارم ﮐﻪ روزهی روز ﻋﺎﺷﻮرا ﮔﻨﺎھﺎن ]ﺻﻐﯿﺮهی[ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
را ﻣﺤﻮ ﻧﻤﺎﯾﺪ« .و اﺑﻮاﯾﻮب اﻧﺼﺎری س ﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻣﻦ ﺻﺎم رمﻀﺎن ﺛﻢ
اﺗﺒﻌﻪ ﺳﺘﺎ ً ﻣﻦ ّ
ﺷﻮال ﺎﻛن ﻛﺼﻴﺎم اﺪﻟﻫﺮ« ٥؛ »ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺷﺶ روز

از ﻣﺎه ﺷﻮال را روزه ﺑﮕﯿﺮد؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل ﮐﺎﻣﻞ روزه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ«.
اﻋﺘﮑﺎف

س» :اﻋﺘﮑﺎف« ﭼﯿﺴﺖ؟ و اﻋﺘﮑﺎف ]در ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻘﺪس اﺳﻼم[ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ج» :اﻋﺘﮑﺎف« ھﻤﺎن درﻧﮓ ﮐﺮدن در ﻣﺴﺠﺪ )ی اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮ ﭘﺎ
ﻣﯽﮔﺮدد( ،ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﯿﺖ اﻋﺘﮑﺎف؛ و اﻋﺘﮑﺎف در ده ﺷﺐ آﺧﺮ ﻣﺎه رﻣﻀﺎنّ ،
ﺳﻨﺖ ﻣﺆﮐﺪهی
ﮐﻔﺎﯾﯽ اﺳﺖ؛اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ اﮔﺮ از ﻣﺮدﻣﺎن ﯾﮏ ﻣﺤﻠﻪ ،ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ اﻋﺘﮑﺎف ﻧﺸﺴﺖ ،اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ از ﻋﮫﺪهی دﯾﮕﺮان ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﮔﺮدد و ﮔﺮﻧﻪ ،ھﻤﻪی ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﺤﻠﻪّ ،
ﺳﻨﺘﯽ را
ﺗﺮک ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
 -١ھﻤﺎن.
 -٢ﻧﺴﺎﯾﯽ ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﺸﮑﺎة اﻟﻤﺼﺎﺑﯿﺢ .و در رواﯾﺖ ﺗﺮﻣﺬی و ﻧﺴﺎﯾﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ »اﯾﺎم ﺑﯿﺾ« ھﻤﺎن
روزھﺎی  ۱۴ ، ۱۳و  ۱۵ھﺮ ﻣﺎه اﺳﺖ.
 -٣ﻣﺴﻠﻢ.
 -٤روز ﻋﺮﻓﻪ :ھﻤﺎن روز ﻧﮫﻢ ذی اﻟﺤﺠﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -٥ﻣﺴﻠﻢ

١٩٢

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری

س :آﯾﺎ ﻋﻼوه از اﻋﺘﮑﺎف دھﻪی آﺧﺮ رﻣﻀﺎن ،اﻋﺘﮑﺎف دﯾﮕﺮی در ﺷﺮع ﻣﻘﺪس اﺳﻼم
وﺟﻮد دارد؟
ّ
ج :آری؛ ﻋﻼوه از اﻋﺘﮑﺎف دھﻪی آﺧﺮ رﻣﻀﺎن ]ﮐﻪ ﺳﻨﺖ ﻣﺆﮐﺪهی ﮐﻔﺎﯾﯽ اﺳﺖ[ ،اﻋﺘﮑﺎف
»ﻣﺴﺘﺤﺐ« و »واﺟﺐ« ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد؛ ]اﻋﺘﮑﺎف ﻣﺴﺘﺤﺐ ﺑﻪ اﻋﺘﮑﺎﻓﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻏﯿﺮ
از ﻧﺬر و دھﻪی آﺧﺮ رﻣﻀﺎن ﺑﺎﺷﺪ؛ و اﻋﺘﮑﺎف واﺟﺐ :اﻋﺘﮑﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺬر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭘﺲ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﺬر ﮐﺮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ در اﻋﺘﮑﺎف ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ،اﻋﺘﮑﺎف ﺑﺮ وی واﺟﺐ اﺳﺖ[.
و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ وﻗﺖ اﻋﺘﮑﺎف ،ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪی زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ رو ھﺮ ﮔﺎه ﮐﺴﯽ وارد
ﻣﺴﺠﺪ ﺷﻮد و ﻧﯿﺖ اﻋﺘﮑﺎف ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﺴﺠﺪ ﺧﺎرج ﺷﻮد،
ﻣﻌﺘﮑﻒ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ.
س :اﻋﺘﮑﺎف در ﭼﻪ ﺻﻮرﺗﯽ واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﺬر ﮐﺮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﮑﺎف ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﺬر
وی ،اﻋﺘﮑﺎف ﺑﺮ وی واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﺬر ﮐﺮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ روز ﺑﻪ اﻋﺘﮑﺎف ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ،آﯾﺎ در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺑﻪ اﻋﺘﮑﺎف ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺷﺐھﺎی آن ﭼﻨﺪ روز ﻧﯿﺰ ﺑﺮ وی واﺟﺐ اﺳﺖ؟
ج :آری؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ وی ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﺐ و روز را ﺑﻪ اﻋﺘﮑﺎف ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ؛ و ﺑﺮ او
ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ آن ﭼﻨﺪ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﮑﺎف ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ،ﮔﺮ ﭼﻪ ﻗﯿﺪ
»ﭘﯽ در ﭘﯽ« را در اﻋﺘﮑﺎف ﺷﺮط ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﺎف ﻧﺬری ،روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮط اﺳﺖ؟
س :آﯾﺎ در اﻋﺘﮑ ِ
١
ج :آری ،در اﻋﺘﮑﺎف ﻧﺬری ،روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮط اﺳﺖ ؛ ]ﭘﺲ اﯾﻦ اﻋﺘﮑﺎف ﺑﺪون روزه
ﺻﺤﺖ اﻋﺘﮑﺎف ﻣﺴﺘﺤﺐ و ّ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ّ
ﺳﻨﺖ ،روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮط
ِ
ﻧﯿﺴﺖ[.
 -١اﮔﺮ ﻓﺮدی ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮای رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺪا ﻧﺬر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﺪون روزه ﺑﻪ اﻋﺘﮑﺎف
ﺑﻨﺸﯿﻨﻢ« ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ وی ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ھﻤﺮاه اﻋﺘﮑﺎف ،روزه ﻧﯿﺰ ﺑﮕﯿﺮد؛ در ﮐﺘﺎب
»اﻟﻈﮫﯿﺮﯾﺔ« ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
و ﺷﺮط ﮔﺬاﺷﺘﻦ روزه ﺑﻪ ﺟﮫﺖ اﻋﺘﮑﺎف اﺳﺖ ]ﭼﺮا ﮐﻪ اﻋﺘﮑﺎف ﻧﺬری ﺑﺪون روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺻﺤﯿﺢ
ﻧﯿﺴﺖ[؛ و روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ،ﺑﺪون اﻋﺘﮑﺎف ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ اﻋﺘﮑﺎف رﻣﻀﺎن ﻧﺬر
ﻧﻤﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﺬرش درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﮐﺘﺎب »اﻟﺬﺧﯿﺮة« ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
ر.ک» :اﻟﻔﺘﺎوی اﻟﮫﻨﺪﯾﺔ« )(۲۱۱/۱

ﮐﺘﺎب روزه

١٩٣

س :ﭼﻪ ﻣﻮاردی ﺑﺮ ﺷﺨﺺ اﻋﺘﮑﺎفﮐﻨﻨﺪه ﺣﺮام و ﻧﺎروا اﺳﺖ؟
ّ
ج :ﺑﺮ ﺷﺨﺺ اﻋﺘﮑﺎف ﮐﻨﻨﺪه ،ﺟﻤﺎع و ھﻤﺒﺴﺘﺮی ﺑﺎ زن ،و ﻣﻘﺪﻣﺎت و اﻧﮕﯿﺰه
ﺑﺨﺶھﺎی ﺟﻤﺎع ،ﭼﻮن ﻟﻤﺲ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺷﮫﻮت و ﺑﻮﺳﻪ ﺣﺮام و ﻧﺎروا اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ رو اﮔﺮ
ﺷﺨﺺ اﻋﺘﮑﺎفﮐﻨﻨﺪه در ﺷﺐ ﯾﺎ روز ،از روی ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﯾﺎ ﻗﺼﺪ ﺑﺎ ھﻤﺴﺮش ﺟﻤﺎع ﮐﺮد،
ﯾﺎ از روی ﺷﮫﻮت او را ﻟﻤﺲ ﮐﺮد و در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺖ ﯾﺎ ﺑﻮﺳﯿﺪ ،و اﻧﺰال ﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت
اﻋﺘﮑﺎﻓﺶ ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﺮ او ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ اﻋﺘﮑﺎﻓﺶ را ﻗﻀﺎ ﺑﯿﺎورد.
س :آﯾﺎ ﺑﺮای ﻓﺮد اﻋﺘﮑﺎفﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ اﺟﺎزه وﺟﻮد دارد ﺗﺎ از ﻣﺴﺠﺪ ﺑﯿﺮون ﺷﻮد؟
ج :ﻓﺮد اﻋﺘﮑﺎفﮐﻨﻨﺪه ﺑﺪون ﻧﯿﺎزھﺎی ﺑﺸﺮی ]و ﻋﺬرھﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ[ ،ھﻤﭽﻮن دﻓﻊ
ﭘﯿﺸﺎب و ﻣﺪﻓﻮع ]و ﻏﺴﻞ ﮐﺮدن از ﺟﻨﺎﺑﺖ و اﺣﺘﻼم[ از ﻣﺴﺠﺪ ﺑﯿﺮون ﻧﺸﻮد] .ﭘﺲ
ﻣﻌﺘﮑﻒ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻏﺴﻞ ﺟﻨﺎﺑﺖ ،و ﺑﺮای ﻗﻀﺎی ﺣﺎﺟﺖ ﭘﯿﺸﺎب و ﻣﺪﻓﻮع از ﻣﺴﺠﺪ
ﺑﯿﺮون ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺷﺮط آن ﮐﻪ در ﺧﺎرج از ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ در ّ
ﺣﺪ ﻗﻀﺎی ﺣﺎﺟﺖ ﺧﻮﯾﺶ
درﻧﮓ ﻧﮑﻨﺪ[.
و اﮔﺮ ﺑﺪون ﻋﺬر ،ﻟﺤﻈﻪای از ﻣﺴﺠﺪ ﺑﯿﺮون ﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم
اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /اﻋﺘﮑﺎﻓﺶ ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽﮔﺮدد؛ وﻟﯽ اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ
اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ اﻋﺘﮑﺎﻓﺶ ﻓﺎﺳﺪ ﻧﻤﯽﮔﺮدد ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﺼﻒ روز ﺧﺎرج از ﻣﺴﺠﺪ
ﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮد ﻣﻌﺘﮑﻒ ،در ﻣﺴﺠﺪی ﺑﻪ اﻋﺘﮑﺎف ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در آن ،ﻧﻤﺎز
ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺮ ﭘﺎ ﻧﻤﯽﮔﺮدﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪی ﺧﻮﯾﺶ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﮕﺰارد؟
ج :ﻓﺮد ﻣﻌﺘﮑﻒ در روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺮای ﮔﺰاردن ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ رﻓﺘﻪ و ﭘﺲ
از ﮔﺰاردن ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ،ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﻋﺘﮑﺎﻓﺶ ﺑﺮﮔﺮدد.
س :ﭼﻪ ﻣﻮاردی ﺑﺮ ﺷﺨﺺ اﻋﺘﮑﺎفﮐﻨﻨﺪه ﻣﺒﺎح اﺳﺖ؟
ج :ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﻣﻌﺘﮑﻒ اﯾﻦ اﺟﺎزه ھﺴﺖ ﺗﺎ در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺨﻮرد ،ﺑﻨﻮﺷﺪ و ﺑﺨﻮاﺑﺪ؛ و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای وی ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﺗﺎ در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ داد و ﺳﺘﺪ ]آن ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز دارد[
ﺑﭙﺮدازد؛ اﻣﺎ ﺑﺪان ﺷﺮط ﮐﻪ ﮐﺎﻻھﺎ و اﺟﻨﺎس را در ﻣﺴﺠﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﮑﻨﺪ.
س :ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﺘﮑﺎف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در اﯾﺎم اﻋﺘﮑﺎف ﺳﺨﻦ
ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﭘﻨﺪراﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ،ﻣﻨﺎﻓﯽ و ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻋﺘﮑﺎف اﺳﺖ؛ دﯾﺪﮔﺎه
ﻋﻠﻤﺎء و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻓﻘﮫﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
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ج :ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ در اﯾﺎم اﻋﺘﮑﺎف ،ﻣﻨﺎﻓﯽ و ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻋﺘﮑﺎف ﻧﯿﺴﺖ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ
آن ﮐﻪ ﺟﺰ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻮﯾﺪ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﺳﺨﻦھﺎی زﺷﺖ و ﻗﺒﯿﺢ در ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺣﺎﻻت ،ﻣﻤﻨﻮع و ﻗﺪﻏﻦ اﺳﺖ؛ و ﺳﮑﻮت و ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﮔﺰﯾﺪن ﺑﺪﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﮐﻪ ﺟﺰء اﻋﺘﮑﺎف
اﺳﺖ ،ﻣﮑﺮوه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ّ
ﮐﺘﺎب ﺣﺞ

ﮐﺘﺎب ّ
ﺣﺞ
ّ
ﺣﺞ« ﭼﯿﺴﺖ؟
س :ﻣﻌﻨﺎی ﻟﻐﻮی و اﺻﻄﻼﺣﯽ »
ّ
ﺣﺞ« در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی» :ﻗﺼﺪ ﮐﺮدن اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻣﮫﻢ و ﺑﺰرگ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و در
ج» :
اﺻﻄﻼح ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از» :زﯾﺎرت اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺨﺼﻮص ،در زﻣﺎن
ﻣﻌﯿﻦ ،و ﺑﺎ رﻓﺘﺎر و اﻋﻤﺎﻟﯽ ﺧﺎص« ١؛ و ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪا ،ﺑﻪ زودی ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦھﺎ  -ﺑﻪ
ﺻﻮرت ّ
ﻣﻔﺼﻞ -آﺷﻨﺎ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺷﺪ.
س :در ﺷﺮع ﻣﻘﺪس اﺳﻼمّ ،
ﺣﺞ از ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؟
جّ :
ﺣﺞ ﺧﺎﻧﻪی ﺧﺪا ،ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﯾﻪھﺎ و رﮐﻦھﺎی دﯾﻦ ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و ھﺮ ﮐﺲ
ﻓﺮﺿﯿﺖ آن را اﻧﮑﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ ،از داﯾﺮهی اﺳﻼم ﺧﺎرج اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َّ َ َ
ۡ َ َ َ َۡ َ ٗ
ۡ
ي�] ﴾...آل ﻋﻤﺮان[٩٧ :؛ »و ّ
﴿َ ...و ِ�ِ � ٱ�َّ ِ
ﺣﺞ
ت َم ِن ٱستطاع إِ�هِ س ِب
اس ح ُِّج ٱ�َ ۡي ِ

ﺧﺎﻧﻪی ﺧﺪا واﺟﺐ اﻟﮫﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ)ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺪﻧﯽ( ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﺪان ﺟﺎ را

دارﻧﺪ«.
س :ﺑﺮ ﭼﻪ اﻓﺮادی ّ
ﺣﺞ ﻓﺮض ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
جّ :
ﺣﺞ ﺧﺎﻧﻪی ﺧﺪا ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻓﺮض اﺳﺖ ﮐﻪ آزاد ،ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﺑﺎﻟﻎ ،ﻋﺎﻗﻞ و ﺳﺎﻟﻢ و
ﺗﻨﺪرﺳﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﺷﺮط آن ﮐﻪ راه اﯾﻤﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎﻟﮏ ﺗﻮﺷﻪی راه و ﻣﺮﮐﺐ راه ﺑﺎﺷﺪ -و
ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺐ راه ،از ﺧﻮدش ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﺮاﯾﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮط اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎل ،اﻓﺰون ﺑﺮ ﻧﯿﺎزھﺎی اﺻﻠﯽ وی و اﻓﺰون ﺑﺮ ﻧﻔﻘﻪی
ﺧﺎﻧﻮادهی وی در ّ
ﻣﺪت ﻏﯿﺎب وی ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ از ّ
ﺣﺞ ﺑﺎﺷﺪ.
]ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎلّ ،
ﺣﺞ ﯾﮏ ﺑﺎر در ﻋﻤﺮ ﺑﺮ ھﺮ ﻓﺮدی -اﻋﻢ از زن و ﻣﺮد -ﻓﺮض ﻋﯿﻦ اﺳﺖ؛
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در آن ﻓﺮد ،ﺷﺮطھﺎی آﺗﯽ ﻓﺮاھﻢ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 -۱ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

 -١ﻣﺮاد از »ﻣﮑﺎن ﻣﺨﺼﻮص« :ﺧﺎﻧﻪی ﮐﻌﺒﻪ و ﺻﺤﺮای ﻋﺮﻓﺎت اﺳﺖ؛ و ﻣﺮاد از »زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ«:
وﻗﺖھﺎی ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺮای ﻃﻮاف ﺧﺎﻧﻪی ﮐﻌﺒﻪ ،و وﻗﻮف در ﻋﺮﻓﺎت اﺳﺖ؛ و ﻣﺮاد از »اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎر
ﻣﺨﺼﻮص« :اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺣﺎﺟﯽ ،ﭘﯿﺶ از وﻗﻮف و ﻃﻮافِ ،اﺣﺮام ﺑﺒﻨﺪد و ﻧﯿﺖ ﺣﺞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ّ
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 -۲اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۳ﻋﺎﻗﻞ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۴آزاد ﺑﺎﺷﺪ.
 -۵ﺗﻮاﻧﺎ و دارای اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺲ ّ
ﺣﺞ ﺑﺮ ﮐﺎﻓﺮ ،ﮐﻮدک ،دﯾﻮاﻧﻪ ،ﺑﺮده ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺪﻧﯽ ﻧﺪارد،
ﻓﺮض ﻧﯿﺴﺖ .و ﻣﻌﻨﺎی اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ اﻓﺰون ﺑﺮ ﻧﻔﻘﻪی ﺧﺎﻧﻮادهی
ﺧﻮﯾﺶ در ﻣﺪت ﻏﯿﺎب ﺧﻮﯾﺶ ،ﻣﺎﻟﮏ ﺗﻮﺷﻪی راه و ﻣﺮﮐﺐ راه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﺞ ﺷﺮط اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪن ،ﺳﺎﻟﻢ و ﺗﻨﺪرﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭘﺲ ادای ّ
و در ادای ّ
ﺣﺞ ﺑﺮ ﺷﺨﺺ
ّ
ّ
زﻣﯿﻦ ﮔﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ درد و ﻋﻠﺘﯽ از راه رﻓﺘﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،و ﺑﺮ ﺷﺨﺺ ﻓﻠﺞ ﺷﺪه ،و
ﺑﺮ ﺷﯿﺦ ﻓﺎﻧﯽای ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﺮ ﺳﻔﺮ ﮐﺮدن ﻧﯿﺴﺖ ،واﺟﺐ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و ﻧﯿﺰ ﺷﺮط اﺳﺖ آن
ﺣﺞ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮﻃﺮف ﮔﺮدد؛ ﭘﺲ ادای ّ
ﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ّ
ﺣﺞ ﺑﺮ ﺷﺨﺺ زﻧﺪاﻧﯽ ،و
ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ از ﺳﻠﻄﺎن و ﺣﺎﮐﻤﯽ ﺑﯿﻢ دارد ﮐﻪ او را از ّ
ﺣﺞ ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ؛ و
ﻧﯿﺰ اﯾﻤﻦ ﺑﻮدن راه ﺷﺮط اﺳﺖ؛ ﭘﺲ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ راه اﯾﻤﻦ ﻧﺒﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ادای ّ
ﺣﺞ
واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ؛ و وﺟﻮد ﺷﻮھﺮ ﯾﺎ ﻣﺤﺮﻣﯽ در ﺣﻖ زن ﺷﺮط اﺳﺖ؛ ﺧﻮاه زن ﺟﻮان ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ
ﭘﯿﺮ .ﭘﺲ ادای ّ
ﺣﺞ ﺑﺮ زن واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ھﻤﺮاه وی ﺷﻮھﺮ ﯾﺎ ﻣﺤﺮﻣﯽ
ﻧﺒﺎﺷﺪ[.
س :آﯾﺎ ﺑﺮای ّ
ﺣﺞ زﻧﺎن ،ﻋﻼوه از ﺷﺮطھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺷﺮط دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد
دارد؟
ج :آری؛ ﻋﻼوه از ﺷﺮطھﺎی ﻣﺬﮐﻮر ،ﺷﺮط دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد؛ و آن اﯾﻦ ﮐﻪ:
ھﺮﮔﺎه ﻓﺎﺻﻠﻪی ﺧﺎﻧﻪ و ﮐﺎﺷﺎﻧﻪی زن ﺗﺎ ﻣﮑﻪی ﻣﮑ ّﺮﻣﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺳﻔﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
آن ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺷﻮھﺮ ﯾﺎ ﻣﺤﺮﻣﯽ در ﺣﻖ زن ،ﺷﺮط اﺳﺖ؛ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﺑﺮای زن درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺪون ﺷﻮھﺮ ﯾﺎ ﻣﺤﺮم ﺑﻪ ّ
ﺣﺞ ﺑﺮود.
ّ
ّ
ﻓﺮاﺋﺾ ،واﺟﺒﺎت و ﺳﻨﺖﻫﺎی ﺣﺞ

ﺣﺞ ھﺴﺘﻨﺪ ،و ﻓﺮاﺋﺾ ّ
س :ﭼﻪ ﻣﻮاردی از زﻣﺮهی ﻓﺮاﺋﺾ ّ
ﺣﺞ ،ﺑﻪ ﭼﻪ ﺗﻌﺪادی
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؟
ج :ﺳﻪ ﻣﻮرد از زﻣﺮهی ﻓﺮاﺋﺾ ّ
ﺣﺞ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ِ -۱اﺣﺮام.
 -۲وﻗﻮف )درﻧﮓ ﮐﺮدن( ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﺮﻓﻪ )از ھﻨﮕﺎم زوال روز ﻧﮫﻢ ذی ّ
اﻟﺤﺠﮥ ﺗﺎ
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ﺑﺎﻣﺪاد روز دھﻢ ذی ّ
اﻟﺤﺠﮥ؛ ﯾﻌﻨﯽ روز ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن .و وﻗﻮف ﻓﺮض ﺷﺪه در ﻋﺮﻓﻪ؛
ﺑﺎ وﻗﻮف ﯾﮏ ﻟﺤﻀﻪ در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو وﻗﺖ ،ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ(.
 -۳ﻃﻮاف ﻧﻤﻮدن ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﮐﻌﺒﻪ ]ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ھﻔﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻌﺪ از وﻗﻮف ﺑﻪ ﻋﺮﻓﻪ؛ و اﯾﻦ
ﻃﻮاف» ،ﻃﻮاف زﯾﺎرت« و ﻧﯿﺰ »ﻃﻮاف اﻓﺎﺿﻪ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد[.
ّ
ﺣﺞ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؟
س :ﭼﻪ ﻣﻮاردی از واﺟﺒﺎت
ّ
ﺣﺞ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ج :واﺟﺒﺎت
 -۱وﻗﻮف )درﻧﮓ ﮐﺮدن( ﺑﻪ ﻣﺰدﻟﻔﻪ ،ﭘﺲ از ﻃﻠﻮع ﺻﺒﺢ ﺻﺎدق روز دھﻢ ذی ّ
اﻟﺤﺠﮥ
ِ
)روز ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن(.
 -۲ھﻔﺖ ﺑﺎر ﺳﻌﯽ ﻣﯿﺎن ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه )و آﻏﺎز ﺳﻌﯽ از ﺻﻔﺎ و ﭘﺎﯾﺎن آن ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺮوه
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ(.
 -۳زدن ﺟﻤﺮات ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ )در روزھﺎی ﺗﺸﺮﯾﻖ(.
 -۴ﻃﻮاف »ﺻﺪر« ﺑﺮای ﻏﯿﺮ اھﺎﻟﯽ ﻣﮑﻪ) .و اﯾﻦ ﻃﻮاف» ،ﻃﻮاف وداع« ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪه
ﻣﯽﺷﻮد(.
 -۵ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﯾﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﻣﻮی ﺳﺮ.
 -۶درﻧﮓ ﮐﺮدن در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﺮﻓﺎت ﺗﺎ ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ.
ّ
ﻗﺎرن« و »ﻣﺘﻤﺘﻊ«.
 -۷ذﺑﺢ ﮐﺮدن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮای » ِ
 -۸ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﺮدن ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮای ﺣﺎﺟﯽ »ﻣﻔﺮد« در ﺑﯿﻦ زدن ﺳﻨﮕﺮﯾﺰهھﺎ َ)رﻣﯽ( و
ّ
ﻗﺎرن« در
ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﻣﻮی ﺳﺮ؛ و ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﺮدن ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮای ﺣﺎﺟﯽ »ﻣﺘﻤﺘﻊ« و » ِ
ﺑﯿﻦ َرﻣﯽ و ذﺑﺢ ﺣﯿﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﻣﻮی ﺳﺮ.
 -۹اﻧﺠﺎم دادن ﻃﻮاف زﯾﺎرت در اﯾﺎم ﻧﺤﺮ )روزھﺎی ﺗﺸﺮﯾﻖ(.
 -۱۰ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﯾﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﻣﻮی ﺳﺮ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﺮم.
 -۱۱ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﯾﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﻣﻮی ﺳﺮ در اﯾﺎم ﻧﺤﺮ )روزھﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ(.
ّ
ّ
ﺣﺞ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؟
س :ﭼﻪ ﻣﻮاردی از ﺳﻨﺖھﺎی
ّ
ّ
ﺣﺞ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ج :ﺳﻨﺖھﺎی
 -۱ﻃﻮاف »ﻗﺪوم« ﺑﺮای ﻏﯿﺮ اھﺎﻟﯽ ﻣﮑﻪی ﻣﮑ ّﺮﻣﻪ و ﺑﺮای ﺣﺎﺟﯽ » ِﻗﺮان«.
َ » -۲رﻣﻞ« ﻧﻤﻮدن و » ِاﺿﻄﺒﺎع« در ﻃﻮاﻓﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از آن ،ارادهی ﺳﻌﯽ ﮐﺮدن ﻣﯿﺎن
ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه را دارد] .و » ِاﺿﻄﺒﺎع« آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﮐﺮدن در ﻃﻮاف،
ﯾﮏ ﻃﺮف رداء )ﭘﺘﻮی( ﺧﻮﯾﺶ را در زﯾﺮ ﺑﻐﻞ راﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار داده و ﻃﺮف

ّ
ﮐﺘﺎب ﺣﺞ

١٩٩

دﯾﮕﺮ آن را ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪی ﭼﭗ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﯿﻨﺪازد .و » َرﻣﻞ« ﻧﻤﻮدن آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻪ
ﺷﻮط ّاول از ﻃﻮاف ،ﻗﺪمھﺎ را ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ھﻢ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ھﺮ دو ﺷﺎﻧﻪی ﺧﻮﯾﺶ را
ﺑﺠﻨﺒﺎﻧﺪ[.
ٰ
 -۳در روز ھﺸﺘﻢ  -ﮐﻪ ﺑﺪان »ﯾﻮم اﻟﺘﺮوﯾﮥ« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ  -ﺑﻪ ﺳﻮی » ِﻣﻨﯽ« رﻓﺘﻦ؛ و
ﺷﺐ آﯾﻨﺪه را در » ٰﻣﻨﯽ« ﻣﺎﻧﺪن.
 -۴ﭘﺲ از ﺑﺎﻻ آﻣﺪن ﺧﻮرﺷﯿﺪ در روز ﻋﺮﻓﻪِ ،ﻣ ٰﻨﯽ را ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ »ﻋﺮﻓﺎت«
ﺗﺮک ﮐﺮدن.
 -۵ﺷﺐ ﮔﺰراﻧﺪن در ﻣﺰدﻟﻔﻪ در ﺷﺐ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ.
 -۶ﻏﺴﻞ ﮐﺮدن در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﺮﻓﺎت.
 -۷ﺷﺐ ﮔﺰراﻧﺪن در ِﻣ ٰﻨﯽ در روزھﺎی ﻋﯿﺪ.
ِاﺣﺮاﻣﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﺴﺘﻦ ِاﺣﺮام ]ﻣﯿﻘﺎت ِاﺣﺮام[

س :ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯿﻘﺎتھﺎ و ﻣﮑﺎنھﺎﯾﯽ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﮔﺬﺷﺘﻦ از آنھﺎ ﺑﺪون
ِاﺣﺮام ،روا ﻧﺒﺎﺷﺪ؟

ج :ﻣﮑﺎنھﺎ و ِاﺣﺮاﻣﮕﺎهھﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻦ ِاﺣﺮام ﻣﻌﯿﻦ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ،
ﭘﻨﺞ ﻣﮑﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان از آنھﺎ ﺑﺪون ِاﺣﺮام ﮔﺬﺷﺖ؛ و اﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻘﺎت و
ِاﺣﺮاﻣﮕﺎه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﻣﯿﻘﺎت ﻣﺮدم ﻣﺪﯾﻨﻪی ّ
ﻣﻨﻮره» ،ذواﳊﻠﻴﻔﻪ« و ﻣﯿﻘﺎت و ِاﺣﺮاﻣﮕﺎه ﻣﺮدم ﻋﺮاق ]و ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﺸﺮق زﻣﯿﻦ[» ،ذات ﹺﻋﺮق« و ِاﺣﺮاﻣﮕﺎه ﻣﺮدم ﺷﺎم » ،ﹸﺟﺤﻔﻪ« و ﻣﯿﻘﺎت و
َ
َ َ
َ
ِاﺣﺮاﻣﮕﺎه ﻣﺮدم ﻧﺠﺪ» ،ﻗﺮن« و ﻣﯿﻘﺎت ﻣﺮدم ﯾﻤﻦ» ،ﯾﻠﻤﻠﻢ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و اﯾﻦ ِاﺣﺮاﻣﮕﺎهھﺎ و
١
ﻣﮑﺎنھﺎ ،ﺑﺮای ﻣﺮدﻣﺎن اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از آن ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯿﻘﺎت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 -١ﻣﮑﺎنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻦ ِاﺣﺮام ﻣﻌﯿﻦ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
» (۱ذواﻟﺤﻠﯿﻔﻪ« :و ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺪان »اﺑﯿﺎر ﻋﻠﯽ« ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؛ و در ﺣﺪود  ۱۴ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ از ﻣﺪﯾﻨﻪی
ّ
ﻣﻨﻮره دور اﺳﺖ و در راه ﻣﮑﻪی ﻣﮑ ّﺮﻣﻪ واﻗﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ] .اﯾﻦ ِاﺣﺮاﻣﮕﺎه ﺑﯿﻦ راه ﻣﮑﻪی ﻣﮑ ّﺮﻣﻪ و
ﻣﺪﯾﻨﻪی ّ
ﻣﻨﻮره واﻗﻊ اﺳﺖ و از ﻣﮑﻪی ﻣﻌﻈﻤﻪ ۴۵۰ ،ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد .اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﺗﺮﮐﯿﻪ،
ﺳﻮرﯾﻪ ،ﺷﻤﺎل ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،از اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ا ﺣﺮام ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ[.

٢٠٠

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری

س :اﯾﻦ ﻣﮑﺎنھﺎ و ِاﺣﺮاﻣﮕﺎهھﺎ ،ﺑﺮای اﻓﺮادی ﻣﻌﯿﻦ و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺎرج از
آنھﺎ ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ]ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل و ﻣﻨﺎﺳﮏ ّ
ﺣﺞ[ از آنھﺎ ﮔﺬر
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ ﺣﺎل ﺳﺆال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﻮد اﯾﻦ ﻣﯿﻘﺎتھﺎ و ِاﺣﺮاﻣﮕﺎهھﺎ،
ﯾﺎ در ﻣﯿﺎن »ﻣﯿﻘﺎت« و »ﺣﺮم« ،ﯾﺎ در ﺧﻮد »ﺣﺮم« ﺳﮑﻮﻧﺖ دارﻧﺪ ،ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﻮد »ﻣﯿﻘﺎتھﺎ و ِاﺣﺮاﻣﮕﺎهھﺎ« ﺳﮑﻮﻧﺖ دارﻧﺪِ ،اﺣﺮاﻣﮕﺎھﺸﺎن ﺑﺮای
ّ
ﺣﺞ ،از ﺧﻮد ﻣﯿﻘﺎت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻣﯿﻘﺎتھﺎ و َﺣ َﺮم ﺳﮑﻮﻧﺖ دارﻧﺪ،
ّ
ّ
اﺣﺮاﻣﮕﺎھﺸﺎن ﺑﺮای ّ
ﺣﺞ ،ﺳﺮزﻣﯿﻦ » ِﺣﻞ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ﺳﺮزﻣﯿﻦ » ِﺣﻞ« :ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﻘﺎتھﺎ
ِ
و ﺣﺪود َﺣ َﺮم اﺳﺖ؛ و اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ در »ﺣﺮم« ﺳﮑﻮﻧﺖ دارﻧﺪ ،اﺣﺮاﻣﮕﺎھﺸﺎن ﺑﺮای ﺣﺞّ
ِ
ّ
ﻓﺮض ،ﺧﻮد »ﺣﺮم« و ﺑﺮای ﻋﻤﺮه ،ﺳﺮزﻣﯿﻦ » ِﺣﻞ« اﺳﺖ] .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﻘﺎت ﻣﺮدم
ﻣﮑﻪ :ﺧﻮد ﻣﮑﻪی ﻣﮑ ّﺮﻣﻪ اﺳﺖ؛ ﭼﻪ ﺷﺨﺺ از ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﻣﮑﻪ و ﺳﺎﮐﻨﺎن اﺻﻠﯽ آن ﺑﺎﺷﺪ،
ﯾﺎ در آن اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ[.
س :آﯾﺎ ِاﺣﺮام ﺑﺴﺘﻦ ﭘﯿﺶ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﯿﻘﺎتھﺎ و ِاﺣﺮاﻣﮕﺎهھﺎ ،درﺳﺖ اﺳﺖ؟
» (۲ذات ِﻋﺮق« :اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ،ﻣﯿﻘﺎت ﻣﺮدم ﻋﺮاق ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ھﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﺤﻞ آن ،ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺮوف
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ﻣﺮدم ﻋﺮاق از ﻣﺪﯾﻨﻪی ّ
ﻣﻨﻮره ﮔﺬر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از ذواﻟﺤﻠﯿﻔﻪ ِاﺣﺮام ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ] .و ﺑﺮﺧﯽ از
ﻋﻠﻤﺎء ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﻞ در ﻓﺎﺻﻠﻪی  ۵۴ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﻣﮑﻪی ﻣﻌﻈﻤﻪ ﻗﺮار دارد و ﻣﺤﻞ ِاﺣﺮام
ﺑﺴﺘﻦ ﻣﺮدم ﻋﺮاق ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ[.
ُ » (۳ﺟﺤﻔﻪ« :اﯾﻦ ﻣﮑﺎن در روزﮔﺎر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻗﺮﯾﻪی ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از »راﺑﻊ« در ﺣﺪود ﭼﮫﺎر ﻣﺎﯾﻞ
ﻓﺎﺻﻠﻪ و در ﺟﮫﺖ ﭼﭗ راه ﻣﮑﻪ ﻗﺮار داﺷﺖ؛ و ھﻢ اﮐﻨﻮن ﭼﯿﺰی از اﯾﻦ راه ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه و ﺣﺎﺟﯿﺎن
از آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺬر ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدﻣﺎن ﺷﺎم از ذواﻟﺤﻠﯿﻔﻪ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از آﻧﺠﺎ ﺑﺮای
ﺣﺞ ِاﺣﺮام ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ] .ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل اﮐﻨﻮن ﻣﺤﻞ ﺟﺤﻔﻪ از راه اﺻﻠﯽ دور ﺷﺪه اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ رو از
ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »راﺑﻊ« ِاﺣﺮام ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ .و »راﺑﻊ« از ﻣﮑﻪی ﻣﮑ ّﺮﻣﻪ  ۲۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد[.
َ
» (۴ﻗﺮن« :اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ھﻢ اﮐﻨﻮن ،ﻣﯿﻘﺎت ﻣﺮدﻣﺎن ﻧﺠﺪ و ﻣﺸﺮق زﻣﯿﻦ اﺳﺖ؛ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ
َ
وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،از ھﻤﯿﻦ ﻣﮑﺎن ﯾﺎ از ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺑﺮای ﺣﺞ ِاﺣﺮام ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ] .ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ،ﻗﺮن ﻧﯿﺰ از
ﻣﺤﻞھﺎ و ﻣﮑﺎنھﺎی ﺑﺴﺘﻦ ِاﺣﺮام اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻧﺠﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از راه ﻃﺎﺋﻒ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﻣﯽآﯾﻨﺪ از
اﯾﻨﺠﺎ ِاﺣﺮام ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ .و ﻓﺎﺻﻠﻪی ﺑﯿﻦ ﻗﺮن و ﻣﮑﻪی ﻣﮑ ّﺮﻣﻪ ۹۴ ،ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ[.
» (۵ﯾﻠﻤﻠﻢ« :اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ »ﺳﻌﺪﯾﺔ« ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ؛ و »ﺳﻌﺪﯾﺔ« :ﮐﻮھﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم
ﯾﻤﻦ از آن ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﮑﻪی ﻣﮑ ّﺮﻣﻪ وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ] .ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ،ﯾﻠﻤﻠﻢ ِاﺣﺮاﻣﮕﺎه ﻣﺮدم
ﯾﻤﻦ اﺳﺖ در ﺟﻨﻮب ﻣﮑﻪی ﻣﮑ ّﺮﻣﻪ ﮐﻪ  ۵۴ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ آن ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد .و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﮑﻪی
ﻣﮑ ّﺮﻣﻪ ﺳﮑﻮﻧﺖ دارﻧﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺮادی ﮐﻪ از اﻃﺮاف ﻣﮑﻪ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ِاﺣﺮاﻣﮕﺎھﺸﺎن از ﺧﺎﻧﻪﺷﺎن
اﺳﺖ[.

ّ
ﮐﺘﺎب ﺣﺞ

٢٠١

ج :آری؛ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﯿﻘﺎت و ِاﺣﺮاﻣﮕﺎه ِاﺣﺮام ﺑﺒﻨﺪد؛ ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻣﺎهھﺎی ّ
ﺣﺞِ ،اﺣﺮام ﻣﯽﺑﻨﺪد و ﺑﺮ ﺧﻮدش از ارﺗﮑﺎب اﻋﻤﺎل ﻣﻤﻨﻮﻋﻪی
ِاﺣﺮام اﻃﻤﯿﻨﺎن دارد ،ﺑﮫﺘﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﯿﻘﺎتھﺎ و ِاﺣﺮاﻣﮕﺎهھﺎِ ،اﺣﺮام
ﺑﺒﻨﺪد.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺴﯽ ﭘﺲ از ﻣﯿﻘﺎتھﺎ ِاﺣﺮام ﺑﺴﺖ ،ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟
جِ :اﺣﺮام ﺑﺴﺘﻦ ﭘﺲ از ِاﺣﺮاﻣﮕﺎهھﺎ و ﻣﯿﻘﺎتھﺎ ،درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ از اﯾﻦ رو اﮔﺮ ﮐﺴﯽ
ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺘﻦ از ﻣﯿﻘﺎتِ ،اﺣﺮام ﺑﺴﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ذﺑﺢ ﺣﯿﻮان ﺑﺮ وی واﺟﺐ
ﻣﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﮑﻪی ﻣﮑ ّﺮﻣﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و در ﻣﺴﯿﺮ راھﺶ
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﯿﻘﺎتھﺎ ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت از ﮐﺠﺎ ِاﺣﺮام ﺑﺒﻨﺪد؟
ج :ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدی از ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﻘﺎت و ِاﺣﺮاﻣﮕﺎھﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار داردِ ،اﺣﺮام ﺑﺒﻨﺪد.
سِ » :اﺣﺮام« ﭼﯿﺴﺖ؟
١
ج» :اﺣﺮام« :ھﻤﺎن ﻧﯿﺖ ﮐﺮدن ّ
ﺣﺞ ﯾﺎ ﻋﻤﺮه ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﮔﻔﺘﻦ »ﺗﻠﺒﯿﻪ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ِ
ّ
س :آﯾﺎ در ِاﺣﺮام ﺣﺞ ﯾﺎ ﻋﻤﺮه ،ﺷﯿﻮه و ﻃﺮﯾﻘﻪی ﻣﺴﻨﻮﻧﯽ وﺟﻮد دارد؟
ج :آری؛ ِاﺣﺮام دارای ﺷﯿﻮه و ﻃﺮﯾﻘﻪی ﻣﺴﻨﻮﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ ھﺮ ﮔﺎه
ﺧﻮاﺳﺖ ِاﺣﺮام ﺑﺒﻨﺪد ،ﻧﺨﺴﺖ ﻏﺴﻞ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ وﺿﻮ ﺑﮕﯿﺮد  -و ﻏﺴﻞ ﮐﺮدن ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ  -؛
آن ﮔﺎه دو ﺗﮑﻪ ﭘﺎرﭼﻪی دوﺧﺘﻪ ﺷﺪهی ﻧﻮ ﯾﺎ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﭙﻮﺷﺪ؛ و ﯾﮑﯽ از آن دو را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان »ازار« و دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »رداء« اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ] .اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ ﯾﮑﯽ را دور
ﮐﻤﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ و دﯾﮕﺮی را ﺑﺮ روی ﺷﺎﻧﻪھﺎﯾﺶ ﺑﯿﺎﻧﺪازد[؛ آن ﮔﺎه اﮔﺮ ﻣﻮاد ﺧﻮﺷﺒﻮﯾﯽ
ّ
داﺷﺖ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺧﻮﺷﺒﻮ و ﻣﻌﻄﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺳﭙﺲ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺳﺮش را ﭘﻮﺷﯿﺪه دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﮕﺰارد ،و ﭘﺲ از ﮔﺰاردن ﻧﻤﺎز ،ﺳﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮھﻨﻪ ﮐﻨﺪ
و ّ
ﺣﺞ را ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ:
َ ّ ُ َّ ّ ُ ُ ْ
اﺤﻟ َ َّﺞ ﻓَ ِّ ْ
يﺮﺴ ُه ﻲﻟ و َ� َﻘ َّﺒﻠْ ُﻪ ِﻣ ِّ�«؛ »ﭘﺮوردﮔﺎرا ! ﻣﻦ ارادهی اﻧﺠﺎم ّ
»الﻠﻬﻢ ِا� ا ِر�ﺪ
ﺣﺞ را
ِ
دارم ﭘﺲ آن را ﺑﺮ ﻣﻦ آﺳﺎن ﮔﺮدان و از ﻣﻦ ﺑﭙﺬﯾﺮ«.
 -١ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻮدن ﻧﯿﺖ ﺑﺎ ﺗﻠﺒﯿﻪ ،ﺷﺮط اﺣﺮام ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ّ
ﺳﻨﺖ اﺳﺖ .و ﺷﺮﻃﺶ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از
ِ
اذﮐﺎر ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد .و ﺗﻠﺒﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ زﺑﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد؛ و اﮔﺮ ﺗﻠﺒﯿﻪ را ﺑﺎ ﻗﻠﺒﺶ ﮔﻔﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت،
ﺗﻠﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽآﯾﺪ .ر.ک :رداﻟﻤﺤﺘﺎر )(۱۵۸/۲
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری

ﺳﭙﺲ ﺗﻠﺒﯿﻪ ﮔﻮﯾﺪ؛ و ﺗﻠﺒﯿﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ:

ّ
»ﺒﻟﻴﻚ ا� ﺒﻟﻴﻚ؛ ﺒﻟﻴﻚ ﻻﺮﺷ�ﻚ لﻚ ﺒﻟﻴﻚ ،ان اﺤﻟﻤﺪ واﻨﻟﻌﻤﺔ لﻚ واﻤﻟﻠﻚ ،ﻻﺮﺷ�ﻚ
لﻚ«؛ و ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ُﻣﺤﺮم درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ از اﯾﻦ ﻋﺒﺎرات را ﮐﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و
ً
اﺣﯿﺎﻧﺎ اﮔﺮ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ را ﺑﺪانھﺎ اﻓﺰود ،ﺑﺎز ھﻢ درﺳﺖ اﺳﺖ؛ و ھﺮ ﮔﺎه ﺗﻠﺒﯿﻪ ﮔﻔﺖ ،دﯾﮕﺮ
ُﻣﺤﺮم ﺷﺪه و ﺑﺎﯾﺪ از ا ﻣﻮری ﮐﻪ اﻧﺠﺎم آنھﺎ در ّ
ﺣﺞ ﻣﻤﻨﻮع و ﻗﺪﻏﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﺟﺘﻨﺎب

ورزد.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زﻧﯽ در ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ و ﺣﯿﺾ ،ﯾﺎ ﻧﻔﺎس ﻗﺮار داﺷﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت
آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ّ
ﺣﺞِ ،اﺣﺮام ﺑﺒﻨﺪد ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﯿﺾ و ﻧﻔﺎﺳﺶ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ؟
ﺧﻮن ﺣﯿﺾ ﯾﺎ ﻧﻔﺎس ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ اﮔﺮ
ّج :در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ،ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪن ِ
ﻣﺤﻠﯽ را ﺑﺮای ﻏﺴﻞ ﮐﺮدن ﯾﺎﻓﺖ ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺮای ﺗﻤﯿﺰی و ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ ﻏﺴﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ و
ﻣﻮی ﺳﺮش را ﺷﺎﻧﻪ ﺑﮑﺸﺪ؛ آن ﮔﺎه ِاﺣﺮام ﺑﺒﻨﺪد و دو رﮐﻌﺖ ِاﺣﺮام را ﻧﺨﻮاﻧﺪ؛ ﭘﺲ از آن
ّ
ُ
ﺤﺮم
ﻧﯿﺖ ﺣﺞ ﯾﺎ ﻋﻤﺮه را ﺑﮑﻨﺪ و ﺗﻠﺒﯿﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ؛ و ﭼﻮن ﻧﯿﺖ ﮐﺮد و ﺗﻠﺒﯿﻪ ﮔﻔﺖ ،دﯾﮕﺮ وی ﻣ ِ
ﺷﺪه اﺳﺖ؛ و ھﺮ ﮔﺎه وارد ﻣﮑﻪ ﺷﺪ ،ﺻﺒﺮ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻮن وی ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ؛ و ﭼﻮن از
ﺣﯿﺾ و ﻧﻔﺎس ﭘﺎک ﺷﺪ ،ﻏﺴﻞ ﮐﻨﺪ و ﺧﺎﻧﻪی ﮐﻌﺒﻪ را ﻃﻮاف ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺤﻈﻮرات ِاﺣﺮام

١

س :ﭼﻪ ﻣﻮاردی از ﺟﻤﻠﻪی »ﻣﺤﻈﻮرات ِاﺣﺮام« ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؟
ج» :ﻣﺤﻈﻮرات ِاﺣﺮام« ]ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺣﺎل ِاﺣﺮام اﻧﺠﺎم ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ[ ،ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 -۱آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ.
 -۲ﻓﺴﻖ و ﻓﺠﻮر و ھﺮزﮔﯽ و ﺑﯽ ﺑﻨﺪ و ﺑﺎری.
 -۳ﺟﻨﮓ و ﺳﺘﯿﺰه ﮐﺮدن.
 -۴ﺷﮑﺎر ﮐﺮدن ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ )ﭼﻪ ﺧﻮردﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﺧﻮردﻧﯽ(.
 -۵اﺷﺎره ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﮑﺎر.

 -١ﻣﺤﻈﻮرات ِاﺣﺮام :اﻋﻤﺎﻟﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ِاﺣﺮام ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ؛ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺺ در ﺣﺎل
ِاﺣﺮام ﯾﮑﯽ از آنھﺎ را اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﺪ ،ﻓﺪﯾﻪ ﯾﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ روزه ،ﯾﺎ دادن ﻃﻌﺎم ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان ﺑﺮ او واﺟﺐ
ﻣﯽﮔﺮدد.
و ﻣﺤﻈﻮرات ِاﺣﺮام ،اﻣﻮری ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺮھﯿﺰ از آنھﺎ ﺑﺮای ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ِاﺣﺮام اﺳﺖ ،واﺟﺐ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ] .ﻣﺘﺮﺟﻢ[

ّ
ﮐﺘﺎب ﺣﺞ
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 -۶ﻓﺮدی را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﮑﺎر ،رھﻨﻤﻮن ﺳﺎﺧﺘﻦ.
 -۷ﭘﻮﺷﯿﺪن ﭘﯿﺮاھﻦ ،ﺷﻠﻮارُ ،ﺟ ّﺒﻪ ،ﻋﺒﺎء ،و ھﺮ آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﻇﺎھﺮی
اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ،ﺑﺎﻓﺘﻪ و دوﺧﺘﻪ و ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 -۸ﭘﻮﺷﯿﺪن دﺳﺖ ﮐﺶ و ﻣﻮزه؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮدی ،ﮐﻔﺸﯽ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﯿﺪن
ﻧﺪاﺷﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮزهھﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﻗﻮزک ﻗﻄﻊ
ﻧﻤﺎﯾﺪ و آنھﺎ را ﺑﭙﻮﺷﺪ.
 -۹ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺳﺮ و ﺻﻮرت؛ از اﯾﻦ رو ﻓﺮدی ﮐﻪ در ﺣﺎل ِاﺣﺮام ﻗﺮار دارد ،ﻧﻪ ﮐﻼه ﺑﻪ
ﺳﺮ ﮐﻨﺪ و ﻧﻪ دﺳﺘﺎر.
 -۱۰ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺑﻮی ﺧﻮش.
 -۱۱ﺗﺮاﺷﯿﺪن و ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﻣﻮی ﺳﺮ؛ ﯾﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن رﯾﺶ؛ و دور ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻮی
ﺑﺪن ]ﻣﻮی زﯾﺮ ﺑﻐﻞ ،ﯾﺎ ﻣﻮی ﻇﮫﺎر[ ﺑﻪ ھﺮ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۱۲ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﻧﺎﺧﻦ.
٢
١
 -۱۳ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ »ورس« » ،زﻋﻔﺮان« ﯾﺎ »ﻋﺼﻔﺮ« رﻧﮓ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ؛ و
در ﯾﮏ ﺻﻮرت ﭘﻮﺷﯿﺪن ﭼﻨﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﯽ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻮی
آن از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
س :آن ﭼﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ،از ﻣﺤﻈﻮرات و ﻣﻤﻨﻮﻋﺎت ّ
ﺣﺞ ﺑﻮد ﯾﺎ از ﻣﺤﻈﻮرات ﻋﻤﺮه؟
ج :اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﻮارد ،ھﻢ در اﺣﺮام ّ
ﺣﺞ ،ﻣﻤﻨﻮع و ﻧﺎروا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ھﻢ در ِاﺣﺮام
ِ
ﻋﻤﺮه.
س :آﯾﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮارد ،ﺣﮑﻢ زن و ﻣﺮد ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ؛ ﯾﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از اﺣﮑﺎم ،ﺗﻔﺎوﺗﯽ
ﻣﯿﺎن زن و ﻣﺮد وﺟﻮد دارد؟
ّ
ج :ھﻤﻪی ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﺪانھﺎ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﮐﻠﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺮد و
زن ُﻣﺤﺮم در آنھﺎ ﯾﮑﺴﺎناﻧﺪ؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻟﺒﺎس دوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ
ِ
ﻟﺒﺎس ﭘﯿﺶ از ِاﺣﺮام ﺧﻮﯾﺶ ﺑﭙﻮﺷﺪ؛ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ،وﻟﯽ
ِ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺻﻮرﺗﺶ را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ.
 -١ورس :ﮔﯿﺎھﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﯾﻤﻦ ﻣﯽروﯾﺪ .ﺗﺨﻢ آن ﺷﺒﯿﻪ ﮐﻨﺠﺪ ،و ﺑﻌﺪ از رﺳﯿﺪن ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺎرھﺎﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺗﺎر زﻋﻔﺮان از آن ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ؛ و ﭘﺎرﭼﻪھﺎ را ﺑﺎ آن رﻧﮓ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
]ﻣﺘﺮﺟﻢ[
 -٢ﮔﻞ ﮐﺎﺟﯿﺮه .ﮐﺎﻓﺸﻪ ،رﻧﮓ زرد ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺟﺎﻣﻪ را رﻧﮓ ﮐﻨﻨﺪ] .ﻣﺘﺮﺟﻢ[

٢٠٤
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س :آﯾﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﺤﺮم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﺎل ِاﺣﺮام ،ﻏﺴﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ج :آری؛ ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ُﻣﺤﺮم درﺳﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ در ﺣﺎل ِاﺣﺮام ﻏﺴﻞ ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ھﻨﮕﺎم ﻏﺴﻞ از ﻣﻮاد ﺧﻮﺷﺒﻮ ﮐﻨﻨﺪه و از ﻣﻮادی ﮐﻪ ﭼﺮک ﺑﺪﻧﺶ
را دور ﻣﯽﺳﺎزد ،اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻏﺴﻞ ،ﺳﺮ و رﯾﺶ ﺧﻮی را ﺑﺎ
»ﺧﻄﻤﯽ«  ١ﯾﺎ ﺻﺎﺑﻮن ﻧﺸﻮﯾﺪ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺺ ُﻣﺤﺮم ،از اﺷﯿﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺧﺎﻧﻪ ،ﻣﺎﺷﯿﻦ ،ﯾﺎ ﺧﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺳﺎﯾﺒﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ،ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﻮارد درﺳﺖ اﺳﺖ؛ و ﺷﺨﺺ ُﻣﺤﺮم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی اﯾﻦ اﺷﯿﺎء،
ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﺎﯾﺒﺎن ﺑﮕﯿﺮد.
س :زﯾﺎد ﮔﻔﺘﻦ »ﺗﻠﺒﯿﻪ« ]ﻟﺒﻴﮏ اﻟﻠﻬﻢ ﻟﺒﻴﮏ .[..ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟

ج :زﯾﺎد ﮔﻔﺘﻦ »ﺗﻠﺒﯿﻪ« ،ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ؛ و ﮔﻔﺘﻦ »ﺗﻠﺒﯿﻪ« ﭘﺲ از ﻧﻤﺎزھﺎ؛ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم
ﺳﺤﺮﮔﺎھﺎن؛ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮ اوﻗﺎت و ﺣﺎﻻت؛ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺻﺒﺢﮔﺎھﺎن و ﺷﺎمﮔﺎھﺎن؛ ﺑﻪ
ھﻨﮕﺎم ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﺑﻠﻨﺪ ،ﯾﺎ ﻓﺮود آﻣﺪن ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﺳﺮاﺷﯿﺒﯽ؛ ﯾﺎ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم رو ﺑﻪ رو
ﺷﺪن ﺑﺎ ﮐﺎروانھﺎ و ﻗﺎﻓﻠﻪھﺎ ،ﻣﺴﺘﺤﺐ و ﻣﻮرد ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﮑﻪی ﻣﮑ ّﺮﻣﻪ و اﻧﺠﺎم ﻃﻮاف »ﻗﺪوم«

س :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺟﯽ َﻣﻔﺮد ،وارد ﻣﮑﻪی ﻣﮑ ّﺮﻣﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﭼﻪ ﮐﺎری
ﺑﭙﺮدازد؟
ج :ھﺮ ﮔﺎه ﺣﺎﺟﯽ » َﻣﻔﺮد« وارد ﻣﮑﻪی ﻣﮑ ّﺮﻣﻪ ﺷﺪ ،اﺑﺘﺪا  -در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ وﺿﻮ دارد -
از ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ﺷﺮوع ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ ھﺮ ﮔﺎه ﭼﺸﻤﺶ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﮐﻌﺒﻪ اﻓﺘﺎد،
»ﺗﮑﺒﯿﺮ« )»اﷲ اﻛﱪ«( و »ﺗﮫﻠﯿﻞ« )»ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﷲ«( ﺑﮕﻮﯾﺪ؛ آن ﮔﺎه ﺧﺎﻧﻪ را ﻃﻮاف ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و
» -١ﺧﻄﻤﯽ« :ﮔﯿﺎھﯽ اﺳﺖ از ﺗﯿﺮهی ﭘﻨﯿﺮ ﮐﯿﺎن ،ﮐﻪ دارای ﺳﺎﻗﻪی ﺿﺨﯿﻢ و ﺑﻠﻨﺪی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و
ﺑﻠﻨﺪیاش ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺘﺮ و ﻧﯿﻢ ﻣﯽرﺳﺪ؛ ﺑﺮگھﺎﯾﺶ ﭘﮫﻦ و ﺳﺘﺒﺮ ،و ﮔﻞھﺎی آن ،ﺷﯿﭙﻮری درﺷﺖ و ﺑﻪ
رﻧﮓ ﺳﺮخ ﯾﺎ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .رﯾﺸﻪاش دراز و ﺑﻪ ﮐﻠﻔﺘﯽ اﻧﮕﺸﺖ و ﻃﻌﻢ آن ﺷﯿﺮﯾﻦ اﺳﺖ؛ رﯾﺸﻪ و
ﺑﺮگ و ﮔﻞ آن در ّ
ﻃﺐ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود؛ ﺟﻮﺷﺎﻧﺪهی ﮔﻞ ﺧﻄﻤﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﺮﻏﺮه در ﻣﻌﺎﻟﺠﻪی درد ﮔﻠﻮ
و آﺑﺴﻪ و دﻣﻞھﺎی دھﺎن و ﻟﺜﻪ و ﺣﻠﻖ ﻧﺎﻓﻊ اﺳﺖ؛ از ﺧﺎرج ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻧﺮم ﮐﺮدن دﻣﻞ ،روی آن
ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ؛ ﯾﮏ ﻗﺴﻢ آن ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »ﺧﻄﻤﯽ ﭘﺮﭘﺮ« و دارای ﮔﻞھﺎی ﭘﺮﭘﺮ و زﯾﺒﺎ ﺑﻪ رﻧﮓھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ و آن را در ﺑﺎﻏﭽﻪھﺎ ﻣﯽﮐﺎرﻧﺪ] .ﻣﺘﺮﺟﻢ[

ّ
ﮐﺘﺎب ﺣﺞ

٢٠٥

اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻃﻮاف ﺣﺎﺟﯽ َﻣﻔﺮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم آن ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ از
ﻣﺤﺪودهی ﺑﯿﺮون ﻣﯿﻘﺎتھﺎ و اﺣﺮاﻣﮕﺎهھﺎ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﻣﯽآﯾﻨﺪّ ،
ﺳﻨﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و ﺑﺪﯾﻦ ﻃﻮاف،
ِ

»ﻃﻮاف ﻗﺪوم« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؛ و اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻃﻮاف ﺑﺮای ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﮑﻪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
ّ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ِﺣﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ دارﻧﺪ ،ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ .١
س :ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻃﻮاف ،و ﻧﺤﻮهی ﺷﺮوع و ﭘﺎﯾﺎن آن را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﯿﺪ؟
ج :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،ﻗﺼﺪ ﻃﻮاف ﺧﺎﻧﻪی ﮐﻌﺒﻪ را داﺷﺖ ،اﺑﺘﺪا از ﺣﺠﺮاﻻﺳﻮد ﺷﺮوع ﻧﻤﺎﯾﺪ؛

اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ روﺑﻪروی ﺣﺠﺮاﻻﺳﻮد ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ و »ﺗﮑﺒﯿﺮ« )اﷲ اﻛﱪ( و »ﺗﮫﻠﯿﻞ« )ﻻ اﻟﻪ اﻻ

اﷲ( ﺑﮕﻮﯾﺪ؛ و ﺑﺎ ﺗﮑﺒﯿﺮ ،دﺳﺖھﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﯿﺰ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ آن ﮔﺎه در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺳﺒﺎب

آزار و اذﯾﺖ ﻣﺮدم را ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ﺣﺠﺮاﻻﺳﻮد را » ِاﺳﺘﻼم«  ٢ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺒﻮﺳﺪ  -و اﯾﻦ
در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻗﺎدر و ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﺎﺷﺪ  -و اﮔﺮ ﺑﺮ ﺑﻮﺳﯿﺪن ﺣﺠﺮاﻻﺳﻮد ﻗﺎدر
ﻧﺒﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺪون آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم اذﯾﺖ و آزاری ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ھﺮ دو ﮐﻒ دﺳﺖ
ﺧﻮﯾﺶ را ﯾﺎ ﮐﻒ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ ﺣﺠﺮاﻻﺳﻮد ﻗﺮار دھﺪ ،و آنھﺎ را ﺑﺒﻮﺳﺪ؛ و
اﮔﺮ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻘﺪور ﻧﺒﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺎ ﻋﺼﺎ ﯾﺎ ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ،
ﺣﺠﺮاﻻﺳﻮد را ﻟﻤﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ و آن را ﺑﺒﻮﺳﺪ؛ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﻗﺎدر ﻧﺒﻮد؛
روﺑﻪروی ﺣﺠﺮاﻻﺳﻮد ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ و ﺗﮑﺒﯿﺮ ﺑﮕﻮﯾﺪ و ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﮔﻔﺘﻦ ﺗﮑﺒﯿﺮ ،دﺳﺖھﺎی ﺧﻮﯾﺶ
را ﺗﺎ ﺑﺮاﺑﺮ دو ﮔﻮﺷﺶ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن دﺳﺖھﺎ ،ﻇﺎھﺮ ﮐﻒ دﺳﺖھﺎ را
ﺑﻪ ﺳﻮی ﺻﻮرﺗﺶ و ﺑﺎﻃﻦ آنھﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺣﺠﺮاﻻﺳﻮد اﺷﺎره ﻧﻤﺎﯾﺪ  -ﮔﻮﯾﺎ ﮐﻪ دﺳﺖھﺎﯾﺶ
را ﺑﺮ ﺣﺠﺮاﻻﺳﻮد ﻧﮫﺎده اﺳﺖ  -؛ و ﭘﺲ از اﺷﺎره ،ﮐﻒ دﺳﺖھﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺒﻮﺳﺪ.
 -١ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »ﻏﻨﯿﺔ اﻟﻨﺎﺳﮏ« ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻧﺠﺎم ﻃﻮاف ﻗﺪوم ﺑﺮای ﺣﺎﺟﯽ ﻣﻔﺮد و ﺣﺎﺟﯽ
ﻗﺮان ،ﮐﻪ از ﺧﺎرج ﻣﮑﻪ ﻣﯽآﯾﻨﺪّ ،
ﺳﻨﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﮔﺮ ﭼﻪ ﭘﯿﺶ از ﻣﺎهھﺎی ﺣﺞ ﺑﻪ ﻣﮑﻪی ﻣﮑ ّﺮﻣﻪ وارد
ِ
ّ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ و اﻧﺠﺎم ﻃﻮاف ﻗﺪوم ﺑﺮای ﻋﻤﺮه ﮔﺬار ،ﺣﺎﺟﯽ ﻣﺘﻤﺘﻊ ،ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﮑﻪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
اﺣﺮاﻣﮕﺎهھﺎ و ﻣﯿﻘﺎتھﺎ ﺳﮑﻮﻧﺖ دارﻧﺪ ،و ﻧﯿﺰ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯿﻘﺎت و ﻣﮑﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪّ ،
ﺳﻨﺖ
ِ
ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﮐﺘﺎب »اﻟﺴﺮاج« و دﯾﮕﺮ ﮐﺘﺎبھﺎ ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ّ
و در ﮐﺘﺎب »ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﯾﺮ« ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻃﻮاف ﻗﺪوم ،ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ
ﮐﻪ از ﺧﺎرج ﻣﮑﻪ ﻣﯽآﯾﻨﺪ.
ِ » -٢اﺳﺘﻼم« آن اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ دو دﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ ﺣﺠﺮ اﻻﺳﻮد اﺣﺎﻃﻪ ﻧﻤﻮده و دھﺎن ﺧﻮﯾﺶ را در
ﻣﯿﺎن آن ﺑﻨﮫﺪ و آن را ﺑﺪون آواز ﺑﺒﻮﺳﺪ؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮده ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ،ھﺮ دو دﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ
ﺳﻮی ﺣﺠﺮ اﻻﺳﻮد ﻧﻤﻮده و ﮐﻒ دﺳﺖھﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺒﻮﺳﺪ] .ﻣﺘﺮﺟﻢ[
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آن ﮔﺎه از ﺟﺎﻧﺐ راﺳﺖ ﺣﺠﺮاﻻﺳﻮد  -ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ دروازهی ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ  -ﺷﺮوع ﺑﻪ
ﻃﻮاف ﻧﻤﻮده و ﺧﺎﻧﻪی ﮐﻌﺒﻪ را ﺑﻪ ﻃﺮف ﭼﭗ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار داده و ﻃﻮاف ﺧﻮﯾﺶ را از
ﭘﺸﺖ »ﺣﻄﯿﻢ« ﻗﺮار دھﺪ؛ و ھﺮ ﮔﺎه از »رﮐﻦ ﯾﻤﺎﻧﯽ« ﮔﺬر ﮐﺮد ،آن را ِاﺳﺘﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و
ﭼﻮن ﺑﻪ ﺣﺠﺮاﻻﺳﻮد رﺳﯿﺪ ،آن را ِاﺳﺘﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺒﻮﺳﺪ؛ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ،ﯾﮏ دور ﻃﻮاف
ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ؛ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ھﻔﺖ دور ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺧﺎﻧﻪی ﮐﻌﺒﻪ ﻃﻮاف ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و در
ھﺮ دوری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﺮاﻻﺳﻮد ﻣﯽرﺳﺪ  -ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﮔﻔﺘﯿﻢ  -آن را ِاﺳﺘﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ و
ﺑﺒﻮﺳﺪ؛ و ﻃﻮاف ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ ِاﺳﺘﻼم ﺣﺠﺮاﻻﺳﻮد ﺑﯿﺎﻏﺎزد و ﺑﺎ ِاﺳﺘﻼم آن ،ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
» َرﻣﻞ« و » ِاﺿﻄﺒﺎع«

١

س :ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻃﻮاف ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻃﻮاف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎ ن را ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﺳﻪ دور
ﻧﺨﺴﺖ ﻃﻮاف ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای راه ﻣﯽروﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺪمھﺎﯾﺸﺎن را ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ھﻢ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و ھﺮ
ِ
َ
دو ﺷﺎﻧﻪی ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﯽﺟﻨﺒﺎﻧﻨﺪ ]رﻣﻞ[؛ و ﮔﻮﺷﻪی راﺳﺖ ِاﺣﺮام ﺧﻮﯾﺶ را در زﯾﺮ ﺑﻐﻞ
راﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار ﻣﯽدھﻨﺪ و ﻃﺮف دﯾﮕﺮ آن را ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪی ﭼﭗ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ
رﻓﺘﺎر ﻃﻮاف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ِ]اﺿﻄﺒﺎع[؛ ﺣﺎل ﺳﺆال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ِّ
جَ » :رﻣﻞ« و » ِاﺿﻄﺒﺎع« ﺑﺮای اﻓﺮادی ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﭘﺲ از ﻃﻮاف ،در
ﻣﯿﺎن ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه ﺳﻌﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ از اﯾﻦ رو َرﻣﻞ ﻧﻤﻮدن در ﺳﻪ دور ﻧﺨﺴﺖ ﻃﻮاف ،و
اﺿﻄﺒﺎع در ﺗﻤﺎﻣﯽ دورھﺎی ﻃﻮاف ،ﻣﺸﺮوع و ّ
ﺳﻨﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ِ
ﭘﺲ ھﺮ ﮔﺎه ﻓﺮدی ﺑﺨﻮاھﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ از ﻃﻮاف ﻗﺪوم ﺧﻮﯾﺶ در ﻣﯿﺎن ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه ﺳﻌﯽ
ﮐﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ در ﻃﻮاف ﺧﻮﯾﺶَ ،رﻣﻞ و ِاﺿﻄﺒﺎع ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺲ از ﻃﻮاف ﻗﺪوم در ﻣﯿﺎن ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه ﺳﻌﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرتَ ،رﻣﻞ
و ِاﺿﻄﺒﺎع ﻧﮑﻨﺪ .و ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻗﺼﺪ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﺮه دارد ،ﺑﺎﯾﺪ در ﻃﻮاف ﻋﻤﺮهی ﺧﻮﯾﺶ َرﻣﻞ و
ِاﺿﻄﺒﺎع ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ زﯾﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدی ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ از ﻃﻮاف ﻋﻤﺮه ،در ﻣﯿﺎن ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه ﺳﻌﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺴﻨﻮن » َرﻣﻞ ﻧﻤﻮدن در ﻃﻮاف« را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ؟
س :ﻧﺤﻮهی
ِ

َ -١رﻣﻞ ﻧﻤﻮدن در ﻃﻮاف :آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻪ ﺷﻮط اول از ﻃﻮاف ،ﻗﺪمھﺎ را ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ھﻢ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و
ھﺮ دو ﺷﺎﻧﻪی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺠﻨﺒﺎﻧﺪ؛ و » ِاﺿﻄﺒﺎع« :آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﮐﺮدن
در ﻃﻮاف ،ﯾﮏ ﮔﻮﺷﻪی ردای ﺧﻮﯾﺶ را در زﯾﺮ ﺑﻐﻞ راﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار داده و ﻃﺮف دﯾﮕﺮ آن را ﺑﺮ
ﺷﺎﻧﻪی ﭼﭗ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﯿﺎﻧﺪازد] .ﻣﺘﺮﺟﻢ[

ّ
ﮐﺘﺎب ﺣﺞ

٢٠٧

َ
ﻣﻞ ﻣﺴﻨﻮن آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻃﻮاف ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم راه رﻓﺘﻦ ،ﺷﺎﻧﻪھﺎی ﺧﻮﯾﺶ
ج :ر ِ
را ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺒﺎرزی ﺗﮑﺎن دھﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ و ﮐﺎرزار ﺷﺎﻧﻪھﺎﯾﺶ را ﻣﯽﺟﻨﺒﺎﻧﺪ و ﺣﺮﮐﺖ
ﻣﯽدھﺪ؛ و ﻓﺮد ﻃﻮاف ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻃﻮاف ،ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺘﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺪھﺪ.
س :ﻧﺤﻮهی » ِاﺿﻄﺒﺎع« ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ِاﺿﻄﺒﺎع :آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ُﻣﺤﺮم ،ﯾﮏ ﻃﺮف ردای ﺧﻮﯾﺶ را از زﯾﺮ ﺑﻐﻞ
راﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮕﺬراﻧﺪ و ﻃﺮف دﯾﮕﺮ آن را ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪی ﭼﭗ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﯿﺎﻧﺪازد؛ و ﺷﺎﻧﻪی
راﺳﺖ وی ،ﺑﺮھﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﻮاﻧﺪن دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﻃﻮاف

س :آﯾﺎ ﺑﺮ ﻓﺮد ﻃﻮاف ﮐﻨﻨﺪه ،ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ ﭘﺲ از ﻃﻮاف ،واﺟﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :آری؛ ﺑﺮ ھﺮ ﻓﺮد ﻃﻮاف ﮐﻨﻨﺪه واﺟﺐ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺲ از ﻃﻮاف ،دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﮕﺰارد.
س :ﻓﺮد ﻃﻮاف ﮐﻨﻨﺪه ،دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﻃﻮاف را در ﮐﺠﺎ ﺑﺨﻮاﻧﺪ؟
ج :ﺑﮫﺘﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻃﻮاف را در ﻣﻘﺎم اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﮕﺰارد؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﻣﻘﺎم
اﺑﺮاھﯿﻢ در ﻣﯿﺎن او و ﺧﺎﻧﻪی ﮐﻌﺒﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮد ﻃﻮاف ﮐﻨﻨﺪه ،دو
رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﻃﻮاف را در ھﺮ ﺟﺎﯾﯽ از ﻣﺴﺠﺪ ﮐﻪ ﮔﺰاردن ﻧﻤﺎز در آﻧﺠﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯿ ّﺴﺮ
ﻣﯽﮔﺮدد ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﯿﺰ درﺳﺖ اﺳﺖ.
س :آﯾﺎ در دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﻃﻮاف ،ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﻮرهھﺎّ ،
ﺳﻨﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :ﻣﺴﻠﻢ  ١از ﺟﺎﺑﺮ س ﭼﻨﯿﻦ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ان اﻨﻟﻲﺒ ج ﻗﺮأ ﻓﻴﻬﺎ

ﺳﻮرة الﺎﻜﻓﺮ�ﻦ وﺳﻮرة اﻻﺧﻼص«؛ »ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﻃﻮاف ،ﺳﻮرهھﺎی
ﮐﺎﻓﺮون و اﺧﻼص را ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ«.
ﺳﻌﯽ ﻣﯿﺎن ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه

س :ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺳﻌﯽ ﻣﯿﺎن ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ؟
ج :ھﺮ ﮔﺎه ﻓﺮد ﺣﺞﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ ﻋﻤﺮهﮔﺰار ،ﻗﺼﺪ ﺳﻌﯽ ﻣﯿﺎن ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﻃﻮاف ،رو ﺑﻪ روی ﺣﺠﺮاﻻﺳﻮد ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ و آن را ِاﺳﺘﻼم
ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ آن ﮔﺎه ﺑﻪ ﺳﻮی ﺻﻔﺎ ﺑﺮود؛ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺎ ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود ،اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺑﺎ ﺧﻮد
َ َٓ
َّ َ َ ۡ َ َّ ۡ َ ۡ َ َ ۡ
َّ َّ َ َ ۡ َ ۡ َ َ
ٱ� َت َم َر فَ َ� ُج َناحَ
زﻣﺰﻣﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ﴿ :إِن ٱلصفا وٱلمروة مِن شعا� ِ ِر ٱ�ِۖ �من حج ٱ�يت أوِ
 -١ﻣﺴﻠﻢ اﯾﻦ رواﯾﺖ را در داﺳﺘﺎن » ّ
ﺣﺠﺔ اﻟﻮداع« ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

٢٠٨
ََ َ
َ
َ َ َ َ َ َّ َ
ع َخ ۡ ٗ
�� فَإ َّن َّ َ
ٱ� َشاك ٌِر َعل ٌ
ِيم] ﴾١٥٨اﻟﺒﻘﺮة[١٥٨ :؛
عل ۡيهِ أن َ� َّط َّوف ب ِ ِهما ۚ ومن �طو
ِ
»ﺑﯽﮔﻤﺎن )دو ﮐﻮه( ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه )و ھﻔﺖ ﺑﺎر ﺳﻌﯽ ﻣﯿﺎن آن دو( از ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی )دﯾﻦ( ﺧﺪا و
ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری

ﻋﺒﺎدت اﻟﻠﻪ ھﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺲ ھﺮ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﻓﺮﯾﻀﻪی ّ
ﺣﺞ ﺑﯿﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﺤﺮام ﯾﺎ ﻋﻤﺮه را ﺑﻪ ﺟﺎی
آورد ،ﺑﺮ او ﮔﻨﺎھﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺎن آن دو ﮐﻮه را ﺑﺎرھﺎ ﻃﯽ ﮐﻨﺪ و ﺳﻌﯽ ﻣﯿﺎن ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه
را ﺑﻪ ﺟﺎی آورد .ھﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﮐﺎر ﻧﯿﮑﯽ را اﻧﺠﺎم دھﺪ )و ﺑﯿﺶ از واﺟﺒﺎت ،ﺑﻪ ﻃﺎﻋﺖ و
ﻋﺒﺎدت ﭘﺮدازد ،ﺧﺪا ﭘﺎداش او را ﻣﯽدھﺪ ،ﭼـﻪ( ﺑـﯽﮔﻤﺎن ﺧــﺪا ﺳﭙﺎﺳﮕــﺰار و آ ﮔﺎه )از اﻋﻤﺎل

و ﻧﯿﺎت ﻋﺒﺎدتﮐﻨﻨﺪﮔﺎن( اﺳﺖ«.
آن ﮔﺎه رو ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﮐﻌﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و »ﺗﮑﺒﯿﺮ« )اﷲ اﻛﱪ( و »ﺗﮫﻠﯿﻞ« )ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﷲ(
ﺑﮕﻮﯾﺪ و ﺑﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ج درود ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ و از ﺑﺎرﮔﺎه اﯾﺰد ّﻣﻨﺎن ،ﻧﯿﺎزھﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻄﻠﺒﺪ؛
و ﺑﺮای اﯾﻦ ﻓﺮد ّ
ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺑﺎر اﯾﻦ دﻋﺎ را ﺗﮑﺮار ﻧﻤﺎﯾﺪ:
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اﷲ وﻋﺪه وﻧﺮﺼ �ﺒﺪه وﻫﺰم اﻻﺣﺰ
اب َوﺣ َﺪ ُه« ١؛ »ھﯿﭻ ﻣﻌﺒﻮد ﺑﺮ ﺣﻘﯽ ﺟﺰ اﻟﻠﻪ ﻧﯿﺴﺖ؛ او
در )رﺑﻮﺑﯿﺖ و اﻟﻮھﯿﺖ و ﺻﻔﺎﺗﺶ( ﯾﮑﺘﺎ اﺳﺖ و ھﯿﭻ ﺷﺮﯾﮑﯽ ﻧﺪارد .ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای او
و ﺣﻤﺪ و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻓﻘﻂ ﻻﯾﻖ او اﺳﺖ و او ﺑﺮ ھﺮ ﭼﯿﺰی ﺗﻮاﻧﺎ اﺳﺖ .وﻋﺪهی ﺧﻮد را ﻗﻄﻌﯽ
ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻨﺪهاش را ﯾﺎری داد و اﺣﺰاب )ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ ﺧﻨﺪق ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺟﻨﮓ
و ﭘﯿﮑﺎر ﮐﺮدﻧﺪ( را ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺷﮑﺴﺖ داد«.
آن ﮔﺎه از ﺻﻔﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪه ،رو ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺮوه ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎدی و ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ راه
َ َْ َ
ﺑﺮود؛ و ﭼﻮن ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪی ﺳﺒﺰ رﺳﯿﺪ ،از آﻧﺠﺎ ﺗﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪی ﺳﺒﺰ دﯾﮕﺮ ِ]ﻣﯿﻠﯿﻦ اﺧﻀﺮﯾﻦ[ ﺗﻨﺪ
و ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺪود ،و اﯾﻦ دﻋﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮد زﻣﺰﻣﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ:
َ
َ ِّ ْ ْ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ
َ َ
اﻻ َﻋ ُّﺰ اﻻﻛ ُ
ﺮام وﺠﺗ َ
ﺎو ْز َ� ّﻤﺎ � ْﻌﻠ ُﻢ« ٢؛ »ﭘﺮوردﮔﺎرا ! ﺑﯿﺎﻣﺮز و
»رب اﻏ ِﻔﺮ وارﺣﻢ واﻧﺖ
رﺣﻢ ﻓﺮﻣﺎ؛ زﯾﺮا ﺗﻮ ﮔﺮاﻣﯽ و ﺑﺰرﮔﻮاری؛ و از ﮔﻨﺎھﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪاﻧﮫﺎ آ ﮔﺎھﯽ داری ،ﻋﻔﻮ
ﻓﺮﻣﺎ«.
و ﭼﻮن از ّ
دوﻣﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪی ﺳﺒﺰ ﻋﺒﻮر ﮐﺮد ،دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﻋﺎدی ﺣﺮﮐﺖ
ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮوه ﺑﺮﺳﺪ؛ آن ﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﺮوه ﺑﺎﻻ رود و ﭼﻨﺎن ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺻﻔﺎ ﻣﯽﮐﺮد؛ در اﯾﻦ
 -١ﻣﺴﻠﻢ؛ ﻗﺼﻪی ّ
ﺣﺠﺔ اﻟﻮداع.
 -٢ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﻓﻮع از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮدس رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ر.ک :ﺟﻤﻊ
اﻟﻔﻮاﺋﺪ.

ّ
ﮐﺘﺎب ﺣﺞ

٢٠٩

ھﻨﮕﺎم ﯾﮏ ﺷﻮط آن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ھﻔﺖ ﺑﺎر اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ دو ﺳﻮﯾﻪ
ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه را اﻧﺠﺎم دھﺪ؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ از ﺻﻔﺎ ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮوه ﺧﺘﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
و ﻓﺮد ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻨﺪه ،ﺑﺎﯾﺪ در اﺛﻨﺎی ﺳﻌﯽ ﻣﯿﺎن ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه ،ﺑﻪ ذﮐﺮ و ﯾﺎد ﺧﺪا ﻣﺸﻐﻮل
ﺑﺎﺷﺪ ،و ھﺮ ﮔﺎه در ھﺮ ﺷﻮط ﻣﯿﺎن دو ﻣﯿﻞ ﺳﺒﺰ ]ﻣﯿﻠﯿﻦ اﺧﻀﺮﯾﻦ[ رﺳﯿﺪ ،در ﻣﯿﺎن آنھﺎ
در رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﺪود؛ وﻟﯽ زﻧﺎن در ﻣﯿﺎن دو ﻣﯿﻞ ﺳﺒﺰ ﻧﺪوﻧﺪ و ﺗﻨﺪ و ﺳﺮﯾﻊ ﺣﺮﮐﺖ
ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻮطھﺎی ﺳﻌﯽ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﻋﺎدی ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ٰ
رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ِﻣﻨﯽ و ﻋﺮﻓﺎت

س :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺟﯽ از ﻃﻮاف ﻗﺪوم و ﺳﻌﯽ ﻣﯿﺎن ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه ﻓﺎرغ ﺷﺪ ،و ﺗﺎ زﻣﺎن
ﺣﺞ ،روزھﺎی اﻧﺪک ﯾﺎ زﯾﺎدی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﺎ زﻣﺎن ﻓﺮا رﺳﯿﺪن ّ
ّ
ﺣﺞ ،ﭼﻪ
ﮐﺎر ﺑﮑﻨﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺑﺎ ِاﺣﺮام در ﻣﮑﻪی ﻣﮑ ّﺮﻣﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،و ھﺮ ﮔﺎه ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯿ ّﺴﺮ ﺷﺪ،
ﺧﺎﻧﻪی ﮐﻌﺒﻪ را ﻃﻮاف ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻧﻤﺎزھﺎی ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪی ﺧﻮﯾﺶ را در ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ھﻤﺮاه
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺨﻮاﻧﺪ؛ و ھﯿﭻ ﮔﺎه ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ در ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام را رھﺎ ﻧﮑﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﮔﺰاردن ﯾﮏ
ﻧﻤﺎز در ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ،ﺑﺮﺗﺮ از ﮔﺰاردن ﺻﺪ ھﺰار ﻧﻤﺎز در ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
و ﭼﻮن روز ھﺸﺘﻢ ذی ّ
اﻟﺤﺠﺔ )روز ﺗﺮوﯾﻪ( ﻓﺮا رﺳﯿﺪ )ﻧﻤﺎز ﺑﺎﻣﺪاد را ﺑﻪ ﻣﮑﻪی ﻣﮑ ّﺮﻣﻪ
ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،آن ﮔﺎه( ﺑﻪ ﺳﻮی ِﻣ ٰﻨﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ )و در آن اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﻨﺪ و اﯾﻦ ﺷﺐ را در آﻧﺠﺎ
ﺑﮕﺰراﻧﺪ(.
س :ھﺮ ﮔﺎه ﺣﺎﺟﯽ ﺑﻪ ِﻣ ٰﻨﯽ ﺑﺮﺳﺪ ،در آﻧﺠﺎ ﭼﻪ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ را اﻧﺠﺎم دھﺪ؟
ج :ﺗﺎ ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﯿﺪ روز ﻋﺮﻓﻪ )روز ﻧﮫﻢ ذی ّ
اﻟﺤﺠﺔ( در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ٰﻣﻨﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ؛ و
ﻧﻤﺎزھﺎی ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ در ٰﻣﻨﯽ ﺑﺨﻮاﻧﺪ و در اﯾﻦ ﻣﺪت از ﺧﻮاﻧﺪن
ﻧﻤﺎزھﺎ ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ ،ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﮑﻨﺪ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﮫﻞاﻧﮕﺎری ﻧﻮرزد.
س :ھﺮ ﮔﺎه ﺧﻮرﺷﯿﺪ روز ﻋﺮﻓﻪ ﻃﻠﻮع ﮐﺮد ،ﭼﻪ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ را ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﺪ؟
ج :ھﺮ ﮔﺎه ﺧﻮرﺷﯿﺪ روز ﻋﺮﻓﻪ ،ﻃﻠﻮع ﮐﺮد و ﺷﻌﺎع ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺮ ﮐﻮه »ﺛﺒﯿﺮ« اﻓﺘﺎد؛
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ِﻣ ٰﻨﯽ را ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﺮﻓﺎت ﺗﺮک ﮐﻨﺪ و رھﺴﭙﺎر آﻧﺠﺎ ﺷﻮد و در آﻧﺠﺎ ﺗﺎ
ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻤﺎﻧﺪ؛ و ﭼﻮن ﺧﻮرﺷﯿﺪ زوال ﻧﻤﻮد؛ اﻣﺎم ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ و ﻋﺼﺮ را ﯾﮑﺠﺎ
ﺑﺨﻮاﻧﺪ؛ و ﭘﯿﺶ از ﮔﺰاردن ﻧﻤﺎز ،دو ﺧﻄﺒﻪ اﯾﺮاد ﻧﻤﺎﯾﺪ و در آن دو ﺧﻄﺒﻪ ،ﻣﺮدﻣﺎن را ﺑﺎ
اﺣﮑﺎم ﻧﻤﺎز ،وﻗﻮف )درﻧﮓ ﮐﺮدن و اﯾﺴﺘﺎدن( در ﻋﺮﻓﻪ ،وﻗﻮف در ﻣﺰدﻟﻔﻪ؛ َرﻣﯽ ﺟﻤﺮات؛

٢١٠

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری

ّ
ﻃﻮاف زﯾﺎرت آﮔﺎه و ﻣﻄﻠﻊ ﺑﮕﺮداﻧﺪ .و ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ و ﻋﺼﺮ را در
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ؛ ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﻣﻮی ﺳﺮ و
ِ

وﻗﺖ ﻇﮫﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ اذان و دو اﻗﺎﻣﻪ ﺑﮕﺰارد .و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻊ» ،ﲨﻊ ﺗﻘﺪﻳﻢ« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.

و در ﻧﺰد اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﺑﺮای ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﻧﻤﺎزھﺎی ﻇﮫﺮ و ﻋﺼﺮ در ﻋﺮﻓﺎت،
اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﯾﺎ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ وی ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ وﺟﻮد
ﺷﺮط اﺳﺖ ﮐﻪ ِ
اﺣﺮام ّ
ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺎز در ﻋﺮﻓﺎت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺮط
ﺰ
ﯿ
ﻧ
ﻇﮫﺮ
وﻗﺖ
و
ﺣﺞ
ِ
ِ
ِ
از اﯾﻦ رو اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ در ﺧﯿﻤﻪاش ﮔﺰارد؛ ﯾﺎ
ﻧﻤﺎز را ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ اﻣﺎم دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ از اﻣﺎم ﺣﺞ ﺧﻮاﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ھﺮ
ﻧﻤﺎز را در وﻗﺖ ﺧﻮدش ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎوراﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﺎزھﺎﯾﺶ را ﺑﻪ
ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﺑﺎز ھﻢ ﺑﺮاﯾﺶ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻧﻤﺎزھﺎی ﻇﮫﺮ و ﻋﺼﺮ ،ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
س :ﭘﺲ از ﮔﺰاردن ﻧﻤﺎز ،ﻓﺮد ﺣﺎﺟﯽ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﭼﻪ ﮐﺎری ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮد؟
ج :ﻓﺮد ﺣﺎﺟﯽ ،ﭘﺲ از ﮔﺰاردن ﻧﻤﺎز ،ﺑﻪ ﺳﻮی » ﹶﻣﻮﻗﻒ« ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ؛ و ﺗﻤﺎم ﺳﺮزﻣﯿﻦ

ﻋﺮﻓﺎت ﺑﻪ ﺟﺰ »ﺑﻄﻦ ﻋﺮﻧﺔ« ،ﻣﻮﻗﻒ )ﺟﺎی اﯾﺴﺘﺎدن و درﻧﮓ ﮐﺮدن( ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ؛ و

ﺑﺮای ﻓﺮد ﺣﺎﺟﯽ ،ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺴﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺗﺎ ھﻨﮕﺎﻣﻪی ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻪ دﻋﺎ و
ﻧﯿﺎﯾﺶ ﺑﭙﺮدازد؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ھﻤﺮاه ﺑﺎ اﻣﺎم )در وﻗﺖ ﻇﮫﺮ( ﻧﺨﻮاﻧﺪه
ﺑﻮد؛ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
و ﺑﺮای ﻓﺮد ﺣﺎﺟﯽ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ »ﮐﻮه رﺣﻤﺖ« )ﺟﺒﻞ اﻟﺮﺣﻤﮥ(
ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ ،و ﺗﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﺴﺘﺎده دﻋﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺧﯿﻤﻪی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ دﻋﺎ و راز و
ﻧﯿﺎز ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ ،ﺑﺎز ھﻢ درﺳﺖ اﺳﺖ.
و ﺑﺮای اﻣﺎم ّ
ﺣﺞ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﺮﻓﺎت ﺑﺮ ﺑﺎﻻی ﺳﻮاری ﺧﻮﯾﺶ
ِ
ّ
ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ و دﻋﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﻨﺎﺳﮏ ﺣﺞ را ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﯿﺎﻣﻮزاﻧﺪ.
رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺰدﻟﻔﻪ و وﻗﻮف در آﻧﺠﺎ

ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿ ِﺪ روز ﻋﺮﻓﻪ ،ﻓﺮد ﺣﺎﺟﯽ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﭼﻪ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﻣﺸﻐﻮل
س :ﭘﺲ از
ِ
ﺷﻮد؟
ج :ﭼﻮن ﺧﻮرﺷﯿﺪ روز ﻋﺮﻓﻪ ،ﻏﺮوب ﮐﺮد ،ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﺮﻓﺎت را ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﺰدﻟﻔﻪ ﺗﺮک
ﮐﻨﺪ ،و ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﻪ در ﻋﺮﻓﺎت ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﻧﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺰدﻟﻔﻪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ھﺮ ﮔﺎه ﺑﻪ

ّ
ﮐﺘﺎب ﺣﺞ

٢١١

ﻣﺰدﻟﻔﻪ رﺳﯿﺪ ،ﻧﻤﺎزھﺎی ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء ﺧﻮﯾﺶ را )در وﻗﺖ ﻋﺸﺎء( ﺑﺎ ﯾﮏ اذان و ﯾﮏ اﻗﺎﻣﻪ
ھﻤﺮاه ﺑﺎ اﻣﯿﺮ ّ
ﺣﺞ و ﯾﺎ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﮕﺰارد؛ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر» ،ﺟﻤﻊ ﺗﺄﺧﯿﺮ« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی از ﺣﺎﺟﯿﺎن ،ﻧﻤﺎز ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﮔﺰارد ،آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دو ﻧﻤﺎز
ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء را ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ج :آری؛ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﻤﺎز ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﮔﺰارد ﺑﺎز ھﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو
ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ زﯾﺮا ﺑﺮای ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺎزھﺎی ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء ،ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی از ﺣﺎﺟﯿﺎن ،ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب ﺧﻮﯾﺶ را در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﺮﻓﺎت ،ﯾﺎ در ﻣﺴﯿﺮ
ﻣﺰدﻟﻔﻪ ﮔﺰارد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎزش درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮ او ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ آن را اﻋﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ.
س :ھﺮ ﮔﺎه ﻓﺮد ﺣﺎﺟﯽ ،ﻧﻤﺎزھﺎی ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء را در ﻣﺰدﻟﻔﻪ ﮔﺰارد ،ﭘﺲ از آن ﺑﻪ
اﻧﺠﺎم ﭼﻪ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮد؟
ّ
ﺻﺎدق )روز دھﻢ ذی اﻟﺤﺠﻪ =
ج :ﺷﺨﺺ ﺣﺎﺟﯽ در ﻣﺰدﻟﻔﻪ ،ﺗﺎ ھﻨﮕﺎﻣﻪی ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ
ِ
روز ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن( ﺷﺐ را ﺑﮕﺰراﻧﺪ؛ و ﭼﻮن ﻓﺠﺮ ﺻﺎدق ﻃﻠﻮع ﮐﺮد ،ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ را در ﺗﺎرﯾﮑﯽ
ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﮕﺰارد؛ آن ﮔﺎه ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ و ﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ﻣﺸﻐﻮل دﻋﺎ ﮐﺮدن
ّ
ﻣﺤﺴﺮ« ،ﻣﻮﻗﻒ )ﺟﺎی درﻧﮓ ﮐﺮدن و اﯾﺴﺘﺎدن(
ﺷﻮد؛ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺰدﻟﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ »ﺑﻄﻦ
اﺳﺖ.
ٰ
رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ِﻣﻨﯽَ ،رﻣﯽ ﺟﻤﺮهی ﻋﻘﺒﻪ؛ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدن و ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﻣﻮی ﺳﺮ

س :ﺷﺨﺺ ﺣﺎﺟﯽ ﭘﺲ از وﻗﻮف در ﻣﺰدﻟﻔﻪ ،ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﭼﻪ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮد؟
ج :اﻧﺪﮐﯽ ﭘﯿﺶ از ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی ِﻣ ٰﻨﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ،و ﭼﻮن ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ِﻣ ٰﻨﯽ
رﺳﯿﺪ ،ﻧﺨﺴﺖ از ﺟﻤﺮهی ﻋﻘﺒﻪ ﺷﺮوع ﻧﻤﺎﯾﺪ و آن را ﺑﺎ ھﻔﺖ ﺳﻨﮕﺮﯾﺰه ﺑﺰﻧﺪ؛ و ﺑﺎ ﭘﺮﺗﺎب
ھﺮ ﺳﻨﮕﺮﯾﺰه »اﻟﻠﻪ اﮐﺒﺮ« ﺑﮕﻮﯾﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮد اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت را ﺑﺨﻮاﻧﺪ:
ً
»�ﺴﻢ اﷲ اﷲ اﻛﺮﺒ ،رﻲﺿ لﻠﺮﻤﺣﻦ ورﻏﻤﺎ لﻠﺸﻴﻄﺎن«؛ و ﭼﻮن ﺳﻨﮕﺮﯾﺰهھﺎ را ﭘﺮﺗﺎب
ﮐﺮد ،دﯾﮕﺮ در ﻣﮑﺎن ﺟﻤﺮه ﻧﺎﯾﺴﺘﺪ و ﺑﺎ ﭘﺮﺗﺎب ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﻨﮕﺮﯾﺰه ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﻤﺮهی
ﻋﻘﺒﻪ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ» ،ﺗﻠﺒﯿﻪ« را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
س :آﯾﺎ ﺑﺮ ﺷﺨﺺ ﺣﺎﺟﯽ ،ذﺑﺢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :ﺑﺮ ﺣﺎﺟﯽ َﻣﻔﺮد ،ذﺑﺢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای وی ،ذﺑﺢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﺴﺘﺤﺐ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

٢١٢

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری

س :ﺷﺨﺺ ﺣﺎﺟﯽ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﻮارد ،ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﭼﻪ ﮐﺎری ﺑﭙﺮدازد؟
ج :ھﺮ ﮔﺎه ﺣﺎﺟﯽ َﻣﻔﺮد ،ﺟﻤﺮهی ﻋﻘﺒﻪ را در روز ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن َرﻣﯽ ﻧﻤﻮد ،ﭘﺲ از آن
ﻣﻮی ﺳﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺘﺮاﺷﺪ ﯾﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ وﻟﯽ ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ؛ و ﭼﻮن ﻣﻮی ﺳﺮش
را ﺗﺮاﺷﯿﺪ و ﯾﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻤﻮد ،از اﺣﺮام ّ
ﺣﺞ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮای او ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭼﯿﺰھﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ
ِ
ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ زﻧﺎن ،ﺣﻼل ﻣﯽﮔﺮدد.
و وی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺮاھﻦھﺎ و ﺷﻠﻮارھﺎی دوﺧﺘﻪ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺗﻦ ﮐﻨﺪ و ﻟﺒﺎس و ﺑﺪن
ّ
ﺧﻮﯾﺶ را ﺧﻮﺷﺒﻮ و ﻣﻌﻄﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﻮھﺎﯾﺶ را ﺑﺘﺮاﺷﺪ و ﻧﺎﺧﻦ ھﺎﯾﺶ را ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻨﺪ.
ّ
وﻟﯽ ﺣﺎﺟﯽ »ﻣﺘﻤﺘﻊ« و ﺣﺎﺟﯽ » ِﻗﺮان« ،ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ از َرﻣﯽ ﺟﻤﺮهی ﻋﻘﺒﻪ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺧﻮﯾﺶ را ذﺑﺢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ آن ﮔﺎه ﻣﻮی ﺳﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺘﺮاﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﺎﺟﯽ َﻣﻔﺮد ،ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﻗﺒﻞ از ذﺑﺢ،
ﻣﻮی ﺳﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺘﺮاﺷﺪ ﯾﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﯾﺎ ﭘﺲ از ذﺑﺢ؟
ج :ﺣﺎﺟﯽ َﻣﻔﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ھﻢ ﭘﯿﺶ از ذﺑﺢ و ھﻢ ﭘﺲ از آن ،ﻣﻮی ﺳﺮ ﺧﻮﯾﺶ را
ﺑﺘﺮاﺷﺪ ﯾﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ وﻟﯽ ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﻣﻮی ﺳﺮ ﭘﺲ از ذﺑﺢ ،ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ.
س :ﺷﺨﺺ ﺣﺎﺟﯽ ،ﻣﻮی ﺳﺮ ﺧﻮﯾﺶ را در ﮐﺠﺎ ﺑﺘﺮاﺷﺪ ﯾﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ج :ﻣﻮی ﺳﺮ ﺧﻮﯾﺶ را در ﻣﺤﺪودهی َﺣ َﺮم ﺑﺘﺮاﺷﺪ ﯾﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻮی
ﺳﺮش را در ﺑﯿﺮون از ﻣﺤﺪودهی َﺣ َﺮم ﺗﺮاﺷﯿﺪ ﯾﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻤﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ او َدم ﻻزم
ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻃﻮاف زﯾﺎرت

س :ﭘﺲ از ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﻣﻮی ﺳﺮ ،آﯾﺎ ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ از اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻞ روز ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ؟
ج :آری؛ﭘﺲ از ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﻣﻮی ﺳﺮ ،ﻃﻮاف زﯾﺎرت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .و اﯾﻦ ﻃﻮاف ،ﻓﺮض
اﺳﺖ؛ و وﻗﺖ اﯾﻦ ﻃﻮاف ،ﺳﻪ روز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ از ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﯿﺪ روز ﻋﯿﺪ
ّ
ﺷﺮوع و ﺗﺎ ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ روز دوازدھﻢ اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ؛ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ﻃﻮاف ﮐﺮدن در
روز ﻋﯿﺪ ﺑﮫﺘﺮ از ﻃﻮاف در دﯾﮕﺮ روزھﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
و ﭼﻮن ﺷﺨﺺ ﺣﺎﺟﯽ ﻣﻮی ﺳﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﺮاﺷﯿﺪ ﯾﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻤﻮد ،ﺑﻪ ﻣﮑﻪی ﻣﮑ ّﺮﻣﻪ
ﺑﯿﺎﯾﺪ و ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻃﻮاف ﻗﺪوم ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ ،ﺧﺎﻧﻪی ﮐﻌﺒﻪ را ھﻔﺖ دور ﻃﻮاف
ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻃﻮاف زﯾﺎرت ،ھﻤﺒﺴﺘﺮی ﺑﺎ زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮای وی ﺣﻼل ﻣﯽﮔﺮدد.

ّ
ﮐﺘﺎب ﺣﺞ

٢١٣

س :آﯾﺎ در ﻃﻮاف زﯾﺎرت ،ﺑﺎﯾﺪ » َرﻣﻞ« و » ِاﺿﻄﺒﺎع« ﻧﻤﻮد؟
ج :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺺ ﺣﺎﺟﯽ در ﻃﻮاف ﻗﺪوم ،ﻣﯿﺎن ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه ﺳﻌﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ،در
اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺲ از ﻃﻮاف زﯾﺎرت ،ﻣﯿﺎن ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه ﺳﻌﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و در ﺳﻪ دور ﻧﺨﺴﺖ
ﻃﻮاف زﯾﺎرت » َرﻣﻞ« ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﺮای ِاﺿﻄﺒﺎع دﯾﮕﺮ وﻗﺘﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﭘﺲ از
ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﻣﻮی ﺳﺮ ،ﻟﺒﺎس دوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﭘﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ.
س :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺳﻪ روز ﻣﻌﯿﻦ ،ﻃﻮاف زﯾﺎرت را اﻧﺠﺎم ﻧﺪاد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ
ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿ ِﺪ روز دوازدھﻢ ذی
ج :اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﮔﻮﯾﺪ:اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺲ از
ِ
ّ
اﻟﺤﺠﻪ ،ﻃﻮاف زﯾﺎرت ﻧﻤﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ وی َدم واﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد؛ و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ
 /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺄﺧﯿﺮ ،ﭼﯿﺰی از َدم ﺑﺮ وی واﺟﺐ
ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
َرﻣﯽ ﺟﻤﺮهﻫﺎی ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ در ﺳﻪ روز

س :ﺷﺨﺺ ﺣﺎﺟﯽ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻃﻮاف زﯾﺎرت ،ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﭼﻪ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮد؟
ج :ھﺮ ﮔﺎه ﻃﻮاف زﯾﺎرت را اﻧﺠﺎم داد ،ﺑﻪ ﺳﻮی ٰﻣﻨﯽ ﺑﺎز ﮔﺮدد و در آﻧﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ و در
روزھﺎی ﯾﺎزدھﻢ و دوازدھﻢ ذی ّ
اﻟﺤﺠﺔ ،ﭘﺲ از زوال ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ﺟﻤﺮهھﺎی ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ را
ﺑﺰﻧﺪ؛ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖ از ﺟﻤﺮه ای ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺴﺠﺪ » ِﺧﯿﻒ« اﺳﺖ آﻏﺎز ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و آن
را ﺑﺎ )ھﻔﺖ( ﺳﻨﮕﺮﯾﺰه ﺑﺰﻧﺪ؛ آن ﮔﺎه ﺟﻤﺮهی ﻣﯿﺎﻧﯽ را ﺑﺰﻧﺪ و در آﺧﺮ ،ﺟﻤﺮهی ﻋﻘﺒﻪ را
ﺑﺰﻧﺪ؛ و ھﺮ ﺟﻤﺮه را ﺑﺎ ھﻔﺖ ﺳﻨﮕﺮﯾﺰه ﺑﺰﻧﺪ و ﺑﺎ ﭘﺮﺗﺎب ھﺮ ﺳﻨﮕﺮﯾﺰه» ،ﺗﮑﺒﯿﺮ« )اﻟﻠﻪ اﮐﺒﺮ( و
»ﺗﮫﻠﯿﻞ« )ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﷲ( ﺑﮕﻮﯾﺪ.

و ﭘﺲ از زدن دو ﺟﻤﺮهی اول ،ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪی راﺳﺖ آنھﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ و ﺑﻪ دﻋﺎ ﻣﺸﻐﻮل
ﺷﻮد؛ وﻟﯽ ﭘﺲ از زدن ﺟﻤﺮهی ﻋﻘﺒﻪ ،ﺑﺮای دﻋﺎ ﻧﯿﺎﺳﺘﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺲ از آن ﮐﻪ از زدن
ﺟﻤﺮهی ﻋﻘﺒﻪ ﻓﺮاﻏﺖ ﯾﺎﻓﺖ ،در ﺣﺎل رﻓﺘﻦ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ دﻋﺎ ﺷﻮد.
س :اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﺣﺎﺟﯽ در اﯾﻦ دو روز )ﯾﺎزدھﻢ و دوازدھﻢ( ،ﭘﯿﺶ از زوال ﺧﻮرﺷﯿﺪ،
ﺟﻤﺮه زد ،آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرش درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ج :وﻗﺖ زدن ﺟﻤﺮهھﺎ در اﯾﻦ دو روز ،ﭘﺲ از زوال ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻃﻠﻮع ﺻﺒﺢ ﺻﺎدق
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ از اﯾﻦ رو اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺴﯽ ﺷﺘﺎب ورزد و ﭘﯿﺶ از زوال ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺟﻤﺮه ﺑﺰﻧﺪ،
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،اﻋﺎدهی ﺟﻤﺮه ﺑﺮ وی ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد.
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س :ھﺮ ﮔﺎه ﺷﺨﺺ ﺣﺎﺟﯽ از َرﻣﯽ ﺟﻤﺮهھﺎی ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ در اﯾﻦ دو روز ﻓﺎرغ ﺷﻮد ،ﭘﺲ
از آن ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﭼﻪ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺮدد؟
ٰ
ج :ﺑﺮای وی ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﺑﺮﮔﺮدد ،ﯾﺎ در ِﻣﻨﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺗﺎ در روز ﺳﯿﺰدھﻢ،
َ ۡ ُُ ْ
ﺟﻤﺮهھﺎی ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺰﻧﺪ؛ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :وٱذكروا
َ َ َّ َ َ ٓ ۡ َ َ
ََۡۡ ََ ٓ ۡ َ َ
َّ َ ٓ َ َّ َّ ۡ ُ َ ٰ َ َ َ َ َّ َ
م
و
ي
�
ل
� ف� إِ� َم عل ۡيهِ َو َمن تأخ َر ف� إِ� َم عل ۡيه�ِ
ٱ� ِ� �يا ٖ� معدو� ٖ �
ت �من �عج ِ
ِ
ل َِم ِن َّٱ� َ ٰ
�] ﴾...اﻟﺒﻘﺮة[٢٠٣ :؛ »اﮔﺮ ﮐﺴﯽ )ﻋﺒﺎدت ﺳﻪ روزه را در دو روز ّاول اﯾﺎم اﻟﺘﺸﺮﯾﻖ
اﻧﺠﺎم دھﺪ و( ﺷﺘﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﮔﻨﺎھﯽ ﺑﺮ او ﻧﯿﺴﺖ )و ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ روز ّ
ﺳﻮم ﺑﺮای َرﻣﯽ
ﺟﻤﺮات ﻧﺒﺎﺷﺪ( ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺷﻮد و )از رﺧﺼﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﺪ ،ﺑﮫﺘﺮ ھﻢ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و(
ﮔﻨﺎھﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ) ،و اﯾﻦ رﺧﺼﺖ ﺗﻌﺠﯿﻞ ﯾﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ و ﻧﻔﯽ ﮔﻨﺎه از ﺷﺘﺎﺑﻨﺪه و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ،ﺗﻨﮫﺎ(
از آن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﻮا ﭘﯿﺸﻪ ﺳﺎزد )و از ﻣﻨﮫﯿﺎت و ّ
ﻣﺤﺮﻣﺎت ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ دور دارد(«.
ِ

و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺲ از ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿ ِﺪ روز دوازدھﻢ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ٰﻣﻨﯽ ﺑﻮد ،در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺑﯿﺮون ﺷﺪن از ٰﻣﻨﯽ ﭘﯿﺶ از زدن ﺟﻤﺮهھﺎی ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ در روز ﺳﯿﺰدھﻢ ﻣﮑﺮوه
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و اﮔﺮ در روز ﺳﯿﺰدھﻢ ،ﺻﺒﺢ ﺻﺎدق ﻃﻠﻮع ﮐﺮد و اﯾﻦ ﺷﺨﺺ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ٰﻣﻨﯽ
ﺑﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت زدن ﺟﻤﺮهھﺎی ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ در اﯾﻦ روز ﺑﺮ وی واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮدی از ﺣﺎﺟﯿﺎن ﺗﺎ روز ّ
ﺳﻮم ﺑﺮای َرﻣﯽ ﺟﻤﺮات ،ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺷﺪ و
ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ در روز ﺳﯿﺰدھﻢ ذی ّ
اﻟﺤﺠﺔ ﻧﯿﺰ ﺟﻤﺮه ﺑﺰﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت در ﭼﻪ وﻗﺘﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻤﺮه را ﺑﺰﻧﺪ؟
جّ :
ﺳﻨﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در روز ﺳﯿﺰدھﻢ ،ﭘﺲ از زوال ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺟﻤﺮه را ﺑﺰﻧﺪ؛ و در روز
ﺳﯿﺰدھﻢ ،زدن ﺟﻤﺮهھﺎی ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب اداﻣﻪ دارد؛ و زدن ﺟﻤﺮه ﭘﺲ از
ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ درﺳﺖ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﯿﺶ از زوال ﺧﻮرﺷﯿ ِﺪ روز ﺳﯿﺰدھﻢ

ﺟﻤﺮه زد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت در ﻧﺰد اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /اﯾﻦ ﮐﺎرش ﺑﺎ ﮐﺮاھﯿﺖ درﺳﺖ اﺳﺖ؛
زﯾﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮ ﺧﻼف ّ
ﺳﻨﺖ اﺳﺖ.

وﻟﯽ اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ در روز ﺳﯿﺰدھﻢ ﻧﯿﺰ زدن
ﺟﻤﺮهھﺎ ﭘﯿﺶ از زوال ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮدی از ﺣﺎﺟﯿﺎن ،در روزھﺎی ﯾﺎزدھﻢ ،دوازدھﻢ و ﺳﯿﺰدھﻢ ،در
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ِﻣ ٰﻨﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ زدن ﺟﻤﺮهھﺎ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺷﺪ ،آﯾﺎ ﺑﺮای وی ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﺗﺎ در اﯾﻦ
ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺳﺒﺎب و ﻟﻮازم ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﻣﮑﻪی ﻣﮑ ّﺮﻣﻪ اﻧﺘﻘﺎل دھﺪ؟

ّ
ﮐﺘﺎب ﺣﺞ
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ج :ﺑﺮای ﺣﺎﺟﯿﺎن ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ ﺗﺎ اﺳﺒﺎب و ﻟﻮازم ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و
ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ در ٰﻣﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
ﻃﻮاف وداع )ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ(

س ِ :ھﺮ ﮔﺎه ﺷﺨﺺ ﺣﺎﺟﯽ )ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﻨﺎﺳﮏ ّ
ﺣﺞ( و ﭘﺲ از َرﻣﯽ ﺟﻤﺮهھﺎ ﺑﻪ
ﻣﮑﻪی ﻣﮑ ّﺮﻣﻪ وارد ﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﭼﻪ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮد؟
ج :ﭘﺲ از زدن ﺟﻤﺮهھﺎی ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ،ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ از اﻋﻤﺎل و ﻣﻨﺎﺳﮏ ّ
ﺣﺞ ﺑﻪ ﺟﺰ
»ﻃﻮاف وداع« ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ؛ و ﺑﺪﯾﻦ ﻃﻮاف» ،ﻃﻮاف ﺻﺪر« ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؛ و اﻧﺠﺎم اﯾﻦ
ﻃﻮاف ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﺧﺎرج ﻣﯿﻘﺎت و ﻣﮑﺎنھﺎی ﺑﺴﺘﻦ ِاﺣﺮام ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،واﺟﺐ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ھﺮ ﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﮑﻪی ﻣﮑ ّﺮﻣﻪ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد ،ﺑﺮاﯾﺶ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﺗﺎ »ﻃﻮاف وداع«
ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ وﻃﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎزﮔﺮدد .و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ﺑﺮﺧﯽ از
ﻣﺼﻠﺤﺖھﺎی ﺷﺨﺼﯽ و ﮐﺎرھﺎی ﻓﺮدی ﺧﻮﯾﺶ از ﻣﮑﻪ ﺑﯿﺮون ﺷﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﮑﻪی ﻣﮑ ّﺮﻣﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
س :ﻃﻮاف وداع را در ﭼﻪ وﻗﺘﯽ اﻧﺠﺎم دھﺪ؟ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ِﻣ ٰﻨﯽ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ،ﯾﺎ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ از ﻣﮑﻪی ﻣﮑ ّﺮﻣﻪ ﺑﯿﺮون ﺷﻮد؟
ج :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺴﯽ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻃﻮاف »زﯾﺎرت« ،ﻃﻮاف دﯾﮕﺮی را ﻧﻤﻮده ﺑﻮد  -ﮔﺮ
ﭼﻪ اﯾﻦ ﻃﻮاف ﺑﻪ ﻧﯿﺖ ﻧﻔﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ  -ﺑﺎز ھﻢ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻃﻮاف » ِوداع« ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﺑﺎ
وﺟﻮد اﯾﻦ ﺑﺎز ھﻢ ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﺣﺎﺟﯽ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻃﻮاف وداع را ﺗﺎ ھﻨﮕﺎم ﺑﯿﺮون
ﺷﺪن از ﻣﮑﻪ و رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی وﻃﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﯿﺎﻧﺪازد.
س :آﯾﺎ در ﻃﻮاف ِوداعَ » ،رﻣﻞ« و » ِاﺿﻄﺒﺎع« ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد؟
ج :در ﻃﻮاف وداع ،ﻧﻪ َرﻣﻠﯽ وﺟﻮد دارد و ﻧﻪ ِاﺿﻄﺒﺎﻋﯽ؛ زﯾﺮا ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻃﻮاف ،ﺳﻌﯽ
ﻣﯿﺎن ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه وﺟﻮد ﻧﺪارد.
اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻞ ّ
ﻣﺘﻨﻮع و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن

س :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از ﻣﯿﻘﺎت ﺑﺮای ّ
ﺣﺞ ِاﺣﺮام ﺑﺴﺖ ،و ﺑﻪ ﻣﮑﻪی ﻣﮑ ّﺮﻣﻪ وارد ﻧﺸﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﺮﻓﺎت رﻓﺖ و در آﻧﺠﺎ اﯾﺴﺘﺎد و ﻃﻮاف ﻗﺪوم ﻧﮑﺮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ
وی واﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻃﻮاف ﻗﺪوم از وی ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﺮ وی ﭼﯿﺰی ﻻزم
ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
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س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺴﯽ در روز ﻋﺮﻓﻪ ﭘﺲ از ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﺮﻓﺎت رﺳﯿﺪ،
آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ّ
ﺣﺞ را درﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟
ج :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در روز ﻋﺮﻓﻪ ،از زوال ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻃﻠﻮع ﺻﺒﺢ روز ﻋﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ وﻗﻮف ﻋﺮﻓﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ  -ﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ وﻗﺖ اﻧﺪک و ﻧﺎﭼﯿﺰ ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ  ، -ﺑﺎز ھﻢ
ّ
ﺣﺞ را درﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ) .ﭘﺲ وﻗﻮف ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﺮﻓﻪ از ھﻨﮕﺎم زوال ﺧﻮرﺷﯿﺪ روز ﻧﮫﻢ
ّ
ّ
وﻗﻮف ﻓﺮض ﺷﺪه در
ذواﻟﺤﺠﺔ  -روز ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن  -ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و
ذواﻟﺤﺠﺔ ﺗﺎ ﺑﺎﻣﺪاد دھﻢ
ِ
ﻋﺮﻓﻪ ،ﺑﺎ وﻗﻮف ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو وﻗﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ(.
س :آﯾﺎ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺘﻦ ّ
ﺣﺞ ،دﻋﺎ ﮐﺮدن در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﺮﻓﺎت ﺷﺮط ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :دﻋﺎ ﮐﺮدن در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﺮﻓﺎتّ ،
ﺳﻨﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ از اﯾﻦ رو اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺴﯽ از
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﺮﻓﺎت  -در وﻗﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ و اﻧﺪﮐﯽ  -ﮔﺬر ﮐﻨﺪّ ،
ﺣﺞ را درﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺧﻮاه
ﮔﺬر ﮐﺮدن وی در ﺣﺎل ﺧﻮاب ﯾﺎ ﺑﯿﺪاری و ﯾﺎ ﺑﯿﮫﻮﺷﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ آن ﮐﻪ ِاﺣﺮام
ّ
ﺣﺞ ﺑﻪ ﺗﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻋﻼوه از آن ،اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺴﯽ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﺮﻓﺎت ﮔﺬر ﮐﻨﺪ و
ﻧﺪاﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ ﻋﺮﻓﺎت اﺳﺖ ،ﺑﺎز ھﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی وﻗﻮف وی در ﻋﺮﻓﺎت ،ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد.
س :ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﺪانھﺎ اﺷﺎره ﺷﺪ ،آﯾﺎ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ّ
ﺣﺞ ﻣﺮدان اﺳﺖ ،ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ زﻧﺎن
و ﻣﺮدان در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺸﺘﺮک و ﯾﮑﺴﺎناﻧﺪ؟
ج :در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻨﺎﺳﮏ و اﻋﻤﺎل ّ
ﺣﺞ ،زﻧﺎن ﺑﺴﺎن ﻣﺮدان ھﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ
زﻧﺎن ،ﺳﺮھﺎی ﺧﻮﯾﺶ را در ﺣﺎﻟﺖ ِاﺣﺮام ﺑﺮھﻨﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﺻﻮرت ھﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺎ ﭼﺎدر و
ﻧﻘﺎب ﻧﻤﯽﭘﻮﺷﻨﺪ؛ ﺻﺪاھﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺗﻠﺒﯿﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﯽﮔﺮداﻧﻨﺪ؛ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻃﻮاف،
َرﻣﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ؛ در ﺳﻌﯽ ﻣﯿﺎن ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه ،ﻣﯿﺎن دو ﻣﯿﻞ ﺳﺒﺰ ]ﻣﯿﻠﯿﻦ اﺧﻀﺮﯾﻦ[ ﺑﻪ
ﺗﻨﺪی و ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻤﯽدوﻧﺪ؛ ﻣﻮھﺎی ﺳﺮھﺎﯾﺸﺎن را ﻧﻤﯽﺗﺮاﺷﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ آنھﺎ را ﮐﻮﺗﺎه
ﻣﯽﮔﺮداﻧﻨﺪ.
و اﮔﺮ زﻧﯽ در ﺣﺎﻟﺖ ﺣﯿﺾ و ﻧﻔﺎس ﺑﺮای ّ
ﺣﺞ ِاﺣﺮام ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﯾﺎ ﭘﺲ از ِاﺣﺮام ﺑﺴﺘﻦ،
ّ
ذواﻟﺤﺠﺔ( از ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﭘﺎک ﻧﺸﺪ،
دﭼﺎر ﺣﯿﺾ و ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﺷﺪ و ﺗﺎ روز »ﺗﺮوﯾﻪ« )روز ھﺸﺘﻢ
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻃﻮاف ﻗﺪوم را ﺗﺮک ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ٰﻣﻨﯽ ﺑﺮود و ﺗﺎ وﻗﺖ ﭘﺎک ﺷﺪن،
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ّ
ﺣﺞ را ﺑﻪ ﺟﺰ ﻃﻮاف زﯾﺎرت ادا ﻧﻤﺎﯾﺪ.
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺲ از ﻃﻮاف زﯾﺎرت ،دﭼﺎر ﺣﯿﺾ و ﻧﻔﺎس ﺷﺪ ،و زﻣﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺶ
ﺑﻪ ﺳﻮی وﻃﻦ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮای وی ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻃﻮاف وداع را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ؛
و ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ﺗﺮک ﮐﺮدن ﻃﻮاف وداع ﭼﯿﺰی ﺑﺮ وی واﺟﺐ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.

ّ
ﮐﺘﺎب ﺣﺞ

٢١٧

ﻋﻤﺮه

س :ﻣﻌﻨﺎی ﻟﻐﻮی و اﺻﻄﻼﺣﯽ »ﻋﻤﺮه«؛ »ﻓﺮاﺋﺾ ﻋﻤﺮه«؛ »واﺟﺒﺎت ﻋﻤﺮه« و »ﻧﺤﻮهی

ادای آن« را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ؟
ج» :ﻋﻤﺮه« در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی» :دﯾﺪار و زﯾﺎرت« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و در اﺻﻄﻼح ﺷﺮﻋﯽ:
ﻋﻤﺮه ﺑﻪ ﭼﮫﺎر اﻣﺮ اﻃﻼق ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ِ -۱اﺣﺮام.
 -۲ﻃﻮاف ﺧﺎﻧﻪی ﮐﻌﺒﻪ.
 -۳ﺳﻌﯽ در ﻣﯿﺎن ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه.
 -۴ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﯾﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﻣﻮی ﺳﺮ.
از ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﭼﮫﺎر ﻣﻮرد ،دو ﻣﻮرد آن ﯾﻌﻨﯽ » ِاﺣﺮام« و »ﻃﻮاف ﺧﺎﻧﻪی ﮐﻌﺒﻪ« ،ﺟﺰو
ﻓﺮاﺋﺾ ﻋﻤﺮه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ؛ و دو ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ آن ،ﯾﻌﻨﯽ »ﺳﻌﯽ ﻣﯿﺎن ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه« و
»ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﯾﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻤﻮدن ﻣﻮی ﺳﺮ« از زﻣﺮهی واﺟﺒﺎت ﻋﻤﺮه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .و ھﺮ
ﮔﺎه ﮐﺴﯽ ارادهی ﻋﻤﺮه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﯿﻘﺎت ِاﺣﺮام ﺑﺒﻨﺪد و ﻏﺴﻞ ﺑﮑﻨﺪ ﯾﺎ وﺿﻮ
ﺑﺴﺘﺎﻧﺪ ،و دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ؛ آن ﮔﺎه ﻧﯿﺖ ﻋﻤﺮه ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ:
ََ ْ
»اَلﻠّ ُﻬ َّﻢ ا ّ� اُر ُ
�ﺪ اﻟْ ُﻌ ْﻤ َﺮ َة ﻓَ ِّ ْ
يﺮﺴ ٰﻫﺎ ِﻲﻟ و�ﻘ َّﺒﻠ ٰﻬﺎ ِﻣ ّ�«؛ »ای ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ! ﻣﻦ ﻋﻤﺮه را اراده
ِ ِ
ﻧﻤﻮدهام؛ ﭘﺲ آن را ﺑﺮ ﻣﻦ آﺳﺎن ﮔﺮدان و آن را از ﻣﻦ ﺑﭙﺬﯾﺮ«.
ﭘﺲ از آن  -ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در اﺣﺮام ّ
ﺣﺞ ﮔﻔﺘﯿﻢ  -ﺗﻠﺒﯿﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ؛ و ﭼﻮن ﺗﻠﺒﯿﻪ ﮔﻔﺖ،
ِ
دﯾﮕﺮ ُﻣﺤﺮم ﺷﺪه اﺳﺖ.
و ھﺮ ﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﮑﻪی ﻣﮑ ّﺮﻣﻪ وارد ﺷﺪ ،در اﻃﺮاف ﺧﺎﻧﻪی ﮐﻌﺒﻪ ھﻔﺖ دور ﻃﻮاف ﻧﻤﺎﯾﺪ؛
ﺳﭙﺲ در ﻣﯿﺎن ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه ﻧﯿﺰ ھﻔﺖ دور ﺳﻌﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ  -ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﯿﺎن آن در ﺑﺤﺚ
ّ
ﺣﺞ ﮔﺬﺷﺖ.
و ﭼﻮن ﺳﻌﯽ در ﻣﯿﺎن ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ ،ﻣﻮی ﺳﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺘﺮاﺷﺪ ﯾﺎ
ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و ھﺮ ﮔﺎه اﯾﻦ اﻣﻮر را اﻧﺠﺎم داد ،ﻋﻤﺮهاش ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه و از ِاﺣﺮام ﺑﯿﺮون
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ّ
س :آﯾﺎ در ِاﺣﺮام ﻋﻤﺮه )ﺑﻪ ﺳﺎن ِاﺣﺮام ﺣﺞ( ،ﻣﻤﻨﻮﻋﺎت و ﻣﺤﻈﻮراﺗﯽ وﺟﻮد دارد؟
ج :در اﺣﺮام ﻋﻤﺮه ﻧﯿﺰ )ﺑﻪ ﺳﺎن اﺣﺮام ّ
ﺣﺞ( ،ﻣﺤﻈﻮرات و ﻣﻤﻨﻮﻋﺎﺗﯽ وﺟﻮد دارد؛ و
ِ
ِ
ّ
ﻣﺤﻈﻮرات ِاﺣﺮام ﻋﻤﺮه ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﻀﻮرات ِاﺣﺮام ﺣﺞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ از اﯾﻦ رو ﺑﺮای ﻓﺮدی ﮐﻪ

٢١٨

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری

ِاﺣﺮام ﻋﻤﺮه ﺑﺴﺘﻪ ،ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ از ﻋﻤﻞ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ،ﻓﺴﻖ و ﻓﺠﻮر ،ﺟﻨﮓ و ﺳﺘﯿﺰ و
ﮐﺸﻤﮑﺶ و اﺧﺘﻼف ﭘﺮھﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺣﺎل ِاﺣﺮام ،ﻟﺒﺎسھﺎی دوﺧﺘﻪ ﺷﺪه
ﻧﭙﻮﺷﺪ ،ﻣﻮھﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﺘﺮاﺷﺪ و ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ؛ از ﻣﻮاد ﺧﻮﺷﺒﻮ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﺪ؛
ﺳﺮ و ﺻﻮرت ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﭙﻮﺷﺎﻧﺪ؛ ﻧﺎﺧﻦ ھﺎﯾﺶ را ﮐﻮﺗﺎه ﻧﮑﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﺷﮑﺎر ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻧﭙﺮدازد؛ و
ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﮑﺎر ﺣﯿﻮاﻧﺎت ھﻢ )ﮐﺴﯽ را( اﺷﺎره و راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ.
س :ﻣﯿﻘﺎتھﺎ و ِاﺣﺮاﻣﮕﺎهھﺎی ﻋﻤﺮه را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟
ج :ﻣﯿﻘﺎت و ﻣﮑﺎن ﺑﺴﺘﻦ ِاﺣﺮام ﻋﻤﺮه ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﻣﮑﻪ دور ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و از
ﺧﺎرج ﻣﯿﻘﺎت و ِاﺣﺮاﻣﮕﺎه ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻋﻤﺮه ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ھﻤﺎن ﻣﯿﻘﺎتھﺎ و ِاﺣﺮاﻣﮕﺎهھﺎی
ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ]ﭘﺲ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ از ﻣﯿﻘﺎت ِاﺣﺮام ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ[ .و ﻣﯿﻘﺎت اﻓﺮادی ﮐﻪ در
ّ
ّ
ﻣﺤﺪودهی ﺳﺮزﻣﯿﻦ » ِﺣﻞ« ﺳﮑﻮﻧﺖ دارﻧﺪ ،ھﻤﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪی » ِﺣﻞ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و ﻣﯿﻘﺎت و
ّ ١
ِاﺣﺮاﻣﮕﺎه ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ »ﺣﺮم« ﺳﮑﻮﻧﺖ دارﻧﺪ ،ھﻤﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪی » ِﺣﻞ«
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ]و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣ ّﻞ ﺑﺮای اﺣﺮام» ،ﺗﻨﻌﯿﻢ« اﺳﺖ؛ ﭘﺲ از آن » ّ
ﺟﻌﺮاﻧﺔ«[.
ِ
ِ
س :در ﺷﺮع ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ،ﻋﻤﺮه ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ج :اﻧﺠﺎم دادن ﻋﻤﺮه ،ﯾﮏ ﺑﺎر در ﻋﻤﺮّ ،
ﺳﻨﺖ ﻣﺆﮐﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ
ﺗﻮان ]ﺟﺴﻤﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای[ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﮑﻪی ﻣﮑ ّﺮﻣﻪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .و ]در ﺷﺮع ﻣﻘﺪس
ِ
٢
اﺳﻼم[ ﺑﺮای ﻋﻤﺮه ،ﺛﻮاب و ﭘﺎداش ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ و ﺳﺘﺮﮔﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
س :ﮔﻔﺘﻦ »ﺗﻠﺒﯿﻪ« )ﻟﺒﻴﻚ اﻟﻠﻬﻢ ﻟﺒﻴﻚ .(..در ِاﺣﺮام ﻋﻤﺮه ،ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟

ج :ﮔﻔﺘﻦ ﺗﻠﺒﯿﻪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ِاﺣﺮام ،ﺷﺮط اﺳﺖ ٣؛ و ﭘﺲ از ِاﺣﺮام ،زﯾﺎد ﺗﮑﺮار ﻧﻤﻮدن آن
 ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﺣﺮام ّﺣﺞ  -ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دور از ﻃﻮاف ﺧﺎﻧﻪی
ِ
ﮐﻌﺒﻪ ،ﮔﻔﺘﻦ ﺗﻠﺒﯿﻪ را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
س :آﯾﺎ در ﻋﻤﺮه» ،ﻃﻮاف ﻗﺪوم« و »ﻃﻮاف وداع« ھﻢ وﺟﻮد دارد؟

ّ
ِ -١ﺣﻞ :ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﻘﺎتھﺎ و ﺣﺪود َﺣ َﺮم اﺳﺖ.
٢
 -اﺑﻮھﺮﯾﺮهس ﮔﻮﯾﺪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :اﻟﻌﻤﺮة اﱄ اﻟﻌﻤﺮة ﻛﻔﺎرة ﻟـﻤـﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤـﺎ ،واﳊﺞ اﻟـﻤﱪور ﻟﻴﺲ

ﻟﻪ ﺟﺰاء اﻻ اﳉﻨﺔ« ]ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ[؛ »ﻋﻤﺮه ﺗﺎ ﻋﻤﺮه ،ﮐﻔﺎرهی ﮔﻨﺎھﺎن ﺑﯿﻦ آن دو اﺳﺖ و ﺣﺞ ﻣﻘﺒﻮل
)ﮐﻪ در آن ﮔﻨﺎه ﻧﺒﺎﺷﺪ( ﺟﺰ ﺑﮫﺸﺖ ﭘﺎداﺷﯽ ﻧﺪارد«.

 -٣ر.ک :ﺣﺎﺷﯿﻪی اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﯾﻦ ،ص ۱۳۴

ّ
ﮐﺘﺎب ﺣﺞ
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ج :در ﻋﻤﺮه ،ﻧﻪ ﻃﻮاف »ﻗﺪوم« وﺟﻮد دارد و ﻧﻪ »ﻃﻮاف وداع«؛ ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺲ از ﺑﺴﺘﻦ
ِاﺣﺮام ،ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻃﻮاﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﮑﻨﺪ ،ﺑﺎ آن ﻃﻮاف ﻋﻤﺮهی وی ادا ﻣﯽﮔﺮدد.
س :آﯾﺎ در ﻋﻤﺮه  -ھﻤﺎﻧﻨﺪ ّ
ﺣﺞ  ، -وﻗﺖ ﻣﻌﯿﻦ و ﻣﺸﺨﺼﯽ وﺟﻮد دارد؟
ج :در ﻋﻤﺮه ،روز و ﻣﺎه ﻣﻌﯿﻦ و ﻣﺸﺨﺼﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺮد ﻋﻤﺮه ﮔﺰار ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
در ﺗﻤﺎﻣﯽ روزھﺎی ﺳﺎل ﻋﻤﺮه ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ادای ﻋﻤﺮه از ﻧﮫﻢ
ّ
ذواﻟﺤﺠﺔ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ روزھﺎی ﺗﺸﺮﯾﻖ ،ﻣﮑﺮوه ﺗﺤﺮﯾﻤﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
و ادای ﻋﻤﺮه در ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ،از ﺛﻮاب و ﭘﺎداش و ﻓﻀﯿﻠﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه ای
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؛ و ﭘﺎداش ﻋﻤﺮه در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ،ﺑﻪ ﺳﺎن ﺛﻮاب ّ
ﺣﺞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .١
س :آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻋﻤﺮه را ھﻤﺮاه ّ
ﺣﺞ ادا ﮐﺮد؟
ﺣﺞ درﺳﺖ اﺳﺖ؛ و اﮔﺮ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاھﺪ ،در ﻣﺒﺤﺚ » ّ
ج :آری؛ ادای ﻋﻤﺮه ﺑﺎ ّ
ﺣﺞ ِﻗﺮان«
ّ ّ
ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ« ﺑﻪ ﺑﯿﺎن آن ﺧﻮاھﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.
و»
ّ
ﺣﺞ ِﻗﺮان

س :آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان اﺣﺮام ّ
ﺣﺞ و ِاﺣﺮام ﻋﻤﺮه را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮد؟
ِ
ّ
ج :آری؛ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ در ﻣﯿﺎن ِاﺣﺮام ﺣﺞ و ِاﺣﺮام ﻋﻤﺮه ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و
ﺣﺞ ھﺮ دو اﺣﺮام ﺑﺒﻨﺪد[ ،ﺑﮫﺘﺮ از » ّ
ﺣﺞ ﻗﺮان« ]ﮐﻪ ﺷﺨﺺ از ﻣﯿﻘﺎت ﺑﺮای ﻋﻤﺮه و ّ
ّ
ﺣﺞ
ِ
» ِ
ّ ّ
ّ ّ
ﺗﻤﺘﻊ« از » ّ
اﻓﺮاد« ّ
ﺣﺞ ِاﻓﺮاد« ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ؛ و
ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و »ﺣﺞ
)ﺣﺞ َﻣﻔﺮد( و »
ِ
ّ
ﻗﺎر ِ◌ن« و ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن
ﺑﻪ آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ِاﺣﺮام ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪِ » ،
ﻣﯿﺎن ّ
ﺣﺞ و ﻋﻤﺮهِ » ،ﻗﺮان« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.
س :ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ » ّ
ﺣﺞ ِﻗﺮان« را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟
ﺣﺞ ﻗﺮان« ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖ از ﻣﯿﻘﺎت ،ﺑﺮای ّ
ج :ﻧﺤﻮهی ادای » ّ
ﺣﺞ و
ِ
ﻌﺖ ﻧﻤﺎز ِاﺣﺮام ،ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ:
ﻋﻤﺮه ِاﺣﺮام ﺑﺒﻨﺪد ،و ﭘﺲ از دو رﮐ ِ
َ ّ ُ َّ ِّ ُ ُ ْ
ْ
ََ
اﺤﻟ َ َّﺞ واﻟْ ُﻌ ْﻤ َﺮ َة ﻓَ ِّ ْ
»الﻠﻬﻢ ِا� ا ِر�ﺪ
يﺮﺴ ُﻫ ٰﻤﺎ ِﻲﻟ و�ﻘ َّﺒﻠ ُﻬ ٰﻤﺎ ِﻣ ّ�«؛ »ای ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ! ﻣﻦ ﻋﻤﺮه
 -١اﺑﻦ ﻋﺒﺎسس ﮔﻮﯾﺪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ » :ﹼ
ان ﻋﻤﺮة ﰲ رﻣﻀﺎن ﺗﻌﺪل ﺣﺠﺔ« ]ﻣﺴﻠﻢ[؛ »ھﻤﺎﻧﺎ ادای
ﻋﻤﺮه در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺣﺞ اﺳﺖ« .و ﺑﺨﺎری ﭼﻨﯿﻦ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ» :ﻓﺎن ﻋﻤﺮة ﰲ رﻣﻀﺎن

ﺣﺠﺔ او ﻧﺤﻮ ﹰا ﳑﺎ ﻗﺎل«؛ »ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮه ﻧﻤﻮدن در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ،ﻣﻌﺎدل ﺣﺞ اﺳﺖ« .و در رواﯾﺘﯽ
ﹼ

دﯾﮕﺮ از ﻣﺴﻠﻢ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﻓﻌﻤﺮة ﰲ رﻣﻀﺎن ﺗﻘﴤ ﺣﺠﺔ او ﺣﺠﺔ ﻣﻌﻲ«؛ »ادای ﻋﻤﺮه در ﻣﺎه
رﻣﻀﺎن ،ﻣﻌﺎدل ﺣﺞ ،ﯾﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺞ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﻣﻦ اﺳﺖ«.
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری

و ّ
ﺣﺞ را ھﺮ دو ﺑﺎ ھﻢ اراده دارم ،ﭘﺲ آن دو را ﺑﺮ ﻣﻦ آﺳﺎن ﮔﺮدان و آن دو را از ﻣﻦ
ﺑﭙﺬﯾﺮ«.
ﭘﺲ از آن ،ﺗﻠﺒﯿﻪ )ﻟﺒﻴﮏ اﻟﻠﻬﻢ ﻟﺒﻴﮏ (...ﺑﮕﻮﯾﺪ؛ و ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ ﺗﻠﺒﯿﻪ ،ﺑﺮای ّ
ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه

ِاﺣﺮام ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .و ھﺮ ﮔﺎه ﺣﺎﺟﯽ ِﻗﺮان ﺑﻪ ﻣﮑﻪی ﻣﮑ ّﺮﻣﻪ وارد ﺷﺪ ،اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻃﻮاف ﻋﻤﺮه
آﻏﺎز ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻃﺮف ردای ﺧﻮﯾﺶ را در زﯾﺮ ﺑﻐﻞ راﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار داده
و ﻃﺮف دﯾﮕﺮ آن را ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪی ﭼﭗ ﺧﻮﯾﺶ اﻓﮑﻨﺪه اﺳﺖ ِ]اﺿﻄﺒﺎع[ ،در اﻃﺮاف ﺧﺎﻧﻪی
ﮐﻌﺒﻪ ،ھﻔﺖ دور ﻃﻮاف ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و ﺳﻪ دور ّاول ﻃﻮاف را ﭘﮫﻠﻮاﻧﺎﻧﻪ ﻃﯽ ﮐﻨﺪ و ﭼﮫﺎر دور
آﺧﺮ ﻃﻮاف را ﺑﻪ رﻓﺘﺎری ﻋﺎدی و ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﻧﺠﺎم دھﺪ؛ ]آن ﮔﺎه دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﺮای
ﻃﻮاف ﺑﮕﺰارد[؛ ﺳﭙﺲ ﻣﯿﺎن ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه ﺳﻌﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ]و در ﻣﯿﺎن دو ﻣﯿﻞ ﺳﺒﺰ ﺑﺪود و
ھﻔﺖ ﺷﻮط را ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛[ و اﯾﻦ ﻣﻮارد از اﻓﻌﺎل ﻋﻤﺮه ھﺴﺘﻨﺪ.
ﺣﺞ ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ؛ ﭘﺲ ﺑﺮای ّ
آن ﮔﺎه ﭘﺲ از ﺳﻌﯽ ﻋﻤﺮه] ،ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ّ
ﺣﺞ[ ﻃﻮاف
»ﻗﺪوم« را اﻧﺠﺎم دھﺪ ،و آن ﮔﺎه ﺑﺮای ّ
ﺣﺞ ،ﺑﻪ ﺳﻌﯽ در ﻣﯿﺎن ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه ﺑﭙﺮدازد؛ و ﭘﺲ
از آن ،اﻋﻤﺎل ّ
ﺣﺞ را ﺑﺎ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺗﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
در روز ﺗﺮوﯾﻪ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣ ٰﻨﯽ ﻣﯽرود ،در ﺣﺎﻟﺖ اﺣﺮاﻣﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،و اﻋﻤﺎل ﱢ
ﺣﺞ ِﻗﺮان
ِ
ِ
ٰ
را ﺑﺎ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﮐﻪ در ّ
ﺣﺞ َﻣﻔﺮد ﮔﺬﺷﺖ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪ؛ از ﻗﺒﯿﻞ :اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪن در ﻣﻨﯽ؛
وﻗﻮف در ﻋﺮﻓﺎت؛ وﻗﻮف در ﻣﺰدﻟﻔﻪ؛ َرﻣﯽ ﺟﻤﺮهی ﻋﻘﺒﻪ در روز ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن؛ ﺷﺐ
ﮔﺰراﻧﺪن در ٰﻣﻨﯽ ،زدن ﺟﻤﺮهھﺎی ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ در روزھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ َرﻣﯽ ﺟﻤﺮهھﺎ ﺷﻮد؛ و
ﻃﻮاف زﯾﺎرت در روزھﺎی ﻋﯿﺪ.
س :آﯾﺎ ﺑﺮ ﺣﺎﺟﯽ ِﻗﺮان ،ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻋﻼوه از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺎﺟﯽ َﻣﻔﺮد واﺟﺐ ﺑﻮد،
واﺟﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :آری؛ ﺑﺮ ﺣﺎﺟﯽ ِﻗﺮان واﺟﺐ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺲ از َرﻣﯽ ﺟﻤﺮهی ﻋﻘﺒﻪ در روز ﻋﯿﺪ،
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،ﯾﺎ ﯾﮏ ھﻔﺘﻢ ﺷﺘﺮ ﯾﺎ ﮔﺎوی را ذﺑﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و وﺟﻮب ذﺑﺢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺣﺎﺟﯽ
ِﻗﺮان ،ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺮای ﺑﻪ ﺟﺎی آوردن و ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن
ﻣﯿﺎن ّ
ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
و ﭘﺲ از ذﺑﺢ ﺣﯿﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﻣﻮی ﺳﺮش را ﺑﺘﺮاﺷﺪ ﯾﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر از
اﺣﺮام ّ
ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺷﻮد .و ﺑﺮای ﺣﺎﺟﯽ ِﻗﺮان درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ذﺑﺢ
ِ
ﺣﯿﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﻣﻮی ﺳﺮش را ﺑﺘﺮاﺷﺪ ﯾﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و ﭘﺲ از ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﯾﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻤﻮدن

ّ
ﮐﺘﺎب ﺣﺞ
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ﻣﻮی ﺳﺮ ،ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰھﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻋﻤﻞ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﻼل ﻣﯽﮔﺮدد؛ و ﻋﻤﻞ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﭘﺲ
از اﻧﺠﺎم ﻃﻮاف زﯾﺎرت ،ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﻼل ﻣﯽﺷﻮد.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﺎﺟﯽ ِﻗﺮان ،ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪن ﺣﯿﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ وی ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﺎﺟﯽ ِﻗﺮان ،ﭼﯿﺰی را ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪن ﺣﯿﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎﻓﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت
در اﯾﺎم ّ
ﺣﺞ ،ﺳﻪ روز را روزه ﺑﮕﯿﺮد ،اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ روز آن ﺳﻪ روز ،روز ﻋﺮﻓﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛
ﺳﭙﺲ ھﺮ ﮔﺎه ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ و ﮐﺎﺷﺎﻧﻪاش ﺑﺮﮔﺸﺖ ،ھﻔﺖ روز دﯾﮕﺮ را ھﻢ روزه ﺑﮕﯿﺮد ،ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ده روز ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺮدد] .ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ،اﮔﺮ ﺣﺎﺟﯽ ِﻗﺮان ،ﺣﯿﻮاﻧﯽ را ﺑﺮای ذﺑﺢ ﮐﺮدن
ﻧﯿﺎﻓﺖ ،ﺳﻪ روز ﻗﺒﻞ از ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن و ھﻔﺖ روز ﭘﺲ از ﻓﺎرغ ﺷﺪن از اﻓﻌﺎل و ﻣﻨﺎﺳﮏ ّ
ﺣﺞ،
روزه ﺑﮕﯿﺮد؛ و وی در ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ھﻔﺖ روز ﺻﺎﺣﺐ اﺧﺘﯿﺎر اﺳﺖ؛ اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ از اﯾﺎم ﺗﺸﺮﯾﻖ در ﻣﮑﻪی ﻣﮑ ّﺮﻣﻪ روزه ﺑﮕﯿﺮد و اﮔﺮ ھﻢ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺎﻧﻮادهاش روزه ﺑﮕﯿﺮد[.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﺎﺟﯽ ِﻗﺮان ،ﺳﻪ روز ﭘﯿﺶ از ﻋﯿﺪ را روزه ﻧﮕﺮﻓﺖ و اﯾﻦ ﺳﻪ روز از
او ﻓﻮت ﮔﺮدﯾﺪ و روز ﻋﯿﺪ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟
ً
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ وی واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ ﺣﺘﻤﺎ ﺣﯿﻮاﻧﯽ را ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ذﺑﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ھﻔﺖ روز ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهی روزهی ﺧﻮﯾﺶ را ﭘﺲ از ﻓﺎرغ ﺷﺪن از اﻓﻌﺎل
و ﻣﻨﺎﺳﮏ ّ
ﺣﺞ و ﭘﯿﺶ از ﺑﺎزﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺎﻧﻪ و ﮐﺎﺷﺎﻧﻪاش روزه ﮔﺮﻓﺖ ،آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر
درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ج :آری؛ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای ّ
ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه ِاﺣﺮام ﺑﺴﺖ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﮑﻪی ﻣﮑ ّﺮﻣﻪ داﺧﻞ
ﻧﺸﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﺮﻓﺎت رﻓﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ وی ﭼﯿﺴﺖ؟
ً
ج :ﺑﺎ وﻗﻮف در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﺮﻓﺎت ]و داﺧﻞ ﻧﺸﺪن ﺑﻪ ﻣﮑﻪی ﻣﮑ ّﺮﻣﻪ[ ،ﻋﻤﻼ ﻋﻤﺮه را
ﺗﺮک ﻧﻤﻮده و ﺣﯿﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ّ
ﺣﺞ ِﻗﺮان ﻧﯿﺰ از وی ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﮔﺮدد؛ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺮک ﻧﻤﻮدن
ﻋﻤﺮهَ ،دم و ﻗﻀﺎی ﻋﻤﺮه ﺑﺮ وی واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد.
ّ ّ
ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ

ّ
س» :ﺗﻤﺘﻊ« ﭼﯿﺴﺖ؟
ّ
ﺷﺨﺺ ﺣﺎﺟﯽ از ﻣﯿﻘﺎت ،ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻋﻤﺮه ِاﺣﺮام
ﻪ
ﮐ
ﻦ
ﯾ
ا
از:
اﺳﺖ
ﻋﺒﺎرت
«
ﻊ
ﺗﻤﺘ
ج» :
ِ
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری

ﺑﺒﻨﺪد؛ ]آن ﮔﺎه ﭘﺲ از ﺧﻮاﻧﺪن دو رﮐﻌﺖ ِاﺣﺮام ،ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ا� ا� ار�ﺪ اﻟﻌﻤﺮة ﻓيﺮﺴﻫﺎ ﻲﻟ
وﺗﻘﺒﻠﻬﺎ ّ
ﻣ�«؛ »ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ! ﻣﻦ ارادهی اﻧﺠﺎم ﻋﻤﺮه را دارم ،ﭘﺲ آن را ﺑﺮا ﯾﻢ آﺳﺎن

ﮔﺮدان و آن را از ﻣﻦ ﺑﭙﺬﯾﺮ«؛ آن ﮔﺎه ﺗﻠﺒﯿﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ[؛ و ﭼﻮن وارد ﻣﮑﻪی ﻣﮑ ّﺮﻣﻪ ﺷﺪ ،در
ﻣﺎهھﺎی ّ
ﺣﺞ ،ﻋﻤﺮه ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در اﻃﺮاف ﺧﺎﻧﻪی ﮐﻌﺒﻪ ﻃﻮاف ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﻣﯿﺎن
ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه ﺳﻌﯽ ﮐﻨﺪ؛ و ﭘﺲ از آن ،ﻣﻮی ﺳﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺘﺮاﺷﺪ ﯾﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و ﺑﺎ
ﺷﺮوع ﻃﻮاف ،ﺗﻠﺒﯿﻪ را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ .و ﺑﺎ ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﯾﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻤﻮدن ﻣﻮی ﺳﺮ ،از ِاﺣﺮام ﻋﻤﺮه
ﺣﻼل ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ؛ ]اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﯿﻮاﻧﯽ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﮑﻪی
ﻣﮑ ّﺮﻣﻪ روان ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﯿﻮاﻧﯽ را روان ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت از
ﻋﻤﺮهی ﺧﻮﯾﺶ ﺣﻼل ﻧﻤﯽﺷﻮد[.
ﭘﺲ از آن ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ِاﺣﺮام ﺣﻼل ﮔﺮدﯾﺪه ،در ﻣﮑﻪی ﻣﮑ ّﺮﻣﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﻨﺪ؛ و در
اﯾﻦ ﺻﻮرت ھﺮ وﻗﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯿ ّﺴﺮ ﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺎﻧﻪی ﮐﻌﺒﻪ را ﻃﻮاف ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و در
اﯾﻦ ﻣﺪت ،ﻧﻤﺎزھﺎی ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪی ﺧﻮﯾﺶ را ]ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ[ در ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ﺑﮕﺰارد .ﭘﺲ
ﭼﻮن روز ھﺸﺘﻢ از ذو ّ
اﻟﺤﺠﺔ ]ﯾﻮم اﻟﺘﺮوﯾﺔ[ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ،از ﺳﺮزﻣﯿﻦ َﺣ َﺮم ﺑﺮای ّ
ﺣﺞِ ،اﺣﺮام
ﺣﺞ را ﺑﻪ ﺳﺎن ّ
ﺑﺒﻨﺪد و اﻓﻌﺎل ّ
ﺣﺞ َﻣﻔﺮد ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﯿﺎورد .و ﭼﻮن ﺟﻤﺮهی ﻋﻘﺒﻪ را در روز
ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن زد ،ﺑﺮ ا و ذﺑﺢ ﻧﻤﻮدن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﯾﺎ ﺷﺮﯾﮏ ﺷﺪن در ﯾﮏ ھﻔﺘﻢ ﺷﺘﺮ ﯾﺎ ﮔﺎو،
ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد؛ و وﺟﻮب ذﺑﺢ ﺣﯿﻮان ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮای ﺑﻪ
ﺟﺎی آوردن و ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﻣﯿﺎن ّ
ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
و اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی را ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ذﺑﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت در اﯾﺎم ّ
ﺣﺞ ،ﺳﻪ
روز را روزه ﺑﮕﯿﺮد؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ روز آن ﺳﻪ روز ،روزه ﻋﺮﻓﻪ ﺑﺎﺷﺪ ١؛ ﺳﭙﺲ ھﺮ ﮔﺎه
ّ
 -١اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﺎﺟﯽ ﻣﺘﻤﺘﻊ ،ﻓﻘﯿﺮ ﺑﻮد و ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺳﻪ روز در
روزھﺎی ﺣﺞ روزه ﺑﮕﯿﺮد؛ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺲ از ِاﺣﺮام ﺑﺴﺘﻦ ﺗﺎ روز ﻋﺮﻓﻪ ،اﯾﻦ ﺳﻪ روز را روزه ﺑﮕﯿﺮد،
اﯾﻦ ﮐﺎر درﺳﺖ اﺳﺖ؛ و ﭘﯿﺶ از ِاﺣﺮام ﺑﺴﺘﻦ و ﭘﺲ از روز ﻋﺮﻓﻪ ،دﯾﮕﺮ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
و ﺑﮫﺘﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ روز روزه را در روزھﺎی ﻋﺮﻓﻪ ،ﺗﺮوﯾﻪ و ﯾﮏ روز ﭘﯿﺶ از ﺗﺮوﯾﻪ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ
در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﺧﺮﯾﻦ روز ،ﻋﺮﻓﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﮐﺘﺎب »اﻟﻈﮫﯿﺮﯾﺔ« ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
و ﺑﺎﯾﺪ ﻧﯿﺖ روزهاش را ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻔﺎرات ،از ﺷﺐ ﺑﮑﻨﺪ؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ روزهاش را در ﺷﺐ ﻧﯿﺖ
ﻧﮑﺮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،روزهاش درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .و وی ﺻﺎﺣﺐ اﺧﺘﯿﺎر اﺳﺖ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
روزهھﺎﯾﺶ را ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺑﮕﯿﺮد و اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آنھﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﮕﯿﺮد؛ و در ﮐﺘﺎب
»اﻟﺠﻮھﺮة اﻟﻨﯿﺮة« اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ.

ّ
ﮐﺘﺎب ﺣﺞ
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ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ و ﮐﺎﺷﺎﻧﻪاش ﺑﺮﮔﺸﺖ ،ھﻔﺖ روز دﯾﮕﺮ را ھﻢ روزه ﺑﮕﯿﺮد؛ و ﻣﻮی ﺳﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﺎ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﯿﻮان را ذﺑﺢ ﻧﮑﺮده ،ﻧﺘﺮاﺷﺪ.
ﺣﺞ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ در ّ
و ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮﺧﯽ از اﺣﮑﺎم روزه در اﯾﺎم ّ
ﺣﺞ ِﻗﺮان را ﺑﯿﺎن
ﻧﻤﻮدﯾﻢ )و ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺳﻪ روز را روزه ﻧﮕﺮﻓﺖ ﺗﺎ آن ﮐﻪ روز ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ،در
اﯾﻦ ﺻﻮرت ذﺑﺢ ﻧﻤﻮدن ﯾﮏ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﯾﺎ ﺷﺮﯾﮏ ﺷﺪن در ﯾﮏ ھﻔﺘﻢ ﮔﺎو ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﺑﺮ او
ﻣﺘﻌﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و دﯾﮕﺮ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﺻﺪﻗﻪ دادن از وی ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ و روزه ﺟﺎی
ذﺑﺢ را ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد(.
ﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮد ،در
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮدی ﺑﺮای ﻋﻤﺮه ِاﺣﺮام ﺑﺴﺖ و ﺑﺎ ﺧﻮدش ﺣﯿ ِ
اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ وی ﭼﯿﺴﺖ؟
ّ
ج :ﺣﺎﺟﯽ ﻣﺘﻤﺘﻊ ﺑﺮ دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ:
 -۱ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮدش ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﻧﻤﯽآورد؛ ﻧﺤﻮه و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ّ
ﺣﺞ اﯾﻦ ﻓﺮد را ﭘﯿﺸﺘﺮ
ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ.
ّ ّ
 -۲ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮدش ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﻣﯽآورد؛ ﻧﺤﻮهی ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ اﯾﻦ ﻓﺮد ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
اﺳﺖ ﮐﻪ :از ﻣﯿﻘﺎت ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻋﻤﺮه ِاﺣﺮام ﺑﺒﻨﺪد؛ ﺳﭙﺲ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﮑﻪی
ّ
ﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽاش
ﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽاش ﺑﺎ وی اﺳﺖ؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﯿ ِ
ﻣﮑﺮﻣﻪ ﺑﺮود ﮐﻪ ﺣﯿ ِ
از ﻧﻮع ﮔﺎو ﺑﻮد ،آن را ﺑﺎ ﭼﺮم ﯾﺎ ﮐﻔﺸﯽ ،ﻗﻼده ﻧﻤﺎﯾﺪ.
و در ﻣﻮرد ﺷﺘﺮ ،اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎ ورﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺘﺮ را ﺑﺎﯾﺪ
» ِاﺷﻌﺎر« ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ و اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺘﺮ را ﻧﺒﺎﯾﺪ » ِاﺷﻌﺎر« ﮐﻨﻨﺪ .١
و » ِاﺷﻌﺎر ﺷﺘﺮ« :آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮھﺎن ﺷﺘﺮ را از ﻧﺎﺣﯿﻪی راﺳﺖ ،ﺑﺸﮑﺎﻓﻨﺪ.
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﻪ روز را روزه ﻧﮕﺮﻓﺖ ﺗﺎ آن ﮐﻪ روز ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت روزه ﺟﺎی
ّ
ذﺑﺢ ﺣﯿﻮان را ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد و دﯾﮕﺮ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ و ﺣﺎﺟﯽ ِﻗﺮان و ﺣﺎﺟﯽ ﻣﺘﻤﺘﻊ در
ﻣﻮرد وﺟﻮب ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
 در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﻮل ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  -ﯾﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ روزه  -در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﺰیﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  -ﯾﮏ ﺣﮑﻢ دارﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﮐﺘﺎب »اﻟﻈﮫﯿﺮﯾﺔ« اﺷﺎره ﺷﺪه
اﺳﺖ .ر.ک :اﻟﻔﺘﺎوی اﻟﮫﻨﺪﯾﺔ )(۲۳۹/۱
 -١ﻃﺤﺎوی ﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻮن اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /زﯾﺎده روی ﻣﺮدﻣﺎن را در ِاﺷﻌﺎر ﺷﺘﺮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ دﯾﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ای ﮐﻪ ﺑﺎ اﺷﻌﺎر آنھﺎ ﺑﯿﻢ آن ﻣﯽرﻓﺖ ﮐﻪ ﺷﺘﺮان ھﻼ ک ﮔﺮدﻧﺪ؛ از اﯾﻦ رو اﺷﻌﺎر را ﺑﺮای ﺷﺘﺮان،
ﻣﮑﺮوه و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ داﻧﺴﺖ .و اﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﺼﻮاب.

٢٢٤

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری

و ﭼﻮن ﻓﺮد ﺣﺎﺟﯽ ﺑﻪ ﻣﮑﻪی ﻣﮑ ّﺮﻣﻪ وارد ﺷﺪ ،ﺑﺮای ﻋﻤﺮه ﻃﻮاف و ﺳﻌﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و ﺑﺎ
اﯾﻦ ﻃﻮاف و ﺳﻌﯽ ،از ِاﺣﺮام ﺧﻮﯾﺶ ﺣﻼل ﻧﻤﯽﮔﺮدد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎ روز ﺗﺮوﯾﻪ )روز ھﺸﺘﻢ
ّ
ذواﻟﺤﺠﺔ( ُﻣﺤﺮم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ؛ و ھﺮ ﮔﺎه روز ﺗﺮوﯾﻪ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ،در آن ھﻨﮕﺎم ﺑﺮای ّ
ﺣﺞ،
ﺣﺞ را ھﻤﺎﻧﻨﺪ ّ
اﺣﺮام ﺑﺒﻨﺪد و اﻋﻤﺎل و ﻣﻨﺎﺳﮏ ّ
ﺣﺞ َﻣﻔﺮد ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ؛ و ﭘﺲ از َرﻣﯽ
ِ
ﺟﻤﺮهی ﻋﻘﺒﻪ ،ﺣﯿﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ذﺑﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ آن ﮔﺎه ﻣﻮی ﺳﺮش را ﺑﺘﺮاﺷﺪ ﯾﺎ
ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر از ھﺮ دو اﺣﺮام )اﺣﺮام ﻋﻤﺮه و ّ
ﺣﺞ( ﺣﻼل ﻣﯽﮔﺮدد.
ِ
ِ
ّ
ّ
س :اﮔﺮ ﺣﺎﺟﯽ ﻣﺘﻤﺘﻊ ،ﭘﯿﺶ از ﻓﺮا رﺳﯿﺪن روز ﺗﺮوﯾﻪ )روز ھﺸﺘﻢ ذواﻟﺤﺠﺔ( ﺑﺮای
ّ
ﺣﺞ ِاﺣﺮام ﺑﺴﺖ ،آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرش درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ّ
ج :آری؛ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری درﺳﺖ اﺳﺖ؛ و ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺪو »ﺣﺎﺟﯽ ﻣﺘﻤﺘﻊ«
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .١
ّ
ﻣﺎهﻫﺎی ﺣﺞ

س :ﭼﻪ ﻣﺎهھﺎﯾﯽ از زﻣﺮهی ﻣﺎهھﺎی ّ
ﺣﺞ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؟
ّ
ج :ﻣﺎهھﺎی ّ
ﺣﺞ ،ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازّ :
ذواﻟﺤﺠﺔ.
ﺷﻮال؛ ذواﻟﻘﻌﺪه؛ و ده روز ﻧﺨﺴﺖ
ّ
س :ﻣﻨﺎﺳﮏ ّ
ﻋﻠﺖ ،ﻣﺎهھﺎی ّ
ﺷﻮال و
ﺣﺞ در ﻃﻮل ﭘﻨﺞ روز اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﭼﻪ
ذواﻟﻘﻌﺪه ﻧﯿﺰ از زﻣﺮهی ﻣﺎهھﺎی ّ
ﺣﺞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ؟
ﺷﻮال و ذواﻟﻘﻌﺪه ،ﺑﺪﯾﻦ ﺟﮫﺖ از زﻣﺮهی ﻣﺎهھﺎی ّ
ج :ﻣﺎهھﺎی ّ
ﺣﺞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﮐﻪ
ّ
ﺑﺪانھﺎ اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮدی ﺑﺮای ﻋﻤﺮه
اﺣﺮام ﺑﺒﻨﺪد و ﭘﯿﺶ از ﻃﻠﻮع ھﻼل ﻣﺎه ّ
ﺷﻮال ،ﺑﯿﺸﺘﺮ دورھﺎی ﻃﻮاف را اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﺪ ،در
ِ
ِ
ِ
ّ
ّ
اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺪو »ﻣﺘﻤﺘﻊ« ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﯿﺶ از ھﻼل ﻣﺎه ﺷﻮال،
ﺑﺮای ّ
ﺣﺞ ِاﺣﺮام ﺑﺴﺖ ،اﯾﻦ ﮐﺎرش ﻣﮑﺮوه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮدی  -ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل - :در ﻣﺎه ّ
ﺷﻮال ﯾﺎ ﻣﺎه ذواﻟﻘﻌﺪه ﺑﺮای ﻋﻤﺮه
ِاﺣﺮام ﺑﺴﺖ و اﻋﻤﺎل ﻋﻤﺮه را ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم داد ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ و ﮐﺎﺷﺎﻧﻪی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ّ
ﺣﺞ ،دوﺑﺎره ﺑﻪ ّ
و در اﯾﺎم ّ
ﺣﺞ آﻣﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ »ﺗﻤﺘﻊ« وی ﭼﯿﺴﺖ؟

 -١اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﯿﺶ از روز ﺗﺮوﯾﻪ ﺑﺮای ﺣﺞ ِاﺣﺮام ﺑﺒﻨﺪد ،اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ .در ﮐﺘﺎب »اﻟﺘﺒﯿﯿﻦ«
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .و ﺑﻪ ھﺮ اﻧﺪازه ای ﮐﻪ در ِاﺣﺮام ﻋﺠﻠﻪ و ﺷﺘﺎب ورزد ،ﺑﮫﺘﺮ و ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﺘﺎب »اﻟﺠﻮھﺮة اﻟﻨﯿﺮة« آﻣﺪه اﺳﺖ .ر.ک :اﻟﻔﺘﺎوی اﻟﮫﻨﺪﯾﺔ )(۲۳۹/۱

ّ
ﮐﺘﺎب ﺣﺞ

٢٢٥

ّ
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ ﺣﯿﻮاﻧﯽ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﮑﻪ روان ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻗﯽ
ّ
ّ
ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ و َدم ﺗﻤﺘﻊ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ وی واﺟﺐ ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ زﯾﺮا »ﺗﻤﺘﻊ« ﻋﺒﺎرت از آن اﺳﺖ ﮐﻪ :در
ﯾﮏ ﺳﻔﺮّ ،
ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه را ﺑﺎ ھﻢ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻋﻤﺮه ﺑﻪ وﻃﻨﺶ
ﺣﺞ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت در ﯾﮏ ﺳﻔﺮّ ،
دوم ﺑﻪ ﺳﻮی ّ
ﺑﺎزﮔﺮدد و ﺑﺮای ﺑﺎر ّ
ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه را ﺑﺎ
ّ
ھﻢ ﺟﻤﻊ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ]ﭘﺲ َدم ﺗﻤﺘﻊ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ وی ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ[.
ّ
ﺑﺮای ﭼﻪ اﻓﺮادی ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ در ﻣﯿﺎن ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟

ّ ّ
س :آﯾﺎ ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﮑﻪی ﻣﮑ ّﺮﻣﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ » ّ
ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ« ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟
ﺣﺞ ِﻗﺮان« ﯾﺎ »
ج :ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﮑﻪی ﻣﮑ ّﺮﻣﻪ ،ﻣﺮدﻣﺎن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﺮم ،و ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﺤﺪودهی ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ّ
» ِﺣﻞ«  -ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﻣﯿﻘﺎتھﺎ و ِاﺣﺮاﻣﮕﺎهھﺎ ﺳﮑﻮﻧﺖ دارﻧﺪ  -ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ّ ّ
ﺗﻤﺘﻊ« ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ و آنھﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ » ّ
» ّ
ﺣﺞ ِاﻓﺮاد« ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ] .و ﭼﻨﺎن
ﺣﺞ ِﻗﺮان« ﯾﺎ »ﺣﺞ
ﺣﺞ اﻓﺮاد« آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ،ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮای ّ
ّ
ﺣﺞِ ،اﺣﺮام ﺑﺴﺘﻪ و ﺗﻨﮫﺎ
ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﮔﺬﺷﺖِ » ،
ﺣﺞ ،ﻃﻮاف و ﺳﻌﯽ ﻧﻤﻮده و از روز ھﺸﺘﻢ ذی ّ
ﺣﺞ را ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ّ
ﻧ ﯿﺖ ّ
اﻟﺤﺠﺔ،
ﺣﺞ را آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ّ
ﻣﻨﺎﺳﮏ ّ
ﺣﺞ ،ﻣﺨﺼﻮص ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﮑﻪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ّ ّ
اﺣﺮاﻣﮕﺎهھﺎ و ﻣﯿﻘﺎتھﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و آﻧﺎن » ّ
ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ« ﻧﺪارﻧﺪ[.
ﺣﺞ ِﻗﺮان« و »
ِ
ّ ١
ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺣﺞ  ،و ﺟﺰای آنﻫﺎ

س :ﺟﻨﺎﯾﺖ در ّ
ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ؟
ج :ﺟﻨﺎﯾﺖ در ّ
ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه ،ﺑﺮ دو ﻗﺴﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد:
 -۱ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﺮ ا ﺣﺮام؛ ﯾﻌﻨﯽ ارﺗﮑﺎب آن ﭼﻪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ِاﺣﺮام از آن ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۲ﺟﻨﺎﯾﺖ در اﻓﻌﺎل و ﻣﻨﺎﺳﮏ ّ
ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه؛ ھﻤﺎﻧﻨﺪ :ﺗﺮک واﺟﺐ؛ ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﮑﺮدن
ﺗﺮﺗﯿﺐ؛ و ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻓﺮض ﯾﺎ واﺟﺐ از وﻗﺖ آن.
س :ﻣﻮاردی ﮐﻪ از زﻣﺮهی ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺑﺮ ِاﺣﺮام ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟
ج :ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺑﺮ ِاﺣﺮام ،ھﺸﺖ ﻣﻮرد ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 -۱ﭘﻮﺷﯿﺪن ﺟﺎﻣﻪی دوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﺮدان.

 -١ﺟﻨﺎﯾﺎت :ﺟﻤﻊ »ﺟﻨﺎﯾﺖ«؛ و ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ارﺗﮑﺎب آن ﭼﻪ ﮐﻪ از آن در َﺣ َﺮم ﻧﮫﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه
اﺳﺖ .و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺺ در ﺣﺎل ِاﺣﺮام ﯾﮑﯽ از آنھﺎ را اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﺪ ،ﻓﺪﯾﻪ ﯾﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ روزه ﯾﺎ دادن
ﻃﻌﺎم ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان و ...ﺑﺮ او واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد] .ﻣﺘﺮﺟﻢ[
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 -۲ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪن ﺳﺮ ﺑﺮای ﻣﺮدان.
 -۳ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪن ﺻﻮرت ﺑﺮای ﻣﺮدان و زﻧﺎن.
ُ
 -۴ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﻣﻮاد ﺧﻮﺷﺒﻮ ﮐﻨﻨﺪه در اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ،ﺟﺎﻣﻪی ِاﺣﺮام و ﺗﺸﮏ و
ﺗﺨﺘﺨﻮاب] .ﭘﺲ اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ُﻣﺤﺮم ،ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻣﻠﯽ از اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﺧﻮﯾﺶ ھﻤﭽﻮن:
ران ،ﺳﺎق ،ﺑﺎزو ،ﺻﻮرت و ﺳﺮ را ﺑﺪون ﻋﺬری ،ﺧﻮﺷﺒﻮﯾﯽ زد  -ﺑﺎ ھﺮ ﻧﻮﻋﯽ از
اﻧﻮاع ﺧﻮﺷﺒﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ  -ﺑﺮ او ذﺑﺢ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ّ
اﮔﺮ ﺟﺎﻣﻪ ای را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﺒﻮﯾﯽ ﻣﻌﻄﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ روز ﮐﺎﻣﻞ
ﭘﻮﺷﯿﺪ ،ﺑﺎز ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ َدﻣﯽ را ﺑﭙﺮدازد[.
 -۵ﺗﺮا ﺷﯿﺪن ﯾﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻤﻮدن ﻣﻮی؛ و ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﯾﺎ ﮐﻮﺗﺎه
ﻧﻤﻮدن ﻣﻮی از ﮐﺠﺎی ﺑﺪن ﺑﺎﺷﺪ] .اﻣﺎ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﺮش را ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ﻋﺬری
ﺗﺮاﺷﯿﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﺸﺮات ﻣﻮذی ﺑﺮ ﺳﺮش ﭘﯿﺪا ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﭘﺲ او ﺻﺎﺣﺐ
اﺧﺘﯿﺎر اﺳﺖ؛ اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی را ذﺑﺢ ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺳﻪ روز را روزه ﺑﮕﯿﺮد ،ﯾﺎ
ﺷﺶ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ و ﻓﻘﯿﺮ را ﺧﻮراک ﺑﺪھﺪ؛ و ﺑﺮای ھﺮ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ و ﻓﻘﯿﺮ ،ﻧﺼﻒ ﺻﺎع
 ﯾﮏ ﺻﺎع ﻣﻌﺎدل ﺳﻪ ﮐﯿﻠﻮ و ﺷﺼﺖ ﮔﺮم  -از ﮔﻨﺪم ﯾﺎ ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﺪھﺪ[. -۶ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻤﻮدن ﻧﺎﺧﻦھﺎ ]ی ﯾﮏ دﺳﺖ ﯾﺎ ﯾﮏ ﭘﺎ[.
 -۷ﺷﮑﺎر ﮐﺮدن ﻧﺨﺠﯿﺮھﺎی ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ وﺣﺸﯽ؛ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺷﺎره ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺳﻮی
ﻮاﻧﺎت ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ وﺣﺸﯽ ،ﯾﺎ راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮدن ﺷﮑﺎرﭼﯽ ﺑﺮ ﻣﮑﺎن ﺻﯿﺪ.
ﺣﯿ ِ
 -۸ﻋﻤﻞ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻋﻤﻞ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺑﻮﺳﯿﺪن و ﺑﺎ ﺷﮫﻮت در ﺑﻐﻞ
ﮔﺮﻓﺘﻦ.
ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎسﻫﺎی دوﺧﺘﻪ ﺷﺪه

س :ﺟﻨﺎﯾﺖ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎسھﺎی دوﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺟﺰای آن را ﺑﺎ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟
ج :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺺ ُﻣﺤﺮم ،ﻟﺒﺎﺳﯽ دوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﭙﻮﺷﺪ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ آن ﻟﺒﺎس ،از
ﺟﻤﻠﻪی ﭘﻮﺷﺎک ﻣﻌﻤﻮل و ﻣﺘﺪاوﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺪن ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﯽ از
اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ،ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺟﺰاء ﺑﺮ ﺷﺨﺺ ُﻣﺤﺮم واﺟﺐ
ﻣﯽﮔﺮدد؛ و ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس دوﺧﺘﻪ ﺷﺪه از روی ﻋﻤﺪ ،ﯾﺎ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ،ﯾﺎ
ﺧﻄﺎ ،ﯾﺎ اﺟﺒﺎر ،ﯾﺎ رﺿﺎﯾﺖ ،ﯾﺎ ﺑﺎ ﻋﺬر و ﯾﺎ ﺑﺪون ﻋﺬر ﺑﺎﺷﺪ.
س :در ﻣﻮرد ﺟﺰﺋﯿﺎت »ﺟﺰای ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس دوﺧﺘﻪ ﺷﺪه« ،ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﯿﺪ؟

ّ
ﮐﺘﺎب ﺣﺞ
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ج :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ روز ﯾﺎ ﯾﮏ ﺷﺐ ﯾﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ،ﻟﺒﺎس دوﺧﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﭙﻮﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ او ذﺑﺢ ﯾﮏ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ )ﯾﺎ ﯾﮏ ھﻔﺘﻢ از ﮔﺎو و ﺷﺘﺮ( در َﺣ َﺮم
واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد .١
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﺷﺐ ﯾﺎ ﯾﮏ روز ،ﻟﺒﺎس دوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﭙﻮﺷﺪ ،در
اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﻪ ﺟﺰاﯾﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ج :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻟﺒﺎس دوﺧﺘﻪ ﺷﺪه را ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﭙﻮﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ او
ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺻﺪﻗﻪ ای ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺻﺪﻗﻪی ﻓﻄﺮ از ﮔﻨﺪم ﯾﺎ ﻏﯿﺮ آن ﺑﺪھﺪ؛ و اﮔﺮ ﻟﺒﺎس
دوﺧﺘﻪ ﺷﺪه را ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺑﺮ او ﯾﮏ ﻣﺸﺖ ﮔﻨﺪم،
ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد.
ُ
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺤﺮم ،ﻟﺒﺎس دوﺧﺘﻪ ﺷﺪه را ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﭙﻮﺷﺪ ،آﯾﺎ
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ ﺗﮑﺮار روزھﺎ و ﺷﺐھﺎ ،ﺟﺰاء ﻧﯿﺰ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﯾﮏ َدم ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ روزھﺎ و ﺷﺐھﺎ ،ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ وﻟﯽ اﮔﺮ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻟﺒﺎس دوﺧﺘﻪ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ روز ﯾﺎ دو روز ﭘﻮﺷﯿﺪ و ﺑﺮای آنَ ،دﻣﯽ را
ً
ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮد و ﺑﻌﺪا دوﺑﺎره ﻟﺒﺎس دوﺧﺘﻪ ﺷﺪه را ﭘﻮﺷﯿﺪ ،ﯾﺎ ﭘﺲ از ذﺑﺢ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،ﺑﺎز ھﻢ
ﻟﺒﺎس دوﺧﺘﻪ ﺷﺪه را از ﺗﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺎورد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرتَ ،دﻣﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ وی
واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد.
ّ
ﻣﺘﻨﻮ ع ﻟﺒﺎسھﺎی دوﺧﺘﻨﯽ را
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺺ ُﻣﺤﺮم ،اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و
ھﻤﺎﻧﻨﺪ :ﭘﯿﺮاھﻦ و ﺷﻠﻮار ،ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ روز ﯾﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﯾﮏ روز ﭘﻮﺷﯿﺪ ،آﯾﺎ در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺟﺰای آنھﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻌﺪد و ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺟﺰاء ﻣﺘﻌﺪد و ﺗﮑﺮار ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﯿﺪن ﺗﻤﺎﻣﯽ آنھﺎ،
ﯾﮏ َدم ﺑﺮ ﺷﺨﺺ ﺟﺎﻧﯽ واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺎ ﭘﯿﺮاھﻨﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ،ﯾﺎ از ﭘﯿﺮاھﻦ ﯾﺎ ﺷﻠﻮار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ازار
ّ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﭼﻪ ﺟﺰاﯾﯽ ﺑﺪو ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
 -١در ھﺮ ﮐﺠﺎ از ﺟﻨﺎﯾﺎت ِاﺣﺮام ﮐﻪ واژهی » َدم« اﻃﻼق ﻣﯽﮔﺮدد ،ﻣﺮاد از آن ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﯾﮏ ﺳﺎل را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .و در اﯾﻦ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺷﺮط اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻋﯿﻮب و ﻧﻮاﻗﺺ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ و در
َﺣ َﺮم ذﺑﺢ ﮔﺮدد.
و در ھﺮ ﮐﺠﺎ از ﺟﻨﺎﯾﺎت ِاﺣﺮام ﮐﻪ واژهی »ﺻﺪﻗﻪ« اﻃﻼق ﻣﯽﮔﺮدد ،ﻣﺮاد از آن :ﻧﺼﻒ ﺻﺎع از ﮔﻨﺪم ،ﯾﺎ
ﯾﮏ ﺻﺎع از ﺟﻮ ،ﺧﺮﻣﺎ ،ﮐﺸﻤﺶ و ﯾﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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ّ
ج :در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﻮارد ،ﺟﺰاﯾﯽ ﺑﺪو ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد؛ زﯾﺮا ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس در ﺻﻮرﺗﯽ
ﻣﻤﻨﻮع و ﻗﺪﻏﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻋﺮف و ﻋﺎدت ،ﻣﻌﻤﻮل و
ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ.
س :اﮔﺮ ازار و رداﯾﯽ را ﭘﻮﺷﯿﺪ ﮐﻪ وﺳﻂ ﯾﺎ ﮔﻮﺷﻪھﺎی آن دوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،آﯾﺎ در اﯾﻦ
ّ
ﺻﻮرت ﺑﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪن آنھﺎ ،ﺟﺰاﯾﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
ّ
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺟﺰاﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪن آنھﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد؛ زﯾﺮا »ازار« و »رداء«
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﺪن ﯾﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ،ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛و ﺑﻪ
ّ
ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﮫﺘﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ازار و رداء ﺑﺎ ﭼﯿﺰی دوﺧﺘﻪ ﻧﺸﻮد.
ّ
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﺎﻣﻪی دوﺧﺘﻪ ﺷﺪهای را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﺒﻮﯾﯽ ﻣﻌﻄﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ
ّ
ﻣﺪت ﯾﮏ روز ﯾﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﯾﮏ روز ﭘﻮﺷﯿﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﻪ ﺟﺰاﺋﯽ ﺑﺪو ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،دو َدم ﺑﺮ او واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد :ﯾﮏ َدم ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس
دوﺧﺘﻪ ﺷﺪه؛ و َدم ّ
دوم ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﮐﺮدن آن.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﻮزه ،ﯾﺎ ﺟﻮراب و ﯾﺎ ﮐﻔﺶ ﺑﭙﻮﺷﺪ ،آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرتھﺎ ﺑﺮ او
َدﻣﯽ واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﻮزه ،ﺟﻮراب ﯾﺎ ﮐﻔﺶ را ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﯾﮏ روز ﯾﺎ ﯾﮏ ﺷﺐ ﯾﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازهی
ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺪو َدم و ذﺑﺢ ﯾﮏ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد؛ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ
ﺷﺮط آن ﮐﻪ ﻣﻮزهھﺎ ،ﺟﻮرابھﺎ ﯾﺎ ﮐﻔﺶھﺎ ،اﺳﺘﺨﻮان ﮐﻌﺐ ﭘﺎ را ﮐﻪ در وﺳﻂ ﭘﺎھﺎ ﻗﺮار
دارﻧﺪ را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ .١
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻮزه ،ﺟﻮراب ،ﯾﺎ ﮐﻔﺶ را ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ روز ﯾﺎ ﯾﮏ ﺷﺐ
ﭘﻮﺷﯿﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺪو ﺻﺪﻗﻪ ﻻزم ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪن ﺳﺮ و ﺻﻮرت

ّ
س :ﭼﻪ ﺟﺰاﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪن ﺳﺮ و ﺻﻮرت ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
ج :ھﺮ ﮔﺎه ﻣﺮد ُﻣﺤﺮم ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮ ﯾﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﻮرت ،ﯾﺎ ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم ﯾﮑﯽ از آنھﺎ را
ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ؛ ﯾﺎ زن ُﻣﺤﺮم ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﻮرت ،ﯾﺎ ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم آن را ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ روز ،ﯾﺎ ﯾﮏ ﺷﺐ ،ﯾﺎ
 -١ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »دراﻟﻤﺨﺘﺎر« ﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺺ ُﻣﺤﺮم ،ﻧﻌﻠﯿﻦ ﻧﺪاﺷﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻔﺶھﺎی
ﺧﻮﯾﺶ را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از اﺳﺘﺨﻮان ﮐﻌﺐ ﭘﺎ ،در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺪھﺎی ﻧﻌﻠﯿﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ .و
ﻋﻼﻣﻪ ﺷﺎﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای آنھﺎ را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺨﻮان ﭘﺎھﺎ و ﺳﺎق ﭘﺎھﺎ ﺑﺮھﻨﻪ ﮔﺮدد ،ﻧﻪ اﯾﻦ
ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻮﺿﻊ اﺳﺘﺨﻮان ﮐﻌﺐ ﭘﺎ را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ) .ﺣﺎﺷﯿﻪی اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﯾﻦ (۱۶۳/۲

ّ
ﮐﺘﺎب ﺣﺞ
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ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت َدم واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؛ و ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪن ﺳﺮ و ﺻﻮرت ،از روی ﺟﮫﺎﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ آ ﮔﺎھﯽ؛ از روی رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ
اﺟﺒﺎر؛ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺧﻄﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ اﺷﺘﺒﺎه؛ از روی ﻧﺴﯿﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻗﺼﺪ؛ در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮاب ﺑﺎﺷﺪ
ﯾﺎ ﺑﯿﺪاری؛ از روی ﻋﺬر ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﺪون ﻋﺬر.
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﺮ و ﺻﻮرت ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﻣﺪت ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ روز و ﯾﮏ ﺷﺐ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ،ﯾﺎ
ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم از ﺳﺮ و ﺻﻮرت را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺪو ﭘﺮداﺧﺖ ﺻﺪﻗﻪ
ّ
)ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺻﺪﻗﻪی ﻓﻄﺮ( ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
س :اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ُﻣﺤﺮم ،ﮔﻮشھﺎ ،ﯾﺎ ﭘﺸﺖ ﮔﺮدن ،ﯾﺎ زﯾﺮ ﭼﺎﻧﻪی ﺧﻮﯾﺶ را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ،در
اﯾﻦ ﺻﻮرتھﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ وی واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺻﻮرتھﺎ ،ﭼﯿﺰی ﺑﺮ وی واﺟﺐ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺺ ُﻣﺤﺮم ﺳﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ ﻃﺸﺖ ،ﯾﺎ ﺳﻨﮓ ،ﯾﺎ ﺳﺒﺪ و ﯾﺎ ﭼﻮب
ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ وی واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرتھﺎ ،ﭼﯿﺰی ﺑﺮ وی واﺟﺐ ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ زﯾﺮا ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪن ﺳﺮ در ﺻﻮرﺗﯽ
ﻣﻤﻨﻮع و ﻗﺪﻏﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮ ﺑﺎ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﻮد ﮐﻪ از روی ﻋﺮف و ﻋﺎدت ،ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪی آنھﺎ ﺳﺮ را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﭼﺎدر ،ﮐﻼه ،دﺳﺘﺎر و دﺳﺘﻤﺎل.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺺ ُﻣﺤﺮم ﺳﺮ ﺧﻮﯾﺶ را در زﯾﺮ ﭘﺮدهھﺎی ﮐﻌﺒﻪ داﺧﻞ ﮔﺮداﻧﺪ ،آﯾﺎ
ﺑﺮ وی ﭼﯿﺰی واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﯿﺰی ﺑﺮ او ﻻزم ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﭘﺮدهھﺎی ﮐﻌﺒﻪ ،ﺳﺮ ﯾﺎ
ﺻﻮرت وی را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠﯽ ،ﻣﮑﺮوه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﺧﻮﺷﺒﻮﯾﯽ در ﺑﺪن ﯾﺎ ﻟﺒﺎس

س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺮد ﯾﺎ زن ُﻣﺤﺮم ،در اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻮاد ﺧﻮﺷﺒﻮ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﮐﺎر
ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ آنھﺎ واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ُﻣﺤﺮم ،ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻣﻠﯽ از اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﺧﻮﯾﺶ ،ھﻤﭽﻮن :ﺳﺮ ،ران ،ﺳﺎق،
دﺳﺖ ،و ﺑﺎزو را ﺧﻮﺷﺒﻮﯾﯽ زد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت َدم )ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،ﯾﺎ ﯾﮏ ھﻔﺘﻢ ﮔﺎو ﯾﺎ ﺷﺘﺮ( ﺑﺮ
او واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮد ،در آن ﺻﻮرت ،ﺻﺪﻗﻪ ﺑﺮ
وی واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﻮﯾﯽ ،اﻧﺪک ﺑﺎﺷﺪ؛ وﻟﯽ اﮔﺮ
ﺧﻮﺷﺒﻮﯾﯽ زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت َدم واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد ﮔﺮ ﭼﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﻋﻀﻮ را
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری

ﻋﺮف ﻣﺮدم ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .و اﮔﺮ
ﺧﻮﺷﺒﻮ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ؛ و ﮐﻤﯽ و زﯾﺎدی ﺧﻮﺷﺒﻮﯾﯽ را ِ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺺ ُﻣﺤﺮم در ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﺧﻮﯾﺶ ،ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﻤﯽ از ﻣﻮاد
ﺧﻮﺷﺒﻮﮐﻨﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ وی ﺻﺪﻗﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛  -اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺣﮑﺎم و
ﺑﺪن ﺷﺨﺺ ُﻣﺤﺮم ﺑﻮد  -؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ُﻣﺤﺮم ،اﻋﻀﺎی
ﻣﺴﺎﺋﻞ درﺑﺎرهی اﻋﻀﺎی ِ
ﺑﺰرگ ِ
ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺪن ﺧﻮﯾﺶ ،ھﻤﭽﻮن :ﺑﯿﻨﯽ ،ﮔﻮش ،ﭼﺸﻢ و اﻧﮕﺸﺖ را ﺧﻮﺷﺒﻮﯾﯽ زد ،در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ آن در وﺟﻮب َدم ﯾﺎ ﺻﺪﻗﻪ ،ﺑﻪ ﺳﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدن ﺧﻮﺷﺒﻮﯾﯽ اﻧﺪک در
اﻋﻀﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺪن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺺ ُﻣﺤﺮم ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺪن ﺧﻮﯾﺶ را ﺧﻮﺷﺒﻮ ﮐﺮد ،آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﺑﺎ ّ
ﺗﻨﻮ ع و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ،ﺟﺰاء ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻌﺪد و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﯽﺷﻮد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻮاد ﺧﻮﺷﺒﻮ ﮐﻨﻨﺪه را در ﯾﮏ وﻗﺖ و در ﯾﮑﺠﺎ در
اﻋﻀﺎی ﺑﺪﻧﺶ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺑﻮد ،ﺟﺰاء ﻣﺘﻌﺪد و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ﻣﻮاد ﺧﻮﺷﺒﻮ
ﮐﻨﻨﺪه را در وﻗﺖھﺎ و ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ
ﺗﮑﺮار و ّ
ﺗﻌﺪد وﻗﺖھﺎ ،ﺟﺰاء ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻌﺪد و ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زن ُﻣﺤﺮم ﺑﻪ دﺳﺘﺶ ﺣﻨﺎء زد ،ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ وی واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﯿﺰ ﺑﺮ وی َدم واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺗﺬﮐﺮ:
در وﺟﻮب ﺟﺰای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدن از ﺧﻮﺷﺒﻮﯾﯽ ،اﺳﺘﻤﺮار زﻣﺎن )ﺗﺎ ﯾﮏ روز ﯾﺎ ﯾﮏ ﺷﺐ(
ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ُﻣﺤﺮم اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﺧﻮﯾﺶ را ﺧﻮﺷﺒﻮﯾﯽ زد و در
ھﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ آن را ﺷﺴﺖ ،ﺑﺎز ھﻢ َدم ﯾﺎ ﺻﺪﻗﻪ ﺑﺮ وی واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد  -ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ
ﻟﺒﺎس دوﺧﺘﻪ ﺷﺪه
ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﻧﻤﻮدﯾﻢ  -؛ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺴﺌﻠﻪی ﭘﻮﺷﯿﺪن ِ
ﮐﻪ در آن ﺑﺮای وﺟﻮب َدم» ،اﺳﺘﻤﺮار ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس دوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﯾﮏ روز ﯾﺎ ﯾﮏ
ﺷﺐ« ،ﺷﺮط ﺑﻮد.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺺ ُﻣﺤﺮم ،ﺑﻪ ﻟﺒﺎس ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮﺷﺒﻮﯾﯽ زد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﻪ
ﭼﯿﺰی ﺑﺮ وی واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺺ ُﻣﺤﺮم ،ﻟﺒﺎﺳﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻦ دارد ﺧﻮﺷﺒﻮ ﮐﺮد ،ﯾﺎ ﻟﺒﺎس ﺧﻮﯾﺶ
را ﺧﻮﺷﺒﻮ ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ آن را ﺑﻪ ﺗﻦ ﻧﻤﻮد ،و ﻣﺤﻞ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﺷﺪه ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ وﺟﺐ در
ﯾﮏ وﺟﺐ اﺳﺖ ،و ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﯾﮏ روز ﮐﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺷﺐ ﮐﺎﻣﻞ آن را ﭘﻮﺷﯿﺪ ،در اﯾﻦ
ﺻﻮرتَ ،دم ﺑﺮ او واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد.

ّ
ﮐﺘﺎب ﺣﺞ

٢٣١

و اﮔﺮ ﻣﺤﻞ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﺷﺪه از ﻟﺒﺎس ،ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﯾﮏ وﺟﺐ در ﯾﮏ وﺟﺐ ﺑﻮد ،و ﺑﻪ ﻣﺪت
ﯾﮏ روز ﯾﺎ ﯾﮏ ﺷﺐ آن را ﭘﻮﺷﯿﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺻﺪﻗﻪ ﺑﺮ وی ﻻزم ﻣﯽﺷﻮد .و اﮔﺮ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﻤﺘﺮ از اﯾﻦ ﺑﻮد ،ﯾﮏ ﻣﺸﺖ ﮔﻨﺪم ﺑﺮ وی واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﺴﺎﺋﻞ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﺧﻮﺷﺒﻮﯾﯽ اﻧﺪک ﺑﺎﺷﺪ؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﻮﺷﺒﻮﯾﯽ
زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت َدم واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﮔﺮ ﭼﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ وﺟﺐ از ﻟﺒﺎس را
ﺧﻮﺷﺒﻮ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ .١
ّ
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺺ ُﻣﺤﺮم در اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﺧﻮﯾﺶ ،روﻏﻨﯽ ﻣﻌﻄﺮ و ﺧﻮﺷﺒﻮ را ﺑﻪ
ﮐﺎر ﺑﺮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ وی واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ّ
ﺧﻮد »ﺧﻮﺷﺒﻮﯾﯽ« اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ رو ھﺮ ﮔﺎه
ج :ﺣﮑﻢ روﻏﻦ ﻣﻌﻄﺮ و ﺧﻮﺷﺒﻮ ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ ِ
ّ
ﺷﺨﺺ ُﻣﺤﺮم  -ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل - :ﺳﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ روﻏﻨﯽ ﻣﻌﻄﺮ و ﺧﻮﺷﺒﻮ ،ﭼﺮب ﻧﻤﺎﯾﺪ،
ﺑﺮ او َدم واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻤﻮدن ﻧﺎﺧﻦﻫﺎ

س :ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻤﻮدن ﻧﺎﺧﻦھﺎ ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ُﻣﺤﺮم ،ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ج :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺺ ُﻣﺤﺮم ،ﻧﺎﺧﻦھﺎی ھﺮ دو دﺳﺖ ﯾﺎ ھﺮ دو ﭘﺎ ،ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻦھﺎی ﯾﮏ
دﺳﺖ ﯾﺎ ﯾﮏ ﭘﺎی ﺧﻮﯾﺶ را در ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺲ و ﯾﮏ وﻗﺖ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻤﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ وی
َدم واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ﻧﺎﺧﻦھﺎی ھﺮ ﯾﮏ از دو دﺳﺖ و دو ﭘﺎی ﺧﻮﯾﺶ را در
ﻣﺘﻨﻮ ع و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻤﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ّ
ﻣﺠﺎﻟﺲ و وﻗﺖھﺎی ّ
ﺗﻌﺪد و
ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻣﺠﺎﻟﺲ و وﻗﺖھﺎ ،ﺟﺰاء ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻌﺪد و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ُﻣﺤﺮم ،ﮐﻤﺘﺮ از ﭘﻨﺞ ﻧﺎﺧﻦ را ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ
ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﭘﻨﺞ ﻧﺎﺧﻦ ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﺧﻮﯾﺶ را ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺻﺪﻗﻪ ﺑﺮ وی
ِ
واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد .٢
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺺ ُﻣﺤﺮم ،ﭘﻨﺞ ﻧﺎﺧﻦ ﺧﻮﯾﺶ را از ﭼﻨﺪ ﻋﻀﻮ ،ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻤﻮد؛ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل :دو ﻧﺎﺧﻦ از ﯾﮏ دﺳﺘﺶ و دو ﻧﺎﺧﻦ از دﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﺧﻮﯾﺶ و ﯾﮏ ﻧﺎﺧﻦ از
ﭘﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻤﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟
 -١ر.ک :رداﻟﻤﺤﺘﺎر )(۲۰۱/۲
 -٢ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »ھﺪاﯾﻪ« ﮔﻮﯾﺪ :در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻤﻮدن ھﺮ ﻧﺎﺧﻦ ،ﯾﮏ ﺻﺪﻗﻪ واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد.

٢٣٢

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری

ج :از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﯿﺰ ﺑﺮ وی ﺻﺪﻗﻪ
واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد .١
ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﻣﻮی

ّ
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺺ ُﻣﺤﺮم ،ﻣﻮھﺎی ﺑﺪن ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺘﺮاﺷﺪ ،ﭼﻪ ﺟﺰاﯾﯽ ﺑﺪو ﺗﻌﻠﻖ
ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
ج :ھﺮ ﮔﺎه ﺷﺨﺺ ُﻣﺤﺮم ،ﺳﺮ ،ﯾﺎ رﯾﺶ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم ﯾﮑﯽ از آن دو را ﺑﺘﺮاﺷﺪ ،ﺑﺮ وی
َدم ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد؛ و در ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم ،ﺻﺪﻗﻪ واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد.
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻮی زﯾﺮ ﺑﻐﻞ ﯾﺎ ﻣﻮی زﯾﺮ ﻧﺎف ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﺮاﺷﯿﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ وی
َدم ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد.
و ﺣﮑﻢ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻤﻮدن ﻣﻮھﺎی ﺑﺪن در وﺟﻮب َدم ﯾﺎ ﺻﺪﻗﻪ ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺣﮑﻢ ﺗﺮاﺷﯿﺪن
ﻣﻮھﺎی ﺑﺪن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺺ ُﻣﺤﺮم ،ﻣﻮھﺎی ﺑﺪن ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ ﭼﯿﺰی از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد؛ ﯾﺎ آنھﺎ را
ﺑﺮ ﮐﻨﺪ و ﭼﯿﺪ؛ و ﯾﺎ ﺑﺎ دﻧﺪان آنھﺎ را ﺑﺮ ﮐﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎز ھﻢ ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﻣﻮارد در
وﺟﻮب َدم ﯾﺎ ﺻﺪﻗﻪ ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺣﮑﻢ ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﻣﻮھﺎی ﺑﺪن اﺳﺖ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺺ ُﻣﺤﺮم ،ﻣﻮی ﻣﺤﻞ ﺣﺠﺎﻣﺖ در ﺑﺨﺶ ﮔﺮدﻧﺶ را ﺗﺮاﺷﯿﺪ ،ﭼﻪ
ّ
ﺟﺰاﯾﯽ ﺑﺪو ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
ج :در ﻧﺰد اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  : /اﮔﺮ ﻣﻮی ﻣﺤﻞ ﺣﺠﺎﻣﺖ در ﻧﺎﺣﯿﻪی ﮔﺮدن ﺧﻮﯾﺶ را
ﺗﺮاﺷﯿﺪ ،ﺑﺮ وی َدم واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد ،و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮ او ﺻﺪﻗﻪ ﻻزم ﻣﯽﺷﻮد.
س :زﻧﺎن درﺑﺎرهی ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﻣﻮی ،ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارﻧﺪ؟
ج :ﺣﮑﻢ زﻧﺎن در ﻣﻮرد ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﻣﻮی ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺣﮑﻢ ﻣﺮدان اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ رو اﮔﺮ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زﻧﯽ ،ﻣﻮی زﯾﺮ ﺑﻐﻞ ﯾﺎ ﻣﻮی زﯾﺮ ﻧﺎف ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﺮاﺷﯿﺪ؛ﯾﺎ ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم ﻣﻮی ﺳﺮ
ﺧﻮﯾﺶ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن را ﭘﯿﺶ از ﺣﻼل ﺷﺪن ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺳﺮ ﯾﮏ اﻧﮕﺸﺖ ،ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻤﻮد،

 -١ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »ھﺪاﯾﺔ« ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﻨﺞ ﻧﺎﺧﻦ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﭼﯿﺪ
ﮐﻪ ﺻﺪﻗﻪاش ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ دم ﻣﯽرﺳﯿﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻘﺪاری از ﻗﯿﻤﺖ دم را ﻃﺒﻖ دﻟﺨﻮاه ﮐﺎﺳﺘﻪ و
ﺳﭙﺲ ﻣﺎﺑﻘﯽ را ﺑﭙﺮدازد.

ّ
ﮐﺘﺎب ﺣﺞ

٢٣٣

در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ وی َدم واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؛ و در ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم ،ﺻﺪﻗﻪ ﺑﺮ وی ﻻزم
ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻓﺎﯾﺪه:

در ﻣﻮرد وﺟﻮب ﺟﺰاء در ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﻣﻮی ،ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد وی ﻣﻮی ﺧﻮﯾﺶ را
ﺑﺘﺮاﺷﺪ ،ﯾﺎ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن او ﯾﺎ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ دﺳﺘﻮر او ،ﻣﻮﯾﺶ را ﺑﺘﺮاﺷﺪ؛ و ﻧﯿﺰ ﻓﺮﻗﯽ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﻣﻮی ،از روی رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ اﺟﺒﺎر؛ از روی ﺟﮫﺎﻟﺖ و ﻧﺎآ ﮔﺎھﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ از روی ﺧﻄﺎ و اﺷﺘﺒﺎه؛ از ﻗﺼﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ.
ﺣﮑﻢ اﻓﺮاد ﻣﻌﺬور در ارﺗﮑﺎب ﻣﻤﻨﻮﻋﺎت و ﻣﺤﻈﻮرات ِاﺣﺮام

س :اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ُﻣﺤﺮم ،ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ﻋﺬری ،ﻟﺒﺎس دوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﭘﻮﺷﯿﺪ ،ﯾﺎ از ﻣﻮاد ﺧﻮﺷﺒﻮ
ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ،ﯾﺎ ﺳﺮ و ﺻﻮرت ﺧﻮﯾﺶ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ،ﯾﺎ ﻣﻮﯾﺶ را ﺗﺮاﺷﯿﺪ ،و ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻦھﺎی
ﺧﻮﯾﺶ را ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻤﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ وی ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺺ ُﻣﺤﺮم ،ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ﻋﺬری ،ﻣﺮﺗﮑﺐ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﺎت و
ﻣﺤﻈﻮرات ِاﺣﺮام ﮔﺮدﯾﺪ؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل :ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺪو رﺳﯿﺪه؛ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ﺷﺪت
ﮔﺮﻣﯽ و ﺳﺮدی؛ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺮدرد و ﯾﺎ زﯾﺎد ﺑﻮدن ﺷﭙﺶ در ﺳﺮ ،ﻣﺮﺗﮑﺐ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ
اﻣﻮر ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﻣﻮارد وی ﺻﺎﺣﺐ اﺧﺘﯿﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ در ھﺮ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ َدم
واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؛ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی را در َﺣ َﺮم ذﺑﺢ ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺳﻪ ﺻﺎع ﮔﻨﺪم ،ﯾﺎ ﺷﺶ
ﺻﺎع ﺟﻮ ،ﯾﺎ ﮐﺸﻤﺶ و ﯾﺎ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﺶ ﻓﺮد ﻓﻘﯿﺮ و ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ ﺑﺪھﺪ؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺮای
ھﺮ ﻧﻔﺮ ﻣﺴﮑﯿﻦ :ﻧﺼﻒ ﺻﺎع ﮔﻨﺪم ﯾﺎ ﯾﮏ ﺻﺎع از ﻏﯿﺮ ﮔﻨﺪم ﺑﺪھﺪ؛ و اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺳﻪ روز ،روزه ﺑﮕﯿﺮد.
و در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﻓﺮد ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و ﻏﻨﯽ و ﻓﻘﯿﺮ و ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ ،ﺑﺮاﺑﺮ و ﯾﮑﺴﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺺ ُﻣﺤﺮم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺬری ،ﻣﺮﺗﮑﺐ اﻣﻮری ﺷﺪ ﮐﻪ در آنھﺎ ﺻﺪﻗﻪ
واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت وی اﺧﺘﯿﺎر دارد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ،ﻧﺼﻒ ﺻﺎع ﮔﻨﺪم ﺻﺪﻗﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﮔﺮ ھﻢ ﺧﻮاﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ روز را روزه ﺑﮕﯿﺮد.
ّ
ﻋﻤﻞ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﻣﻘﺪﻣﺎت آن

س] :ﺟﺰﺋﯿﺎت[ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻋﻤﻞ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ّ
ﻣﻘﺪﻣﺎت آن را در ﺣﺎل ِاﺣﺮام ،ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ؟
ج :ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻋﻤﻞ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﻣﻘﺪﻣﺎت آن در ﺣﺎل ِاﺣﺮام ،ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
 -۱ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﺮای ّ
ﺣﺞ ﯾﺎ ﻋﻤﺮه ِاﺣﺮام ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زن ﯾﺎ ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪی
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ﺑﯽرﯾﺸﯽ را ﺑﻮﺳﯿﺪ ﯾﺎ آنھﺎ را ﺑﺎ ﺷﮫﻮت ﻟﻤﺲ ﻧﻤﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ وی َدم
واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﺧﻮاه ﺑﺎ ﺑﻮﺳﻪ و ﻟﻤﺲ ﻧﻤﻮدن ،اﻧﺰال ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ﯾﺎ اﻧﺰال
ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد.
 -۲ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﺮای ّ
ﺣﺞِ ،اﺣﺮام ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ؛ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﯿﺶ از وﻗﻮف ﺑﻪ ﻋﺮﻓﻪ ،در
ﯾﮑﯽ از دو راه زن ]ﭘﺲ و ﭘﯿﺶ آن[ ﺟﻤﺎع ﮐﺮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ّ
ﺣﺞ وی ﻓﺎﺳﺪ و
ﺑﺮ وی ذﺑﺢ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی َ)دم( واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؛ و ﺑﺮ او ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ اﻋﻤﺎل و
ﺣﺞ را ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﺎﺟﯿﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،و ﻗﻀﺎی اﯾﻦ ّ
ﻣﻨﺎﺳﮏ ّ
ﺣﺞ را در
ﺳﺎلھﺎی آﺗﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی آورد.
 -۳اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺲ از وﻗﻮف ﺑﻪ ﻋﺮﻓﻪ ،و ﭘﯿﺶ از ﻃﻮاف زﯾﺎرت و ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ
ﻣﻮی ﺳﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺘﺮاﺷﺪ ،ﺑﺎ زﻧﺶ ﺟﻤﺎع و ھﻤﺒﺴﺘﺮی ﻧﻤﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ّ
ﺣﺞ وی ﻓﺎﺳﺪ ﻧﻤﯽﮔﺮدد و ﺑﺮ وی ذﺑﺢ ﯾﮏ ﺷﺘﺮ واﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد.
 -۴و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺲ از ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﻣﻮی ﺳﺮ و ﭘﯿﺶ از ﻃﻮاف زﯾﺎرت ،ﯾﺎ ﭘﺲ از ﻃﻮاف
زﯾﺎرت و ﭘﯿﺶ از ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﻣﻮی ﺳﺮ ،ﺑﺎ زﻧﺶ ﺟﻤﺎع ﮐﺮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ذﺑﺢ ﯾﮏ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﺮ وی ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد.
 -۵و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﻤﺮهِ ،اﺣﺮام ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﭼﮫﺎر دور
ﻃﻮاف ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﺑﺎ زﻧﺶ ﺟﻤﺎع ﮐﺮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻋﻤﺮهی وی
ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﺮ وی ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ اﻋﻤﺎل ﻋﻤﺮه را ھﻤﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ؛ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ وی ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی را ذﺑﺢ
ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻗﻀﺎی اﯾﻦ ﻋﻤﺮه را ﺑﻪ ﺟﺎی آورد.
 -۶اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺺ ﻋﻤﺮهﮔﺰار ﭘﺲ از ﺑﻪ ﭘﺎ ﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪن ﭼﮫﺎر دور از ﻃﻮاف ،ﺑﺎ
زﻧﺶ ﺟﻤﺎع ﮐﺮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻋﻤﺮهی وی ﻓﺎﺳﺪ ﻧﻤﯽﮔﺮدد و ﻗﻀﺎی آن ﺑﺮ وی
ﻻزم ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮ وی ذﺑﺢ ﯾﮏ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد.
س :آﯾﺎ ﺗﻔﺎوﺗﯽ در ﺑﯿﻦ ﻋﻤﻞ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽای ﮐﻪ از روی ﻗﺼﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد ﺑﺎ ﻋﻤﻞ
زﻧﺎﺷﻮﯾﯽای ﮐﻪ از روی ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد ،وﺟﻮد دارد؟
ج :ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮﻗﯽ در ﺑﯿﻦ ﻋﻤﻞ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﺟﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ از روی ﻗﺼﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ
ﺟﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ از روی ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ و ﺣﮑﻢ ھﺮ دو ﯾﮑﺴﺎن
اﺳﺖ.

ّ
ﮐﺘﺎب ﺣﺞ
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ﺣﺞ ﺧﻮﯾﺶ را ﻓﺎﺳﺪ ﮐﺮده و ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﺮای ﻗﻀﺎی آن ،ﻋﺎزم ﺳﻔﺮ ّ
س :ﻓﺮدی ﮐﻪ ّ
ﺣﺞ
ﮔﺮدد ،آﯾﺎ ﺑﺮ وی ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ در ﺳﻔﺮ ﻗﻀﺎی ّ
ﺣﺞ ،ھﻤﺴﺮ ﺧﻮﯾﺶ را از ﺧﻮد دور ﮐﻨﺪ؟
ج :ﺟﺪا ﻧﻤﻮدن و دور ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ھﻤﺴﺮ در ﺳﻔﺮ ﻗﻀﺎی ّ
ﺣﺞ ،ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ.
ّ
ارﺗﮑﺎب ﻣﻤﻨﻮﻋﺎت و ﻣﺤﻈﻮرات در اﻓﻌﺎل ﺣﺞ

س :ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺟﻨﺎﯾﺎﺗﯽ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ ﮐﻪ ھﺮ از ﮔﺎھﯽ ﺷﺨﺺ ﺣﺎﺟﯽ در اﻓﻌﺎل ّ
ﺣﺞ ،ﻣﺮﺗﮑﺐ
آنھﺎ ﻣﯽﺷﻮد؟
ج :ارﺗﮑﺎب ﺟﻨﺎﯾﺎت و ﻣﺤﻈﻮرات در اﻓﻌﺎل ّ
ﺣﺞ ،اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
دارد؛ از ﻗﺒﯿﻞ :ﻃﻮاف ﻧﻤﻮدن ﺧﺎﻧﻪی ﮐﻌﺒﻪ ﺑﺪون ﻃﮫﺎرت؛ ﺗﺮک ﻧﻤﻮدن واﺟﺒﯽ از
واﺟﺒﺎت؛ ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﮑﺮدن ﺗﺮﺗﯿﺐ در اﻓﻌﺎل ّ
ﺣﺞ؛ و ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ رﮐﻦ ﯾﺎ واﺟﺐ از وﻗﺖ
ﻣﻌﯿﻦ آن.
و ﺟﺰﺋﯿﺎت اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
ﻃﻮاف ﻧﻤﻮدن ﺧﺎﻧﻪی ﮐﻌﺒﻪ در ﺣﺎل ﺑﯽ وﺿﻮﯾﯽ ﯾﺎ ﺟﻨﺎﺑﺖ و ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ

س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮدی در ﺣﺎل ﺟﻨﺎﺑﺖ و ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ ،ﯾﺎ در ﺣﺎل ﺑﯽ وﺿﻮﯾﯽ ،ﺧﺎﻧﻪی ﮐﻌﺒﻪ
را ﻃﻮاف ﻧﻤﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ وی واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج] :ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻃﻮاف ﻧﻤﻮدن ﺧﺎﻧﻪی ﮐﻌﺒﻪ در ﺣﺎل ﺟﻨﺎﺑﺖ ﯾﺎ ﺑﯽ وﺿﻮﯾﯽ ،ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح
اﺳﺖ[:
 -۱اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺺ ﺣﺎﺟﯽ ،ﻃﻮاف »ﻗﺪوم« ﯾﺎ ﻃﻮاف »ﺻﺪر« را در ﺣﺎل ﺑﯽ
وﺿﻮﯾﯽ اﻧﺠﺎم دھﺪ ،ﺑﺮ وی ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ھﺮ دور از ﻃﻮاف ،ﻧﺼﻒ ﺻﺎع از
ﮔﻨﺪم ﺻﺪﻗﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و ﻃﻮاف ﻧﻔﻠﯽ ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ ﺣﮑﻢ را دارد.
 -۲و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻃﻮاف »ﻗﺪوم« ﯾﺎ ﻃﻮاف »ﺻﺪر« را در ﺣﺎل ﺟﻨﺎﺑﺖ و ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ اﻧﺠﺎم
دھﺪ؛ ﺑﺮ وی ذﺑﺢ ﯾﮏ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد .و زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﯿﺾ ﯾﺎ
ﻧﻔﺎس ﺑﻪ ﻃﻮاف »ﻗﺪوم« ﯾﺎ ﻃﻮاف »ﺻﺪر« ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ ﺣﮑﻢ را دارﻧﺪ.
 -۳و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻃﻮاف زﯾﺎرت را در ﺣﺎل ﺑﯽ وﺿﻮﯾﯽ اﻧﺠﺎم دھﺪ ،ﺑﺮ وی ذﺑﺢ ﯾﮏ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد.
 -۴و اﮔﺮ ﻃﻮاف زﯾﺎرت را در ﺣﺎل ﺟﻨﺎﺑﺖ و ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ اﻧﺠﺎم دھﺪ ،ﺑﺮ وی ذﺑﺢ ﯾﮏ ﺷﺘﺮ
واﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد؛ و زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﯿﺾ ﯾﺎ ﻧﻔﺎس ،ﺑﻪ ﻃﻮاف زﯾﺎرت ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ،
ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ ﺣﮑﻢ را دارﻧﺪ.
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ﻓﺎﯾﺪه:

اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮدی ،در ﺣﺎل ﺑﯽ وﺿﻮﯾﯽ ﯾﺎ ﺟﻨﺎﺑﺖ و ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ ،ﺧﺎﻧﻪی ﮐﻌﺒﻪ را ﻃﻮاف
ﻧﻤﻮد ،ﺳﭙﺲ ﻃﻮاف ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ ﻃﮫﺎرت اﻋﺎده ﻧﻤﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺰاء از وی
ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﮔﺮدد.
ّ
ﺗﺮک ﻧﻤﻮدن واﺟﺒﯽ از واﺟﺒﺎت ﺣﺞ

س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺴﯽ ،واﺟﺒﯽ از واﺟﺒﺎت ّ
ﺣﺞ را ﺗﺮک ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭘﺮداﺧﺖ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ
وی واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺟﺰای ﺗﺮک ﻧﻤﻮدن واﺟﺒﯽ از واﺟﺒﺎت ّ
ﺣﺞ ،ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ:
 -۱ﻓﺮدی ﮐﻪ وﻗﻮف در ﻣﺰدﻟﻔﻪ را ﭘﺲ از ﻃﻠﻮع ﺻﺒﺢ ﺻﺎدق ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺮ وی
ذﺑﺢ ﯾﮏ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد.
 -۲ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺳﻌﯽ در ﻣﯿﺎن ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺮ وی ذﺑﺢ ﯾﮏ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ
واﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد.
 -۳ﻓﺮدی ﮐﻪ زدن ﺟﻤﺮهھﺎ را در ﺗﻤﺎﻣﯽ روزھﺎ ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ زدن ﺟﻤﺮهی ﻋﻘﺒﻪ
را در روز ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن ﺗﺮک ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﯾﺎ در ﯾﮑﯽ از روزھﺎی َرﻣﯽ ﺟﻤﺮات ،زدن
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻨﮕﺮﯾﺰهھﺎ را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻮارد ،ﺑﺮ وی ذﺑﺢ ﯾﮏ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ
ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد .و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﯾﮏ روزَ ،رﻣﯽ ﯾﮑﯽ از ﺟﻤﺮهھﺎی ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ را
ﺗﺮک ﮐﺮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ وی ﺻﺪﻗﻪ ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد.
 -۴ﻓﺮدی ﮐﻪ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﺮﻓﺎت ،ﭘﯿﺶ از ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺑﺮ وی
ذﺑﺢ ﯾﮏ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،دوﺑﺎره
ﺑﻪ ﻋﺮﻓﺎت ﺑﺮﮔﺮدد ]ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ وی ذﺑﺢ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ واﺟﺐ ﻧﻤﯽﮔﺮدد[.
 -۵ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻃﻮاف »وداع« ،ﯾﺎ ﭼﮫﺎر دور از ﻃﻮاف ِوداع را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺮ وی ذﺑﺢ
ﯾﮏ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد؛ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﻪ دور از ﻃﻮاف وداع را ﺗﺮک
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺮ وی ﺻﺪﻗﻪ ﻻزم ﻣﯽﺷﻮد؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﮑﻪی ﻣﮑ ّﺮﻣﻪ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﻃﻮاف ﻧﻤﻮد ،ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺰاء از وی ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﺷﻮد.
ّ
ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﮑﺮدن ﺗﺮﺗﯿﺐ در اﻓﻌﺎل ﺣﺞ

س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮدی ،ﺗﺮﺗﯿﺐ واﺟﺐ در اﻓﻌﺎل ّ
ﺣﺞ را ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﮑﺮد و در آنھﺎ ﺧﻠﻞ
ّ
و ﻧﻘﺼﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ وی ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؟

ّ
ﮐﺘﺎب ﺣﺞ
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ّ
ج :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ »ﺣﺎﺟﯽ ﻣﺘﻤﺘﻊ« ﯾﺎ »ﺣﺎﺟﯽ ِﻗﺮان« ﭘﯿﺶ از زدن ﺟﻤﺮهی ﻋﻘﺒﻪ ،ﺣﯿﻮان
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ذﺑﺢ ﻧﻤﻮد؛ ﯾﺎ ﭘﯿﺶ از ذﺑﺢ ﺣﯿﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﻣﻮی ﺳﺮش را ﺗﺮاﺷﯿﺪ ،ﺑﺮ وی
ذﺑﺢ ﯾﮏ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد.
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ» ،ﺣﺎﺟﯽ َﻣﻔﺮد«؛ ﭘﯿﺶ از زدن ﺟﻤﺮهی ﻋﻘﺒﻪ ،ﻣﻮی ﺳﺮ ﺧﻮﯾﺶ را
ﺗﺮاﺷﯿﺪ ،ﺑﺮ وی ذﺑﺢ ﯾﮏ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ رﮐﻦ ﯾﺎ واﺟﺐ از وﻗﺖ آن

س :ﭼﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮی ]در اﻓﻌﺎل و واﺟﺒﺎت ّ
ﺣﺞ[ ،ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺰاء ﻣﯽﺷﻮد؟
ج :ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ]ﯾﮑﯽ از اﻓﻌﺎل و واﺟﺒﺎت ّ
ﺣﺞ[ ،ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ:
ِ
ّ
 -۱اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ »ﺣﺎﺟﯽ ﻣﺘﻤﺘﻊ« ﯾﺎ »ﺣﺎﺟﯽ ِﻗﺮان« ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﭘﺲ از
روزھﺎی ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن ذﺑﺢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ آنھﺎ َدم ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد.
ّ
 -۲و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ »ﺣﺎﺟﯽ ﻣﺘﻤﺘﻊ« ﯾﺎ »ﺣﺎﺟﯽ ِﻗﺮان« ،ﻣﻮھﺎی ﺳﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﭘﺲ از
روزھﺎی ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن ﺗﺮاﺷﯿﺪﻧﺪ ﯾﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎز ھﻢ ﺑﺮ آنھﺎ َدم واﺟﺐ
ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺬﮐﺮ:
ﻃﻮاف زﯾﺎرت ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ آن را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
ﺷﺨﺺ ﺣﺎﺟﯽ ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دورھﺎی
ِ
ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ ،ھﻤﺴﺮش ﺑﺮای وی ﺣﻼل ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻋﻤﺮه

س :ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻋﻤﺮه را ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﺟﺰای آنھﺎ ،ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﯿﺪ؟
ج :ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻋﻤﺮه ]و ﺟﺰای آنھﺎ[ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
َ
 -۱اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮدی ﭘﺲ از ﻣﯿﻘﺎت ِاﺣﺮام ﺑﺴﺖ ،ﺑﺮ وی دم واﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد.
 -۲اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺮدی ﻃﻮاف ﻋﻤﺮه را در ﺣﺎل ﺑﯽ وﺿﻮﯾﯽ ﯾﺎ ﺟﻨﺎﺑﺖ و ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ اﻧﺠﺎم
داد؛ ﯾﺎ زﻧﯽ ﻃﻮاف ﻋﻤﺮه را در ﺣﺎل ﺣﯿﺾ ﯾﺎ ﻧﻔﺎس ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ ،در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺑﺮ ھﺮ دو ﻧﻔﺮ آن ھﺎَ ،دم واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد.
و در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﻣﯿﺎن ﮐﻢ و زﯾﺎدی دورھﺎی ﻃﻮاف ،ﯾﺎ ﺟﻨﺎﺑﺖ و ﺑﯽوﺿﻮﯾﯽ ،ﺗﻔﺎوﺗﯽ
وﺟﻮد ﻧﺪارد و در ھﺮ ﺻﻮرت َدم واﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺪون ﻃﮫﺎرت ﯾﮏ دور
را ھﻢ ﻃﻮاف ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺎز ھﻢ ﺑﺮ وی َدم واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد.
 -۱ھﺮ ﮔﺎه ﻓﺮد ﻋﻤﺮه ﮔﺰار ،ﻣﻮی ﺳﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﭘﯿﺶ از ﺳﻌﯽ ﻣﯿﺎن ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری

ﺑﺘﺮاﺷﺪَ ،دم ﺑﺮ وی واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد.
 -۲ھﺮ ﮔﺎه ﻋﻤﺮه ﮔﺰار ﻣﻮھﺎی ﺳﺮش را در ﺑﯿﺮون از َﺣﺮم ﺑﺘﺮاﺷﺪ ،ﺑﺮ وی َدم ﻻزم
ﻣﯽﺷﻮد.
ﻓﺎﯾﺪه:

اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮد ﻋﻤﺮه ﮔﺰار ﻣﺮﺗﮑﺐ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻈﻮرات و ﻣﻤﻨﻮﻋﺎت ِاﺣﺮام ﻋﻤﺮه ﮔﺮدد،
ﺟﺰای وی در ﻣﻮرد وﺟﻮب َدم ﯾﺎ ﺻﺪﻗﻪ ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺟﺰای ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﭼﯿﺰی از
ﻣﺤﻈﻮرات و ﻣﻤﻨﻮﻋﺎت اﺣﺮام ّ
ﺣﺞ ﮔﺮدد.
ِ
ﺷﮑﺎر ﺣﯿﻮاﻧﺎت در ﺣﺎل ِاﺣﺮام

س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﺮای ّ
ﺣﺞ ﯾﺎ ﻋﻤﺮه ِاﺣﺮام ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺷﮑﺎری را ﮐﺸﺖ ،آﯾﺎ
ّ
ﺑﺮ وی ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺰاﯾﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
ج :ھﺮ ﮔﺎه ﻓﺮد ُﻣﺤﺮم ﺷﮑﺎری را ﺑﮑﺸﺪ ،ﯾﺎ ﻓﺮد ﺷﮑﺎرﭼﯽ را ﺑﺮ ﻣﮑﺎن ﻧﺨﺠﯿﺮ راھﻨﻤﺎﯾﯽ
ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﺨﺠﯿﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرتھﺎ ﺑﺮ وی ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺰای آن واﺟﺐ
ﻣﯽﮔﺮدد .و در ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺰاء ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ از روی ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ از
روی ﻗﺼﺪ؛ و ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺷﮑﺎر را ﮐﺸﺘﻪ ﯾﺎ ﺷﮑﺎرﭼﯽ را ﺑﺮ ﻣﮑﺎن آن راھﻨﻤﺎﯾﯽ و اﺷﺎره
ﮐﺮده ،ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرش ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر اﯾﻦ ﮐﺎر را
ﺗﮑﺮار ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
س :ﺟﺰای ﺷﮑﺎر ﮐﺮدن ﺣﯿﻮاﻧﺎت در ﺣﺎل ِاﺣﺮام ،ﭼﯿﺴﺖ؟

ج :در ﻣﻮرد ﺟﺰای ﺷﮑﺎر ﮐﺮدن ﺣﯿﻮاﻧﺎت در ﺣﺎل ِاﺣﺮام ،اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /و اﻣﺎم

ﺷﺨﺺ ﻋﺎدل و دادﮔﺮ در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن
اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﯿﺪ را دو
ِ
ﺷﮑﺎر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﯾﺎ  -اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺻﺤﺮا ﺑﻮد  -در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ آن،
ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ ﭘﺲ از آن ﺷﺨﺺ ُ
ﺰان
ﯿ
ﻣ
ﺑﻪ
ﺧﻮاھﺪ
ﯽ
ﻣ
اﮔﺮ
اﺳﺖ،
ﻣﺨﺘﺎر
ﺤﺮم
ﻣ
ِ
ﻗﯿﻤﺖ ﺻﯿﺪ ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮده و آن را در ﺳﺮزﻣﯿﻦ َﺣ َﺮم ذﺑﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و اﮔﺮ
ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ،ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﻗﯿﻤﺖ ﺻﯿﺪ ،ﺧﻮراﮐﯽ را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮده و آن را ﺑﺮ ﻓﻘﺮاء و
ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ ﺻﺪﻗﻪ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ھﺮ ﻓﻘﯿﺮی ،ﻧﺼﻒ ﺻﺎع از ﮔﻨﺪم ،ﯾﺎ ﯾﮏ ﺻﺎع از ﺧﺮﻣﺎ ﯾﺎ ﯾﮏ
ﺻﺎع از ﺟﻮ ﺑﺪھﺪ.
ﻧﺼﻒ ﺻﺎﻋﯽ از ﮔﻨﺪم ﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ھﺮ ﯾﮏ ﺻﺎﻋﯽ
و اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ھﺮ ِ
ﻧﺼﻒ ﺻﺎع ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،در
از ﺟﻮ ،ﯾﮏ روز را روزه ﺑﮕﯿﺮد؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ،ﮐﻤﺘﺮ از ِ

ّ
ﮐﺘﺎب ﺣﺞ

٢٣٩

اﯾﻦ ﺻﻮرت وی ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ؛ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ آن را ﺻﺪﻗﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﮔﺮ ھﻢ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻪ ﺟﺎی آن ،ﯾﮏ روز را روزه ﺑﮕﯿﺮد.
َ
و اﮔﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺻﯿﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺑﮫﺎء و ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ ھﺪی ﻧﺮﺳﯿﺪ ،ﭘﺲ او ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ؛ اﮔﺮ
ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ،ﻃﻌﺎﻣﯽ را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮده و آن را ﺻﺪﻗﻪ دھﺪ ،و اﮔﺮ ھﻢ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺎی
ھﺮ ﻧﺼﻒ ﺻﺎع ،ﯾﮏ روز ﮐﺎﻣﻞ روزه ﺑﮕﯿﺮد.
س :آﯾﺎ در ﻣﻮرد ﺟﺰای ﺷﮑﺎر ﮐﺮدن ﺣﯿﻮاﻧﺎت در ﺣﺎل ِاﺣﺮام ،ﻣﯿﺎن اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ /

و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و ﻣﯿﺎن اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮی وﺟﻮد دارد؟
ج :آری؛ در ﻣﻮرد ﺟﺰای ﺷﮑﺎر ﮐﺮدن ﺣﯿﻮاﻧﺎت در ﺣﺎل ِاﺣﺮام ،ﻣﯿﺎن اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ

 /و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و ﻣﯿﺎن اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ
اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ در ھﺮ ﺻﯿﺪی» ،ﺷﮑﺎر ﻣﻌﻨﻮی« را واﺟﺐ ﻣﯽداﻧﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ
ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﺻﯿﺪ ،و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﻗﯿﻤﺖ ﺷﮑﺎر ،ﺧﺮﯾﺪن َھﺪی ،ﯾﺎ ﻃﻌﺎم دادن ﺑﻪ
ﻓﻘﺮا و ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان و ﯾﺎ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ؛  -ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺷﺎره رﻓﺖ.
وﻟﯽ اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ  /در ھﺮ ﺻﯿﺪی» ،ﻣﺜﻞ ﺻﻮری« را واﺟﺐ
ﻣﯽداﻧﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻈﯿﺮ و ﺷﺒﯿﻪ ﺻﯿﺪ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ در آنھﺎ ﻧﻈﯿﺮ و ﺷﺒﯿﻪ وﺟﻮد دارد؛ از
اﯾﻦ رو در ﻧﺰد اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،ﺟﺰای ﺷﮑﺎر آھﻮ و ﮐﻔﺘﺎر؛ و ﺑﺰﻏﺎﻟﻪی
ﻣﺎده ،ﺟﺰای ﺷﮑﺎر ﺧﺮﮔﻮش؛ و ﺷﺘﺮ ،ﺟﺰای ﺷﮑﺎر ﺷﺘﺮ ﻣﺮغ؛ و ّﺑﺮه ،ﺟﺰای ﺷﮑﺎر ﻣﻮش
دﺷﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /در ﻣﻮرد ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﯿﺮ و ﻣﺜﻞ ﻧﺪارﻧﺪ،
ھﻤﺎﻧﻨﺪ دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺺ ُﻣﺤﺮم ،ﺻﯿﺪی را زﺧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ ﻣﻮھﺎﯾﺶ را ﺑﺮﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از
اﻋﻀﺎﯾﺶ را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺗﮑﻠﯿﻒ وی ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻤﺖ ﺣﯿﻮان ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ.
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرتھﺎ ،ﺿﺎﻣﻦ ﻧﻘﺼﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻗﯿ ِ
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺺ ُﻣﺤﺮم ،ﭘﺮھﺎی ﭘﺮﻧﺪه ای را ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ ﭘﺎھﺎی ﺻﯿﺪی را ﻗﻄﻊ
ﻧﻤﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺺ ُﻣﺤﺮم ،ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری دﺳﺖ ﯾﺎزﯾﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرش ﺣﯿﻮان را
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻧﺎﻗﺺ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ از ﺧﻮدش دﻓﺎع ﮐﻨﺪ و ﻓﺮار ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ
ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻞ ﺻﯿﺪ را ﺑﭙﺮدازد.
س :اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ُﻣﺤﺮم ،ﺗﺨﻢھﺎی ﺻﯿﺪ را ﺷﮑﺴﺖ ،ﭘﺮداﺧﺖ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ وی واﺟﺐ
ﻣﯽﮔﺮدد؟
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ﻤﺖ
ج :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﻣﯿﺎن ﺗﺨﻢ ،ﺟﻮﺟﻪ ای ﻣﺮده ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﯿ ِ
زﻧﺪهی آن ﺑﺮ وی واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؛ و اﮔﺮ در ﻣﯿﺎن ﺗﺨﻢ ،ﺟﻮﺟﻪ ای وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺗﻨﮫﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺨﻢ ﺑﺮ وی واﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺺ ُﻣﺤﺮم ،ﺷﭙﺶ ﯾﺎ ﻣﻠﺨﯽ را ﮐﺸﺖ ،ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ وی ﻻزم
ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﺨﺺ ُﻣﺤﺮم ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ و ﺑﻪ ھﺮ اﻧﺪازه ای ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ّ
ﺻﺪﻗﻪ ﺑﺪھﺪ .و ﺣﺘﯽ ﺻﺪﻗﻪ دادن ﯾﮏ داﻧﻪ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﮫﺘﺮ از ﯾﮏ ﻣﻠﺦ اﺳﺖ.
ُ
ﻮاﻧﺎت دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺘﺸﺎن
ﻮاﻧﺎت درﻧﺪه ﯾﺎ ﺣﯿ ِ
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺤﺮم ،ﺣﯿ ِ
ﺧﻮرده ﻧﻤﯽﺷﻮد را ﮐﺸﺖ ،ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ وی ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :ﺑﺎ ﮐﺸﺘﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت درﻧﺪه ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺘﺸﺎن ﺧﻮرده ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺟﺰاء ﺑﺮ ﻓﺮد ﺟﺎﻧﯽ
واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد ،و ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﺟﺰاء ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﯾﮏ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﺣﯿﻮان درﻧﺪهای ﺑﺮ ﺷﺨﺺ ُﻣﺤﺮم ﺣﻤﻠﻪور ﺷﺪ ،و او ]ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﻓﺎع از ﺟﺎن
ﺧﻮﯾﺶ[ آن را ﮐﺸﺖ ،آﯾﺎ ﺑﺮ او ﭼﯿﺰی ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﯿﺰی از ﺟﺰاء ﺑﺮ وی واﺟﺐ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
س :آﯾﺎ در ﻣﯿﺎن ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻦ
آنھﺎ ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ُﻣﺤﺮم درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ؟
ج :آری؛ ﮐﺸﺘﻦ زاغ ،زﻏﻦ )ﮐﻮرﮐﻮر( ،ﮔﺮگ ،ﻣﺎر ،ﻋﻘﺮب ،ﻣﻮش و ﺳﮓ درﻧﺪه و دﯾﻮاﻧﻪ
ﺑﺮای ُﻣﺤﺮم درﺳﺖ اﺳﺖ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺺ ُﻣﺤﺮم ]ﺣﺸﺮات ﻣﻮذی ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ [:ﭘﺸﻪ ،ﮐﯿﮏ ]ﮐﮏ[ ،و ﮐﻨﻪ
را ﮐﺸﺖ ،ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ وی واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :ﺑﺮ ﺷﺨﺺ ُﻣﺤﺮم در ﮐﺸﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺸﺮاﺗﯽ ،ﭼﯿﺰی واﺟﺐ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺺ ُﻣﺤﺮم ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ )ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻔﻆ ﺟﺎن ﺧﻮﯾﺶ( از ﮔﻮﺷﺖ
ﺻﯿﺪ ﺑﺨﻮرد؛ از اﯾﻦ رو ﺻﯿﺪ را ﮐﺸﺖ ،آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ وی ﺟﺰاﯾﯽ واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :آری؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ وی ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺰاء واﺟﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺺ ُﻣﺤﺮم ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ ﮐﺒﻮﺗﺮ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﯾﺎ آھﻮی اھﻠﯽ دﺳﺖ ﯾﺎزﯾﺪ ،در
اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ وی ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :ﺑﺎ ﮐﺸﺘﻦ ﮐﺒﻮﺗﺮ ﺧﺎﻧﮕﯽ و آھﻮی اھﻠﯽ ،ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺰاء ﺑﺮ ﺷﺨﺺ ُﻣﺤﺮم واﺟﺐ
ﻣﯽﮔﺮدد.

ّ
ﮐﺘﺎب ﺣﺞ
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ﺷﺨﺺ ﻏﯿ ِﺮ ُﻣﺤﺮم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺺ ُﻣﺤﺮم ،ﺻﯿﺪی را ذﺑﺢ ﮐﻨﺪ ،آﯾﺎ
ِ
ﺻﯿﺪ ُﻣﺤﺮم ﺑﺨﻮرد؟
ج :ﺧﻮردن ﺻﯿﺪ ﻧﻪ ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ُﻣﺤﺮم درﺳﺖ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺑﺮای ﻏﯿ ُ
ﺮﻣﺤﺮم؛ زﯾﺮا
ُ
ﻮاﻧﺎت ﺧﻮد ﻣﺮده ]ﻣﯿﺘﻪ[ ﻗﺮار دارد.
ذﺑﯿﺤﻪی ﺷﺨﺺ ﻣﺤﺮم ،در زﻣﺮهی ﺣﯿ ِ
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺺ ُﻣﺤﺮم ﺑﻪ ذﺑﺢ ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﻪ ﺧﻮردن
ﺷﺨﺺ ُﻣﺤﺮم درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ﮔﻮﺷﺖ آنھﺎ ﻋﺎدت دارﻧﺪ ،آﯾﺎ اﯾﻦ ذﺑﺢ
ِ
ِ
ج :آری؛ ذﺑﺢ ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ھﻤﭽﻮن :ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،ﮔﺎو ،ﻣﺮغ و ﻣﺮﻏﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ُﻣﺤﺮم
درﺳﺖ اﺳﺖ؛ و ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ آنھﺎ ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ُﻣﺤﺮم و دﯾﮕﺮان روا اﺳﺖ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮدی ﮐﻪ در ﺣﺎل اﺣﺮام ﻧﯿﺴﺖ ،ﻧﺨﺠﯿﺮی را ﺷﮑﺎر ﮐﺮد و آن را ذﺑﺢ
ﻧﻤﻮد ،آﯾﺎ ﻓﺮد ُﻣﺤﺮم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﮔﻮﺷﺖ آن ﺑﺨﻮرد؟
ج :ﺑﻪ دو ﺷﺮط ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ آن ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ُﻣﺤﺮم درﺳﺖ اﺳﺖ :ﯾﮑﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﺷﮑﺎرﭼﯽ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺻﯿﺪ راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﺎ ﺷﺪ ،و دﯾﮕﺮ آن ﮐﻪ ،ﺷﮑﺎرﭼﯽ را ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ
ﺻﯿﺪ ﻓﺮﻣﺎن ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دو ﺷﺨﺺ ُﻣﺤﺮم ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ،در ﮐﺸﺘﻦ ﯾﮏ ﻧﺨﺠﯿﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ آن دو واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :ﺑﺮ ھﺮ ﯾﮏ از آن دو ﻧﻔﺮ ،ﯾﮏ ﺟﺰای ﮐﺎﻣﻞ واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺺ ُﻣﺤﺮم ،ﻧﺨﺠﯿﺮی را ﮐﺸﺖ و در ﺣﺎل ِاﺣﺮام ،آن را ﺑﻪ دﯾﮕﺮی
ﻓﺮوﺧﺖ ،ﯾﺎ آن را از ﺷﺨﺺ ُﻣﺤﺮم ﯾﺎ از ﻏﯿ ُ
ﺮﻣﺤﺮم ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ
ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در ھﺮ ﺻﻮرت ،ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻧﺨﺠﯿﺮ ،ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﮑﻢ »ﺣﺎﺟﯽ ِﻗﺮان« در ارﺗﮑﺎب ﻣﺤﻈﻮرات و ﻣﻤﻨﻮﻋﺎت ِاﺣﺮام

س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ »ﺣﺎﺟﯽ ِﻗﺮان« ﻣﺮﺗﮑﺐ ]ﯾﮑﯽ از[ ﻣﺤﻈﻮرات و ﻣﻤﻨﻮﻋﺎت ا ﺣﺮام
ﮔﺮدد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ وی واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :ھﺮ ﮔﺎه ﺣﺎﺟﯽ ِﻗﺮان ،ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﻈﻮرات و ﻣﻤﻨﻮﻋﺎت ِاﺣﺮام ﮔﺮدد ،در اﯾﻦ
ﺻﻮرت دو َدم ﺑﺮ وی و اﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﯾﮏ َدم ﺑﺮای ّ
ﺣﺞ و دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﻋﻤﺮهی وی.
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری

و ﺗﻨﮫﺎ در ﯾﮏ ﺻﻮرت ﺑﺮ ﺣﺎﺟﯽ ِﻗﺮان ﯾﮏ َدم واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؛ و آن اﯾﻦ ﮐﻪ :ﺑﺪون
ِاﺣﺮام از ﻣﯿﻘﺎت ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ؛ آن ﮔﺎه ﺑﻌﺪ از ﻋﺒﻮر ﮐﺮدن از ﻣﯿﻘﺎت و ِاﺣﺮاﻣﮕﺎه ﺑﺮای ﻋﻤﺮه و
ّ
ﺣﺞِ ،اﺣﺮام ﺑﺒﻨﺪد .١
ﻋﺒﻮر ﮐﺮدن از ﻣﯿﻘﺎتﻫﺎ و ِاﺣﺮاﻣﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺪون ِاﺣﺮام

س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﺮای وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﮑﻪی ﻣﮑ ّﺮﻣﻪ ،از ﻣﯿﻘﺎت و ِاﺣﺮاﻣﮕﺎهھﺎِ ،اﺣﺮام
ﻧﺒﺴﺖ ،ﺗﮑﻠﯿﻒ وی ﭼﯿﺴﺖ؟
ّ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻋﺎﻗﻞ و ﺑﺎﻟﻎ )ﻣﮑﻠﻒ( ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪودهی ﻣﯿﻘﺎتھﺎ آﻣﺪه
ج :ھﺮ ﮔﺎه ﻓﺮد
ِ
اﺳﺖ ،ﺑﺨﻮاھﺪ ﺑﻪ ﻣﮑﻪی ﻣﮑ ّﺮﻣﻪ ﯾﺎ َﺣ َﺮم وارد ﺷﻮد  -ﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ آﻣﺪن وی ﺑﻪ ﻣﮑﻪ و َﺣ َﺮم
ﺑﺮای ﺗﺠﺎرت ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺣﺖ و ﮔﺮدش ﺑﺎﺷﺪ  -اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ ﻓﺮد از ﻃﺮﯾﻖ درﯾﺎ ،ﺧﺸﮑﯽ و
ﯾﺎ ھﻮا ﺑﺪون ِاﺣﺮام از ﻣﯿﻘﺎتھﺎ و ِاﺣﺮاﻣﮕﺎهھﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﺮد و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺘﻦ از ِاﺣﺮاﻣﮕﺎهھﺎ،
 -١ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »دراﻟﻤﺨﺘﺎر« ﮔﻮﯾﺪ» :ھﺮ ﮔﺎه ﺣﺎﺟﯽ ﻣﻔﺮد در ﺣﺎل ِاﺣﺮام ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﮔﺮدد ﺑﺮ وی
ﯾﮏ دم ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد ،وﻟﯽ اﮔﺮ ﺣﺎﺟﯽ ِﻗﺮان ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﮔﺮدد ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺮ وی دو َدم ﻻزم
ﻣﯽﺷﻮد .و ﺗﻨﮫﺎ در ﯾﮏ ﺻﻮرت ﺑﺮ ﺣﺎﺟﯽ ِﻗﺮان ﯾﮏ َدم واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد و آن اﯾﻦ ﮐﻪ :ﺑﺪون ِاﺣﺮام از
ا ﺣﺮاﻣﮕﺎه و ﻣﯿﻘﺎت ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ «.و
ﻣﺮاد از اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺣﺎﺟﯽ ﻣﻔﺮد در ﺣﺎل ِاﺣﺮام ﻣﻤﻨﻮﻋﺎﺗﯽ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﺮدﯾﺪ ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ
اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از واﺟﺒﺎت ﺣﺞ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ،و ﯾﺎ ﮔﯿﺎه ﺳﺮزﻣﯿﻦ َﺣ َﺮم را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرتھﺎ،
ﺟﺰاء ﻣﺘﻌﺪد ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ زﯾﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ،ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﺮ ِاﺣﺮام ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﯽﮔﺮدد .وﻟﯽ ﺣﺎﺟﯽ ِﻗﺮان ،ﯾﺎ
ّ
ﺣﺎﺟﯽ ﻣﺘﻤﺘﻊ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﮑﻪ روان ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﻨﺎﯾﺖ در ﺣﺎل
ِاﺣﺮام ﮔﺮدﻧﺪ ،ﺑﺮ آنھﺎ دو َدم ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﺪﻗﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺣﺎﺟﯽ ِﻗﺮان دو ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﯽﺷﻮد؛ زﯾﺮا در ﺣﺎل ارﺗﮑﺎب ﺟﻨﺎﯾﺖ در دو ِاﺣﺮام ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه ﺑﻮده اﺳﺖ .وﻟﯽ در ﺣﺎل ﻋﺒﻮرش از
ﻣﯿﻘﺎت ﺑﺪون ِاﺣﺮام ،ﺑﺮ وی ﯾﮏ َدم واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؛ زﯾﺮا در آن وﻗﺖ »ﻗﺎرن« ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ﻋﻼﻣﻪ ﺷﺎﻣﯽ در »ﺣﺎﺷﯿﻪی« ﺧﻮﯾﺶ ﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﺣﺎﺟﯽ ِﻗﺮان ﮔﯿﺎه َﺣ َﺮم را ﻗﻄﻊ ﮐﺮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﺟﺰاء ﺑﺮ وی ﻣﺘﻌﺪد ﻧﻤﯽﮔﺮدد .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »ﺑﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ« ﮔﻮﯾﺪ :زﯾﺮا ﻗﻄﻊ ﮔﯿﺎه ﺣﺮم ،از زﻣﺮهی
ﻏﺮاﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ِاﺣﺮام ﺑﺪان ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺪارد .ﺑﻪ ﺧﻼف ﺻﯿﺪ ﺣﺮم؛ زﯾﺮا اﮔﺮ ﻗﺎ رن ﺻﯿﺪ َﺣ َﺮم را
ﺑﮑﺸﺪ ،ﭘﺮداﺧﺖ دو ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮ وی ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﭼﻮن ﮐﻪ ﺟﻨﺎﯾﺖ در ﺣﺎل ِاﺣﺮام رخ داده اﺳﺖ از
اﯾﻦ رو ﻣﺘﻌﺪد ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد .و اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ُﻣﺤﺮم در َﺣ َﺮم ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ،زﯾﺮا ﺣﺮﻣﺖ ﻗﻮیﺗﺮ ،ﺣﺮﻣﺖھﺎی ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد ،از اﯾﻦ رو ﺣﺮﻣﺖ
ِاﺣﺮام ،ﻗﻮیﺗﺮ از ﺣﺮﻣﺖ َﺣ َﺮم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﺟﻮب ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ِاﺣﺮام اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺣﺮم .و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮد ﺟﺎﻧﯽ ،ﺑﺪون ِاﺣﺮام ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﺮﻣﺖ ﺣﺮم ،ﻗﻮیﺗﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ(۲۲۳/۲) .

ّ
ﮐﺘﺎب ﺣﺞ

٢٤٣

ِاﺣﺮام ﺑﺴﺖ ﯾﺎ ﻧﺒﺴﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرتھﺎ ]ﭼﻮن ﺑﺪون ِاﺣﺮام از ﻣﯿﻘﺎت ﻋﺒﻮر ﮐﺮده اﺳﺖ[،
١
ﮔﻨﮫﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد و َدم ﺑﺮ وی واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد.

 -١اﻣﺎم ﺑﺨﺎری در ﮐﺘﺎب ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺑﺎﺑﯽ را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »دﺧﻮل اﻟﺤﺮم ﺑﻐﯿﺮ ِاﺣﺮام« ]ﺑﺪون ِاﺣﺮام در
َﺣ َﺮم داﺧﻞ ﺷﺪن[ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﻧﻤﻮده و در ذﯾﻞ آن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ« :اﺑﻦ ﻋﻤﺮس ﺑﺪون ِاﺣﺮام وارد َﺣ َﺮم
ﺷﺪ؛ و رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻧﯿﺰ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ھﻼل و ِاﺣﺮام ﺑﺴﺘﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ ارادهی
ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه را داﺷﺘﻨﺪ؛ وﻟﯽ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ھﻤﭽﻮن ھﯿﺰم ﮐﺸﺎن ،از ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺟﺴﺘﺠﻮی ھﻼل و
ِاﺣﺮام ،ذﮐﺮی را ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎوردﻧﺪ.
ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻋﺴﻘﻼﻧﯽ در ﮐﺘﺎب »ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری« ﮔﻮﯾﺪ :اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ را از ﻃﺮﯾﻖ
ﻧﺎﻓﻊ در ﮐﺘﺎب »ﻣﻮﻃﺄ« آورده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ از ﻣﮑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد و ﭼﻮن ﺑﻪ ﻣﮑﺎن
»ﻗﺪﯾﺪ« رﺳﯿﺪ ،ﺧﺒﺮ وﻗﻮع ﻓﺘﻨﻪ را ﺑﺮاﯾﺶ دادﻧﺪ؛ از اﯾﻦ رو ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺑﺪون ِاﺣﺮام وارد
ﻣﮑﻪی ﻣﮑ ّﺮﻣﻪ ﺷﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﺑﺨﺎری» :اﻣﺎ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ھﻤﭽﻮن ھﯿﺰمﮐﺸﺎن از ﺗﺤﻘﯿﻖ و
ﺟﺴﺘﺠﻮی ھﻼل ذﮐﺮی را ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎورد« از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ّ
ﻣﺼﻨﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ:
ﺑﺨﺎری ِاﺣﺮام را ﻣﺨﺘﺺ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻗﺮار داده ﮐﻪ ارادهی ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه را دارﻧﺪ؛ و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻪ
ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس اﺳﺘﺪﻻل ﻧﻤﻮده ﮐﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ اراد اﳊﺞ واﻟﻌﻤﺮة«؛ »ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ

ارادهی ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه را دارﻧﺪ«؛ و ﻣﻔﮫﻮم اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ» :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون ارادهی ﺣﺞ و
ﻋﻤﺮه ﺑﻪ ﻣﮑﻪ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮاﯾﺸﺎن ِاﺣﺮام ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ«.
ﻋﻠﻤﺎء و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ؛ از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺬھﺐ اﻣﺎم
ﺷﺎﻓﻌﯽ ،ﻗﻮل ﻣﺸﮫﻮر ھﻤﺎن »ﻋﺪم وﺟﻮب ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ« اﺳﺖ؛ و در رواﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ» ،وﺟﻮب ﻣﻄﻠﻖ«
آﻣﺪه اﺳﺖ؛ و در ﻣﻮرد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺸﺎن ﺑﻪ َﺣ َﺮم ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﮫﺘﺮ ھﻤﺎن ﻋﺪم وﺟﻮب
اﺳﺖ.
از دﯾﺪﮔﺎه اﺋﻤﻪی ﺛﻼﺛﻪ ،ﻣﺸﮫﻮر ھﻤﺎن »وﺟﻮب« اﺳﺖ .و از ھﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ اﺋﻤﻪ» ،ﻋﺪم وﺟﻮب« ﻧﯿﺰ
ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،زھﺮی ،ﺣﺴﻦ و ﻇﺎھﺮﯾﻪ ،ﺑﻪ »ﻋﺪم وﺟﻮب« ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ .و ﻓﻘﮫﺎی ﺣﻨﺎﺑﻠﻪ،
ﮐﺴﺎﻧﯽ را از »وﺟﻮب« ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ﺑﺮآورده ﮐﺮدن ﻧﯿﺎزھﺎﯾﺸﺎن ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﮑﺮر
وارد َﺣ َﺮم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .و اﺣﻨﺎف ﻧﯿﺰ اﻓﺮادی را ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﻣﯿﻘﺎتھﺎ و ِاﺣﺮاﻣﮕﺎهھﺎ،
ﺳﮑﻮﻧﺖ دارﻧﺪ.
اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ،ﺑﻪ »وﺟﻮب« ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ.
ّ
ّ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﮑﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺟﻨﮓ و ﺿﺮورت ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﮑﺮر وارد
اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﻪ در ﮐﺘﺎب »اﻟﻤﻐﻨﯽ« ﮔﻮﯾﺪ:
ِ
َﺣ َﺮم ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺮای وی ﻋﺒﻮر از ﻣﯿﻘﺎت ﺑﺪون ِاﺣﺮام ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ .و ھﻤﯿﻦ ﻗﻮل از اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ و
ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺎﮔﺮدان اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .و ﺑﺮﺧﯽ از آنھﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ِاﺣﺮام
ﺑﺴﺘﻦ واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ؛ و از اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﻧﯿﺰ رواﯾﺘﯽ در ﺗﺄﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری

و ﻧﯿﺰ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ وی ﺑﺪون ِاﺣﺮام ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪای وارد ﺷﺪ ...اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﻪ در اداﻣﻪ ﮔﻮﯾﺪ:
ّ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﮑﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺟﻨﮓ و ﺿﺮورت ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﮑﺮر وارد َﺣ َﺮم ﻣﯽﺷﻮد؛ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺲ از
ِ
ﻋﺒﻮر از ﻣﯿﻘﺎت ﺑﺨﻮاھﺪ ِاﺣﺮام ﺑﺒﻨﺪد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﻘﺎت ﺑﺮﮔﺮدد و از آن ﺟﺎ ِاﺣﺮام ﺑﺒﻨﺪد؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﭘﺲ از ﻣﯿﻘﺎت ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﺮای ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه ِاﺣﺮام ﺑﺒﻨﺪدِ ،اﺣﺮام ﺑﺴﺖ ،ﺑﺮ وی دم
ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺬھﺐ اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ،ﻣﺎﻟﮏ ،و اﺣﻤﺪ ﺑﺮ آن اﺳﺖ:ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ارادهی وارد ﺷﺪن ﺑﻪ
ﻣﮑﻪ را دارﻧﺪ؛ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ارادهی ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه را ﻧﯿﺰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎز ھﻢ ﺑﺮ آنھﺎ ِاﺣﺮام ﺑﺴﺘﻦ
ﻻزم اﺳﺖ .و در رواﯾﺘﯽ از اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﭼﻨﺎن ﮐﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ ﮔﻔﺖ ،ﻣﺬھﺐ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ رو ﺑﺮ ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ارادهی وارد ﺷﺪن ﺑﻪ َﺣ َﺮم
ُ
ﯾﺎ ﻣﮑﻪ را دارد ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از دو ﻧﺴﮏ ﺣﺞ ﯾﺎ ﻋﻤﺮه ِاﺣﺮام ﺑﺒﻨﺪد.
آری؛ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ﮐﺴﺐ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج زﻧﺪﮔﯽ و ﻧﻔﻘﻪی ﺧﺎﻧﻮادهی ﺧﻮﯾﺶ ھﻤﭽﻮن راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﮑ ّﺮر وارد َﺣ َﺮم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﺎس ﺑﻪ ھﯿﺰمﮐﺸﺎن ]ﮐﻪ در رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ﺑﺪانھﺎ
اﺷﺎره ﺷﺪه[ ﺑﺪانھﺎ ﻧﯿﺰ اﺟﺎزهی ورود ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﺑﺪون ِاﺣﺮام داده ﺷﻮد ،ﺑﺮای اﯾﻦ ورودﺷﺎن ﻣﯽﺗﻮان
راھﯽ را ﯾﺎﻓﺖ؛ وﻟﯽ در ﻣﻮرد اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﮑﺮر وارد َﺣ َﺮم ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ از ﻣﮑﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
و ﺗﺎ آن ﺳﻮی ﻣﯿﻘﺎت و ِاﺣﺮاﻣﮕﺎه ﻣﯽروﻧﺪ و دوﺑﺎره ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ِاﺣﺮام وارد ﻣﮑﻪ
ﺷﻮﻧﺪ؛ زﯾﺮا آنھﺎ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ھﯿﺰمﮐﺸﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
وﺟﻮب ِاﺣﺮام ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮدهی رﺳﻮل ﺧﺪا» :ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ارادهی
و اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻋﺪم
ِ
ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه را دارﻧﺪ«؛ از دﯾﺪﮔﺎه ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ »ﻣﻔﮫﻮم ﻣﺨﺎﻟﻒ« اﺳﺘﺪﻻل ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺻﺤﯿﺢ
ﻧﯿﺴﺖ؛ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد وی ﭼﻨﯿﻦ
ﻓﺘﻮا ﻣﯽداد ﮐﻪ ﺑﺪون ِاﺣﺮام ھﯿﭻ ﺗﺎﺟﺮ ﯾﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﺑﻪ ﻣﮑﻪ وارد ﻧﺸﻮد .ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺤﺎوی
اﯾﻦ ﻗﻮل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس را در ﺑﺎب »دﺧﻮل اﻟﺤﺮم ھﻞ ﯾﺼﻠﺢ ﺑﻐﯿﺮ ِاﺣﺮام« ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﻋﺒﺎس
در ﺣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﻓﺘﻮا را داد ﮐﻪ در ﻓﺘﺢ ﻣﮑﻪ ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ ھﺰار ﺻﺤﺎﺑﻪ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در رﮐﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج

وﺟﻮد داﺷﺖ؛ ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﯿﮫﻘﯽ و دﯾﮕﺮان ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ] .ر.ک :اوﺟﺰ اﻟﻤﺴﺎﻟﮏ ،ﺷﺮح ﻣﻮﻃﺄ
اﻟﻤﺎﻟﮏ[.
و ﻣﺬھﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻧﯿﺰ ،ﻋﺪم ﺟﻮاز وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﺑﺪون ِاﺣﺮام ﺑﻮد .و از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﻨﯿﻦ
داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ از وارد ﺷﺪن رﺳﻮل ﺧﺪا ج در روز ﻓﺘﺢ ﻣﮑﻪ ﺑﺪون ِاﺣﺮام ،ﺑﻪ ﺟﻮاز
دﺧﻮل ﻣﮑﻪ ﺑﺪون ِاﺣﺮام اﺳﺘﺪﻻل ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ؛ زﯾﺮا آنھﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﺿﺮورت و ﻏﯿﺮ ﺿﺮورت
را ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ.
ّ
و وارد ﺷﺪن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ ﻣﮑﻪی ﻣﮑ ّﺮﻣﻪ در روز ﻓﺘﺢ ﺑﺪون ِاﺣﺮام ،ﺑﻪ ﺣﺎﻻت ﮐﻠﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻗﯿﺎس

ﺟﻮاز ﺟﻨﮓ و
ﺧﻮد
ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در آن روز ،ﺟﻨﮓ و ﭘﯿﮑﺎر را ﻣﺒﺎح اﻋﻼن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ِ
ِ
ﻗﺘﺎل ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺟﻮاز ﻋﺒﻮر ﮐﺮدن از ﻣﯿﻘﺎت ﺑﺪون ِاﺣﺮام ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﺷﺨﺺ ُﻣﺤﺮم ﺑﻪ ﺑﺮھﻨﻪ ﮐﺮدن ﺳﺮ و
ّ
ﺻﻮرت ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﺒﺎرز و ﺟﻨﮕﺠﻮ ،ﺑﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪن زره و ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪن ﺳﺮ و اﻣﺜﺎل آن

ّ
ﮐﺘﺎب ﺣﺞ
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س :آﯾﺎ راھﮑﺎری ﺑﺮای ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮدن ﮔﻨﺎه و َدم وﺟﻮد دارد؟
ج :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮدی ﺑﺪون ﺑﺴﺘﻦ ِاﺣﺮام از ﻣﯿﻘﺎت و ِاﺣﺮاﻣﮕﺎه ﻋﺒﻮر ﮐﺮد ،در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺑﺮ وی ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ دوﺑﺎره ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻣﯿﻘﺎت ،ﯾﺎ ﻣﯿﻘﺎت و ِاﺣﺮاﻣﮕﺎھﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﯾﺎ دور
از آن ،ﺑﺎز ﮔﺮدد؛  -و ﺑﮫﺘﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻣﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﺮﮔﺮدد ﮐﻪ از آن ﺑﺪون ِاﺣﺮام
ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ  -و ھﺮ ﮔﺎه ﺑﺪان ﻣﯿﻘﺎت ﺑﺎز ﮔﺮدد و در آﻧﺠﺎ ﺑﺮای ّ
ﺣﺞ ﯾﺎ ﻋﻤﺮه ِاﺣﺮام
ﺑﺒﻨﺪد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت از وی ﮔﻨﺎه و َدم ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﮔﺮدد.
ّ
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ِاﺣﺮاﻣﮕﺎه و ﻣﯿﻘﺎت ﺑﺮﻧﮕﺸﺖ و از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ِﺣﻞ ﯾﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪی َﺣ َﺮم
ﺑﺮای ّ
ﺣﺞ ﯾﺎ ﻋﻤﺮه ِاﺣﺮام ﺑﺴﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ وی واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ّ
ج :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر ﮐﺮدن از ﻣﯿﻘﺎت ،ﺑﺮای ّ
ﺣﺞ ﯾﺎ ﻋﻤﺮه ]از ﻣﻨﻄﻘﻪی ِﺣﻞ ﯾﺎ
ﺣﺮم[ ِاﺣﺮام ﺑﺴﺖ ،و ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻋﻤﺎل و ﻣﻨﺎﺳﮑﺶ را اﻧﺠﺎم داد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﮔﻨﺎه و َدم از وی ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﯽﮔﺮدد ،و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ]ﺑﺮ وی ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ
ﮐﺎرش[ ،از ﺧﺪاوﻧﺪ آﻣﺮزش ﺑﺨﻮاھﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ َدﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ وی واﺟﺐ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﺑﺮ
وی ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی را در َﺣ َﺮم ذﺑﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ .و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺲ از ﺑﺴﺘﻦ ِاﺣﺮام و
ّ
ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ .و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺟﻨﮓ ﮐﺮدن در ﻣﮑﻪ را در ﺳﺎﻋﺘﯽ از روز ﺑﺮای رﺳﻮل
ﺧﺪا ج و ﯾﺎراﻧﺶ ﻣﺒﺎح ﮔﺮداﻧﺪ ،در ﮐﻨﺎر آن ،ﻋﺒﻮر از ﻣﯿﻘﺎت را ﺑﺪون ِاﺣﺮام ﻧﯿﺰ ﺑﺮای آنھﺎ ﺟﺎﯾﺰ ﻗﺮار
داد.
و در ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺟﻨﮓ و ﻗﺘﺎل در ﻣﮑﻪ را ﺑﻪ
ﻗﯿﺎس ﺟﻨﮓ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در ﻣﮑﻪ ،رﺧﺼﺖ داﻧﺴﺖ ،ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ رﺳﻮل
ﺧﻮﯾﺶ ،اﺟﺎزهی ﺟﻨﮓ در ﻣﮑﻪ را داد و اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺪاد؛ و ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮای ﻣﻦ در ﺳﺎﻋﺘﯽ
ﻗﺘﺎل ﻣﺒﺎح را
از روز ،اﺟﺎزهی ﺟﻨﮓ در ﻣﮑﻪ داده ﺷﺪ« .از اﯾﻦ رو ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ارادهی ﺟﻨﮓ و ِ
ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﺮاﯾﺸﺎن داﺧﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺪون
ِاﺣﺮام ﻣﺒﺎح ﻧﯿﺴﺖ .و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﻪ در ﮐﺘﺎب »اﻟﻤﻐﻨﯽ« اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ.
ّ
اﻣﺎ داﺧﻞ ﺷﺪن اﺑﻦ ﻋﻤﺮ در ﻣﮑﻪ ﺑﺪون ِاﺣﺮام ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻣﻨﻄﻘﻪی ِﺣﻞ ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺖ و از
ﻣﯿﻘﺎت ﻋﺒﻮر ﻧﮑﺮده ﺑﻮد؛ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت داﺧﻞ ﺷﺪن وی ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﺑﺪون ِاﺣﺮام درﺳﺖ ﺑﻮد.
ّ
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدم ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﻋﺘﺮاض ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﮑﻪی ﻣﮑ ّﺮﻣﻪ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪی ﻣﻨﻮره
ﯾﺎ اﻣﺎﮐﻦ دﯾﮕﺮ ﻣﯽروﻧﺪ ،آن ﮔﺎه ِاﺣﺮام ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﮑﻪ وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ و ﺣﺎﻻت اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺮاد
ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ارادهی ﺣﺞ ﯾﺎ ﻋﻤﺮه را دارد؛ ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﻋﻠﻤﺎء ،داﺧﻞ ﺷﺪن وی ﺑﻪ ﻣﮑﻪ
ﻣﺮﻓﻮع ﺻﺤﯿﺢ و ﺻﺮﯾﺢ ،ﻧﮫﯽای از زﯾﺎد ﻋﻤﺮه ﮐﺮدن وارد
ﺑﺪون ِاﺣﺮام ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ .و در اﺣﺎدﯾﺚ
ِ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ و اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﺧﺎرج ﻣﯿﻘﺎت ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﻋﻤﺮه ﮐﻨﻨﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭼﻨﯿﻦ
اﻓﺮادی از ﻋﻤﺮه ﮐﺮدن ﻣﻨﻊ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ راﺳﺘﯽ از ﮐﺎر ﺧﯿﺮی ﻣﻨﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ» .و اﻟﻠﻪ اﻟﻤﺆﻓﻖ ﻟﮑﻞ ﺧﯿﺮ«
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری

ﺣﺞ ﯾﺎ ﻋﻤﺮه ،ﺑﻪ اﺣﺮاﻣﮕﺎه و ﻣﯿﻘﺎت ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺗﻠﺒﯿﻪی ّ
ﭘﯿﺶ از اﻧﺠﺎم ﻣﻨﺎﺳﮏ و اﻋﻤﺎل ّ
ﺣﺞ
ِ
را در آﻧﺠﺎ ﮔﻔﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮔﻨﺎه و َدم از وی ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﺷﻮد.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮدی ﺑﺪون ﺑﺴﺘﻦ ِاﺣﺮام ،از ﻣﯿﻘﺎت و ِاﺣﺮاﻣﮕﺎه ﻋﺒﻮر ﮐﺮد؛ و ﺳﭙﺲ
از ﻣﯿﻘﺎت ﺑﺮای ّ
ﺣﺞِ ،اﺣﺮام ﺑﺴﺖ و ﺑﯿﻢ آن داﺷﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ دوﺑﺎره ﺑﻪ ِاﺣﺮاﻣﮕﺎه و ﻣﯿﻘﺎت
ﺑﺮﮔﺮددّ ،
ﺣﺞ وی ﻓﻮت ﮔﺮدد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ وی ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ِاﺣﺮاﻣﮕﺎه و ﻣﯿﻘﺎت ﺑﺮﻧﮕﺮدد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ »ﻋﺒﻮر ﮐﺮدن از
ﻣﯿﻘﺎت ﺑﺪون ِاﺣﺮام« ،ﺑﺮ وی ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی را ذﺑﺢ ﮐﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ
ﮐﺎر ،ﺗﻮﺑﻪ ﻧﻤﻮده و از ﺧﺪاوﻧﺪ آﻣﺮزش ﺑﺨﻮاھﺪ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ِاﺣﺮام ﻋﻤﺮه را ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﻣﯿﻘﺎت ﺑﺴﺖ ،و ﺑﯿﻢ آن داﺷﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ
دوﺑﺎره ﺑﻪ ِاﺣﺮاﻣﮕﺎه و ﻣﯿﻘﺎت ﺑﺮﮔﺮدد ،ﺑﻪ ﺟﺎن و ﻣﺎﻟﺶ آﺳﯿﺐ و زﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﺗﮑﻠﯿﻒ وی ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ وی واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﻘﺎت و ِاﺣﺮاﻣﮕﺎه ﺑﺮﮔﺮدد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺟﻨﺎﯾ ِﺖ ِاﺣﺮام ﺑﺴﺘﻦ ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﻣﯿﻘﺎت ،ﺑﻪ ذﺑﺢ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی در َﺣ َﺮم ﺑﺴﻨﺪه ﻧﻤﺎﯾﺪ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮدی ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺪون ِاﺣﺮام ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ َﺣ َﺮم ﯾﺎ ﻣﮑﻪی ﻣﮑ ّﺮﻣﻪ
وارد ﺷﺪ ،ﺣﮑﻤﺶ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :اﮔﺮ ﺑﺪون اﺣﺮام وارد ﻣﮑﻪ ﯾﺎ ﺣﺮم ﺷﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﺮ ﺑﺎر ورود ،ﺣﺞ ﯾﺎ ﻋﻤﺮهای ﺑﺮ او
ﺣﺞ ﻓﺮض ﯾﺎ ّ
ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﮔﺮ در ھﻤﺎن ﺳﺎل ﺟﮫﺖ ادای ّ
ﺣﺞ ﻧﺬری ﯾﺎ
ّ
ﺣﺞ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻋﻤﺮهی ﻧﺬری ﯾﺎ ﻋﻤﺮهی ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﯾﺎ ﻋﻤﺮهی ﻣﺴﻨﻮن ﯾﺎ ﻣﺴﺘﺤﺐ ِاﺣﺮام
ﺑﺴﺖ ،اﯾﻦ اﺣﺮام در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﭽﻪ ﺑﺮ او از ﺣﺞ ﯾﺎ ﻋﻤﺮه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ورود ﺑﺪون ِاﺣﺮام ﻻزم
ﺷﺪه ﺑﻮد ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد - .ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮط ﮐﻪ اﯾﻦ ورود ﺑﺪون ِاﺣﺮام در ﻣﮑﻪ ﯾﺎ ﺣﺮم ،ﺑﺮای
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﯾﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎﺷﺪ  -ھﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﯿﺖ آن را ھﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
و اﮔﺮ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ورود ﺑﺪون ِاﺣﺮاﻣﺶ ﺑﺮ او
ﻻزم ﺷﺪه ادا ﻧﻤﯽﮔﺮدد ،ﻣﮕﺮ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺖ ادای آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ورود ﺑﺪون ِاﺣﺮام
ﺑﺮ او ﻻزم ﺷﺪه اﺳﺖِ ،اﺣﺮام ﺑﺒﻨﺪد .و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺗﻌﺪادی ﮐﻪ ﺑﺪون اﺣﺮام
ُ
در ﻣﮑﻪ ﯾﺎ ﺣﺮم داﺧﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﯿﺖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ﻧﺴﮏ ﺑﺮ او ﻻزم ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﻧﺠﺎم
داد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت دﻣﯽ ﮐﻪ ھﺮ ﺑﺎر ﺑﺮ او واﺟﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد از ﻋﮫﺪهاش ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﮔﺮدد.
س :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪودهی ﺣﺮم ،از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺸﮑﯽ ﯾﺎ درﯾﺎ و ﯾﺎ ھﻮا ﺑﻪ ﻣﯿﻘﺎت و
ِاﺣﺮاﻣﮕﺎه ﻣﯽآﯾﺪ و از ِاﺣﺮاﻣﮕﺎه ﺑﺪون ﺑﺴﺘﻦ ِاﺣﺮام ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر ﮐﺮدن

ّ
ﮐﺘﺎب ﺣﺞ
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از ﻣﯿﻘﺎت ،ﻧﯿﺖ وی آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﺷﮫﺮ » ّ
ﺟﺪه« ﺑﺮود و ﻧﯿﺖ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ َﺣ َﺮم
ﯾﺎ وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﮑﻪی ﻣﮑ ّﺮﻣﻪ و ﮔﺰاردن ّ
ﺣﺞ ﯾﺎ ﻋﻤﺮه را ﻧﺪارد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ وی
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ّ
ج :ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدی ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﮔﻨﮫﮑﺎر ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺰ ﺑﺪو ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺷﮫﺮ ّ
ﺟﺪه آﻣﺪ ،و ﭘﺲ از آن ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ َﺣ َﺮم
ﯾﺎ ﻣﮑﻪی ﻣﮑ ّﺮﻣﻪ وارد ﺷﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺗﮑﻠﯿﻒ وی ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮای وی درﺳﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺪون ِاﺣﺮام ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ َﺣ َﺮم ﯾﺎ ﻣﮑﻪی
ﻣﮑ ّﺮﻣﻪ وارد ﺷﻮد .و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ  -ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮫﺮ ّ
ﺟﺪه رﺳﯿﺪ  -ارادهی ّ
ﺣﺞ ﯾﺎ
ﻋﻤﺮه را ﻧﻤﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت از ﺷﮫﺮ ّ
ﺟﺪه ﯾﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣ ّﻞ ﺑﺮای ّ
ﺣﺞ ﯾﺎ ﻋﻤﺮه ِاﺣﺮام ﺑﺒﻨﺪد.
ِ
ّ
س :آﯾﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﻘﺎتھﺎ و ِاﺣﺮاﻣﮕﺎهھﺎ ،ﯾﺎ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ِﺣﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ
دارﻧﺪ ،درﺳﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺪون ِاﺣﺮام ﺑﻪ ﻣﮑﻪی ﻣﮑ ّﺮﻣﻪ ﯾﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻦ َﺣ َﺮم وارد ﺷﻮﻧﺪ؟
ج :ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ّ
ﺣﺞ ﯾﺎ ﻋﻤﺮه را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺮاﯾﺸﺎن درﺳﺖ
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺪون ِاﺣﺮام ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ َﺣ َﺮم ﯾﺎ ﻣﮑﻪی ﻣﮑ ّﺮﻣﻪ وارد ﺷﻮﻧﺪ؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺼﺪ
ّ
ﺣﺞ ﯾﺎ ﻋﻤﺮه را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺑﺪون ِاﺣﺮام وارد َﺣ َﺮم ﯾﺎ ﻣﮑﻪ ﺷﻮﻧﺪ؛ در اﯾﻦ
ّ
ﺻﻮرت ﺑﺮ آنھﺎ َدم واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؛ و ﺑﺮ آنھﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ِﺣﻞ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ؛
ّ
زﯾﺮا ِاﺣﺮاﻣﮕﺎه و ﻣﯿﻘﺎت آنھﺎ ،ﺳﺮزﻣﯿﻦ ِﺣﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ّ
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺣﺮام ّ
ﺣﺞ ﯾﺎ ﻋﻤﺮه را در ﺳﺮزﻣﯿﻦ َﺣ َﺮم ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ِﺣﻞ
ِ
ّ
ﺑﺮﻧﮕﺸﺘﻨﺪ؛ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ِﺣﻞ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ وﻟﯽ در آﻧﺠﺎ ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﮐﺮدن ﻃﻮاف ،ﺗﻠﺒﯿﻪ
ﻧﮕﻔﺘﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮔﻨﮫﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و َدم ﻧﯿﺰ از آنھﺎ ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮدی ﮐﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ َﺣ َﺮم ﺳﮑﻮﻧﺖ دارد ،ﺑﺮای ﻋﻤﺮه از ﻣﮑﻪی
ﻣﮑ ّﺮﻣﻪ ﯾﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﺮمِ ،اﺣﺮام ﺑﺴﺖ ،آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرش درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ﻨﺎن َﺣ َﺮم ﺑﺮای
ج :ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺑﺮای وی درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا ّ ﻣﯿﻘﺎت و ِاﺣﺮاﻣﮕﺎ ﺳﺎﮐ ِ
ﺣﺞ ،ﺳﺮزﻣﯿﻦ »ﺣﺮم« و ﺑﺮای ﻋﻤﺮه ،ﺳﺮزﻣﯿﻦ »ﺣﻞ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮای ّ
ّ
ﺣﺞ
ِ
ﯾﺎ ﻋﻤﺮه در ﻏﯿﺮ ﻣﯿﻘﺎت و ِاﺣﺮاﻣﮕﺎھﺸﺎن ِاﺣﺮام ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ ،ﮔﻨﮫﮑﺎر ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﺮ آنھﺎ َدم
واﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد.
َ
ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣ َﺮم

س :ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ َﺣ َﺮم را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟
ّ
ج :در ﻣﻮرد ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﺮم ،دو ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری

 -۱ﮐﺸﺘﻦ ﺷﮑﺎر ﺣﺮم.
 -۲ﻗﻄﻊ ﮐﺮدن ﯾﺎ رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ درﺧﺖ و ﮔﯿﺎه ﺣﺮم.
]ﭘﺲ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﺮ ﺣﺮم ،ﻋﺒﺎرت از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻗﺼﺪ ﺷﮑﺎر َﺣ َﺮم را ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ؛ ﺑﺎ
ﮐﺸﺘﻦ ﺷﮑﺎر ،ﯾﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ ﺳﻮی آن ،ﯾﺎ راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮدن ﺑﺮ ﺷﮑﺎر .ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ
ﺑﻪ درﺧﺖ َﺣ َﺮم ﯾﺎ ﮔﯿﺎه آن ّ
ﺗﻌﺮض ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﮐﺮدن ﯾﺎ رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ آن[.
ّ
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮدی ،ﺻﯿﺪ َﺣ َﺮم را ﺑﮑﺸﺪ ،ﭘﺮداﺧﺖ ﭼﻪ ﺟﺰاﯾﯽ ﺑﺪو ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
ج :ﺑﺮ ﻓﺮد ﺟﺎﻧﯽ ،واﺟﺐ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻌﺎدل ﻗﯿﻤﺖ ﺷﮑﺎر َﺣ َﺮم را ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان و ﻓﻘﺮا
ﺻﺪﻗﻪ ﮐﻨﺪ؛ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ روزه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ آن ﺷﻮد.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دو ﻓﺮد ﺣﻼل )ﮐﻪ اﺣﺮام ّ
ﺣﺞ ﯾﺎ ﻋﻤﺮه ﻧﺪارﻧﺪ( ،ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ در ﮐﺸﺘﻦ
ِ
ﺻﯿﺪ َﺣ َﺮم ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﭘﺮداﺧﺖ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ آنھﺎ ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ ھﺮ دو ﻧﻔﺮ آنھﺎ ،ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﮏ ﺟﺰاء واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮد ُﻣﺤﺮم ،ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ ﺻﯿﺪ َﺣ َﺮم دﺳﺖ ﯾﺎزد ،آﯾﺎ ﺟﺰای ﺷﮑﺎر ﺻﯿﺪ
ﺣﺮم ،ﻣﺘﻌﺪد و دو ﭼﻨﺪان ﻣﯽﺷﻮد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺟﺰاء ]ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺮﻣﺖ ِاﺣﺮام و ﺣﺮﻣﺖ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﺮم[ ﻣﺘﻌﺪد و دو
ﭼﻨﺪان ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ ﺑﻠﮑﻪ ھﺮ دو ﺟﺰاء در ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ادﻏﺎم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ ﻓﺮد
ﻣﻌﺎدل ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ ﺻﯿﺪ را ﺑﻪ ﻓﻘﺮا و ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان ﺻﺪﻗﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺎز ھﻢ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .١
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺺ ُﻣﺤﺮم ﯾﺎ ﻓﺮد ﺣﻼل )ﮐﻪ ﺑﺮای ّ
ﺣﺞ ﯾﺎ ﻋﻤﺮه ِاﺣﺮام ﻧﺪارد( ،ﺑﻪ
ﻗﻄﻊ ﮐﺮدن ﯾﺎ رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮔﯿﺎه ﯾﺎ درﺧﺖ َﺣ َﺮم دﺳﺖ ﯾﺎزﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ
ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ آنھﺎ ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ ﻓﺮد ُﻣﺤﺮم و ﺣﻼل ،ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻗﯿﻤﺖ آن ﭼﻪ را ﮐﻪ ﻗﻄﻊ ﮐﺮده
ﯾﺎ رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺻﺪﻗﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺧﺖ در
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﮐﺴﯽ آن را ﻧﮑﺎﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 -١اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »اﻟﻌﻨﺎﯾﺔ« و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »اﻟﮑﻔﺎﯾﺔ« ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ؛ و ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺗﺤﻘﯿﻘﺸﺎن ﺑﺮ آن رﻓﺘﻪ ﮐﻪ :ﻗﯿﺎس ،دو ﮐﻔﺎره را واﺟﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ وﻟﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی
»اﺳﺘﺤﺴﺎن« ھﺮ دو ﮐﻔﺎره در ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ادﻏﺎم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ و ﺻﻮرت اﺳﺘﺤﺴﺎن اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺣﺮﻣﺖ ِاﺣﺮام ،ﻗﻮی ﺗﺮ از ﺣﺮﻣﺖ َﺣﺮم اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﺮد ُﻣﺤﺮم ،ھﻢ ﺷﮑﺎر َﺣ َﺮم ﺣﺮام اﺳﺖ و ھﻢ
ّ
ﺷﮑﺎر ﺳﺮزﻣﯿﻦ ِﺣﻞ ،از اﯾﻦ رو اﻣﺮ ﻗﻮی ﺗﺮ ﺷﺎﻣﻞ اﻣﺮ ﺿﻌﯿﻒ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد.

ّ
ﮐﺘﺎب ﺣﺞ
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درﺧﺖ رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه ،در ﻣﻠﮑﯿﺖ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،در
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ
ِ
اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻨﺪه و رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﮐﻨﻨﺪهی درﺧﺖ ،ﭘﺮداﺧﺖ دو ﻗﯿﻤﺖ
واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﯾﮏ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮای ]ﺿﺎﯾﻊ ﮐﺮدن[ ﺣﻖ ﺷﺮع ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ،ﮐﻪ واﺟﺐ
اﺳﺖ آن را ﺻﺪﻗﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و ﯾﮏ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮای ]ﺿﺎﯾﻊ ﻧﻤﻮدن[ ﺣﻖ ﺑﻨﺪه ،ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﻪ
ﻣﺎﻟﮏ آن درﺧﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺧﺖ ،ﺧﺸﮏ ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ و اﮔﺮ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ درﺧﺖ ﺧﺸﮏ ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ ﺷﺨﺺ ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻨﺪه واﺟﺐ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻨﮫﺎ
ﯾﮏ ﻗﯿﻤﺖ را ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ درﺧﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ ّ
ذﻣﻪی وی ﭼﯿﺰی از
ّ
ﺣﻖ ﺷﺮع ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد.
س :آﯾﺎ از ﮔﯿﺎھﺎن ﺣﺮم ،ﻣﯽﺗﻮان ﭼﯿﺰی را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮد؟
١
ﺎھﺎن ﺣﺮم ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﯿﺎه ﻣﻌﺮوف »اذﺧﺮ« را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮد؛ و
ج :آری؛ از ﻣﯿﺎن ﮔﯿ ِ
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﻄﻊ ﮐﺮدن درﺧﺘﺎن و ﮔﯿﺎھﺎن ﺧﺸﮏ َﺣ َﺮم ﻧﯿﺰ درﺳﺖ اﺳﺖ.
س :اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﻻ ،آﯾﺎ ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﺣﻼل اﺳﺖ ﯾﺎ ﺷﺨﺺ ُﻣﺤﺮم؟
ج :در اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺰﺑﻮر ،ﺷﺨﺺ ﺣﻼل و ُﻣﺤﺮم ﯾﮑﺴﺎناﻧﺪ؛ زﯾﺮا ﻗﻄﻊ ﮐﺮدن
ّ
ﺣﺮﻣﺖ ﺳﺮزﻣﯿﻦ َﺣﺮم ،ﻧﺎروا و ﺣﺮام ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ
ﺖ
ﻋﻠ
درﺧﺘﺎن و ﮔﯿﺎھﺎن ،ﺑﻪ
ِ
ﺣﺮﻣﺖ ِاﺣﺮام!.
ﺟﮫﺖ
ِ
ِ
َ
ُ
َ
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دو ﺷﺨﺺ ﻣﺤﺮم ]در ﺣﺎل ِاﺣﺮام[ ،درﺧﺘﯽ را در ﺣﺮم ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ - ،و آن درﺧﺖ ﻧﯿﺰ از ھﻤﺎن درﺧﺖھﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﮐﺮدن آن،
ﻧﻔﺮ ُﻣﺤﺮم
ﺟﺰاء را واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ  -در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ آن دو ِ
واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ ھﺮ دو ﻧﻔﺮ آنھﺎ ،ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ درﺧﺖ واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد.
س :آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان از درﺧﺘﺎن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﺮم ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﻮاک اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد؟

ِ -١اذﺧﺮ :ﮔﯿﺎھﯽ اﺳﺖ ﺧﻮﺷﺒﻮ و ﺑﺎ ﺷﺎﺧﻪھﺎی ﺑﺎرﯾﮏ ﮐﻪ ﺑﺮگھﺎﯾﺶ رﯾﺰ و ﺳﺮخ رﻧﮓ ﯾﺎ زرد و ﺗﻨﺪﺑﻮ
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﯿﺎه دارای ﺷﮑﻮﻓﻪھﺎی ﺳﻔﯿﺪ ،و ﺑﯿﺦ آن ﺳﺘﺒﺮ ،و ﺳﺎﯾﯿﺪه ﺑﺮگ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ﺑﯿﺦ آن را در
زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ »ﻏﺴﻮل« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .و ﺑﺎ آن دﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮﯾﻨﺪ .و در ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﺴﻢ آن »واﻻن« ﯾﺎ
»ﺑﯿﺦ واﻻن« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .و ﮔﻮر ﮔﯿﺎه و ﮐﺎه ﻣﮑﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺪو ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ] .ﻣﺘﺮﺟﻢ[
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری

ج :از درﺧﺘﺎن َﺣ َﺮم ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﻮاک اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ،ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ درﺧﺘﺎن
ﺧﺸﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ِاﺣﺼﺎر

١

س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮد ُﻣﺤﺮم ]ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺟﻮد ﻣﻮاﻧﻌﯽ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮان ،ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری ،ﯾﺎ
دﺷﻤﻦ و ﻏﯿﺮه[ از رھﺴﭙﺎر ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﻮی ّ
ﺣﺞ ،ﺑﺎزداﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ وی
ﭼﯿﺴﺖ؟
ُ
ج :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮد ﻣﺤﺮم ﺑﻪ ﺳﺒﺐ وﺟﻮد دﺷﻤﻦ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﺎرﺿﻪی ﺑﯿﻤﺎری ،از
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﺧﺪا و ّ
ﺣﺞ ﺑﺎزداﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺑﺮای وی درﺳﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺣﻼل
ﮐﻨﺪ و از ِاﺣﺮام ﺑﺪر آﯾﺪ.
ّ
س :ﻓﺮد ُﻣﺤﺮم در ﺻﻮرت ﺑﺎزداﺷﺘﻪ ﺷﺪن از ﺣﺞ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺣﻼل ﻧﻤﺎﯾﺪ
و از ﺣﺮام ﺑﺪر آﯾﺪ؟
ج] :ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ وﺟﻮد داﺷﺘﻦ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﯿﻤﺎری و ﻏﯿﺮه ،از
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﺧﺪا ﺑﺎزداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ[ ،اﮔﺮ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ َﺣ َﺮم ﺑﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی را در َﺣ َﺮم ذﺑﺢ ﮐﻨﺪ و ﭘﺲ از آن ﻣﻮی ﺳﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺘﺮاﺷﺪ ﯾﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻤﺎﯾﺪ.
و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ َﺣ َﺮم ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ]ﮐﻪ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﺧﺪا ﺑﺎزداﺷﺘﻪ ﺷﺪ [،در
اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﯾﺎ ﻗﯿﻤﺖ آن را ]ﺑﻪ ﺳﻮی ﺣﺮم[ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ،و ﺷﺨﺼﯽ را از ﻃﺮف
ﺧﻮﯾﺶ وﮐﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ آن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را از ﻃﺮف او در َﺣ َﺮم ذﺑﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و ﺑﺎ وﮐﯿﻠﺶ ﻗﺮار
ﺑﮕﺬارد ﮐﻪ آن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را در ﯾﮏ روز ﻣﻌﯿﻦ ذﺑﺢ ﮐﻨﺪ؛ و ھﺮ ﮔﺎه ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی وﮐﯿﻞ ،آن
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ در وﻗﺖ ﻣﻌﯿﻦ در َﺣ َﺮم ذﺑﺢ ﺷﻮد ،ﺷﺨﺺ ﻣﺤﺮم ﻧﯿﺰ از ِاﺣﺮاﻣﺶ ﺣﻼل
ﻣﯽﮔﺮدد.
س :ﺣﮑﻢ »ﺣﺎﺟﯽ ِﻗﺮان« در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﺧﺪا ﺑﺎزداﺷﺘﻪ ﺷﻮد
ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﭼﻨﺎن ﭼﻪ »ﺣﺎﺟﯽ ِﻗﺮان« در ﺳﺮزﻣﯿﻦ َﺣ َﺮم ﺑﺎﺷﺪ ،دو ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را ذﺑﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و اﮔﺮ
ﺧﺎرج از َﺣ َﺮم ﺑﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت دو ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را ﺑﻪ ﺳﻮی َﺣ َﺮم ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ از ﻃﺮف او در
» -١ا ﺣﺼﺎر« در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی :ﺑﺎزداﺷﺘﻦ از ﭼﯿﺰی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و در اﺻﻄﻼح ﺷﺮع ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
ﻣﻨﻊ ﮔﺮدﯾﺪن و ﺑﺎزداﺷﺘﻪ ﺷﺪن از ﻋﻤﺮه ﯾﺎ ﺣﺞ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﭼﻮن ﺑﯿﻤﺎری ،ﯾﺎ وﺟﻮد دﺷﻤﻦ و
ﻏﯿﺮه] .ﻣﺘﺮﺟﻢ[

ّ
ﮐﺘﺎب ﺣﺞ
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آﻧﺠﺎ ذﺑﺢ ﺷﻮﻧﺪ؛ و ﭘﺲ از ذﺑﺢ دو ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،از ھﺮ دو اﺣﺮام ّ
ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه ﺑﺪر ﻣﯽآﯾﺪ و
ِ
ﺣﻼل ﻣﯽﮔﺮدد.
ّ
س :ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻠﺖ ]در وﻗﺖ ﺑﺎزداﺷﺘﻪ ﺷﺪن از ّ
ﺣﺞ[ ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ َﺣ َﺮم
ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ؛ و اﮔﺮ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را در ھﻤﺎن ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ّ
ﺣﺞ ﺑﺎزداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ذﺑﺢ ﮐﻨﺪ،
آﯾﺎ ﺣﻼل ﻧﻤﯽﮔﺮدد؟
ج :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ُﻣﺤﺮم ،ﺑﯿﺮون از ﻣﺤﺪودهی َﺣ َﺮم اﺳﺖ ،ذﺑﺢ وی ]در ﺑﯿﺮون
ﻮان » ِاﺣﺼﺎر« ﺑﻪ ﺟﺰ در ﺣﺮم ،در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ
از ﺣﺮم[ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا ذﺑﺢ ﮐﺮدن ﺣﯿ ِ
درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
س :آﯾﺎ ذﺑﺢ ﮐﺮدن ﺣﯿﻮان » ِاﺣﺼﺎر« ﭘﯿﺶ از روز ﻋﯿﺪ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ج :از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  ، /ذﺑﺢ ﮐﺮدن ﺣﯿﻮان » ِاﺣﺼﺎر« ﭘﯿﺶ از روز ﻋﯿﺪ

درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ وﻟﯽ اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ذﺑﺢ ﮐﺮدن
ﺣﯿﻮان »اﺣﺼﺎر« ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ّ
ﺣﺞ ﺑﺎزداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﯿﺶ از روز ﻋﯿﺪ درﺳﺖ
ِ
ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ]و ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ آن را در روز ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن ذﺑﺢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ[.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮد ﻋﻤﺮهﮔﺰار ]ﺑﻪ ﺳﺒﺐ وﺟﻮد دﺷﻤﻦ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﯿﻤﺎری و ﻏﯿﺮه[،
ﻮان » ِاﺣﺼﺎر« وی ذﺑﺢ ﮐﺮده
از ﻋﻤﺮه ﺑﺎزداﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت در ﭼﻪ وﻗﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﯿ ِ
ﺷﻮد؟
ج :ﻓﺮد ﻋﻤﺮهﮔﺰار ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ و در ھﺮ وﻗﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ذﺑﺢ ﮐﻨﺪ؛
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آن ﮐﻪ ذﺑﺢ ﺣﯿﻮان در َﺣ َﺮم ﺑﺎﺷﺪ .و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺟﺰو ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﻤﺎﻋﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ّ
س :ھﺮ ﮔﺎه ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﺞ در ﺣﺼﺎر و ﻣﺎﻧﻊ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺣﯿﻮان را ذﺑﺢ
ﻧﻤﺎﯾﺪ ]و ﭘﺲ از آن ﺣﻼل ﮔﺮدد و از ِاﺣﺮام ﺑﺪر آﯾﺪ[ ،آﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﮐﺎری دﯾﮕﺮ ﺑﺮ وی ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ؟
ج :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ّ
ﺣﺞ در ﺣﺼﺎر و ﻣﺎﻧﻊ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﺮ وی ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ در
آﯾﻨﺪه ،ﯾﮏ ّ
ﺣﺞ و ﯾﮏ ﻋﻤﺮه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﺎورد؛ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﻋﻤﺮه در ﺣﺼﺎر و ﻣﺎﻧﻊ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﺮ وی ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻋﻤﺮهی ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ّ
ﺣﺞ در ﺣﺼﺎر و ﻣﺎﻧﻊ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد» ،ﺣﺎﺟﯽ
ِﻗﺮان« ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺲ از ﺣﻼل ﺷﺪن ،اﻧﺠﺎم ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ وی واﺟﺐ
ﻣﯽﮔﺮدد؟

٢٥٢

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری

ج :ﺑﺮ ﺣﺎﺟﯽ ﻗﺮان ﮐﻪ در ﺣﺼﺎر و ﻣﺎﻧﻊ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﯾﮏ ّ
ﺣﺞ و دو ﻋﻤﺮه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ِ
ّ
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﺞ ِاﺣﺮام ﺑﺴﺘﻪ] ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ وﺟﻮد دﺷﻤﻦ ﯾﺎ
ﺑﯿﻤﺎری ﯾﺎ ﻋﻮاﻣﻠﯽ دﯾﮕﺮ[ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ّ
ﺣﺞ ،در ﺣﺼﺎر و ﻣﺎﻧﻊ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،از اﯾﻦ رو ﺑﻪ
ﺳﻮی َﺣ َﺮم ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی را ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪش را ﺑﻪ ﺳﻮی َﺣ َﺮم ﺣﻤﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻗﺮار ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ آن را در روزی ﻣﻌﯿﻦ از ﻃﺮف او ذﺑﺢ ﮐﻨﺪ؛ و ﭘﺲ از آن ،ﺣﺼﺎر و
ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ وی ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ]ﭘﺲ از ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن ﺣﺼﺎر و ﻣﺎﻧﻊ[ ،ﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ َھﺪی )ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ( و
ّ
ﺣﺞ را داﺷﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮای وی درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺣﻼل ﮔﺮداﻧﺪ و از
اﺣﺮام ﺑﺪر آﯾﺪ؛ و ﺑﺮ وی ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل و ﻣﻨﺎﺳﮏ ّ
ﺣﺞ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﭙﺮدازد ،و ﺑﻪ
ِ
ّ
ﺳﻮی ﺣﺞ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد.
َ
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ]ﭘﺲ از ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن ﺣﺼﺎر و ﻣﺎﻧﻊ[ ،ﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ھﺪی )ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ( را
داﺷﺖ وﻟﯽ ﺑﺮ درﯾﺎﻓﺖ ّ
ﺣﺞ ﻗﺪرﺗﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺧﻮد را ﺣﻼل ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و اﮔﺮ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ّ
ﺣﺞ را داﺷﺖ وﻟﯽ ﺑﺮ درﯾﺎﻓﺖ َھﺪی ،ﺗﻮاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﺑﺮای وی از روی »اﺳﺘﺤﺴﺎن« درﺳﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺣﻼل ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و ﺑﮫﺘﺮ آن اﺳﺖ
١
ﺣﺞ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد و ﻣﻨﺎﺳﮏ ّ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ّ
ﺣﺞ ﺧﻮﯾﺶ را اﻧﺠﺎم دھﺪ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮدی ﺑﺮای ّ
ﺣﺞ ِاﺣﺮام ﺑﺴﺖ و ﺑﻪ ﻣﮑﻪی ﻣﮑ ّﺮﻣﻪ ﻧﯿﺰ رﺳﯿﺪ ،وﻟﯽ ھﻢ
از وﻗﻮف در ﻋﺮﻓﺎت و ھﻢ از ﻃﻮاف زﯾﺎرت در ﺣﺼﺎر و ﻣﺎﻧﻊ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدی » ُﻣ ْﺤ َﺼﺮ« اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
ج :آری؛ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدی » ُﻣ ْﺤ َﺼﺮ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﺮای ّ
ﺣﺞ ِاﺣﺮام ﺑﺴﺖ و در ﺧﻮد ﻣﮑﻪ ،ﺗﻨﮫﺎ از وﻗﻮف در ﻋﺮﻓﺎت ﯾﺎ ﺗﻨﮫﺎ
از ﻃﻮاف زﯾﺎرت در ﺣﺼﺎر و ﻣﺎﻧﻊ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت وی » ُﻣ ْﺤ َﺼﺮ« اﺳﺖ ﯾﺎ
ﺧﯿﺮ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت وی در ﺣﮑﻢ » ُﻣﺤﺼﺮ« ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﮐﻪ :ﺣﮑﻢ » ِاﺣﺼﺎر« ﺑﺮ
ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدی ﺟﺎری ﻧﻤﯽﺷﻮد ،زﯾﺮا اﮔﺮ وی ﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ وﻗﻮف در ﻋﺮﻓﻪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
در اﯾﻦ ﺻﻮرت در ﻋﺮﻓﺎت وﻗﻮف ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﺣﺼﺎر از وی ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪ ،ﺑﻪ
ﻃﻮاف زﯾﺎرت ﻣﯽﭘﺮدازد.
 -١ر.ک :اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ ) (۶۰/۳و رد اﻟﻤﺤﺘﺎر ).(۳۳۵/۲

ّ
ﮐﺘﺎب ﺣﺞ
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و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﭼﻪ از وﻗﻮف در ﻋﺮﻓﺎت ﻣﻨﻊ ﮔﺮدﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ّ
ﺣﺞ از وی ﻓﻮت ﮔﺮدﯾﺪه
اﺳﺖ؛ و ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﭽﻮن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ّ
ﺣﺞ ّش ﻓﻮت ﺷﺪه ،رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ.
س :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ّ
ﺣﺞ در ﺣﺼﺎر و ﻣﺎﻧﻊ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ آﯾﺎ ﺑﺎ ذﺑﺢ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،از ِاﺣﺮاﻣﺶ ﺣﻼل ﻣﯽﮔﺮدد ،ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮی ﺳﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺘﺮاﺷﺪ ﯾﺎ ﮐﻮﺗﺎه
ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭘﺲ از آن ﺣﻼل ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در ﭘﺮﺗﻮ دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  ، /ذﺑﺢ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﺮای ﺣﻼل
ﺷﺪن ُﻣﺤﺮم از ِاﺣﺮام ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر از ِاﺣﺮام ﺧﻮﯾﺶ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ .وﻟﯽ اﻣﺎم

اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﯿﺮون ﺷﺪن از ِاﺣﺮام ،ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﻣﻮی ﺳﺮ ﻧﯿﺰ
ﻻزم اﺳﺖ.
از دﺳﺖ دادن وﻗﻮف در ﻋﺮﻓﻪ

س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮدی ﺑﺮای ّ
ﺣﺞ ِاﺣﺮام ﺑﺴﺖ ،و وﻗﻮف در ﻋﺮﻓﻪ را از دﺳﺖ داد ﺗﺎ
اﯾﻦ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ روز ﻋﯿﺪ ﻃﻠﻮع ﮐﺮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ وی ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :از اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ُﻣﺤﺮمّ ،
ﺣﺞ ﻓﻮت ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ؛ و ﺑﺮ وی ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺲ از اﻋﻤﺎل
ِ
و ﻣﻨﺎﺳﮏ ﻋﻤﺮه ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را از ِاﺣﺮام ﺑﺪر ﮐﻨﺪ و ﺧﻮد را ﺣﻼل ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و ﺧﺎﻧﻪی ﮐﻌﺒﻪ را
ﻃﻮاف ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﻣﯿﺎن ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه ﺳﻌﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﻮی ﺳﺮش را ﺑﺘﺮاﺷﺪ ﯾﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻤﺎﯾﺪ.
س :ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ ،آﯾﺎ ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ ﺑﺮ وی واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :آری؛ ﺑﺮ وی ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻗﻀﺎی اﯾﻦ ّ
ﺣﺞ را در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺟﺎی آورد.
س :آﯾﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺨﺺَ ،دم ﻧﯿﺰ واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :ﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدیَ ،دم ﻻزم ﻧﻤﯽﺷﻮد.
س :آﯾﺎ ﻋﻤﺮه ﻧﯿﺰ ﻓﻮت ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :ﻋﻤﺮه ﻓﻮت ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ زﯾﺮا ﺑﺮای ﻋﻤﺮه ،وﻗﺖ ﻣﻌﯿﻦ و ﻣﺸﺨﺼﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .و در
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﻋﻤﺮه را ادا ﻧﻤﻮد؛ و ادا ﮐﺮدن ﻋﻤﺮه ﺗﻨﮫﺎ در ﭘﻨﺞ روزه ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ
ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن آنھﺎ ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ.
َ
»ﻫﺪی« )ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﺮم ،ذﺑﺢ ﻣﯽﮔﺮدد(

سَ » :ھﺪی« ﭼﯿﺴﺖ؟
جَ » :ھﺪی« ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ در ّ
ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه] ،در ﺣﺮم[ ذﺑﺢ ﻣﯽﮔﺮدد؛ و
ذﺑﺢ ﮐﺮدن » َھﺪی« ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد اﺳﺖ:
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 -۱ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ﺑﯿﺮون ﺷﺪن ﺷﺨﺺ » ُﻣ ْﺤ َﺼﺮ« از ِاﺣﺮام.
ّ
ﻣﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﮑﺮاﻧﻪی ﯾﮑﺠﺎ ادا ﻧﻤﻮدن ّ
ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه،
 -۲ﺣﺎﺟﯽ ِﻗﺮان و ﺣﺎﺟﯽ
َھﺪی را ذﺑﺢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 -۳ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻔﺎرهی ﺟﻨﺎﯾﺎتَ ،ھﺪی ذﺑﺢ ﻣﯽﮔﺮدد .و اﯾﻦ َھﺪی ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﺣﺎل اﺣﺮام ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از واﺟﺒﺎت ّ
ﺣﺞ را ﺗﺮک
ِ
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
َ -۴ھﺪی ﻧﻔﻠﯽ؛ و اﯾﻦ َھﺪی ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻔﻠﯽ،
ﺣﯿﻮاﻧﯽ را ذﺑﺢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
سَ :ھﺪی ،از ﭼﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
َ
ﻮاﻧﺎت دﯾﮕﺮ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و
ج :ھﺪی ،ﻓﻘﻂ از ﺷﺘﺮ ،ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و از ﺣﯿ ِ
در ﺷﺘﺮ ،ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،ﻧﺮ و ﻣﺎدهی آنھﺎ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ.
س :آﯾﺎ ذﺑﺢ اﯾﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ]ﮔﺎو ،ﺷﺘﺮ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ[ ،ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :آری؛ ذﺑﺢ اﯾﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ،ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ دو ﺷﺮط ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
َ
َ
 -۱ﺣﯿﻮان َھﺪی» ،ﺛﻨﯽ« ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از »ﺛﻨﯽ« ﺑﺎﺷﺪ.
 -۲ﺣﯿﻮان َھﺪی ،از ﻋﯿﺐھﺎ و ﻧﻘﺺھﺎ ،ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
َ
س» :ﺛﻨﯽ« ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ؟
َ
ج» :ﺛﻨﯽ« در ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل ﮐﺎﻣﻞ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن آورده ﺑﺎﺷﺪ و در ﺳﺎل
ّ
دوم داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ و »ﺛﻨﯽ« از ﮔﺎو ،آن اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﺳﺎل را ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮده و در ﺳﺎل
َ
ّ
ﺳﻮم داﺧﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ و »ﺛﻨﯽ« در ﺷﺘﺮ ،آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل را ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮده و در
ﺳﺎل ﺷﺸﻢ داﺧﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
َ
س :اﮔﺮ از ﻣﯿﺎن ﻣﯿﺶھﺎ ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﺑﻪ ﺳﻦ »ﺛﻨﯽ« ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،آﯾﺎ ذﺑﺢ آن درﺳﺖ
اﺳﺖ؟
ج :آری؛ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﯿﺶھﺎ ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺶ ﻣﺎه را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮده
ﺑﻮد ]و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﭼﺎق و ﻓﺮﺑﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭼﺎﻗﯽ[ ﻣﯿﺎن آن و ﻣﯿﺎن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﮐﻪ

ّ
ﮐﺘﺎب ﺣﺞ
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ﯾﮏ ﺳﺎل را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻓﺮق ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﺪ ،ﭘﺲ اھﺪای ﭼﻨﯿﻦ ﺣﯿﻮاﻧﯽ درﺳﺖ
اﺳﺖ .١
س :ﻣﺮاد از اﯾﻦ ﮐﻪ» :ﺣﯿﻮان َھﺪی ،از ﻋﯿﺐھﺎ و ﻧﻘﺺھﺎ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ« ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﻣﺮاد از اﯾﻦ ﮐﻪ» :ﺣﯿﻮان َھﺪی ،از ﻋﯿﺐھﺎ و ﻧﻘﺺھﺎ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ« اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺣﯿﻮان َھﺪی ،از اﻋﻀﺎﯾﯽ ﺻﺤﯿﺢ و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ؛ از اﯾﻦ رو ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ﺣﯿﻮاﻧﯽ
ﮐﻪ دﺳﺖ ،ﭘﺎ ،ﮔﻮش ﯾﺎ ُدم آن ﻗﻄﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮدن
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮐﻮر ،ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺤﯿﻒ و ﻻﻏﺮ ]ﮐﻪ ﻻﻏﺮی آن ﺑﻪ ّ
ﺣﺪی رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺳﺘﺨﻮان
وی ﻣﻐﺰی ﻧﯿﺴﺖ[ و ﺣﯿﻮان ﻟﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه رﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ،درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﮔﻮش ﯾﺎ ُدم ﺣﯿﻮان ﻗﻄﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد ،آﯾﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮدن آن
درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ُ
ج :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﻮش ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ دم ﺣﯿﻮان از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﭘﺲ ذﺑﺢ آن ﺑﺮای
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
س :آﯾﺎ ﺣﯿﻮان َھﺪی را ﻣﯽﺗﻮان در ھﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪ ،ذﺑﺢ ﻧﻤﻮد؟
ج :ذﺑﺢ َھﺪی ،ﺗﻨﮫﺎ در َﺣ َﺮم درﺳﺖ اﺳﺖ و در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.
س :در ﭼﻪ ﻣﻮاردی ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺘﺮ ﯾﺎ ﮔﺎو را ذﺑﺢ ﻧﻤﻮد؟
ج :در ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺷﺘﺮ ﮐﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﯾﮏ ﮔﺎو ﮐﺎﻣﻞ ذﺑﺢ ﺷﻮد:
ّ
 -۱در ﮐﻔﺎرهی ﻓﺮدی ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺟﻨﺎﺑﺖ و ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ ﺑﻪ ﻃﻮاف زﯾﺎرت ﺑﭙﺮدازد و آن را
]ﺑﺎ ﻃﮫﺎرت[ اﻋﺎده ﻧﮑﻨﺪ.
ّ
 -۲در ﮐﻔﺎرهی ﻓﺮدی ﮐﻪ ﭘﺲ از وﻗﻮف در ﻋﺮﻓﺎت و ﭘﯿﺶ از ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﻣﻮی ﺳﺮ و
ﭘﯿﺶ از ﻃﻮاف زﯾﺎرت ،ﺑﺎ ھﻤﺴﺮش ﻋﻤﻞ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در اﯾﻦ دو ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺟﺰ
ﺷﺘﺮ و ﮔﺎو ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺣﯿﻮان دﯾﮕﺮی را ذﺑﺢ ﻧﻤﻮد وﻟﯽ در ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ھﻤﭽﻮن:
ّ
َدم ِاﺣﺼﺎرَ ،دم ﺗﻤﺘﻊَ ،دم ِﻗﺮانَ ،دم ﺟﻨﺎﯾﺖ ،ﯾﺎ َھﺪی ﻧﺎﻓﻠﻪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی را
ذﺑﺢ ﻧﻤﻮد.
 -١ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »اﻟﺠﻮھﺮة اﻟﻨﯿﺮة« در ص  ۲۲۱ﮔﻮﯾﺪ :واژهی »ﺟﺬع« ﺑﻪ ﻣﯿﺶ ﯾﺎ ﺑﺰی اﻃﻼق ﻣﯽﮔﺮدد
ﮐﻪ ﺷﺶ ﻣﺎه را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ .و ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺟﺬع ﺑﻪ ﻣﯿﺶ ﯾﺎ ﺑﺰی ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎل را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ؛ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت در ﺻﻮرﺗﯽ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻗﺎﻃﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺷﺨﺺ ﺑﯿﻨﻨﺪه ﻧﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﯿﺎن
آنھﺎ ﻓﺮق ﺑﮕﺬارد .ر.ک :ﺑﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ )(۷۵/۲
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س :آﯾﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽھﺎ ،ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻧﻔﺮ و ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﺑﺎ
ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺷﺮﯾﮏ و ﺳﮫﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪ؟
ج :آری؛ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺷﺘﺮ ﯾﺎ ﯾﮏ ﮔﺎو ،ھﻔﺖ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺷﺮﯾﮏ و
ﺳﮫﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آن ﮐﻪ ﻧﯿﺖ و ھﺪف ھﺮ ﯾﮏ از آن ھﻔﺖ ﻧﻔﺮ ،ﻧﺰدﯾﮑﯽ و
ّ
ﺗﻘﺮب ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ.
س :ھﻔﺖ ﻧﻔﺮ در ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺷﺘﺮ ﯾﺎ ﯾﮏ ﮔﺎو ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺷﺮﯾﮏ ﺷﺪهاﻧﺪ؛ و
ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ارادهی آن را دارﻧﺪ ﺗﺎ از ﮔﻮﺷﺖ آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ
ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ارادهی آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ از ﮔﻮﺷﺖ آن اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﭘﺲ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻘﯿﻪی آنھﺎ ﻧﯿﺰ درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﮔﻮﺷﺖ َھﺪی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺨﻮرد؟
ّ
ج :ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺐ َھﺪی ،درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮔﻮﺷﺖ َھﺪی ّ
ﺣﺞ ﻧﺎﻓﻠﻪَ ،ھﺪی ﺗﻤﺘﻊ و
ِ
َھﺪی ِﻗﺮان ﺑﺨﻮرد؛ وﻟﯽ ﺧﻮردن از َھﺪی ِاﺣﺼﺎر و َھﺪی ﺟﻨﺎﯾﺎت درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
ّ
س :آﯾﺎ در ذﺑﺢ ﮐﺮدن َھﺪی ،روز ﯾﺎ وﻗﺖ ﻣﻌﯿﻦ و ﻣﺸﺨﺼﯽ وﺟﻮد دارد؟
ّ
ج :ذﺑﺢ ﻧﻤﻮدن َھﺪی ﺗﻤﺘﻊ و َھﺪی ِﻗﺮان ﭘﯿﺶ از ﻓﺮا رﺳﯿﺪن روز ﻋﯿﺪ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛
ّ
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﺣﺎﺟﯽ ﻣﺘﻤﺘﻊ و ﺣﺎﺟﯽ ِﻗﺮان واﺟﺐ اﺳﺖ ﺗﺎ َھﺪی ﺧﻮﯾﺶ را در روز ﻋﯿﺪ ﯾﺎ در دو
روز ﭘﺲ از ﻋﯿﺪ ذﺑﺢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ١؛ و ﺑﺮای آنھﺎ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ذﺑﺢ اﯾﻦ َھﺪی را از دوازدھﻢ
ذی ّ
اﻟﺤﺠﺔ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﯿﺎﻧﺪازﻧﺪ؛ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ َھﺪی را ﭘﯿﺶ از زدن
ﺟﻤﺮهی ﻋﻘﺒﻪ در روز ﻋﯿﺪ ،ذﺑﺢ ﮐﻨﻨﺪ؛ و ذﺑﺢ َھﺪی ﺟﻨﺎﯾﺎت و َھﺪی ِاﺣﺼﺎر ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ زﻣﺎن
ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺴﺖ و در ھﺮ زﻣﺎن ﻣﯽﺗﻮان آنھﺎ را ذﺑﺢ ﻧﻤﻮد.
ّ
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ َھﺪی ﺗﻤﺘﻊ ﯾﺎ َھﺪی ِﻗﺮان را ﭘﺲ از روزھﺎی ﻋﯿﺪ ذﺑﺢ ﻧﻤﻮد ،ﺗﮑﻠﯿﻒ
ﭼﯿﺴﺖ؟
ّ
 -١ﻋﻼﻣﻪ ﻗﺪوری ﮔﻮﯾﺪ :ذﺑﺢ ﮐﺮدن ھﺪی ﻧﻔﻠﯽ ،ھﺪی ﺗﻤﺘﻊ و ِﻗﺮان ﺗﻨﮫﺎ در روز ﻋﯿﺪ درﺳﺖ اﺳﺖ.
ّ
ﻗﺪوری ﺣﮑﻢ ھﺪی ﻧﻔﻠﯽ را ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺣﮑﻢ ھﺪی ﺗﻤﺘﻊ و ِﻗﺮان ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »ھﺪاﯾﻪ« ﮔﻮﯾﺪ :در اﺻﻞ ذﺑﺢ ﮐﺮدن ھﺪی ﻧﻔﻠﯽ ﭘﯿﺶ از روز ﻋﯿﺪ درﺳﺖ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ذﺑﺢ
آن در روز ﻋﯿﺪ ﺑﮫﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و ﻗﻮل ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ﻣﺮاد از روز ﻋﯿﺪ ،ھﻤﺎن ]ﺳﻪ[
ّ
روز ﻋﯿﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا ذﺑﺢ ﮐﺮدن ھﺪی ﺗﻤﺘﻊ و ِﻗﺮان ﺗﺎ ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ روز دوازدھﻢ ذی اﻟﺤﺠﺔ
درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﮐﺘﺎب »ﺑﺤﺮاﻟﺮاﺋﻖ« ) (۷۷/۳ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ّ
ﮐﺘﺎب ﺣﺞ
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ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ذﺑﺢ َھﺪی از وﻗﺖ ﻣﻌﯿﻦ آنَ ،دم دﯾﮕﺮی
ﺑﺮ وی ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد .١
س :آﯾﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺖ ھﺪاﯾﺎ را ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان و ﻓﻘﺮاء َﺣ َﺮم ﺑﺪھﻨﺪ؟
ج :دادن ﮔﻮﺷﺖ ھﺪاﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان َﺣ َﺮم و ﺑﻪ ﻏﯿﺮ آنھﺎ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ.
س :آﯾﺎ ﺑﺮدن ھﺪاﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﺮﻓﺎت ،واﺟﺐ اﺳﺖ؟
ج :ﺑﺮدن ھﺪاﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﺮﻓﺎت واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ.
َ
س :ﭼﻪ ﻓﺮﻗﯽ در ﻣﯿﺎن »ﻧﺤﺮ« و »ذﺑﺢ« وﺟﻮد دارد؟
ج :در ﺷﺘﺮ» ،ﻧﺤﺮ ﮐﺮدن« ّ
ﺳﻨﺖ اﺳﺖ و در ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ» ،ذﺑﺢ ﮐﺮدن« .و ﻋﮑﺲ
اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﮐﺮاھﯿﺖ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ.
س :آﯾﺎ ﺑﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﻠﻤﺎن واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮدش ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را ذﺑﺢ
َ
ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺷﺘﺮ را ﻧﺤﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ج :اﯾﻦ ﮐﺎر واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ذﺑﺢ ﮐﺮدن ﻓﺮﻣﺎن دھﺪ ،ﺑﺎز
ھﻢ درﺳﺖ اﺳﺖ .و ﺑﮫﺘﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻋﻤﻞ ذﺑﺢ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم داده ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ،
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺧﻮدش ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ذﺑﺢ ﯾﺎ ﻧﺤﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮدی ،ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﺷﺘﺮی را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮد ،و در ﻣﺴﯿﺮ راه ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪ
ﺗﺎ ﺑﺮ آن ﺳﻮار ﺷﻮد؛ آﯾﺎ ﺳﻮار ﺷﺪن ﺑﺮ ﺷﺘﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ج :اﮔﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﻮار ﺷﺪن داﺷﺖ ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺮ آن ﺳﻮار ﺷﻮد؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺳﻮار ﺷﺪن ﻧﺪاﺷﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ آن ﺳﻮار ﻧﮕﺮدد .٢
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺼﯽ ،ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﺷﺘﺮ ﻣﺎده ﯾﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮد ،و آن
ﺷﺘﺮ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺷﯿﺮده ﺑﻮدﻧﺪ؛ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﯿﺮ آنھﺎ را ﺑﺪوﺷﺪ؟
 -١اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﯿﺶ از ذﺑﺢ ﮐﺮدن ﺣﯿﻮان ،ﻣﻮی ﺳﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﺮاﺷﯿﺪ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﯿﺰ از
روزھﺎی ﻋﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻓﮑﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت َدم ﺳﻮم ﻧﯿﺰ ﺑﺮ وی واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد .و اﯾﻦ َدم ﺳﻮم ﺑﻪ
ﺟﮫﺖ ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﻣﻮی ﺳﺮ ﭘﯿﺶ از ذﺑﺢ اﺳﺖ .در ﮐﺘﺎب »ﻏﻨﯿﺔ اﻟﻨﺎﺳﮏ« ص  ۱۵۰ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
اﺷﺎره رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٢اﺑﻮاﻟﺰﺑﯿﺮ ﮔﻮﯾﺪ :ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ از ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪس درﺑﺎرهی ﺳﻮار ﺷﺪن ﺑﺮ ﺣﯿﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .او
در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ :از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﭼﻮن ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪی ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻧﯿﮑﻮ و
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﺑﺮ آن ﺳﻮار ﺷﻮ؛ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﯿﻮان دﯾﮕﺮی را ﺑﺮای ﺳﻮاری ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺮ
ﺣﯿﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮار ﺷﻮی«] .ﻣﺴﻠﻢ[
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری

ج :ﺷﯿﺮ آنھﺎ را ﻧﺪوﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﭘﺴﺘﺎنھﺎی آنھﺎ آب ﺳﺮد ﺑﭙﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺷﯿﺮﺷﺎن ﻗﻄﻊ ﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ َھﺪی در راه ھﻼ ک ﮔﺮدﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ َھﺪی ﻧﺎﻓﻠﻪ در راه ھﻼ ک ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﺮ وی َھﺪی دﯾﮕﺮی ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ؛ و
اﮔﺮ َھﺪی واﺟﺐ ھﻼ ک ﮔﺮدﯾﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ وی واﺟﺐ اﺳﺖ ﺗﺎ َھﺪی دﯾﮕﺮی را
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﻧﻤﺎﯾﺪ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ َھﺪی ،ﻋﯿﺐ و ﻧﻘﺼﯽ رﺳﯿﺪ ،و آن ﻋﯿﺐ و ﻧﻘﺺ ﻣﺎﻧﻊ ذﺑﺢ آن َھﺪی
ﮔﺮدﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟
َ
ج :اﮔﺮ َھﺪی واﺟﺐ ﻣﻌﯿﻮب ﮔﺮدﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ھﺪی دﯾﮕﺮی را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن
ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و در ﻣﻮرد َھﺪی ﻣﻌﯿﻮب ،ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ در آن
ﺗﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ.
و اﮔﺮ َھﺪی ﻧﺎﻓﻠﻪ ،ﻣﻌﯿﻮب ﮔﺮدﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت آن را ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﻋﯿﺐ و ﻧﻘﺼﺶ ،ذﺑﺢ
ﮐﻨﺪ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮدی ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﺷﺘﺮی را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮد ،و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺘﺮ
در ﻣﺴﯿﺮ راه ھﻼ ک ﮔﺮدد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :اﮔﺮ َھﺪی ﻧﺎﻓﻠﻪ ﺑﻮد ،آن را ﺑﮑﺸﺪ و ُﺳﻢ آن را ﺑﺎ ﺧﻮن آن رﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮن
آن ،ﮐﻮھﺎﻧﺶ را ﻧﯿﺰ رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻨﺪ؛ و ﻻﺷﻪی ذﺑﺢ ﺷﺪهی آن را ﺑﺮای ﻓﻘﺮاء و ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان
ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬارد؛ و ﻧﻪ ﺻﺎﺣﺐ آن و ﻧﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ دﯾﮕﺮی از آن ﻧﺨﻮرد.
َ
و اﮔﺮ َھﺪی واﺟﺐ ﺑﻮدَ ،ھﺪی دﯾﮕﺮی را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و در ﻣﻮرد ھﺪی ذﺑﺢ
ﺷﺪه ،ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ در آن ﺗﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ.
س :ﻗﻼده ﻧﻤﻮدن » َھﺪی« ،ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ّ
ج :ﻗﻼده ﻧﻤﻮدن َھﺪی ﻧﺎﻓﻠﻪَ ،ھﺪی ﺗﻤﺘﻊ و ِﻗﺮان ،ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ؛ و دم ِاﺣﺼﺎر و دم
ﺟﻨﺎﯾﺎت ،ﻗﻼده ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.
س] :ﭘﺲ از ذﺑﺢ ﮐﺮدن َھﺪی[ ،ﺑﺎ ﭘﺎﻻن و زﯾﻦ و اﻓﺴﺎر و ﻟﮕﺎم آن ﭼﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟
ج :ﭘﺎﻻن و زﯾﻦ و اﻓﺴﺎر و ﻟﮕﺎم آن را ﻧﯿﺰ ﺻﺪﻗﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
س :آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺰد ﻗﺼﺎب را از ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﭙﺮدازد؟

ّ
ﮐﺘﺎب ﺣﺞ

٢٥٩

ﻣﺰد ﻗﺼﺎب را از ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ]و از ﺑﮫﺎء ﭘﻮﺳﺖ[ ﻧﭙﺮدازد؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ وی ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ
ﻣﺰد وی را از ﺧﻮدش ﺑﺪھﺪ .١

١

 -ﻋﻠﯽس ﮔﻮﯾﺪ» :اﻣﺮ ﲏ رﺳﻮل اﷲ ج ان اﻗﻮم ﻋﲇ ﺑﺪﻧﺔ وان اﺗﺼﺪق ﺑﻠﺤﻤﻬﺎ وﺟﻠﻮدﻫﺎ واﺟﻠﺘﻬﺎ ،وان ﻻ ﹸاﻋﻄﻲ

اﳉﺰار ﻣﻨﻬﺎ؛ ﻗﺎل :ﻧﺤﻦ ﻧﻌﻄﻴﻪ ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻧﺎ«؛ »ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﺎن دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺘﺮی را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﻢ و

ﮔﻮﺷﺖ و ﭘﻮﺳﺖ و ﭘﺎﻻن و زﯾﻦ آن را ﺻﺪﻗﻪ ﻧﻤﺎﯾﻢ .و ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﺎن دادﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺰد ﻗﺼﺎب را از آن
ﻧﺪھﻢ؛ و ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻣﺰد ﻗﺼﺎب را ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ] «.ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ[

