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بَال   لَِزَمه   ال َكع بَةَ  َحَضَ  َوَمن   ِتق  بََل  فَلَوِ  1َعي ِنَها، اس  تَق  رَ  اس  ِج  و   2اْل 
َ
 بََدنِهِ  َبع ض   َخَرجَ  أ

،يَ  لَم   3َعن َها ن   إِّلَّ  ِصحَّ
َ
تَدَّ  أ ِجدِ  آِخرِ  ِف  بَِعيد   َصف   َيم  ََرامِ  ال َمس  ب وا َولَو   اْل   ََلََرجَ  قَر 

م   ه  ل  يَِصح   فَإِنَّه   َبع ض   .لِل ك 
که به نزد کعبه حضور یافت؛ استقبال ذات کعبه واجب اوست. پس اگر به حِجر و کسی 

اسماعیل روی کرد یا قسمتی از بدنش از کعبه خارج شد؛ صحیح نشده است مگر که صفِ 
دوری در آخر مسجدالحرام به درازا بکشد که اگر نزدیک شوند بعضی از آنان از )مقابل کعبه 

 شود. پس در این صورت برای همگی صحیح می شوند؛ نه از جهت قبله( خارج می

                                                           

َهَك  فََولل ﴿: َتَعاَلى  قَاَل تحفه:  . 1 رَ  وَج  ِجدِ  َشط  ََرامِ  ال َمس    111: آیه بقره، سوره ﴾اْل 

 .ساز متوجه الحرام مسجد بسوی را ات چهره( اکنون)
 شود. بدلیل: آیه، مسجدالحرام به عین کعبه تفسیر میدر این 

ا: قَاَل  َعبَّاٍس، اب نَ  َسِمع ت    ِف  َدَع  ابَلي َت، وََسلَّمَ  َعلَي هِ  الل   َصّلَّ  انلَِّب   َدَخَل  لَمَّ
لَها، نََواِحيهِ  ى  ي َصلل  َولَم   ُك  ، َخَرجَ  َحّتَّ ا ِمن ه  ِ  َرَكعَ  َخَرجَ  فَلَمَّ َعتَي  ب ِل  ِف  َرك  بَِة، ق  : َوقَاَل  الَكع 

ِذهِ »  893بخاری  .«الِقب لَة   هى

ی خدا داخل شد در تمام نواحی آن دعا  به خانه وسلم علیه اهلل صلیزمانی که رسول اهلل 
که از آن خارج شد. وقتی که خارج شد روبروی کعبه دو رکعت نماز  فرمود و نماز نگزارد تا این

 گزارد و فرمود: این قبله است.
 . مجموع: به اتفاق، صحیح نیست زیرا بودنِ آن از کعبه مظنون است و قطعی نیست. 2

شوند زیرا ثبوت این دو از کعبه،  تحفه: حجر اسماعیل و شاذروان از قبله محسوب نمی
 ظنی است.

 . مجموع: زیرا با تمام بدنش استقبال کعبه نکرده است. 8
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ى  َوَمن   بََل [ 1] 4ال َكع بَةِ  َداِخَل  َصّلَّ تَق  و  [ 2] ِجَدارََها، َواس 
َ
وِ [ 8] ال َمر د وَد، بَاَبَها أ

َ
 أ

ت وحَ  ِريبًا ِذَراٍع  ث ل ثَا َوَعتَبَت ه   ال َمف  ، ،5َتق   .فََل  َوإِّلَّ  6َصحَّ
یا )استقبال( درِ  [2]استقبالِ دیوارِ آن کرد،  [1]و کسی که داخل کعبه نماز گزارد و 

ی آن تقریبا دو سوم  یا )استقبالِ درِ( بازِ آن )کرد( در حالی که پاشنه [8]ی آن )کرد(،  بسته
 ذرع بود؛ )در هر سه مسأله، نمازش( صحیح است و اگر نه پس نه )نمازش صحیح نیست(.

                                                           

بِيهِ  َعن   َسالٍِم، َعن  .  1
َ
نَّه   أ

َ
ول   َدَخَل : قَاَل  أ ِ  رَس  وَ  ابَلي َت  وََسلَّمَ  َعلَي هِ  الل   َصّلَّ  اّللَّ  ه 

َساَمة  
 
، َزي ٍد، ب ن   َوأ ث َمان   َوبَِلل  وا َطل َحةَ  ب ن   َوع  غ لَق 

َ
، فَأ ا َعلَي ِهم  وا فَلَمَّ ن ت   َفتَح  َل  ك  وَّ

َ
 أ

ْل  ه   بَِلًّل  فَلَِقيت   َولَجَ  َمن  
َ
ى  َهل  : فََسأ ول   ِفيهِ  َصّلَّ ِ  رَس  : قَاَل  وََسلََّم؟ َعلَي هِ  الل   َصّلَّ  اّللَّ

َ  َنَعم  » وَدي ِن  َبي  ِ  الَعم   1993بخاری . «ايلََمانِيَي 

، اسامه بن زید، بالل و عثمان بن طلحه وارد کعبه شدند. در وسلم علیه اهلل صلیرسول اهلل 
در را گشودند من اولین نفری بودم که وارد شدم. بالفاصله بالل  بستند. وقتیرا به روی آنان 

وسلم داخل کعبه نماز خواند؟ گفت: بله،  علیه اهلل را دیدم و از وی پرسیدم. آیا رسول اهلل صلی
 بین دو ستون یمانی.

وسلم  علیه اهلل آمده که رسول اهلل صلی 1881و مسلم  893نجم: اگر گفته شود در بخاری 
شود که ورود ایشان به داخل کعبه، دو بار اتفاق  ه نماز نگزارده است. جواب داده میداخل کعب

. پس بدین حدیث، افتاده است. یک بار درون کعبه نماز گزارده و یک بار نماز نگزارده است
 شود.  گردد و نماز فرض بر آن قیاس گرفته می نمازِ سنت داخل کعبه مشروع می

اند و ابن جریر طبری نماز فرض و سنت را جایز  را جایز ندانسته امام مالک و احمد نماز فرض
 ندانسته است.

ای که بین نمازگزار و  دو سوم ذرع بر حدیث آتی قیاس گرفته شده است. زیرا ستره . 9
گاه مرکوب  ی تکیه وسلم آن را به اندازه علیه اهلل بین قبله تأثیرگذار است رسول اهلل صلی

 شود: ریبا دو سوم ذرع تخمین زده میمعرفی نموده که آن تق

ول   قَاَل  م   وََضعَ  إَِذا: »وََسلَّمَ  َعلَي هِ  الل   َصّلَّ  اللِ  رَس  ك  َحد 
َ
َ  أ ؤ ِخَرةِ  ِمث َل  يََدي هِ  َبي   م 

ِل  ، الرَّح  بَالِ  َوَّل  فَل ي َصلل  199مسلم . «ذىلَِك  َوَراءَ  َمرَّ  َمن   ي 

گاه مرکوب )چیزی را( مقابلش قرار داد پس نماز  ی تکیه هرگاه یکی از شما به اندازه
 گذرد.  بگزارد و توجه نکند به کسی که از پشت این ستره می

 ی این موارد، به جزئی از کعبه رو کرده است.  . عجاله و تحفه: زیرا در همه 6
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ةَ  ََكنَ  َوإِن   َ  َوَبي نَه   بَِمكَّ و   ِخل ِق   َحائِل   ال َكع بَةِ  َوَبي 
َ
، فَلَه   َطاِرئ   أ ِتَهاد    7اِّلج 

و اگر در مکه باشد در حالی که بین او و بین کعبه، مانع طبیعی یا )مانع( غیر طبیعی قرار 
 دارد؛ اجتهاد برایش رواست.

ى  ال ِعيَانِ  ََعَ  ِِم َرابَه   وََضعَ  َوإِن   بًَدا، إيَِل هِ  َصّلَّ
َ
ََبَه   َعن َها ََغَب  َوَمن   أ خ 

َ
ب ول   بَِها فَأ  َمق 

َوايَةِ  َشاَهَدةٍ  َعن   الرل ا 8َقب وُل  ، وََجَب  م  ب   َوَكذى ِتَماد   ََيِ و   بِبََلٍ  ِِم َراٍب  اع 
َ
َيةٍ  أ ث    قَر   يَك 

َها  9.َطاِرق 
خواند. و کسی که از  نماز می و اگر محرابش را بر مشاهده گذاشته است همیشه بسوی آن

کعبه دور شد پس شخص مقبول الروایه از مشاهده به او خبر داد؛ پذیرفتنِ آن، واجب 
شود اعتماد کردن به محراب شهری یا روستائی که رهگذران  شود. و همچنین واجب می می

 آن بسیارند.
ى  َمََكنٍ  َوك    ِبَط  وََسلَّمَ  هِ َعلَي   الل   َصّلَّ  انلَِّب   إيَِل هِ  َصّلَّ ه   وَض  قِف  ، َمو  تََعيل   ََي تَِهد   َوَّل  م 

ٍن َّل ِفيِه  ، َوَّل  بِتَيَام  ٍ ِهِ  ِف  بِِهَما َوََي تَِهد   10بِتَيَاُس   11.ال َمَحاِريِب  ِمنَ  َغْي 

                                                           
برایش  کعبه، یف کردنش به رؤیت. فتح الوهاب المالک و فیض االله المالک: زیرا تکل 7

 آور خواهد بود. مشقت
ای نباشد که به او خبر دهد اما اگر شخص ثقه  و این در صورتی است که شخص ثقه

گونه که  تواند اجتهاد کند و باید حرف ثقه را بپذیرد همان باشد که از قبله به او خبر دهد نمی
 ج و شرح آن گفته است.هشیخ االسالم در من

ُِلِ َتَعاَلى .  3 ل واِلَقو 
َ
أ َل  : فَاس  ه 

َ
رِ  أ ك  ن ت م   إِن   اذلل وَن.  َّل  ك   18سوره نحل، آیه َتع لَم 

 دانید. ز آگاهان بپرسید اگر نمیا

ول  : قَاَل  َّل : وََسلَّمَ  َعلَي هِ  الل   َصّلَّ  اللِ  رَس 
َ
ل وا أ

َ
وا لَم   إِذ   َسأ  ال ِعل  ِشَفاء   فَإِنََّما َيع لَم 

 . َؤال   886حسن، ابوداوود الس 

 .است پرسش ناتوانی، و عجز درمان همانا ندانستند؟ که گاه آن نپرسیدند چرا
. نجم: ابن صالح گفته: اجماع منعقد گشته که از محاریب مساجد، پیروی و به آن عمل  9

 شود. کرده می
 نقل کرده است.باره  بن صَبّاغ( اجماع علما را در اینمجموع: صاحب الشامل )یعنی ا

 شود. وسلم بر خطا قرار داده نمی علیه اهلل . نجم و تحفه: زیرا رسول اهلل صلی 11
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و هر مکانی که رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم بسوی آن نماز گزارده و محل ایستادنش 
کند نه  ی آن( تعیین و مشخص شده است و در چنین مکانی اجتهاد نمی مشخص شده؛ )قبله

ها به سمت راست و به سمت  . و در غیر از این از محرابچپبه سمت راست و نه به سمت 
 کند. چپ اجتهاد می

د   لَم   َوإِن   َشاَهَدةٍ  َعن   ُي  َِب ه   َمن   ََيِ تََهدَ  م  َّلئِِل، اج  َها لَم   فَإِن   12بِادلَّ ِرف  و   َيع 
َ
َمى  ََكنَ  أ ع 

َ
 أ

، َ نَ  َوإِن   13قَلَّ   َتيَقَّ
َ
ََطأ َلةِ  َبع دَ  اَل  ِتَهادِ  الصَّ َعدَ  بِاِّلج 

َ
 14.أ

کند. پس  )وعالیم( اجتهاد میو اگر کسی را نیافت که او را از مشاهده خبر دهد با دالیل 
کند. و اگر بعد از نماز با  ی( تقلید مینشناخت یا نابینا بود؛ )از بینای اگر دالیل و عالیم را

 کند.  اجتهاد، خطا را یقین دانست؛ )آن نماز را( اعاده می
ة   َ ْت  َلةِ  س   الصَّ

َصّلل  َوي ن َدب   ن   لِل م 
َ
ونَ  أ َ  يَك  ة   يََدي هِ  َبي  َ ْت  و   15ِذَراٍع، ث ل ثَا س 

َ
َط  أ ، يَب س  َصّلى  فَإِن  َعَجزَ  م 

ا، َخطَّ  ى  16َخطى ذ ر ٍع، ثََلثَةِ  ََعَ
َ
م   17أ ر  ور   َفيَح  ر   18.ِحينَئِذٍ  ال م 

                                                                                                                                                                                     
تواند خود را چرخ دهد زیرا امکان خطا به این اندازه  . تحفه: به سمت راست و چپ می 11

 شود به خالف امام سبکی. وجود دارد و این جایز است و واجب نمی
 .تحفه: این اجتهاد واجب است 12
 . تحفه: واجب اوست که تقلید کند. 18

ُِلِ َتَعاَلى  ل واِلَقو 
َ
أ َل  : فَاس  ه 

َ
رِ  أ ك  ن ت م   إِن   اذلل وَن. َّل  ك   18سوره نحل، آیه  َتع لَم 

 دانید. ز آگاهان بپرسید اگر نمیا

ول  : قَاَل  َّل : وََسلَّمَ  َعلَي هِ  الل   َصّلَّ  اللِ  رَس 
َ
ل وا أ

َ
وا لَم   إِذ   َسأ  ال ِعل  ِشَفاء   فَإِنََّما َيع لَم 

. َؤال   886حسن، ابوداوود  الس 

 .است پرسش ناتوانی، و عجز درمان همانا ندانستند؟ که گاه آن نپرسیدند چرا
. عجاله و تحفه: همانند حاکم، هرگاه اجتهادش با نص مخالفت کرد؛ اجتهادش را  11

 کند. نقض می
َمرَ  اب ِن  َعِن .  19 نَّ : »ع 

َ
وَل  أ ِ  رَس  مَ  َخَرجَ  إَِذا ََكنَ  وََسلَّمَ  َعلَي هِ  الل   َصّلَّ  اّللَّ َمرَ  الِعيدِ  يَو 

َ
 أ

َبِة، َ  َفت وَضع   بِاْلَر  َعل   َوََكنَ  َوَراَءه ، َوانلَّاس   إيَِل َها َفي َصّلل  يََدي ِه، َبي  َفرِ  ِف  ذىلَِك  َيف   .«السَّ
 191بخاری 
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ی  دادند که نیزه شدند دستور می عید خارج میوسلم هرگاه روز  علیه اهلل رسول اهلل صلی
گزاردند و مردم پشت سر ایشان نماز  کوتاهی در مقابلش گذاشته شود. پس بسوی آن نماز می

 دادند. گزاردند و این کار را در تمام سفرها انجام می می

ِب  ب ِن  َسه لِ  َعن  
َ
ى  إَِذا: »قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَي هِ  الل   َصّلَّ  انلَِّبَّ  بِهِ  َيب ل غ   َحث َمَة، أ  َصّلَّ

م   ك  َحد 
َ
ةٍ  إَِلى  أ َ ْت  ن   س  َطعِ  َّل  ِمن َها فَل يَد  ي َطان   َيق   699صحیح، ابوداوود  .«َصَلتَه   َعلَي هِ  الشَّ

هرگاه یکی از شما بسوی ستره نماز گزارد پس به آن نزدیک شود تا شیطان نمازش را 
 قطع نکند.

 واجب نیست: که ستره گذاشتن دلیل بر این

ِ  َعب دِ  َعن   بَل ت  : »قَاَل  َعبَّاٍس، ب ِن  اّللَّ ق 
َ
ى  َراِكبًا أ تَاٍن، ِِحَارٍ  ََعَ

َ
نَا أ

َ
َمئِذٍ  َوأ  نَاَهز ت   قَد   يَو 

ِتَلَم، ول   اِّلح  ِ  َورَس  ِ  إَِلى  بِِمًن  ي َصّلل  وََسلَّمَ  َعلَي هِ  الل   َصّلَّ  اّللَّ َ  َفَمَرر ت   ِجَداٍر، َغْي   َبي 
، َبع ِض  يََدي   فل ر َسل ت   الصَّ

َ
تَانَ  َوأ

َ
، األ َتع  ، ِف  فََدَخل ت   تَر  فل ن َكر   فَلَم   الصَّ َّ  ذىلَِك  ي   .«ََعَ

 76بخاری 
ای سوار بودم؛ آمدم. در آن موقع  گوید: من در حالی که بر درازگوش ماده ابن عباس می

نماز  در منی بسوی غیر دیواروسلم  علیه اهلل من نزدیک به سن بلوغ بودم. رسول اهلل صلی
ها گذر کردم و آن درازگوش را فرستادم که بچرد و داخل  گزارد. من مقابل بعضی از صف می

 .ه نشدکردکارم بر من انکار  بر اینصف شدم. 
 که ستره به دو سوم ذرع برسد: دلیل بر این

ول   قَاَل  م   وََضعَ  إَِذا: »وََسلَّمَ  َعلَي هِ  الل   َصّلَّ  اللِ  رَس  ك  َحد 
َ
َ  أ ؤ ِخَرةِ  ِمث َل  يََدي هِ  َبي   م 

ِل  ، الرَّح  بَالِ  َوَّل  فَل ي َصلل  199 مسلم .«َذلَِك  َوَراءَ  َمرَّ  َمن   ي 

 و بگزارد نماز پس گذاشت مرکوب گاه تکیه ی اندازه به در مقابلش شما از یکی هرگاه
 .گذرد می ستره این پشت از که کسی به نکند توجه

 شود. گاه مرکوب تقریبا دو سوم ذرع تخمین زده می تکیه
ولِ  . 16 ى  إَِذا»:وََسلَّمَ  َعلَي هِ  الل   َصّلَّ  اللِ  ر وَِي َعن  رَس  م   َصّلَّ ك  َحد 

َ
َعل   أ  تِل َقاءَ  فَل يَج 

ِههِ  د   لَم   فَإِن   َشي ئًا، وَج  ن   لَم   فَإِن   َعًصا، فَل يَن ِصب   ََيِ ط   َعًصا َمَعه   يَك  ط  ا، فَل يَخ   َّل  ث مَّ  َخطى
ه   َماَمه   َمرَّ  َما يَض  

َ
. احمد، علی بن مدینی، ابن خزیمه و ابن حبان این حدیث 639ابوداوود  .«أ

 اند. تر حفاظ آن را ضعیف دانسته اند. اما بیش ح دانستهرا صحی
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ی( دو سوم ذرع باشد یا  ای )به اندازه شود که مقابلش ستره و برای نمازگزار سنت می
کشد. در این هنگام  سه ذرعی خطی می ی( ای پهن کند. پس اگر عاجز شد در )فاصله سجاده

 شود. )که ستره قرار داده( گذر کردن حرام می
َهِل، ال َمارل  َدف ع   19َوي ن َدب   س 

َ رَ  َوَيِزيد   بِاأل  َاَجِة، قَد  ائِِل، 20اْل  ، َماَت  فَإِن   21ََكلصَّ ر   22َفَهد 
ن   لَم   فَإِن   ة   يَك  َ ْت  و   س 

َ
ِرهَ  َعن َها، َتبَاَعدَ  أ ، 23ك  ور  ر  ف ع   َُل   َولَي َس  ال م   24.ادلَّ

                                                                                                                                                                                     

یزی قرار بدهد. اگر نیافت پس هرگاه یکی از شما خواست که نماز بگزارد مقابل رویش چ
ی نبود خطی بکشد سپس هر چه از مقابلش گذر کند عصایی را بکارد و اگر همراهش عصای

 رساند. به او ضرری نمی
ِل  َعن  .  17 َ  ََكنَ : »قَاَل  َسع ٍد، ب ِن  َسه  ى  َبي  َصّلَّ ولِ  م  ِ  رَس  َ  وََسلَّمَ  َعلَي هِ  الل   َصّلَّ  اّللَّ  َوَبي 

اةِ  َمَمر   اجِلَدارِ   196بخاری  .«الشَّ

ی محل گذر گوسفند  وسلم و بین دیوار به اندازه علیه اهلل بین محل نماز رسول اهلل صلی
 )فاصله( بود.

ول   قَاَل  . 13 ِ  رَس  َ  الَمار   َيع لَم   لَو  : »وََسلَّمَ  َعلَي هِ  الل   َصّلَّ  اّللَّ َصّلل  يََدِي  َبي   َماَذا الم 
ن   لَََكنَ  َعلَي ِه،

َ
ر َبِعيَ  يَِقَف  أ

َ
ا أ ً ن   ِمن   َُل   َخْي 

َ
رَّ  أ َ  َيم  ب و قَاَل  «يََدي هِ  َبي 

َ
ِ  أ د رِي، َّل : انلَّض 

َ
 أ

قَاَل 
َ
ر َبِعيَ  أ

َ
ًما، أ و   يَو 

َ
ًرا، أ و   َشه 

َ
 911بخاری  َسنًَة. أ

کننده از جلو نمازگزار بداند که چه گناهی برای اوست. ایستادن به مدت چهل، اگر عبور
دانم که گفت:  گوید: نمی برایش بهتر از این است که از جلو نمازگزار گذر کند. ابوالنضر می

 چهل روز یا چهل ماه یا چهل سال.

بَ آمده:  8732در مسند بزار  ر 
َ
 چهل سال. َخِريًفا. ِعيَ أ

شود و اگر چه از باب نهی از منکر است. زیرا گذر کردن از مقابل  . نهایه: واجب نمی 19
شود  نمازگزار، امری است که در تحریم و کراهت آن اختالف شده است. و انکار واجب نمی

 مگر در امری که بر تحریم آن اجماع شده باشد. 
شود که به فوتِ مصلحت دیگری نکشاند. اما اگر با انکار،  میو همچنین انکار زمانی واجب 

شود در این شرایط  ی دیگری واقع می رود یا در مفسده یک مصلحت دیگری از دست می
 اند. گونه که علما در محلش تقریر کرده شود همان انکار واجب نمی

رود که همانا  جا نیز اگر به دفع کردن او مشغول شود مصلحت دیگری از دست می در این
 آن خشوع در نماز و عدم عبث در آن است.



8 
 

                                                                                                                                                                                     

َثنَا.  21 ب و َحدَّ
َ
، َصاِلٍح  أ ان  مَّ ي ت  : قَاَل  السَّ

َ
بَا َرأ

َ
رِيَّ  َسِعيدٍ  أ مِ  ِف  اَل د   إَِلى  ي َصّلل  ُج  َعةٍ  يَو 

ءٍ  ْت  ه   ََش  َرادَ  انلَّاِس، ِمنَ  يَس 
َ
ِب  بَِن  ِمن   َشاب   فَأ

َ
َعي ٍط  أ ن   م 

َ
َ  ََي تَازَ  أ ب و فََدَفعَ  يََدي ِه، َبي 

َ
 أ

رِهِ، ِف  َسِعيدٍ  اب   َفنََظرَ  َصد  د   فَلَم   الشَّ َ  إِّلَّ  َمَساًَغ  ََيِ تَاَز، َفَعادَ  يََدي ِه، َبي  ب و فََدَفَعه   يِلَج 
َ
 أ

َشدَّ  َسِعيدٍ 
َ
، ِمنَ  أ وََلى

 
ِب  ِمن   َفنَاَل  األ

َ
ى  َدَخَل  ث مَّ  َسِعيٍد، أ َوانَ  ََعَ  ِمن   لَِقَ  َما إيَِل هِ  فََشََك  ،َمر 

ِب 
َ
ب و وََدَخَل  َسِعيٍد، أ

َ
ى  َخل َفه   َسِعيدٍ  أ َواَن، ََعَ ِخيَك  َوِّلب ِن  لََك  َما: َفَقاَل  َمر 

َ
بَا يَا أ

َ
 َسِعيٍد؟ أ

ول   وََسلَّمَ  َعلَي هِ  الل   َصّلَّ  انلَِّبَّ  َسِمع ت  : قَاَل  ى  إَِذا: »َيق  م   َصّلَّ ك  َحد 
َ
ءٍ  إَِلى  أ ْت  ه   ََش   ِمنَ  يَس 

َرادَ  انلَّاِس 
َ
َحد   فَأ

َ
ن   أ

َ
َ  ََي تَازَ  أ ه   يََدي ِه، َبي  َفع  َبى  فَإِن   فَل يَد 

َ
وَ  فَإِنََّما فَل ي َقاتِل ه   أ  .«َشي َطان   ه 

 919بخاری 
پوشاند. جوانی  گزارد که او را از مردم می ابوسعید خدری را دیدم که بسوی چیزی نماز می

اش او را دفع کرد.  از فرزندان ابی معیط خواست که از مقابلش بگذرد، ابوسعید با زدن به سینه
آن جوان )به اطرافش( نگریست اما به غیر از گذر کردن از مقابلش، راهی را نیافت. پس 

از مقابلش بگذرد. )این بار( شدیدتر از بار اول او را دفع کرد. آن جوان حرف تندی  برگشت که
به ابوسعید زد سپس به مروان بن حکم )والی مدینه در آن زمان( داخل شد و از ابوسعید 
گالیه کرد. سپس به دنبالش، ابوسعید بر مروان داخل شد. مروان گفت: ای اباسعید! بین تو و 

 ه اتفاقی افتاده؟ ات چ برادر زاده
شنیدم که فرمود: هرگاه یکی از شما بسوی  وسلم علیه اهلل صلیابوسعید گفت: از رسول اهلل 

پوشاند و یکی خواست که از مقابلش گذر کند پس او را  چیزی نماز گزارد که او را از مردم می
 گمان که او شیطان است. دفع کند. اگر امتناع کرد با او بجنگد. بی

ور به جان، ناموس و مال انسان در کتاب الجنایات باب الصیال  وردِ احکامِ حمله. در م 21
 إن شاء اهلل خواهد آمد. 

ول   قَاَل  . 22 ِ  رَس  ى  إَِذا: »وََسلَّمَ  َعلَي هِ  الل   َصّلَّ  اّللَّ م   َصّلَّ ك  َحد 
َ
ءٍ  إَِلى  أ ْت  ه   ََش   ِمنَ  يَس 

َرادَ  انلَّاِس 
َ
َحد   فَأ

َ
ن   أ

َ
َ  ََي تَازَ  أ ه   يََدي ِه، َبي  َفع  َبى  فَإِن   فَل يَد 

َ
وَ  فَإِنََّما فَل ي َقاتِل ه   أ  .«َشي َطان   ه 

 919 بخاری
 از خواست یکی و پوشاند می مردم از را او که گزارد نماز چیزی بسوی شما از یکی هرگاه

 .است شیطان او که گمان بی. بجنگد او با کرد امتناع اگر. کند دفع را او پس کند گذر مقابلش
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)در دفع  ور شود و همانند حمله تر سنت می سانکننده )از جلو نماز( با آو دفع کردنِ عبور
نماز( جان داد خون او هدر  کننده از جلوِافزاید. اگر )شخص عبور ر حاجت میکردنش( به مقدا
ای نبود یا )ستره( از او دور بود. گذر کردن مکروه شده است. و )در این  است. اگر ستره

 هنگام( دفع کردن برایش جایز نیست.
ور   فَلَه   ف ر َجةً  َصف   ِف  وََجدَ  َولَو   ر  ََها ال م  ْت   25.ِليَس 

                                                                                                                                                                                     
شود زیرا در تحفه، نهایه و مغنی به  کراهت در اینجا به خالف اولی تفسیر کرده می.  28

 خالف اولی تعبیر آورده شده است.

مَ  َوإِّلَّ تحفه:  ه   َحر  نَّه   َدف ع 
َ
تَِكب   لَم   أِل ًما يَر  َرَّ ََل، ِخَلف   بَل   ِم  و 

َ وَ  األ  َراد   َوه  َ  َمن   م   َعَبَّ
ودِ  َِمَلل  ِف  َولَو   بِال َكَراَهةِ  ج  . ِخَلفًا الس  َواِرز ِِمل  لِل خ 

ةٍ  بَِل  َصّلَّ  لَو  مغنی:  َ ْت  و   س 
َ
ي  : َعن َها َتبَاَعدَ  أ

َ
و  : أ

َ
ن   لَم   أ َفةِ  تَك  وَرِة، بِالصل ك   فَلَي َس  ال َمذ 

ف ع   َُل   ِصِْيهِ، ادلَّ م   َوَّل  ِْلَق  ور   ََي ر  ر  َ  ال م  ََل  لَِكنَّ . يََدي هِ  َبي  و 
َ ه   األ  ك  ُل    تَر  َِها ِف  َفَقو  : َغْي 

َره   لَِكن  " ول  " ي ك  ِ  ال َكَراَهةِ  ََعَ  َِم م  ِديَدِة. َغْي   الشَّ

َره   َوَّل  بَل   نهایه:  .اْلَّق ِصْيِ  ِعن دَ  ي ك 
 . مغنی: به خاطر کوتاهیِ خودِ نمازگزار. 21
خاطر کوتاهی خودِ نمازگزاران که در صف خلل . مجموع و فیض االله المالک: به  29

 ایجاد کردند.
المنهاج القویم: به خاطر کوتاهی نمازگزاران که با وجود فرجه در صف مقدم، به صف 

 مؤخر روی آوردند.

ول   قَاَل  ِ  رَس  ي َطانِ  ف ر َجاٍت  تََذر وا َّل : وََسلَّمَ  َعلَي هِ  الل   َصّلَّ  اّللَّ  اَصفى  وََصَل  َوَمن   لِلشَّ
، وََصلَه   ا َقَطعَ  َوَمن   اّللَّ  . َقَطَعه   َصفى  666صحیح، ابوداوود  اّللَّ 

ها را برای شیطان رها نسازید. کسی که صفی را وصل کند خداوند متعال او را )به  فرجه
 خیرات( وصل کند. و کسی که صفی را قطع کند خداوند متعال او را )از خیرات( قطع کند.

ول   قَاَل  ِ  رَس  َ  إِنَّ » وََسلَّمَ  َعلَي هِ  الل   َصّلَّ  اّللَّ ينَ  ََعَ  ي َصللونَ  َوَمَلئَِكتَه   اّللَّ ِ  اذلَّ
وَف، يَِصل ونَ  ف   999صحیح، ابن ماجه  .«َدر َجةً  بَِها اّللَّ   َرَفَعه   ف ر َجةً  َسدَّ  َوَمن   الص 

فرستند. و  ت میکنند؛ صلوا ها را وصل می قطعا خداوند و فرشتگانش بر کسانی که صف
 افزاید. ای را بگیرد اهلل عزوجل یک درجه بر درجاتش می کسی که فرجه
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 .ت تا آن )خلل( را بپوشاندای یافت عبور کردن برایش جایز اس و اگر در صفی رخنه

 


