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 الَْعْوَرةر  َسْتر  بَاب  
وَ  ب   ه  َاَجٍة، اْْلَلََواتر  فر  َحَّتى  1َواجر وَ  2إرََّل ِلر َحةر  ََشْط   َوه  ىى  فَإرنْ  الَصََلةر، لرصر

َ
 فر  َرأ

ْؤَيةر  َخْرقًا الَصََلةر  َبْعدَ  ثَْوبرهر   .انلََجاَسةر  فََكر 
پوشیدن عورت حتی در خلوت واجب است مگر برای نیاز. و آن برای صحت نماز شرط 

اش پارگی مشاهده کرد همانند دیدنِ نجاست است )حکم  است. پس اگر بعد از نماز در جامه
 شود(.  آن گذشت که نماز باطل می

لر  وََعْوَرة   َمةر َما الرَج 
َ
ةر  َبْيَ  َواْْل َ ، الُّسر ْكبَةر ر  اِْل َرةر  وََعْوَرة   3َوالرر  الْوَْجهَ  إرََّل  بََدنرَها ك 

 4.َوالَْكَفْير 
                                                           

ْْجَاعر » زیادۀ ،چاپی و شروحاتدر بعضی از نسخ  . 1 وجود دارد اما در چاپ  «براْْلر

و شش نسخۀ خطی نزد من  -که با چهار ده نسخۀ خطی تطبیق داده شده  -دارالمنهاج 
 .وجود ندارد

يٍم، بْنر  َبْهزر  َعنْ  . 2 ، َعنْ  َحكر بريهر
َ
هر، َعنْ  أ وَل  يَا: ق لْت  : قَاَل  َجدِّ  َما َعْوَرات نَا اللر  رَس 

تر 
ْ
نَْها نَأ ؟ َوَما مر نْ  إرَّلَ  َعْوَرتََك  اْحَفْظ : قَاَل  نََذر  وْ  َزوَْجترَك  مر

َ
ين َك، َملََكْت  َما أ : َفَقاَل  يَمر

ل   ون   الرَج  ؟ َمعَ  يَك  لر نْ  اْستََطْعَت  إرنْ : قَاَل  الرَج 
َ
َحد   يََراَها ََّل  أ

َ
ل  : ق لْت   فَاْفَعْل، أ  َوالرَج 

ون   ًا، يَك  َحقر  فَاّلَل  : قَاَل  َخاِلر
َ
نْ  أ

َ
. ي ْستَْحيَا أ نْه   2672حسن، ترمذی  مر

کند که گفت: گفتم: ای رسول خدا! چه اندازه  حکیم از پدرش از جدش روایت میبهز بن 
از عورات خود را بگیریم و چه اندازه رها سازیم؟ فرمود: عورت خود را حفظ کن مگر از 
همسرت و کنیزت. گفتم: ای رسول خدا! مردی با مرد دیگر اگر باشد؟ فرمود: اگر توانستی 

نجام بده. گفتم: ای رسول خدا! هرگاه یکی از ما در خلوت که احدی عورتت را نبیند پس ا
 بود؟ فرمود: خداوند سزاوارتر است که از او شرم و حیا کرده شود.

 عورت مرد: . 3
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و عورت مرد و کنیز چیزی است که میان ناف و زانو قرار دارد. و عورت زن آزاد، تمام 
 بدنش است مگر صورت و دو کف دست )پشت آن و داخل آن تا مچ(.

                                                                                                                                                                                     

ِّ  َعنر  َعبَاٍس، ابْنر  َعنر  ذ  : قَاَل  وََسلََم، َعلَيْهر  الل   َصَّل  انلَبر  ابوداود. صحیح .َعْوَرة   الَْفخر

2627 
 . است عورت ران: فرمود وسلم علیه اهلل صلی اهلل رسول

ََمدر  َعنْ  ، بْنر  ُم  رر نَْكدر نْ  َعَقَده   قَدْ  إرَزارٍ  فر  َجابرر   َصَّلى : قَاَل  الم   َوثريَاب ه   َقَفاه   قربَلر  مر
وَعة   ْشَجبر  ََعَ  َموْض   352 بخارى .الْمر

 لباس که حالی در گزارد می نماز بود زده گره را آن پشت، از که لُنگی در عبداهلل بن جابر
 . بود آویزان جارختی در او

 .گردد می ظاهر بدن ی بقیه و پوشاند می را ساق تا پایین از و ناف تا باال از لُنگ قطعاً
 عورت کنیز:

ر  قَاَل  مْ  َزَوجَ  إرَذا: وََسلَمَ  َعلَيْهر  الل   َصَّل  انلَبر ك  َحد 
َ
َمتَه   َعبَْده   أ

َ
وْ  أ

َ
رَيه   أ جر

َ
رْ  فَََل  أ  إرَلى  َينْظ 

ةر  د ونَ  َما َ ْكبَةر  َوفَْوَق  الُّسر ةر  ََتَْت  َما فَإرنَ   الرر َ ْكبَةر  إرَل  الُّسر نَ  الرر  سنن. حسن .الَْعْوَرةر  مر

 766 دارقطنی
 از تر پایین به پس درآورد ازدواج به را خدمتکارش یا کنیزش اش، بنده شما از یکی هرگاه

 .است عورت از زانو تا ناف زیر زیرا نکند نگاه زانو از باالتر و ناف
مِّ  َعنْ  . 4

 
َنَها َسلََمَة، أ

َ
لَتر  أ

َ
َ  َسأ ت َصّلِّ  وََسلَمَ  َعلَيْهر  الل   َصَّل  انَلبر

َ
ة   أ

َ
ْرٍع، فر  الَْمْرأ َارٍ  در  وَِخر

؟ َعلَيَْها لَيَْس  ْرع   ََكنَ  إرَذا: قَاَل  إرَزار  ي َسابرًغا ادلِّ َغطِّ ورَ  ي  ه   مستدرک در حاکم .قََدَميَْها ظ 

 .نموده موافقت او با ذهبی و دانسته صحیح بخاری شرط بر 215
 و لباس در زن آیا پرسید، وسلم علیه اهلل صلی اهلل رسول از که شده روایت سلمه ام از

 پشت که باشد گشاد و بلند لباس، اگر: فرمود نباشد؟ آن بر إزار که بخواند نماز روسری
  .بپوشاند )جایز است( را پاهایش

ر  قَاَل  َمارٍ  إرََّل  َحائرٍض  َصََلة   ت ْقبَل   ََّل : وََسلَمَ  َعلَيْهر  الل   َصَّل  انلَبر ر  احمد مسند. صحیح .ِبر

25176 
 .روسری با مگر شود نمی پذیرفته بالغ دختر نماز



4 
 

نْ : الَساتررر  َوََشْط  
َ
 َوَيْكفر  5َصاٍف، َوَماء   ز َجاج   يَْكفر  فَََل  ةر،الْبََشَ  لَْونَ  َيْمنَعَ  أ

ودر  َمعَ  َولَوْ  اتَلْطيري   ، و ج  ب   6اثلَوْبر نْدَ  َوََير هر  عر  7.َفْقدر
که مانعِ )ظهورِ( رنگِ پوست شود. پس شیشه و آب زالل  ی عورت: آن و شرطِ پوشنده

کند و هنگام نبودنِ لباس،  می اندود کردن کفایت کند. )اما( با وجودِ لباس، گِل کفایت نمی
 شود. اندود کردن( واجب می )گل

نْ 
َ
ْرَيانًا َضيَِّقةٍ  َخيَْمةٍ  فر  َصَّلى  فَلَوْ : ل بًْسا الَْمْست ورَ  يَْشَمَل  َوأ حَ  لَمْ  ع   8.تَصر

ی  که ساتر، پوشیده شده را از لحاظ پوشیدن در بر بگیرد. پس اگر برهنه در خیمه و آن
 تنگی نماز گزارد، صحیح نشده است. 

نَ  الَسْت   َوي ْشَتَط   ى  مر َْعَ
َ
، ََّل  9َواْْلََوانربر  اْْل ْسَفلر

َ
ًعا َصَّلى  فَلَوْ [ 1] 10اْْل ْرتَفر َيْث   م   ت َرىى  ِبر

نْ  َعْوَرت ه   ْسَفَل، مر
َ
وْ [ 2] أ

َ
ترهر  فر  ََكنَ  أ ْتَ هر، فََسَتَه   َخْرق   س   .َجازَ  بريَدر

                                                           
 شود. . نجم: زیرا مقصود از پوشانیدن عورت با آن حاصل نمی 5
 شود. پوشاند. و مقصود با آن حاصل می را می. زیرا عورت  7
شود. )بنابرین واجب او  . نجم: زیرا بر چیزی دست یافته است که ساتر محسوب می 6

 شود که خودش را با آن بپوشاند.( می
 شوند. . فتح الوهاب المالک: زیرا خیمه و امثال آن در عرف، ساتر نامیده نمی 7
َشاٍم، َعنْ .  2 ، َعنْ  هر بريهر

َ
نَ  أ

َ
َمرَ  أ بر  ْبنَ  ع 

َ
ْخََبَه ، َسلََمةَ  أ

َ
يْت  : »قَاَل  أ

َ
وَل  َرأ  َصَّل  اّلَلر  رَس 

دٍ  ثَوٍْب  فر  ي َصّلِّ  وََسلَمَ  َعلَيْهر  الل   ًَل  َواحر ْشتَمر مِّ  َبيْتر  فر  برهر  م 
 
ًعا َسلََمةَ  أ ى  َطَرَفيْهر  َواضر  ََعَ

 357بخاری  .«ََعترَقيْهر 

گزارد که  ای نماز می و سلم را در منزل ام سلمه دیدم در پارچهرسول اهلل صلی اهلل علیه 
 دور خویش پیچانده و دو طرف آن را بر دو دوشش گذاشته بود.

، بْنر  َسلََمةَ  َعنْ  ْكَوعر
َ
وَل  يَا: ق لْت  : قَاَل  اْْل ، رَس  ل   إرّنِّ  اّلَلر يد   رَج  صر

َ
َصّلِّ  أ

 
فَأ

َ
 فر  أ

يصر  ؟ الَْقمر در رَشْوَكةٍ  َولَوْ  َواْزر رْه   َنَعمْ : »قَاَل  الَْواحر  732حسن، ابوداوود  .«ب

گوید: گفتم: ای رسول خدا! من شخصی هستم که به شکار  سلمه بن االکوع می
پردازم. آیا در یک لباس نماز بخوانم؟ ایشان فرمودند: بله، اما آن را ببند و اگر چه با خاری  می

 باشد.
 معروف است. . نجم: زیرا ستر عورت چنین معهود و 10
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پس اگر بر مکان [ 1]شود نه از پایین.  و پوشیدن )عورت( از باال و اطراف شرط کرده می
یا در پوششِ او پارگی  [2]شود  ای که عورتش از پایین دیده می مرتفعی نماز گزارد به گونه

 را با دستش گرفت؛ )در هر دو مسأله( جایز است.  بود و بالفاصله آن
ةٍ  َوي نَْدب  

َ
ْمَرأ ، َّلر َار  ، ِخر يص  لَْحَفة   َوقَمر َافريَها، 11َغلريَظة   َومر لٍ  12َوُت  ررَج  ْحَسن   َول

َ
 أ

، ، َوَيتََقَمص   13ثريَابرهر يص  : َفثَْوَبانر  اْقتََصَ  فَإرنر  َوَيتََعَمم  وْ  ررَداء   َمَعه   قَمر
َ
وْ  إرَزار   أ

َ
يل   أ اور  14،ََسَ

ى  اْقتََصَ  فَإرنر  نْ  َجاَز، الَْعْوَرةر  َسْتر  ََعَ نَْدب   لىكر ءٍ  وَْضع   ي  ى  ََشْ هر  ََعَ   15َحبًَْل، َولَوْ  ََعترقر
                                                           

وٍل، َعنْ .  11 لْت  : قَاَل  َمْكح 
َ
رَشةَ  َسأ ة ؟ ت َصّلِّ  َكمْ  فر  ََعئ

َ
 َعلريًّا ائْتر : »َفَقالَْت  الَْمْرأ

ْْل ،
َ
عْ  ث مَ  فَاْسأ َتى  «إرَلَ  ارْجر

َ
َْل ، َعلريًّا فَأ

َ
ْرٍع  فر : »َفَقاَل  فََسأ َارٍ  َسابرغٍ  در  إرَِلَْها فَرََجعَ  «وَِخر

ْخََبََها،
َ
 7172صحیح، مصنف ابن ابی شیبه  .«َصَدَق : »َفَقالَْت  فَأ

خواند؟  پرسیدم که زن در چند لباس نماز میصدیقه گوید: از عایشه  مکحول شامی می
بن ابی طالب آمد بپرس، سپس نزدم برگرد. مکحول به نزد علی بن ابی طالب گفت: از علی 

 گفت: در لباس گشاد و بلند و روسری.  و از او پرسید. علی بن ابی طالب

َمَر، ابْنر  َعنر  ة ، َصلَتر  إرَذا: »قَاَل  ع 
َ
َِّها ثريَابرَها فر  فَلْت َصلِّ  الَْمْرأ ْرع   ُك   َواْْلرَمار   ادلِّ

لَْحَفة    7165صحیح، مصنف ابن ابی شیبه  .«َوالْمر

وسری و چادر نماز نماز بگزارد پس در لباسش به تمامی، جامه، ر هرگاه زنی قصد داشت
 بگزارد.
َساَمةَ  ابْنر  َعنر  . 12

 
نَ  َزيٍْد، بْنر  أ

َ
بَاه   أ

َ
َساَمَة، أ

 
ول   َكَساّنر : قَاَل  أ  َعلَيْهر  الل   َصَّل  اللر  رَس 

يَةً  وََسلَمَ  بْطر َما ََكنَْت  َكثريَفةً  ق  ْهَداَها مر
َ
ْحيَة   أ ، در ر ، فََكَسْوت َها الََْكْبر تر

َ
ول   لر  َفَقاَل  اْمَرأ  رَس 

يََة؟ تَلْبَسر  لَمْ  لََك  َما: " وََسلَمَ  َعلَيْهر  الل   َصَّل  اللر  بْطر وَل  يَا: ق لْت  "  الْق   َكَسْوت َها اللر، رَس 
تر 

َ
ول   لر  َفَقاَل . اْمَرأ ْرَها: " وََسلَمَ  َعلَيْهر  الل   َصَّل  اللر  رَس  ََللًَة، ََتْتََها فَلْتَْجَعْل  م   إرّنِّ  غر

َخاف  
َ
نْ  أ

َ
َف  أ َها َحْجمَ  تَصر َظامر  21677 احمد مسند للتحسین، محتمل اسناده .عر

 قبطیه مرا سلم و علیه اهلل صلی اهلل رسول: گفت پدرش که گوید می زید بن اسامه فرزند
 به اما ساخت نمی آشکار را بدن پوست ها، نخ تراکم سبب به که مصری کتانی ی جامه -

 به کلبی  دحیه که ای جامه. پوشانید – ساخت می آشکار را اندام آن، نرمی و نعومت سبب
 من به سلم و علیه اهلل صلی اهلل رسول. پوشانیدم همسرم به را آن من بود. داده هدیه ایشان
. پوشانیدم همسرم به را آن! خدا رسول ای: گفتم پوشی؟ نمی را قبطیه ی جامه چرا: فرمود



6 
 

شود و آن را از خود دور  ی بلند و چادری غلیظ سنت می و برای زن، روسری، جامه
پوشد و عمامه  و لباس بلند میشود(  اش )سنت می کند. و برای مرد، نیکوترین جامه می
بندد. اگر اکتفا کرد پس دو جامه: لباس بلندی که همراه آن ردا یا ازار یا شلوار باشد. پس  می

شود و  اگر بر پوشانیدن عورت اکتفا کرد جایز است. اما گذاشتن چیزی بر دوشش سنت می
 اگر چه طنابی باشد.

ْمَكنَ  ثَْوًبا َفَقدَ  فَإرنْ 
َ
َتْير  َويَْست    16وََجَب، الَْعْوَرةر  ضر َبعْ  َسْت   َوأ

َ
 فَإرنْ  17َحتًْما، الَسْوأ

ْمَكنَ 
َ
َما أ ه  َحد 

َ
، َتَعَيَ  َفَقْط  أ ب ل  ِّيَةر  َفَقَدَها فَإرنْ  18الْق  ْرَيانًا َصَّلى  برالَْك   فَإرنْ  19إرََعَدٍة، برََل  ع 

                                                                                                                                                                                     

 حجم که ترسم می من. دهد قرار پیراهنی زیر آن زیر که کن امر همسرت به: فرمود
 .کند توصیف و ظاهر را استخوانش

ر َتَعاَلى  . 13 وا﴿: لرَقْوْلر ذ  مْ  خ  ينَتَك  نْدَ  زر ِّ  عر دٍ  ك   31: آیه اعراف، سوره ﴾َمْسجر

 .بیارایید لباس با را خود مسجدی هر نزد
َمَر، ابْنر  َعنر  . 14 ول   قَاَل : قَاَل  ع  وْ : وََسلَمَ  َعلَيْهر  الل   َصَّل  اّلَلر  رَس 

َ
َمر   قَاَل : قَاَل  أ  ع 

 َ مْ  ََكنَ  إرَذا: »َعنْه   اّلَل   رَضر ك  َحدر
َ
َما فَلْي َصلِّ  ثَْوَبانر  ْلر نْ  لَمْ  فَإرنْ  فريهر د   ثَوْب   إرََّل  يَك   َواحر

 735صحیح، ابوداوود  .«برهر  فَلْيَََّتررْ 

دو نماز بگزارد. و اگر تنها یک پارچه  هرگاه برای یکی از شما دو پارچه بود پس در آن
 داشت آن را بصورت لُنگ ببندد. 

ول   قَاَل .  15 مْ  ي َصلِّ  ََّل : »وََسلَمَ  َعلَيْهر  الل   َصَّل  اّلَلر  رَس  ك  َحد 
َ
در  اثلَوْبر  فر  أ  لَيَْس  الَْواحر

ى  بَيْهر  ََعَ نْه   َمنْكر ء   مر  727صحیح، ابوداوود  .«ََشْ

 یکی از شما در یک پارچه نماز نخواند که بر دو دوشش از آن پارچه چیزی نباشد.
.ی فقهی:  . قاعده 17 ورر ط  برالَْمْعس  ور  ََّل يَْسق   الَْميْس 

ول  : قَاَل  مْ  إرَذا وََسلََم: َعلَيْهر  الل   َصَّل  اللر  رَس  َمْرت ك 
َ
ْمرٍ  أ

َ
ت وا برأ

ْ
نْه   فَأ  .اْستََطْعت مْ  َما مر

 6277بخاری 
 هرگاه شما را به کاری دستور دارم تا حد توان آن را انجام دهید.

 تر است. تر و فاحش دو، غلیظ . مهذب و نجم: زیرا پیدا بودن این 16
های نشیمنگاه، آن را  . مهذب و نجم: زیرا به سمت قبله است و اما دُبُر، صفحه 17

 پوشاند. می
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ةَ  وََجدَ  ْتَ َ - الَصََلةر  فر  السر ْربرهر  َوهر
ْل  لَمْ  إرنْ  21َوَبَنى  20َسَتَ  -برق  ، َعنر  َيْعدر بْلَةر وْ  الْقر

َ
يَدةً  أ  بَعر

َنَف  َسَتَ 
ْ
 22.َواْستَأ

پس اگر لباسی نداشت و پوشیدن قسمتی از عورت ممکن شد، واجب است )آن قسمت را 
پوشاند. پس اگر )پوشاندن( یکی  بپوشاند(. و )در این شرایط( شرمگاه جلو و عقب را حتما می

شود. و اگر پوشش را به  از دو شرمگاه امکان داشت فقط )پوشیدن شرمگاه جلو( تعیین می
خواند. و اگر در نماز  برهنگی نماز می)در حالت( ی نماز،  اعاده تمامی از دست داد بدون

پوشاند و )نمازش را(  خود را )با آن( می –و آن پوشش نزدیک به اوست  –پوشش را یافت 
دهد )به شرطی که( از قبله چرخ نخورده باشد. یا )پوشش را در نماز یافت اما از او(  ادامه می

 خواند.     اند و )نمازش را( از نو میپوش دور بود )با آن( خود را می
َراةر، اْْلََماَعة   َوت نَْدب   رلْع  مْ  َوَيقرف   ل ه  مْ  إرَمام   23.وََسَطه 

 ایستد. ان میدر میانِ آنآنان  شود و امامِ نماز جماعتی سنت می ،و برای برهنگان
ريَ  َوإرنْ  عر

 
َمه   ثَْوًبا أ ، لَزر ْرَيانًا وََصَّلى  َيْقبَْل  لَمْ  فَإرنْ  الَْقب ول  َح، لَمْ  ع  بَه   َوإرنْ  24تَصر  لَمْ  و هر

. مر  فر  وََسبََق  25يَلَْزْمه  ، اتَليَمر ود   َمَسائرل  ثْل َها َفيَع  نَا مر ه   .هى
و برهنگذی   اوست آن را بپذیرد. پس اگر نپذذیرفت و اگر لباسی به او عاریت داده شد الزم 

نماز گزارد )نمازش( صحیح نشده است. و اگر )لباسی( به او هدیه داده شد )قبذول کذردن( آن   
 گردد. جا )نیز( بر می الزم او نیست. و در تیمم مسائلی گذشت که آن مسائل به این

بْلَةر  اْسترْقبَالر  بَاب    الْقر
                                                                                                                                                                                     

ابوحامد در التعلیق گفته: شخصی که لباسی را نیابد و برهنگی نماز بخواند  . مجموع: 12
 باره بین مسلمانان خالفی را ندیدم. نمازش اعاده ندارد. در این

. مجموع: بدون خالف، الزم اوست خود را بپوشاند زیرا ستر عورت چیزی است که  20
 بدلی ندارد.

 شود. ی نماز نمی مانع ادامه. مهذب: زیرا عمل قلیل و اندکی است که  21
 . مهذب: زیرا به عمل زیادی نیازمند است. )و عمل زیاد مبطل نماز است.( 22
که عورت  گزارند تا این ایست و یک صف نماز می . مجموع: امام آنان، میانشان می 23

 یکدیگر را نبینند.
 ی بر آن، ترک کرده است.زیرا ستر عورت را با وجود توانای . مهذب: 24
 . مهذب: به خاطر منتی که دارد. 25
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وَ  َحةر  ََشْط   ه  َدةر  فر  إرََّل  26الَصََلةر  لرصر َسافررر  ،28الَسَفرر  َوَنْفلر  27اْْلَوْفر  شر ل   فَلرلْم   اتَلنَفر
يًا َراكربًا َ  َوإرنْ  29َوَماشر  30َسَفر ه ، قَص 

                                                           

َك  َتَقلرَب  نََرىى  قَدْ ﴿: َتَعاَلى  قَاَل  . 27 َنََك  الَسَماءر  فر  وَْجهر  فََولِّ  تَرَْضاَها قربْلَةً  فَلَن َوِلِّ
در  َشْطرَ  وَْجَهَك    144: آیه بقره، سوره ﴾اِْلََرامر  الَْمْسجر

 ای قبله بسوی را تو پس. بینیم می آسمان بسوی را ات چهره خوردن چرخ ما شک بدون
 متوجه الحرام مسجد بسوی را ات چهره( اکنون. )هستی راضی آن به که سازیم می متوجه

 .ساز

ر  قَاَل  ْمَت  إرَذا: وََسلَمَ  َعلَيْهر  الل   َصَّل  انلَبر ْسبرغر  الَصََلةر  إرَل  ق 
َ
وَء، فَأ  اْستَْقبرلر  ث مَ  الْو ض 

بْلَةَ  ْ  الْقر  7251 بخاری .فََكَبِّ

 هرگاه: فرمود خواند، می اشتباه را نماز که شخصی به وسلم علیه اهلل صلی اهلل رسول
 .بگو تکبیر و کن قبله به رو سپس بگیر وضو خوب پس بگزاری نماز خواستی

ر  . 26 ْفت مْ  فَإرنْ ﴿: َتَعاَلى  لرَقْوْلر ررَجاًَّل  خر
وْ  فَ

َ
ْكبَانًا أ   232: آیه بقره، سوره ﴾ر 

 .بگزارید نماز سواره یا پیاده ترسیدید، اگر

َمرَ  اْبن   قَاَل  وَ  َخوْف   ََكنَ  فَإرنْ : ع  َشدَ  ه 
َ
نْ  أ رَك،ذى  مر يَاًما ررَجاًَّل  َصلَْوا ل ى  قر مْ  ََعَ هر قَْدامر

َ
وْ  أ

َ
 أ

ْكبَانًا، ْستَْقبرّلر  ر  بْلَةر  م  وْ  الْقر
َ
ْستَْقبرلريَها َغرْيَ  أ  4535 بخاری. م 

 آن غیر یا قبله طرف به رو سواره، یا هایشان قدم بر ایستاده بود آن از شدیدتر ترسی اگر
 .  گزارند می نماز

ول   ََكنَ : قَاَل  ،اّلٰلر  َعبْدر  بْنر  َجابررر  َعنْ  . 27 ى  ي َصّلِّ  وََسلَمَ  َعلَيْهر  الل   َصَّل  اّلٰلر  رَس   ََعَ
، لَترهر َرادَ  فَإرَذا تَوََجَهْت  َحيْث   َراحر

َ
يَضةَ  أ بْلَةَ  فَاْستَْقبََل  نََزَل  الَْفرر  400 بخاری. الْقر

 مرکوب که طرفی هر به گزارد می نماز خویش مرکوب بر وسلم علیه اهلل صلی اهلل رسول
 .نمود می قبله به رو و آمد می فرود دهد، انجام فرضی نماز خواست می هرگاه. رفت می ایشان
است. زیرا سفر پیاده یکی از دو سفر است و  . نجم: پیاده بر سواره قیاس گرفته شده 22

 تر است. مشقت و سختیِ سفرِ پیاده از سفر سواره بیش
. نجم: به خاطر اطالق حدیث. زیرا معنا در سفر طوالنی و کوتاه موجود است و آن  30

 هاست. عموم حاجت و توسعه در سنت
 عجاله و تحفه: به خاطر عموم حاجت.
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و استقبال قبله برای صحیح بودن نماز شرط است مگر در شدت ترس و سنت در سفر. 
 شد.پس سنت خواندن )در حالت( سواره و پیاده برای مسافر رواست و اگر چه سفرش کوتاه با

ْمَكنَ  َراكربًا ََكنَ  فَإرنْ 
َ
وعر رر ال َوإرْتَمام   اْسترْقبَاْل    َوأ ودر سر الوَ  ك  لٍ  فر  ج  وْ  َُمْمر

َ
ينَةٍ  أ  َسفر

. َمه    31لَزر
پس اگر سواره بود و استقبال قبله و تکمیل رکوع و سجود در محمل )کجاوه، هودج( یا 

 کشتی ممکن شد؛ )استقبال قبله( الزم اوست.
نْه   لَمْ  َوإرنْ  ْمكر َمه   ي  ْسترْقبَال   لَزر نْدَ  اَّلر مر  عر َل، إرنْ  32َفَقْط  اتَلَحرر نْ [ 1] َسه 

َ
 َواقرَفةً  ََكنَْت  برأ

ْمَكنَ 
َ
َراف ه   َوأ وْ  اْْنر

َ
َها،  أ يف  وْ [ 2]ََتْرر

َ
َهاَوزر  َسْهلَةً  َسائرَرةً  أ هر  َمام    33.بريَدر

و اگر )استقبال قبله و تکمیل رکوع و سجود( امکانش نشد؛ فقط هنگام تکبیره االحرام، 
به این که )حیوان(  [1]استقبال قبله الزم اوست )آن هم به شرطی که( اگر آسان باشد 
یا )حیوان( در حال [ 2]ایستاده باشد و چرخ خوردنش یا چرخ دادن حیوانش ممکن شود؛ 

 در حالی که افسارش بدستش باشد. حرکت و رام و مطیع باشد
نْ [ 1] َشَق  َوإرنْ 

َ
ةً  ََكنَْت  برأ َ وْ [ 2] َعُّسر

َ
وَرًة، أ   34.فَََل  َمْقط 

باشد  حیوانِ( افسارصعبیای که ) به گونه[ 1]و اگر )تحریف و انحراف برایش( دشوار شد 
قبله،  یا شترها بسته شده و قطار شده باشند؛ پس نه )اشکالی ندارد که به سمت غیر[ 2]

 تکبیره االحرام آورد(.

                                                           
 هولت آن. . نجم و عجاله: به خاطر س 31

 تحفه: زیرا مشقتی در این کار نیست.
نَسر  َعنْ .  32

َ
رٍك، بْنر  أ نَ » َمال

َ
وَل  أ َرادَ  َسافَرَ  إرَذا ََكنَ  «وََسلَمَ  َعلَيْهر  الل   َصَّل  اّلَلر  رَس 

َ
 فَأ

نْ 
َ
بْلَةَ  برنَاقَترهر  اْستَْقبََل  َيتََطَوعَ  أ ، الْقر ََكب ه   وََجَهه   َحيْث   َصَّلى  ث مَ  فََكََبَ حسن، ابوداوود . رر

1225 
خواست  کرد و می هرگاه سفر میوسلم  علیه اهلل صلیگوید: رسول اهلل  انس بن مالک می

گزارد به هر  گفت. سپس نماز می کرد و تکبیر می نماز سنت بگزارد شترش را رو به قبله می
 ساخت. سمتی که شترش را متوجه می

 . تحفه: به خاطر سهولت آن. 33
 شود. : زیرا مشقت حاصل می. نجم 34
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ئ   هر  إرَلى  َوي ْومر در هر  َمْقصر وعر ك  هر، برر  ودر ج  ْخَفَض، َكْون ه   َوََيرب   وَس 
َ
ب   َوََّل  35أ ، ََغيَة   ََير هر  و ْسعر

، ََعَ  اْْلَبَْهةر  وَْضع   َوََّل   36.َجازَ  تََكلََفه   فَلَوْ  ادَلابَةر
شود )اشاره به( سجود،  و واجب می کند. و در رکوع و سجودش بسوی مقصدش اشاره می

شود و نه گذاشتنِ پیشانی بر  تر )از اشاره به رکوع( باشد. و انتهای توانش واجب نمی پایین
 حیوان. اگر این کار را با سختی و رنج انجام داد جایز است.

د   يَْرَكع   َوالَْماَشر  رْضر  ََعَ  َويَْسج 
َ
، فر  َوَيْمشر  اْْل ْسترْقبَال   َوي ْشَتَط   37اْْلَاِقر  فر  اَّلر

وعر  اْْلرْحَرامر  ك  ودر  َوالرر ج   38.َفَقْط  َوالسر
کند. و در باقی )مانند قیام و تشهد( راه  و شخص پیاده، بر زمین رکوع و سجود می

رود. و )برای پیاده( استقبال قبله فقط در تکبیره االحرام، رکوع و سجود شرط کرده  می
 شود. می

                                                           

ول   َبَعثَنر : قَاَل  َجابرٍر، َعنْ .  35 ئْت  : »قَاَل  َحاَجٍة، فر  وََسلَمَ  َعلَيْهر  الل   َصَّل  اّلَلر  رَس   فَجر
وَ  ى  ي َصّلِّ  َوه  لَترهر  ََعَ ، َْنْوَ  َراحر قر ود   الَْمْشر ج  ْخَفض   َوالسر

َ
نَ  أ وعر  مر ك  صحیح، ابوداوود . «الرر

1226 
مرا برای کاری فرستاد. )بعد از اتمام  وسلم علیه اهلل صلیگوید: رسول اهلل  جابر می

و سجود گزارد.  ماموریت( آمدم در حالی که ایشان بر مرکوبش به سمت مشرق نماز می
 کرد. تر از رکوع می پایین

َمَر، ابْنر  َعنر .  37 ر  ََكنَ : »قَاَل  ع  ى  الَسَفرر  فر  ي َصّلِّ  مَ وََسلَ  َعلَيْهر  الل   َصَّل  انلَبر  ََعَ
، لَترهر ئ   برهر  تَوََجَهْت  َحيْث   َراحر ، َصََلةَ  إريَماءً  ي ومر ى  َوي وترر   الَفَرائرَض  إرََّل  اللَيْلر لَترهر  ََعَ . «َراحر
 1000بخاری 

 مرکوبش بر کرد در سفر به هر سمتی که مرکوبش توجه میوسلم  علیه اهلل صلیرسول اهلل 
کرد مگر نماز فرض )که بر مرکوب  گزارد. )برای رکوع و سجود( اشاره می می شب نماز
 خواند.  خواند(. و نماز وتر را بر مرکوبش می نمی

تواند حرکت کند زیرا انجام آن، زمان زیادی  . عجاله، نجم و تحفه: در قیام و تشهد می 36
شود نماز  نتیجه سبب میماند در  گیرد )و به سبب آن از رفقایش و حاجتش باز می در برمی

 را ترک کند(.  -که بنای آن بر وسعت گذاشته شده  -سنت 
. تحفه، نهایه و مغنی: در جلوس بین دو سجود نیز واجب است که رو به قبله کند.  37

 علت آن سهولت و آسانی است.
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وم   39َسَفررهر  َدَوام   َوي ْشَتَط   َهةر  َول ز  هر  جر در . إرَل  إرََّل  40َمْقصر بْلَةر  41الْقر
 شود مگر بسوی قبله. و دوام سفرش و لزوم جهت مقصدش شرط کرده می

ثْنَائرَها فر  بَلَغَ  فَإرنْ 
َ
َْل   أ وْ  َمْْنر

َ
َده   أ وْ  َمْقصر

َ
ا أ َها وََجَب  برهر  اْْلرقَاَمةَ  َونََوى بَََلً وٍع  إرْتَمام  ك   برر 

ودٍ  ج  رْضر  ََعَ  َواْسترْقبَاٍل، وَس 
َ
وْ  اْْل

َ
 42.َواقرَفةٍ  َدابَةٍ  أ

پس اگر در اثنای نماز به منزلش یا به مقصدش رسید، یا به شهری )رسید( و نیت اقامت 
در آن شهر کرد؛ به پایان رساندنِ آن نماز، با رکوع و سجود و استقبال قبله، بر زمین یا بر 

 شود. ایستاده، واجب میحیوانِ 

                                                           
تواند از این  . زیرا این رخصت مخصوص سفر قرار داده شده، در نتیجه در حضر نمی 32

 استفاده کند. رخصت
 مغنی: زیرا جهتِ سفرش بدل از قبله است. . 40

 که گذشت. همچنین: 1225دلیل آن حدیث ابوداوود 

نَسر  َعن
َ
يَن، بْنر  أ رير نََس  اْستَْقبَلْنَا: قَاَل  سر

َ
رٍك  ْبنَ  أ يَ  َمال مَ  حر نَ  قَدر ، مر مر

ْ
ينَاه   الَشأ  فَلَقر

ْيت ه   اتَلْمرر  برَعْير 
َ
ى  ي َصّلِّ » فََرأ َاٍر، ََعَ ه   ِحر نْ  َووَْجه  بْلَةر  يََسارر  َعنْ  َيْعنر  - «اْلَانربر  َذا مر  - القر

لْت   ْيت َك : َفق 
َ
، لرَغرْير  ت َصّلِّ  َرأ بْلَةر ّنِّ  لَْوََّل : َفَقاَل  القر

َ
يْت   أ

َ
وَل  َرأ  وََسلَمَ  َعلَيْهر  الل   َصَّل  اّلَلر  رَس 

. لَمْ  َفَعلَه   ْفَعلْه 
َ
 1100بخاری  أ

گوید: هنگامی که انس بن مالک به شام آمد ما به استقبالش آمدیم.  انس بن سیرین می
گزارد و صورتش  او را در عین التمر مالقات کردیم. پس او را دیدم که بر درازگوشی نماز می

به آن طرف بود یعنی به سمت چپ قبله بود. گفتم: تو را دیدم که بسوی غیر قبله نماز 
دیدم که چنین انجام داد؛ هرگز آن  را نمی وسلم علیه اهلل صلیر رسول اهلل خوانی؟ گفت: اگ می

 دادم. را انجام نمی

َمَر، ابْنر  َعنر  يْت  : »قَاَل  ع 
َ
وَل  رَأ ى  ي َصّلِّ  وََسلَمَ  َعلَيْهر  الل   َصَّل  اللر  رَس  َارٍ  ََعَ وَ  ِحر  َوه 

ه   وَجِّ  600مسلم . «َخيََْبَ  إرَلى  م 

گزارد در  را دیدم که بر درازگوشی نماز می وسلم علیه اهلل صلیابن عمر گفت: رسول اهلل 
 حالی که صورتش به طرف خیبر بود.

 . عجاله و تحفه: زیرا استقبال قبله اصل است. 41
 . فتح الوهاب المالک: به خاطر انقطاع سفرش که سبب رخصت بود. 42
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