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ََدن   َطَهاَرة   بَاب   ع   َواثلَّوبب   اْلب ََلة   َوَموبض   الصَّ
ََدن   َطَهاَرة   بَملبب وس   اْلب ََرَكت ه   َيتََحرَّكب  لَمب  َوإ نب  - َوال َما، َوَما -ِب  ه  ع   َيَمسُّ ََلة ، َوَموبض   الصَّ

ة   ََشبط   حَّ ََلة   ل ص   1.الصَّ

                                                           
 در نماز: پوشش. دلیل بر پاکیِ  1

َماَء، َعنب  سب
َ
ة   َجاَءت  : قَالَتب  أ

َ
َرأ َّ  امب يبَت : َفَقالَتب  وََسلَّمَ  َعلَيبه   الل   َصّلَّ  انلَّب 

َ
َرأ

َ
َدانَا أ  إ حب

، ف   ََت يض   ؟ َكيبَف  اثلَّوبب  نَع  ،: قَاَل  تَصب ه   ث مَّ  ََت تُّه  ر ص  ، َتقب بَماء  ، ب ال ه  . ف يه   َوت َصِّل  َوَتنبَضح 
  222 بخاري

 شود، حائض لباسش در ما از یکی اگر: گفت و آمد وسلم علیه اهلل صلی اهلل رسول نزد زنی
 آن بر کم کم را آب سپس کَنَد می دست با را آن: فرمود دهد؟ انجام کاري چه که بده خبر
 .گزارد می نماز آن در و شوید می و ریزد می

ُّ قَاَل  َث  : قَاَل  وََسلََّم، َعلَيبه   الل   َصّلَّ  انلَّب  كب
َ
. ف   البَقبب   َعَذاب   أ ل  َوب اسناده صحیح علی  اْلب

 1331شرط الشیخین، مسند احمد 
 ترین عذاب قبر در ادرار است. بیش

 دلیل بر پاکیِ مکان در نماز:

يٍد، ببن   ََيبَي  َعنب  عبت  : قَاَل  َسع  نََس  َسم 
َ
ي  َجاءَ : قَاَل  َمال ٍك  ببنَ  أ َراب  عب

َ
 َطائ َفة   ف   َفبَاَل  أ

، د  ج  بَمسب ، فَزََجَره   ال م   انلَّاس  ُّ  َفنََهاه  ا وََسلَّمَ  َعلَيبه   الل   َصّلَّ  انلَّب  َل   قََضى  فَلَمَّ َمرَ  بَوب
َ
ُّ  أ  انلَّب 

نب  ب َذن وٍب  وََسلَّمَ  َعلَيبه   الل   َصّلَّ  يَق  َماءٍ  م  ر 
هب
 
 221 بخاري. يبه  َعلَ  فَأ

. کردند برخورد او با شدت با مردم. کرد ادرار مسجد از اي گوشه در و آمد نشینی بادیه
 را ادرارش شخص، آن که زمانی. بازداشت کار این از را آنان وسلم علیه اهلل صلی اهلل رسول
 .شود پاشانده آن بر آبی از پر سطل داد دستور وسلم علیه اهلل صلی اهلل رسول کرد تمام
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و هر چه با بدن  –د چه )آن لباس( با حرکت او حرکت نکنو اگر  –طهارت بدن و لباس 
 کند و جاي نماز، براي صحت نماز شرط است. و ملبوس تماس پیدا می

وب  َحببٍل، َطَرَف  َقبََض  َولَوب 
َ
، َرَبَطه   أ َخر   َوَطَرفَه   َمَعه  ل   اْلب تَّص  ٍس، م  حَّ  لَمب  ب نَج   تَص 

  2.َصََلت ه  
دیگر آن به  و اگر قسمتی از طناب را گرفت یا آن را به خودش بست در حالی که طرف

 نجاست متصل است؛ نمازش صحیح نشده است.
َس  لَوب [ 1]َو  ى  ب َساٍط  َبعبض   َتنَجَّ ى  فََصّلَّ عٍ  ََعَ رٍ  َموبض  ، َطاه  نبه  َاق   َوََتَرَّكَ  م  ، اْلب ََرَكت ه  وب  ِب 

َ
أ

ى [ 2] يرٍ  ََعَ ه   ََس  ى  قََوائ م  ٍس، ََعَ ، َوَيتََحرَّك   ََن  ََرَكت ه  تب  ِب   3.َصحَّ
اگر قسمتی از فرش متنجس شد پس بر مکان پاک از آن نماز گزارد در حالی که  [1]و 

تی که پاهاي آن بر نجس است و )آن بر تخ [2]کند یا  باقی )فرش( با حرکت او حرکت می
 صحیح است. (نمازش کند؛ )در هر دو مسأله: او حرکت میتخت( با حرکت 
م   َغيب   -َوانلََّجاَسة   َها لَمب  إ نب  -ادلَّ كب ر  عبَفى  َطربف   ي دب دبَرَكَها َوإ نب  5َعنبَها، 4ي 

َ
عبَف  لَمب  أ  ي 

يَث  َدم   َعنب  إ ّلَّ  َعنبَها، َما ٍل مب َوقَ  بََراغ  ا ،َوَغيب ه  مَّ َس  َّل  م  ، َل   َنفب َفى  6َسائ لَة   قَل يل ه   َعنب  َفي عب
  7.ب َعَرقٍ  انبتََشَ  َوإ ن   َوَكث ي ه ،

                                                                                                                                                                                     

نجم: همچنین نهی او صلی اهلل علیه و سلم از نماز گزاردن در گورستان و کشتارگاه و 
و نهی از موارد یاد شده جز   -که روایت آن در آخر این باب خواهد آمد  -دو  مانند این

 شود. نجاست علتی براي آن یافته نمی
 مالقات نجاست با ای و نباشد نجس به او شرط شده که منسوب ي جامه زیرا: نجم . 2
 جایز کند می حرکت او حرکت با که کرد سجود چیزي بر اگر. سجود خالف به باشد، نکرده
 .باشد پاک سجود قرارگاه که است شرط سجود در زیرا است

 ي نجاست است. فیض االله المالک: زیرا حمل کننده
این نجاست به شود که  ي نجاست نیست و از جهت عرف گفته نمی . زیرا حمل کننده 3

 او متصل است.
عبَف  ها: در بعضی از نسخه . 4  .ي 
. مانند مگسی که روي مدفوع مرطوبی بنشیند. در اصل پاهاي مگس به نجاست  5

نشیند از بس این نجاست ریز است که اثر آن دیده  آغشته شده اما وقتی روي لباسی می
 شود از این جهت از آن عفو شده است. نمی
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شود؛ و  اگر چشم آن را ندیده است از آن عفو کرده می –به غیر از خون  –و نجاست 
شود مگر از خون پشه و شپش و غیر از  چشم آن را دیده است از آن عفو کرده نمی چهاگر
دو، از آن چیزهائی که برایش خون جاري نیست پس از کمی و بسیاري آن عفو کرده  این
 شود و اگر چه با عرق منتشر شود. می

اوَ  مَّ
َ
م   أ نب  ََكنَ  فَإ نب : َوالبَقيبح   ادلَّ ي  م  نَب  جب

َ
َ  أ ي ه ، َعنب  ع ف  نَ  ََكنَ  َوإ نب  8يَس  َصِّل  م  بم  َ  ال  ع ف 

نب  َخَرجَ  َسَواء   َوَكث ي ه ، قَل يل ه   َعنب  ةٍ  م  َ َها َبثب وب  9َعََصَ
َ
نب  أ ٍل  م  وب  د مَّ

َ
ٍح  أ وب  قَرب

َ
دٍ  أ وب  فَصب

َ
 أ

َجاَمةٍ   10.َغيب َهاوَ  ح 

                                                                                                                                                                                     
 زنبور، مور، مورچه، عقرب و... . مانند پشه، 6
 . نجم و نهایه: زیرا بلوا به است و احتراز و دوري کردن از آن مشکل است. 2

ب   اببن   َعن  
َ
ٍم، أ نبت  : قَاَل  ن عب ًدا ك  ببن   َشاه  َمَر، ّل  َل   ع 

َ
ل   وََسأ ، َدم   َعنب  رَج  : َفَقاَل  اَْلع وض 

نب  مَّ نبَت؟ م 
َ
نب : َفَقاَل  أ ل   م 

هب
َ
، أ َراق  وا: قَاَل  الع  ر  ل ن   هىَذا، إ َلى  انبظ 

َ
أ ، َدم   َعنب  يَسب  َوقَدب  اَْلع وض 

ِ  اببنَ  َقتَل وا عبت   وََسلََّم، َعلَيبه   الل   َصّلَّ  انلَّب  َّ  وََسم  ول   وََسلَّمَ  َعلَيبه   الل   َصّلَّ  انلَّب  َما: »َيق   ه 
َاَنتَايَ  نَ  َرَيب نبيَا م   5994بخاري  .«ادلُّ

گوید: من نزد ابن عمر حاضر بودم که مردي در مورد خون پشه )که به  ابن ابی نعم می
ی؟ گفت: از اهل عراق. ابن سوال پرسید. ابن عمر گفت: از کجایجامه اصابت کند( از وي 

عمر گفت: پسر رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم را به قتل رساندند. من از رسول اهلل صلی اهلل 
 یدم که فرمود: حسن و حسین دو بوي خوش من در دنیا هستند.علیه و سلم شن

پرسند که همیشه از آن  وجه داللت جواب ابن عمر در این است: آنان از خون پشه می
 عفو شده است اما از ریختن خونی که حرام بودن آن قطعی است ابائی ندارند.

 آور است. . زیرا اجتناب از آن، مشقت 1

ٍد، َعنب  َاه  َدانَا ََكنَ  َما: »ََعئ َشة   قَالَتب : قَاَل  ُم  د   ثَوبب   إ ّلَّ  ِل  حب ، ََت يض   َواح   فَإ َذا ف يه 
َصابَه  

َ
ء   أ نب  ََشب َها، قَالَتب  َدمٍ  م  يق  ر َها َفَقَصَعتبه   ب ر 

فب  312بخاري . «ب ظ 

شدیم. پس هرگاه مقدار کمی از خون به  ما تنها یک جامه داشتیم که در آن حائض می
 سایید. کرد و با ناخنش آن را )به همدیگر( می می رسید با آب دهان خود آن را مرطوب می آن



5 
 

                                                                                                                                                                                     
نه از کثیر آن، شود  از قلیل آن عفو می اگر آن را بفشارد قول معتمد این است که.  9

: بنابر قول اصح که اگر آن را بفشارد از قلیل آن عفو شده آمده نجم، تحفه و نهایهچناچه در 
 کثیرِ آن.نه از 

َثنَا ر   َحدَّ ، اّللَّ   َعببد   ببن   بَكب ُّ َزِن  بم  نَّه   ال
َ
ى أ

َ
َمَر، اببنَ  َرأ ةً  َعََصَ » ع  َ َ  ب ثب  َعيبنَيبه   َبيب

نبَها فََخَرجَ  ء   م  َ  َفَفتَّه   ََشب ، َبيب بََعيبه  ى  ث مَّ  إ صب   َولَمب  َصّلَّ
ب
أ صحیح، مصنف عبدالرزاق . «َيتَوَضَّ

553 
مزنی گفت: ابن عمر را دید که جوش ریزي که میان دو چشمانش قرار بکر بن عبداهلل 

داشت را فشرد. بالفاصله چیزي از آن خارج شد و با دو انگشتش آن را ریز ریز کرد سپس 
 نماز گزارد و وضو نگرفت.

نَا: قَاَل  َجاب ٍر، َعنب  . 10 ول   َمعَ  َخرَجب َوة   ف   َيعبن   - وََسلَّمَ  َعلَيبه   الل   َصّلَّ  اّللَّ   رَس   َغزب
َصاَب  - الِرقَاع   َذات  

َ
ل   فَأ ةَ  رَج 

َ
َرأ لٍ  امب نَ  رَج  ك َي، م  بم شب  نب  فََحلََف  ال

َ
َ  َّل  أ نبتَه 

َ
ى  أ  َحّتَّ

يَق  َهر 
 
َحاب   ف   َدًما أ صب

َ
ٍد، أ َمَّ ثَرَ  يَتببَع   فََخَرجَ  ُم 

َ
ِ  أ َل  وََسلََّم، َعلَيبه   الل   َصّلَّ  انلَّب  ُّ انلَّ  َفََنَ  ب 

ًّل، وََسلَّمَ  َعلَيبه   الل   َصّلَّ   
ل   َمنب : َفَقاَل  َمَنب نَا؟ رَج  لَؤ  ل   فَانبتََدَب  يَكب نَ  رَج  ينَ  م  ر  َهاج  بم   ال

ل   نَ  َورَج  ، م  نبَصار 
َ ونَا: »َفَقاَل  اْلب ا: قَاَل  ،«الِشعبب   ب َفم   ك  ََلن   َخَرجَ  فَلَمَّ  فَم   إ َل  الرَّج 

َطَجعَ  الِشعبب   ، اضب ر يُّ َهاج  بم  نبَصار يُّ  َوقَامَ  ال
َ َت  ي َصِّل، اْلب

َ
ل   َوأ ا الرَّج  ىى  فَلَمَّ

َ
َصه   َرأ  َشخب

نَّه   َعَرَف 
َ
، َرب يئَة   أ م  مٍ  فََرَماه   ل لبَقوب ، ف يه   فَوََضَعه   ب َسهب ى  َفََنََعه  ٍم، ب ثَََلثَة   َرَماه   َحّتَّ ه  سب

َ
 َرَكعَ  ث مَّ  أ

، انبتَبَهَ  ث مَّ  وََسَجَد، ب ه  ا َصاح  مب  َعَرَف  فَلَمَّ نَّه 
َ
ر وا قَدب  أ ا َهَرَب، ب ه   نَذ  ى َولَمَّ

َ
ر يُّ  َرأ َهاج  بم   َما ال

نبَصار يِ 
َ نَ  ب اْلب ، م  م  ببَحانَ : قَاَل  ادلَّ َّل  اّللَّ   س 

َ
تَن   أ نببَهب

َ
َل  أ وَّ

َ
، َما أ نبت  : قَاَل  َرََمى وَرةٍ  ف   ك   س 

قبَرؤ َها
َ
بَّ  فَلَمب  أ ح 

 
نب  أ

َ
قبَطَعَها أ

َ
 191 ابوداوود حسن،. أ

فردي از . شدیم خارج سلم و علیه اهلل صلی اهلل رسول همراه الرقاع ذات ي غزوه در
 میان در که یزمان تا خورد قسم مشرک آن. گرفت غنیمت به را مشرکی زن مسلمانان،

 را سلم و علیه اهلل صلی اهلل رسول پاي رد پس. نکشد دست نریزد؛ خون محمد، اصحاب
 را ما کسی چه: فرمود و گرفت منزل مکانی سلم و علیه اهلل صلی اهلل رسول. کرد دنبال

: ایشان فرمودند. شدند داوطلب انصار از نفر یک و مهاجرین از نفر یک دهد؟ می نگهبانی
 یک به مهاجري رسیدند، تنگه ي دهانه دو نفر به آن وقتی. دهید نگهبانی کوه ي تنگه ي دهانه
 ایستاده شخصی که دید و از راه رسید مشرک آن. ایستاد نماز به انصاري و کشید دراز پهلو
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شود و  آمیزش خون: پس اگر از بیگانه باشد از کمیِ آن عفو کرده می و اما خون و ریم بی
شود یکسان است که از  اگر از خودِ نمازگزار باشد از کمیِ آن و بسیاريِ آن عفو کرده می

جوشِ ریزي باشد که آن را فشرده است، یا از کُورَک، یا از زخم، یا رگ زدن، یا حجامت، یا 
 ها باشد. اینغیر از 

ا مَّ
َ
ر وح   َماء   َوأ اَطات  َوانلَّ  البق  َة   َل   ََكنَ  إ نب : فَّ يَهة   َراِئ  وَ  َكر  ، َفه  س   11.فَََل  َوإ ّلَّ  ََن 

                                                                                                                                                                                     

 سه که این تا ساخت رها را آن و داد قرار کمان در را تیر. است قوم نگهبان که دانست. است
مرد . کرد )هر سه تیر، یکی پس از دیگري به او اصابت کرد( شلیک انصاري طرف به تیر

 سپس. سجود کرد و آمد به نمازش ادامه داد و( رکوع از بدنش میانصاري )در حالی که خون 
 مهاجري، وقتی. کرد فرار شدند مطلع وجودش به دانست وقتی مشرک آن. شد بیدار مهاجري
 اصابت تو به که تیري اولین چرا! اهلل سبحان: گفت شده، آغشته خون با که دید را انصاري

 .کنم قطع را آن نداشتم دوست خواندم، می را اي سوره من: گفت ندادي؟ خبر مرا کرد،

نَّه   َجاب ٍر، َعنب 
َ
دبَخَل  أ

َ
بََعه   أ ه   ف   إ صب نبف 

َ
ربض   َفَمَسَحه   َدم   َعلَيبَها فََخَرجَ  أ

َ وب  ب اْلب
َ
َاب   أ  ب الُّتُّ

. ث مَّ  ى  1424مصنف ابن ابی شیبه  َصّلَّ

اش  فرو برد. پس از بینیاش  از جابر بن عبداهلل روایت است که انگشت خویش را در بینی
 خون بر انگشتش خارج شد. بالفاصله آن را به زمین یا به خاک کشید سپس نماز گزارد.

ب   َعنب 
َ
، أ يبت   َوقَدب  قَاَل: َمعبَشٍ

َ
يمَ  َرأ ب ه   َوف   ي َصِّل  إ ببَراه  يد   ثَوب نب  َصد  ب ونٍ  م  . ََكنَتب  ح   ب ه 

 1410مصنف ابن ابی شیبه 
اي از کُورَک  اش خونابه گزارد در حالی که در جامه ی را دیدم که نماز میهمانا ابراهیم نخع

 چرکین بود.
ها اگر چه بوي بدي داشته باشند باز هم  آبله ها، تاول و چرکین هاي جوش . آبِ 11

.  اند، در منهاج آمده:  پاک لَم  عب
َ
، َوالل  أ َهب  َطَهاَرت ه  بَمذب : ال  ق لبت 

 مطلقا پاک است. عجاله و نجم: همانند عرق،

َثنَا يَيبنََة، اببن   َحدَّ ِِّم، َعنب  ع 
 
يبت   قَاَل  أ

َ
ب ه   َوََكنَ  ي َصِّل  َطاو ًسا َرأ عَ  ثَوب نب  نَط  وٍح  م   ََكنَتب  ق ر 

.  1411مصنف ابن ابی شیبه  ب َساَقيبه 

هاي چرکینی که بر دو ساقش بود،  گزارد در حالی که ازجوش طاووس را دیدم که نماز می
 لباسش تغییر خورده بود.رنگ 
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ها: اگر بوي بدي داشته باشد پس آن نجس  ها، آبله هاي چرکین و تاول و اما آبِ جوش
 است و اگر نه )بوي بدي نداشته باشد( پس نه )نجس نیست(.

ى  َولَوب  لََها ب نََجاَسةٍ  َصّلَّ وب  َجه 
َ
يََها، أ ، َبعبدَ  َرآَها ث مَّ  نَس  ه  ََعَدَها، 12فََراغ 

َ
وب  أ

َ
 13.َبَطلَتب  ف يَها أ

و اگر با نجاستی نماز گزارد که آن را نفهمید یا فراموش کرد سپس بعد از فارغ شدنش )از 
 کند یا )نجاست را( در نماز )دید(؛ )نمازش( باطل است.  نماز( آن را دید؛ آن نماز را اعاده می

َصابَه   َولَوب 
َ
ي   أ َوار ع   ط  قب  لَمب  فَإ نب : الشَّ وَ  ه  ََنَاَستَ  َيتََحقَّ .َطاه   َفه  َقَها َوإ نب  14ر  َ  ََتَقَّ ف   َعنب  ع 

فًا، قَل يل ه   رب وَ  15ع  ر   َما َوه  از   َيتََعذَّ َ ُّت  حب ، اّل  ، َوََيبتَل ف   َعنبه  بَوقبت  ه   ب ال ع  نَ  َوب َموبض  ََدن   م   اْلب
. عبَفى  َوَّل  16َواثلَّوبب   .َكث ي ه   َعنب  ي 

ها به او اصابت کرد پس اگر نجاست آن را یقین نداشت آن پاک است. و  و اگر گِل خیابان
شود و )مقصود از کمیِ آن  اگر نجاست آن را یقین داشت از کمیِ آن در عرف عفو کرده می

شود و با زمان و مکانش از بدن و  در عرف( آن چیزي است که اجتناب از آن ناممکن می
 شود.  کند. و از بسیاري آن عفو کرده نمی لباس اختالف پیدا می

، ََنَاَسةٍ  إ َزالَة   َعنب  َعَجزَ  َوَمنب  وب  ب بََدن ه 
َ
ب َس  أ عٍ  ف   ح  ٍس، َموبض  ى  ََن  ََعَد، َصّلَّ

َ
 َوَينبَحن   َوأ

ه   ود  ج  َيبث   ل س  َصاَبَها، َزادَ  لَوب  ِب 
َ
م   أ ع   َوََيبر  َببَهة   وَضب  .َعلَيبَها اْلب

ي نجاست در بدنش عاجز شد یا در جاي نجسی حبس شد نماز  ازالهوکسی که از 
کند که اگر زیادتر )خود  اي خم می کند و براي سجودش خود را به گونه گزارد و اعاده می می

 شود. کند و گذاشتن پیشانی بر نجاست حرام می را خم( کند به آن اصابت می
ي   َعنب  َعَجزَ  َولَوب  ه  ب ه   َتطب ى  ثَوب َيانًاع   َصّلَّ دب  لَمب  َولَوب  17إ ََعَدٍة، ب ََل  رب يًرا إ ّلَّ  ََي  ى  َحر   .ف يه   َصّلَّ

                                                           

 .البَفَراغ   ها: در بعضی از نسخه . 12
 . زیرا طهارت که یکی از شروط نماز است یقینا به جا نیامده است. 13
 . نجم: زیرا اصالتا و ظاهرا که در اغلب پاک است. 14
. نجم: به خاطر مشقت احتراز از آن. زیرا مردم ناچارند که براي رفع احتیاجات خویش  15

ها تردد کنند و در اغلب )که این اغلبیت بستگی به زمان و مکان دارد(  کوچه و خیاباندر 
اي که گِل  یابند در نتیجه اگر هر دفعه تر آنان به غیر از یک لباس، لباس دیگري را نمی بیش

 ي آنان اصابت کند امر کرده شوند آن را بشویند در مشقت واقع خواهند شد. ها به جامه خیابان
شود به  شود به غیر از تابستان. و پایین لباس عفو می جم: مثال در زمستان عفو می. ن 16

 غیر از باالي آن.
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خواند. و اگر به غیر از  و اگر از طهارتِ لباسش عاجز شد بدون اعاده، برهنه نماز می
)لباسِ( ابریشمی )لباسی دیگر را( نیافت، )واجب است که( در آن نماز بگزارد )و در چنین 

 ابریشم برایش گناهی ندارد(.شرایطی پوشیدن 
يَت   َوإ نب  ل ه   وََجَب  ثَوبٍب  ف   انلََّجاَسة   َخف  ِه   َغسب ، َوَّل  ُك  د  َبَه   فَإ نب  18ََيبتَه  خب

َ
 ث َقة   أ

َها ع  تََمَده   ب َموبض   .اعب
کند. و  شود و اجتهاد نمی و اگر نجاستی در لباسی مخفی شد شستن تمامیِ آن واجب می

 کند. اعتمادي او را از مکان آن نجاست خبر داد به او اعتماد میاگر شخص با 
تَبَهَ  َوإ ن   ر   اشب تَنَِجٍس  َطاه  تََهَد، ب م  مبَكنَ  َوإ نب  اجب

َ
ر   أ ٍي، َطاه  وب  ب يَق 

َ
ل   أ َما. َغسب ه  َحد 

َ
 19أ

ي(  کند و اگر چه )یافتنِ پارچه ي( پاکی با متنجسی مشتبه شد؛ اجتهاد می و اگر )پارچه
 دو )ممکن شود(.  دو( با یقین ممکن شود یا شستن یکی از آن )غیر از این پاکی

َ  فَإ نب  َيانًا ََتَيَّ رب ى ع  ََعَد، َصّلَّ
َ
نب  لَمب  إ نب  َوأ ل   ي مبك  ، َغسب ب ه  مبَكنَ  فَإ نب  20ثَوب

َ
 وََجَب. أ

کند )به شرطی  خواند و اعاده می پس اگر )در اجتهاد کردن( حیران شد برهنگی نماز می
که( اگر شستن لباسش برایش امکان نداشت پس اگر امکان داشت )شستن آن( واجب 

 شود. می

                                                                                                                                                                                     
 ي متنجس همانند عدم آن است. . فیض االله المالک: زیرا وجود جامه 12
دارد و به طهارت آن یقین ندارد.  جامه یکی است و به نجاست آن یقین. نجم: زیرا  11

سازد و یقین را دنبال  کند یا به تعبیري دیگر: شک را رها می پس یقین را استصحاب می
 کند. می

شود. اما در یک چیز اجتهاد  تر اجتهاد کرده می فیض االله المالک: در دو چیز یا بیش
 شود. کرده نمی

 نشد پیدا دیگري ي جامه دو، این جز اگر اما. است جایز اجتهاد مسأله دو این . نجم: در 19
 شود. می واجب اجتهاد مسأله، دو این در بود تنگان وقت یا

. فتح الوهاب المالک: به خاطر تقصیر او در عدم ادراک عالمت. و همچنین در واقع  20
 ي پاک و جایگاه پاک وجود دارد. جامه

ي ظن انجام پذیرد. پس در موارد مشابه  باید دانست که شروط عبادت باید با یقین یا غلبه
 .گرفتنظر آن باید این قاعده مد 
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ًسا َظنَّه   َما َغَسَل  َوإ َذا ى  ََن  َما َصّلَّ وب  َمًعا، ف يه 
َ
ي  ف   أ نبَفر ًدا، ك  ى  َولَوب  21م  ت َهادٍ  ب ََل  َصّلَّ  اجب

ِ  ف   ةً  ثَوبٍب  ك  حَّ  لَمب  َمرَّ  22.تَص 
و هرگاه )از میان دو لباس،( آن لباسی را شستشو داد که به گمانش نجس است )اجازه 

دو )لباس( با همدیگر یا در هر کدام به تنهائی نماز بخواند. و اگر )قبل از شستن،(  دارد( در آن
 بدون اجتهاد در هر لباسی یک بار نماز بخواند؛ صحیح نشده است. 

يَت   َولَوب  ى  فَََلةٍ  ف   انلََّجاَسة   َخف  ت َهاٍد، ب ََل  َشاءَ  َحيبث   َصّلَّ وب  اجب
َ
ربٍض  ف   أ

َ
َيةٍ  أ وب  َصغ 

َ
 أ

ل   وََجَب  َبيبٍت  23ف   ِ  َغسب تَبَهَ  َولَو  . البك  تََهدَ  بَيبتَان   اشب  .اجب
خواند. یا در  و اگر نجاستی در فالتی پنهان شد؛ هرکجا که بخواهد بدون اجتهاد نماز می

منزل کوچکی )نجاستی مخفی شد(؛ شستن تمام )آن زمین و منزل( زمین کوچکی یا در 
تواند اجتهاد کند(. و اگر )نجاستی( در دو منزل نامعلوم شد؛ )اجازه دارد  شود )و نمی واجب می

 که( اجتهاد کند.
حُّ  َوَّل  ََلة   تَص  ةٍ  ف   الصَّ َبَ ت ََلَطَها نَببَشَها َعل مَ  24َمقب يد   َواخب ، ب َصد  ََتى بَموب  َيعبلَمب  لَمب  فَإ نب  25ال
، نَببَشَها ر َهتب

 26.وََصحَّ  ك 
ي اموات آگاهی دارد؛ نماز  و در گورستانی که از نبش آن و اختالط آن با چرک و خونابه

 شود. پس اگر از نبش آن آگاهی ندارد؛ مکروه است )اما نماز( صحیح است. صحیح نمی

                                                           
ها به اجتهادش پاک بوده و دیگري که اجتهادش بر نجاست آن  . زیرا یکی از جامه 21

 رفته با شستن، پاک شده است.
 . زیرا در ظن و گمان او احتمال نجاست در هر دو بار وجود دارد.  22
 .ف   ها بدون: در بعضی از نسخه . 23
24 .  ُّ ربض  : »وََسلَّمَ  َعلَيبه   الل   َصّلَّ  قَاَل انلَّب 

َ َُّها اْلب د   ُك  ج  امَ  إ ّلَّ  َمسب َمَّ ةَ  اْلب َبَ بَمقب  .«َوال
 492آلبانی آن را صحیح دانسته، ابوداوود 

 زمین تمامی آن مسجد است مگر حمام و گورستان.
. فیض االله المالک: اگر بین او و نجاست، حائلی نباشد نماز او صحیح نیست. اما اگر  25

 هت نمازش صحیح است.حائل باشد با کرا
 رود. . زیرا وجود نجاست احتمال می 26
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َره   ، 27ََحَّامٍ  ف   َوت كب ه  لَخ  ، َوقَار َعة   28َوَمسب يق  ر  َبلٍَة، الطَّ  30َوَكن يَسٍة، 29َوَُمبَزَرٍة، َوَمزب
ع   ٍس، َوَموبض  ر   32وَََخبٍر، 31َمكب ، َوَظهب ، َوإ َلى  البَكعببَة  ٍ َطان   33َقبب عب

َ
، َوأ ب ل   

َراح   َّل  34اِلب  م 
                                                           

 که در باال گذشت. 492. دلیل آن حدیث ابوداوود  22
. فیض االله المالک: علت کراهت نماز در مسلخ همان علتی است که در حمام وجود  21
 دارد.

َمَر، اببن   َعن   . 29 نَّ  ع 
َ
وَل  أ نب  َنَهى  وََسلَّمَ  َعلَيبه   اّللَّ   َصّلَّ  الل   رَس 

َ
ى  أ  َسببَعة   ف   ي َصّلَّ

نَ  ، ف  : َمَواط  َبلَة  بَمزب َزَرة ، ال ة ، َوالَمجب َبَ ، َوقَار َعة   َوالَمقب يق  ر  ، َوف   الطَّ ام  ن   َوف   اْلَمَّ  َمَعاط 
، ب ل  َق  اِل  ر   َوفَوب  346 ترمذي ضعیف، .اّللَّ   َبيبت   َظهب

 در: نماز گزارده شود مکان، هفت در فرموده که نهی سلم و علیه اهلل صلی اهلل رسول
 جهت شتران گاه استراحت در و حمام در و راه، وسط و گورستان، و کشتارگاه، و دانی، زباله

 .کعبه بام پشت و آبشخور،
نَّ  ََعئ َشَة، َعنب  . 30

َ
مَّ  أ

 
ول   َذَكَرتب  َسلََمَة، أ تبَها َكن يَسةً  وََسلَّمَ  َعلَيبه   الل   َصّلَّ  اّللَّ   ل رَس 

َ
 َرأ

ربض  
َ
َقال   اْلَبََشة   ب أ ، لََها ي  َية  تب  َما َل   فََذَكَرتب  َمار 

َ
نَ  ف يَها َرأ ، م  َور  ول   َفَقاَل  الصُّ  اّللَّ   رَس 

وََل َك : »وََسلَّمَ  َعلَيبه   الل   َصّلَّ 
 
م   أ م   َماَت  إ َذا قَوب ، الَعببد   ف يه  ال ح  و   الصَّ

َ
ل   أ ال ح   الرَّج   َبنَوبا ،الصَّ

ًدا، َقبب ه   ََعَ  ج  ر وا َمسب َوَر، ت لبَك  ف يه   وََصوَّ وََل َك  الصُّ
 
ار   أ َ ق   َش 

نبدَ  اخلَلب  434بخاري  .«اّللَّ   ع 

اي را بیان کرد که در سرزمین حبشه  ام سلمه به رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم کنیسه
ها دیده بود را به  ها و بت شد. پس آن چه از مجسمه آن را دیده بود که به آن ماریه گفته می

اند که هرگاه شخص یا  ایشان بیان کرد. رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم فرمودند: آنان قومی
کردند و به آن  رفت بر روي قبرش مسجدي را بنا می شان می ي صالحی از میان بنده

کردند. آنان بدترین و شرورترین مخلوقین نزد اهلل عزوجل  ها مجمسه درست می صورت
 هستند. 

 . فیض االله المالک: علت کراهت وجود ظلم است. 31
 . فیض االله المالک: به خاطر وجود نجاست. 32

گیرد همین حکم  ک: به هر مکانی که معاصیِ فاحشی در آن انجام میفتح الوهاب المال
 شود زیرا مأواي شیاطین است. داده می

، إ َل  ت َصلُّوا َّل » . 33 ب ور  وا َوَّل  البق    922مسلم . «َعلَيبَها ََتبل س 
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کن(،  بَرکَنَند )رختی که جامه در گرمابه جای شود: در حمام، و و )نماز خواندن( مکروه می
دانی، و کشتارگاه، و عبادتگاه مسیحیان )و هر عبادتگاه غیر اسالمی(، و  و وسط راه، و زباله

ي( خمر، و پشت بام کعبه، و بسوي قبر،  گیرند، و )مکان تهیه مکانی که پول زور از مردم می
 و استراحتگاه شتران جهت آبشخور، نه )در( آغُل گوسفندان.

م   ربٍض  ثَوبٍب  ف   َوََتبر 
َ
، َوأ وَبيب  حُّ  36َمغبص   37.ثََواٍب  ب ََل  َوتَص 

شود. )ولی با وجود حرام بودن، نماازش(   و )نماز خواندن( در لباس و زمین غصبی حرام می
 شود. بدون ثواب صحیح می

                                                                                                                                                                                     

 بسوي قبر نماز نگزارید و )جهت قضاي حاجت( بر روي قبر ننشینید.
َرَة، ببن   َجاب ر   َعنب  . 34 نَّ  َسم 

َ
ًَل  أ َل  رَج 

َ
وَل  َسأ َصِّل : وََسلَّمَ  َعلَيبه   الل   َصّلَّ  الل   رَس 

 
 ف   أ

؟ َمَراب ض   َصِّل : قَاَل  «َنَعمب : »قَاَل  البَغنَم 
 
؟ َمبَار ك   ف   أ ب ل   

 360مسلم  .«َّل : »قَاَل  اِلب

د: آیا در محل گوید: مردي از رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم پرسی جابر بن سمره می
گاه گوسفندان نماز بخوانم؟ ایشان فرمودند: بله. آن مرد گفت: آیا در محل  استراحت
 گاه شتران نماز بخوانم؟ ایشان فرمودند: نه. استراحت

نٍَس  َعنب  . 35
َ
ُّ  ََكنَ : »قَاَل  أ نب  َقببَل  ي َصِّل، وََسلَّمَ  َعلَيبه   الل   َصّلَّ  انلَّب 

َ
، ي ببَنى  أ د  ج   الَمسب

 234بخاري  .«الَغنَم   َمَراب ض   ف  

گاه  که مسجدالنبی ساخته شود رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم در استراحت قبل از این
 گزارد. گوسفندان، نماز می

 . زیرا تحریم براي امر عارضی است که مالزم نماز نیست.  36
 تعدي و تجاوز کرده است. لک دیگران،به مِبدون حق . به خاطر عقوبت او. زیرا  32


