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 فَْصل  
[]ِفي اْستيْعَمالي  َواِني

َ
 اْْل

ل   َهاَرة   ََتي نْ  الطَّ ل  مي ِي    إينَاء   ك  اَ   إيّلَّ  َطاا َِ ا َ  اذلَّ ضَّ َّ  ،َوالْفي َما َوالَْمْطا ي ِي ِي َحا
َ
َيْا    بيأ  ِبي

ل   نْه   َيتََحصَّ ء   مي م   ،بيانلَّاري  ََشْ َهااَرةي  ِفي  َوالنلَساءي  ال لَجالي  ََعَ  اْستيْعَمال    َفيَْح   ْكالي  الطَّ
َ
 َواْْل

ْبي  ، بيَل  اقْتينَاؤ ه   َوَكَذا ليَك،ذ   َوَغْيي  َوالُّش  يْل   َحّتَّ  اْستيْعَمال  نَ  1الْمي ضَّ ي  مي   2.الْفي
 یاا  طال با شده آبکاری و. نقره و طال مگر شود می حالل پاکی ظرف هر از گرفتن طهارت

 و مردان بر آن استعمال( صورت این در) شود حاصل آن از چیزی آتش، با که ای گونه به نقره

                                                           

يْل   . 1  .چشم در کشی سرمه وسیلۀ: الْمي
ول   قاَل .  2 ي  رَس  وا ّلَ : وََسلَّمَ  َعلَيْهي  الل   َصّلَّ  اّللَّ ي َ  تَلْبَس  يبَاَج، َوّلَ  احلَ ي ب وا َوّلَ  ادلل  تَُّْشَ
َِ ي  آنييَ ي  ِفي  ، اذلَّ ضَّ ي ل وا َوّلَ  َوالفي ك 

ْ
َحافيَها، ِفي  تَأ مْ  فَإينََّها صي ْنيَا ِفي  لَه  َ ةي  ِفي  َونَلَا ادل   .اآلخي

 6225 بخاری
 در و ننوشید نقره و طال های ظرف در و. نپوشید( نفیس ابریشم نوعی دیباج) ابریشم

 آخرت در ما برای و دنیاست در نقره و طال کفار، برای شک بدون. نخورید آن های بشقاب
 .است

ول   قاَل  ي  رَس  نْ  إينَاء   ِفي  ََشيَب  َمنْ : وََسلَّمَ  َعلَيْهي  الل   َصّلَّ  اّللَّ ، مي   َِ وْ  َذ
َ
، أ  فَإينََّما فيضَّ  

َ ْجي   
نْ  نَاًرا َبْطنيهي  ِفي  ُي   2656 مسلم .َجَهنَّمَ  مي

 فرو خویش شکم در جرعه جرعه را آتش همانا نوشد، می نقره یا طال ظرف در که کسی
 .  برد می

 .کند می بیان را علماء إجماع مسلم صحیح شرح در نووی امام مسأله این در همچنین
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 اساتفاده،  بادون  آن کاردن  ذخیره همچنین و آن غیر و آشامیدن و خوردن و طهارت در زنان
 .شود می حرام نقره، از میل حتی

َضبَّ    َِ ي  َوالْم  ْطلًَقا، َحَ ام   بياذلَّ يَْل  م  ؛: َوقي ضَّ ي ضَّ ي  ََكلْفي يْنَا ي  َكبيَيةً  ََكنَْت  إينْ  َوبيالْفي  ليلزل
 َ وْ  ،َحَ ام   فَهي

َ
َيةً  أ وْ  ،َحلَّ  ليلَْحاَج ي  َصغي

َ
َيةً  أ يْنَ ي  َصغي وْ  ليلزل

َ
 يهَ  ليلَْحاَج ي  َكبيَيةً  أ

ْم. َولَمْ  ك   ََيْ  
نْ : اتلَّْضبيي ي  َوَمْعَن 

َ
َ  أ ع   َينَْكسي نْه  َفي ْجَعَل  َموْضي عَ  مي ه   فيضَّ    الَْكْسي  َموْضي ك     3.بيَها ت ْمسي

 اناد  گفتاه ( ضاعیفی  قول در) بعضی و است حرام مطلق بطور طال با( ظروف) دادن پیوند و
 آن پاس  باشاد  زینات  برای بزرگ پیوند، اگر نقره با دادن پیوند و. است نقره مانند( آن حکم)

 یاا  زینات  بارای  کوچاک  پیوناد،  یا است حالل باشد حاجت برای کوچک پیوند یا است حرام
 ظرف از جایی آنکه: دادن پیوند معنای و نیست، حرام و دارد کراهت باشد حاجت برای بزرگ

 .بگیرد را آن تا شود می داده قرار نقره شده، شکسته محل پس شود می شکسته

َواِني  َوت ْكَ ه  
َ
اري  أ

فَّ مْ  الْك  يَاب ه     4َوثي

                                                           

نَسي  َعنْ  . 3
َ
َ  َماليك   بْني  أ نَّ : َعنْه   اّللَّ   رَضي

َ
حَ  أ َِ ل  قَ ، وََسلَّمَ  َعلَيْهي  الل   َصّلَّ  انلَّبي  انَْكَسَ

َذَ  ْع ي  َمََكنَ  فَاَّتَّ لَ ً  الشَّ لْسي نْ  سي  3163 بخاری .فيضَّ    مي

 .زد پیوند نقره با را شکستنی جای پس شکست سلم و علیه اهلل صلی اهلل رسول کاسۀ

، َعنْ  نَس 
َ
ولي  َسيْفي  قَبييَع    ََكنَْت : قَاَل  أ ي  رَس  . صحیح .فيضَّ ً  وََسلَّمَ  َعلَيْهي  الل   َصّلَّ  اّللَّ

 2653 ابوداوود
 .بود نقره از سلم و علیه اهلل صلی اهلل رسول شمشیر دستگیرۀ سر

ب و َعنْ  . 2
َ
َتيْت  : اخل َشني   َثْعلَبَ َ  أ

َ
وَل  أ لْت   وََسلََّم، َعلَيْهي  اّللَّ   َصّلَّ  اللي  رَس  وَل  يَا: َفق   رَس 

رْضي  إينَّا اللي،
َ
لي  قَْوم   بيأ

ِْ ك ل   كيتَاب   أَ
ْ
ْم، ِفي  نَأ ت مْ  إينْ : قَاَل  آنييَتيهي ِْ مْ  َغْيَ  وََج ل وا فَلَ  آنييَتيهي ك 

ْ
 تَأ

يَها، وا لَمْ  فَإينْ  في  ِ ا ََتي َِ ل و  1656 ترمذی. صحیح .فييَها َوُك  وا فَاْغسي

 در ما! خدا رسول ای: گفتم و آمدم سلم و علیه اهلل صلی اهلل رسول نزد: گوید می ابو ثعلبه
 از غیر اگر: فرمود. خوریم می هایشان ظرف در که هستیم کتاب اهل از قومی سرزمین

 .بخورید آن در و یدبشوئ را آن پس نیافتید اگر و نخورید آن در پس یافتید هایشان ظرف

، َعنْ  نَّا:قَاَل  َجابي   و ك  ولي  َمعَ  َنْغز  ي  رَس  ي    وََسلَّمَ  َعلَيْهي  الل   َصّلَّ  اّللَّ نْ  َفن صي  آنييَ ي  مي
كينَي، ُّْشي مْ  الْم  يَتيهي ْسقي

َ
ي    فََل  بيَها، فَنَْستَْمتيع   َوأ يَك  يَعي مْ  َذل  3535 ابوداوود. صحیح .َعلَيْهي
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   شود می مکروه هایشان لباس و کفار ظروف( از استفاده)

نَاء   َوي بَاح   نْ  اْْلي ل  مي َِ    ك  يس   َجْو م   د   َكيَاق وت   نَفي   5.َوز 
 .شود می مباح زمرد و یاقوت مانند ارزشمندی و گرانبها جوهر هر از ظروف( از استفاده) و

ْطَ ةي[ َصالي الْفي  ]ِفي خي
ب  : فَْصل   َِ َواك   َوي نْ   ِفي  السل

ل َِ  ليَصائيم   إيّلَّ  6َوقْت   ك  َوالي  َبْع   7.َفي ْكَ ه   الزَّ

                                                                                                                                                                                     

 ظروف پس کردیم می جهاد سلم و علیه اهلل صلی اهلل رسول همراه ما: گوید می جابر
 اهلل صلی اهلل رسول و کردیم می استفاده ها آن از ما رسید؛ می به ما غنیمت کفار آب و خوراک

 .گرفت نمی عیب ما از سلم و علیه
 مشک از سلم و علیه اهلل رسول کند می روایت حصین بن عمران که طوالنی حدیث در

 322 بخاری. گرفت وضو مشرکی زن آب
 این در و نباشد موجود تحریم بر دلیلی که مادامی تا است بودن مباح بر أصل . زیرا 6

 .است نشده ثابت تحریم بر نصی مسأله

 سپری را خویش زندگانی پایانی لحظات سلم و علیه اهلل صلی اهلل رسول که . زمانی 5

فييقي  ِفي : فرمودند بار سه سپس زدند مسواک وجه نیکوترین به ابتدا کردند می َْعَ  ال َّ
َ
 بعد و اْل

 2235 بخارى. شتافتند خویش پروردگار دیدار به آن از

َواك  : وََسلَّمَ  َعلَيْهي  الل   َصّلَّ  انلَّبي   قاَل  يلَْفمي  َمْطَهَ ة   السل يل َّبل  َم َْضاة   ل  6 نسائی. صحیح .ل

 .است پروردگار کنندۀ راضی و دهان کنندۀ خوشبو مسواک،
ْطيَ    الّصائيمي  فَمي  خَل ل وف  : وََسلَّمَ  َعلَيْهي  الل   َصّلَّ  انلَّبي   قاَل .  7

َ
َِ  أ نْ نْ  اللي  عي يحي  مي  ري

ْسكي   1161 مسلم ،1736 بخارى .الْمي

 .است خوشبوتر نیز مسک بوی از عزوجل اهلل نزد به دار روزه شخص دهان بوی

 مسواک چون و شود می حاصل زوال از بعد غالبا که است دهان بوی تغییر (اخْل ل وف)

 شده دانسته مکروه وقتی چنین در زدن مسواک علت همین به برد می بین از را آن زدن،
 .است

 مسند در سفیان بن حسن امام: نویسد می السواک باب در المجموع در نووی امام همچنین

يَْت : فرمود سلم و علیه اهلل صلی اهلل رسول که کند می روایت عبداهلل بن جابر از خویش ْعطي
 
 أ
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 پاس  خورشاید  زوال از بعاد  دار روزه بارای  مگار  شود می سنت وقتی هر در زدن مسواک و
 .شود می مکروه

  ِ كَّ
َ
ل  اْستيْحبَاب ه   َوَيتَأ 9َوقيَ اَءة   8َصَلة   ليك 

  

  قران، قرائت نماز، هر شود برای می تاکید آن بودن سنت و
                                                                                                                                                                                     

تي  مَّ
 
ا وَ  قاَل  ََخْساً، َرَمضانَ  َشْه ي  ِفي  أ مَّ

َ
مْ : اثلّانييَ    أ ونَ  فَإينَّه  ْمس  ل وف   وَ  ي  مْ  خ  هي ِي فْوا

َ
ْطيَ    أ

َ
 أ

 َِ نْ نْ  اللي  عي يحي  مي ْسكي  ري  . الْمي
 این که گفته و نموده روایت را حدیث این خویش أمالی در سمعانی ابوبکر حافظ امام
 .است حسن حدیث
 روزۀ ایشان همانا: چیز دومین اما و: است شده داده چیز پنج من أمت به رمضان ماه در

. است خوشبوتر مسک بوی از ایشان دهان بوی که حالی در رسانند می پایان به را خویش

ونَ  ْمس   .شود می گفته زوال از بعد به مساء :ي 
نْ  لَْوّل: وََسلَّمَ  َعلَيْهي  الل   َصّلَّ  انلَّبي   قاَل .  5

َ
قَّ  أ ش 

َ
تي  ََعَ   أ مَّ

 
مْ  أ َمْ ت ه 

َ
َواكي  َْل َِ  بيالسل نْ  عي

ل   262 مسلم ،527 بخاری .َصلة   ك 

 .نمودم می أمر زدن مسواک به نمازی هر هنگام شد نمی دشوار من أمت بر اگر
َِ  إينَّ : وََسلَّمَ  َعلَيْهي  الل   َصّلَّ  انلَّبي   قَاَل .  3  الَْملَك   قَامَ  ي َص ل  قَامَ  ث مَّ  تََسوََّك، إيَذا الَْعبْ

، عَ  َخلَْفه  َ اَءتيهي  فَتََسمَّ ن و ليقي ِْ نْه   َفيَ وْ  مي
َ
ا ََكيَم ً  أ َِ ج   َفَما فييهي  ََعَ  فَاه   يََضعَ  َحّتَّ  ََنَْو نْ  ََيْ    مي

ء   فييهي  نَ  ََشْ ْ آني  مي ، َجوْفي  ِفي  َصارَ  إيّلَّ  الْق  وا الَْملَكي مْ  َفَطهل   َِك  فَْوا
َ
ْ آني  أ يلْق   البزار مسند .ل

 333 الترغیب در منذری. ثقات رجاله: نویسد می 2652 الزوائد مجمع در هیثمی ،563
 .جید إسناده: نویسد می

 به و ایستد می او سر پشت ای فرشته ایستاد نماز به سپس زد مسواک هرگاه بنده همانا
 گزارد می او دهان در را دهانش اینکه تا شود می نزدیک او به و دهد می فرا گوش قرائتش

 پس گیرد می قرار فرشته دهان در مگر شود نمی خارج قران از چیزی دهانش از پس
 .کنید خوشبو مسواک با را های خویش دهان

ل  َعنْ  بي  بْني  ََعي
َ
مْ  إينَّ :قَاَل  َطالي    أ َِك  فَْوا

َ
ق   أ ْ آني  ط    يلْق  ا ل َِ َواكي  َفَطيلب و . ضعیف .بيالسل

 231 ماجه ابن
 زدن مسواک با را آن پس است قران کلمات خروج برای هائی راه شما های دهان همانا

 .کنید خوشبو
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وء   ْفَ ةي  10َوو ض  ْسنَان   وَص 
َ
نَ  َواْستييَقاظ   11أ ولي  12انلَّْومي  مي   13بَيْتيهي  وَد خ 

 منزلش، به شدن داخل خواب، از برخاستن ها، دندان زردی وضو،
نْ  الَْفمي  َوَتْغيييي  ْكلي  مي

َ
ل  أ يهي  ك  يحي  َك ي ْكل   َوتَْ كي  ال ل

َ
  14.أ

                                                           

ول   قَاَل .  16 نْ  لَْوَّل : " وََسلَّمَ  َعلَيْهي  الل   َصّلَّ  اللي  رَس 
َ
قَّ  أ ش 

َ
، ََعَ  أ تي مَّ

 
مْ  أ َمْ ت ه 

َ
َواكي  َْل  بيالسل

وءي  َمعَ   7212 احمد مسند .الشيخني َشط َع صحيح إسناده. الْو ض 

 .نمودم می أمر وضو همراه زدن مسواک به شد نمی دشوار من أمت بر اگر
ل ونَ  ََكن وا: قَاَل  الَْعبَّاسي  َعني .  11 خ  ِْ ولي  ََعَ  يَ ي  رَس   َولَمْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهي  الل   َصّلَّ  اّللَّ

وا، ل ونَ : »َفَقاَل  يَْستَاك  خ  ِْ َّ  تَ وا ق لًْحا، ََعَ  تحفه در ملقن ابن ،1363 بزار مسند .اْستَاك 

 أَنه إِلَّا قَالَ إِسْنَاده فِی مُخْتَلف: گوید می الصالح ابن: نویسد می 57 المنهاج ادله الی المحتاج
 .حسن حَدِیث أعلم وَاهلل

 اهلل رسول. زدند نمی مسواک و شدند می داخل سلم و علیه اهلل صلی اهلل رسول به کسانی
 گشته؟ زرد شما های دندان که حالی در شوید می داخل من بر آیا: فرمود سلم و علیه اهلل صلی

 .بزنید مسواک
يَش َ  َعنْ .  12 نَّ  ََعئ

َ
َّ  أ ِ   َّل  ََكنَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهي  الل   َصّلَّ  انلَّبي  َنَهاًرا، َوَّل  ََلًْل  يَْ ق 

، ظ    67 ابوداوود ،22366 احمد مسند. لغیره حسن .تََسوَّكَ  إيّلَّ  فَيَْستَيْقي

 مگر برخیزد سپس بخوابد سلم و علیه اهلل صلی اهلل رسول که نبود روزی و شب همانا
 .زد می مسواک

َذْيَفَ ، َعنْ  نَ  قَامَ  إيَذا وََسلَّمَ  َعلَيْهي  الل   َصّلَّ  انلَّبي   ََكنَ : قَاَل  ح  ، مي يْلي
وص   اللَّ  فَاه   يَش 

َواكي    226 بخاری .بيالسل

 خواب از شب هرگاه سلم و علیه اهلل صلی اهلل رسول: گوید می بن یمان حذیفه
 .کشید می خویش مسواک مبارک دهان به خاست، برمی
يْح   َعني .  13 َ لْت  : قَاَل  َش 

َ
يَشَ ، َسأ يل : ق لْت   ََعئ

َ
ء   بيأ   ََكنَ  ََشْ

 
أ َِ  َعلَيْهي  الل   َصّلَّ  انلَّبي   َيبْ

؟ َدَخَل  إيَذا وََسلَّمَ  َواكي : »قَالَْت  بَيْتَه    263 مسلم .«بيالسل

 منزل به هرگاه سلم و علیه اهلل صلی اهلل رسول: گفتم و پرسیدم عائشه از: گوید می شریح
 .زدند می مسواک: گفت دادند؟ می انجام کاری چه ابتدا آمدند می



7 
 

 .خوردن ترک و بدبو چیز هر خوردن از دهان تغییرو 

ْزيئ  
لل  َوُي  ن   بيك  ْصب َعه   إيّلَّ  َخشي

َ
نَ َ  أ فَْضل   15اخْلَشي

َ
َراك   َواْْل

َ
َي  َوبييَابيس   16بيأ ِل  17.ن 

. او خشان  انگشت جز کند می کفایت( باشد پاک که) برزِ و خشن چیز هر با زدن مسواک و
)باز هم  شود کرده نمناک( آب با) که خشکی( چوب با) و است بهتر مسواک درخت چوب با و

 . بهتر است(

نْ 
َ
  18،َع ًْضا يَْستَاكَ  َوأ

َ
أ َِ َانيبيهي  َوَيبْ ْيَمني  ِبي

َ
َِ  19،اْْل َّ  َوَيتََعهَّ اهي  َكَ اسي اسي ْْضَ

َ
 بياهي  َوَينْاويَي . أ

نَّ َ   20.الس 

                                                                                                                                                                                     
 گذشت باال در که 226 بخاری حدیث شرح در المهذب در شیرازی . ابواسحاق 12

 این از پس. گیرد می بو سبب همین به است بسته او دهان خوابیده شخص زیرا: نویسد می
 آن نمودن برطرف جهت گرفت، بو طریقی هر به دهان هرگاه که شود می برداشت حدیث

 .زد مسواک باید
 .شود نمی نامیده مسواک برایش انسان جزء . زیرا 16
ود   ابْني  َعني .  15 نْت  : قَاَل  َمْسع  ْجتَني  ك 

َ
ولي  أ ي َس  ي  ل َواَكً  وََسلَّمَ  َعلَيْهي  الل   َصّلَّ  اّللَّ نْ  سي  مي

َراك  
َ
 6356 یعلى ابی مسند. حسن .أ

 سلم و علیه اهلل صلی اهلل رسول به را أراک درخت از مسواکی من: گوید می مسعود ابن
 .چیدم می

بي  َعنْ 
َ
ةَ  أ ، َخْيَ بَّاِحي  نْت  : قَاَل  الصَّ ِي  ِفي  ك  ي الَْوفْ ي َت  اذلَّ

َ
وَل  أ ي  رَس   َعلَيْهي  اّللَّ   َصّلَّ  اّللَّ

نْ  وََسلَّمَ  ِي  مي َراكَ  فََزوََّدنَا الَْقيْسي  َعبْ
َ
 در هیثمی ،236 للبخاری الکبیر التاریخ .بيهي  نَْستَاك   اْل

 رقم روایت در اما و دانسته حسن را 2676 رقم روایت که کرده نقل روایت دو الزوائد مجمع
 .شناسم نمی را آنان که هستند کسانی روایت این در: نویسد می 5135

 صلی اهلل رسول نزد که بودم عبدالقیس قبیلۀ گروه میان در من: گوید می صباحی ابوخیره
 .بزنیم مسواک آن با که دادند هدیه أراک درخت مسواک ما به ایشان. آمد سلم و علیه اهلل

 البالی از را ها آلودگی که ای تازه چوب با: نویسد می المهذب در شیرازی . ابواسحاق 17
 بلکه نزند، مسواک کند؛ می ایجاد جراحت ها لثه در که خشکی چوب کند و نمی پاک ها دندان

 کرده خیس آب، با که خشکی استفاده نماید چوبِ از یعنی باشد دو این میان است مستحب
 .است شده
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 هاای  دنادان  به و کند شروع خویش راست سمت از و بزند مسواک دندان عرض به آنکه و
 .کند سنت نیت زدن مسواک به و کند توجه آسیابش

ْف    قَلْم   َوي َسن   نْف   إيبْط   َوَنتْف   ،َشاريب   َوقَص   ،ظ 
َ
  21،ََعنَ    وََحلْق   ،اْعتَاَده   ليَمني  َوأ

                                                                                                                                                                                     
 مجروح و شدن آلود خون سبب زدن مسواک عمودی زیرا: آمده الکبیر الحاوی . در 15
 . شود می ها لثه شدن
 با عراقیون و خراسانیون ما، اصحاب همۀ که مختاری و صحیح قول: آمده المجموع در

 .شود زده ها دندان عرض به مسواک که است این اند  کرده بیان قاطعیت
يَشَ ، َعنْ .  13 ب ه   وََسلَّمَ  َعلَيْهي  الل   َصّلَّ  انلَّبي   ََكنَ : قَالَْت  ََعئ ْعجي ، ي  ن  ، ِفي  اتلَّيَم  ليهي  َتنَع 

، ليهي وريهي، َوتَ َج  ه  نيهي  َوفي  َوط 
ْ
لهي  َشأ  155 بخاری .َك 

 تمام در و گرفتن طهارت و زدن شانه و پوشیدن نعال در سلم و علیه اهلل صلی اهلل رسول
 .داشت می دوست را راست سمت از نمودن آغاز خویش، أمور

 اما نماید حاصل زدن مسواک ثواب اینکه تا بیاورد نیت باید زند می تنها مسواک . اگر 26
 وضو نیت همان بلکه نیست مستقل نیت به نیازی دیگر زند می مسواک نماز یا وضو برای اگر

 .است کافی آن برای نماز و
نَسي  َعنْ .  21

َ
، بْني  أ قلَت  قَاَل : قَاَل  َماليك  : و  نَس 

َ
، قَصل  ِفي  نَلَا أ اريبي

، َوَتْقلييمي  الشَّ ْظَفاري
َ
 اْْل

، َوَنتْفي  بيطي ، وََحلْقي  اْْلي نْ  الَْعانَ ي
َ
ْكَثَ  َنْْت كَ  َّل  أ

َ
نْ  أ ْرَبعينيَ  مي

َ
 265 مسلم .ََلْلَ ً  أ

 زیر موی کندن و ناخن گرفتن و سبیل کردن کوتاه برای سلم و علیه اهلل صلی اهلل رسول
 . نکنیم رها روز چهل از تر بیش آنکه داد قرار وقت ما برای ناف زیر موی تراشیدن و بغل

ول   قَاَل  نَ  َعُّْش  : وََسلَّمَ  َعلَيْهي  الل   َصّلَّ  اللي  رَس  ْطَ ةي  مي ، قَص  : الْفي اريبي
 َوإيْعَفاء   الشَّ

، ، الللْحيَ ي َواك  ، َواْستينَْشاق   َوالسل ، َوقَص   الَْماءي ْظَفاري
َ
، وََغْسل   اْْل مي ، َوَنتْف   الََْبَاجي بيطي  اْْلي

، وََحلْق   يَّا قَاَل "  الَْماءي  َوانْتيَقاص   الَْعانَ ي ْصَع    قَاَل : َزَك ي يت  : م  ةَ  َونَسي َ نْ  إيّلَّ  الَْعاَشي
َ
ونَ  أ  تَك 

 251 مسلم .الَْمْضَمَض َ 

 مسواک و ریش، کردن رها و سبیل، کردن کوتاه: است( سنت از یعنی) فطرت از چیز ده
 موی کندن و انگشتان، پشت های پیچیدگی شستن و ها، ناخن چیدن و آب، استنشاق و زدن،

 فراموش را دهمین: گوید می زکریا. کردن استنجاء و ناف، زیر موی تراشیدن و بغل، زیر
 .باشد مضمضه کنم می گمان کردم،
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 برای بینی موی و بغل زیر موی کندن و سبیل کردن وکوتاه ناخن گرفتن شود می سنت و
 ،ناف زیر موی تراشیدن و دارد آن به عادت که کسی
تًْ ا ْكتيَحال  َواّْلي    ِفي  ثََلثًا وي

ل مي  وََغْسل   22،َعنْي   ك  َ  ،الََْبَاجي ِ   َوهي َق وري  ع  ه  َصابيعي  ظ 
َ
إينْ  ،اْْل

 فَ
بْطي  َنتْف   َشقَّ   23.َحلََقه   اْْلي
 آن و ،هاا  پیچیدگی شستن و ؛چشمی هر در بار سه فرد، صورت به چشم در کردن سرمه و
 .تراشد می را آن شد دشوار بغل زیر موی کندن اگر پس. است انگشتان پشت های گره

، َوي ْكَ ه   وَ  الَْقَزع   ِ سي  َبْعضي  َحلْق   َو
ْ
أ هي  َوتَْ ك   ال َّ   24،َبْعضي

 . است آن دیگر قسمت کردن رها و سر از قسمتی تراشیدن آن و شود می مکروه قزع و

َس  َوَّل 
ْ
َلْقي  بَأ . ِبي لهي  26.اخْليتَان   َوَُيي    25َك 

                                                           

، ابْني  َعني .  22 ولي  ََكنَْت : " قَاَل  َعبَّاس  ي َس  ، وََسلَّمَ  َعلَيْهي  الل   َصّلَّ  اللي  ل لَ   ْكح   م 
ل   َِ  بيَها يَْكتَحي نْ   ِفي  ثََلثًا انلَّْومي  عي

ل  3315 احمد مسند. حسن .َعنْي   ك 

 چشمی هر در بار سه ،خواب هنگام که داشت دانی سرمه سلم و علیه اهلل صلی اهلل رسول
 .زد می سرمهبا آن 
 که گذشت. 251. دلیل آن حدیث مسلم  23
َم َ  ابْني  َعني .  22 نَّ : ع 

َ
وَل  أ ي  رَس   6321 بخاری .الَقَزعي  َعني  َنَه  وََسلَّمَ  َعلَيْهي  الل   َصّلَّ  اّللَّ

 نهی دیگر قسمتی کردن رها و سر از قسمتی تراشیدن از سلم و علیه اهلل صلی اهلل رسول
 .است نموده
ْج    بْني  َوائيلي  َعنْ .  26 يل   َشَع    َولي  وََسلَّمَ  َعلَيْهي  الل   َصّلَّ  انلَّبي   َرآِني : قَاَل  ح  : َفَقاَل  َطوي
«، ، فَاْنَطلَْقت   «ذ بَاب   ذ بَاب  َخْذت ه 

َ
َ  فَأ  لَمْ  إيِنل : َفَقاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهي  الل   َصّلَّ  انلَّبي   فََ آِني

ْعنيَك،
َ
َذا أ َِ ْحَسن   َو

َ
 3535 ماجه ابن. صحیح .أ

 بسیار موی که حالی در دید مرا سلم و علیه اهلل صلی اهلل رسول: گوید می حجر بن وائل
 اهلل رسول سپس. تراشیدم را آن رفتم من. است بد است، بد این: فرمود پس داشتم بلندی
 .است بهتر( آن از) این اما نبود، این منظورم: فرمود پس دید مرا سلم و علیه اهلل صلی
بي  َعنْ  . 25

َ
َ يَْ َة، أ ول   قَاَل : قَاَل  ِ  يم   اْختََتَ : وََسلَّمَ  َعلَيْهي  الل   َصّلَّ  اللي  رَس  ِي  انلَّبي   إيبَْ ا

، َعلَيْهي  َلم  وَ  السَّ  ِ ومي  َسنَ ً  َثَمانينيَ  اْبن   َو  ِ  2376 مسلم .بيالَْق

 که قدوم در یا) کرد ختنه نجاری تیغ با بود ساله هشتاد که حالی در السالم علیه ابراهیم
 (.کرد ختنه ستا شام در ای منطقه
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 .شود می واجب( مرد و زن حق در) کردن ختنه و .نیست اشکالی سر تمامی تراشیدن به و

م   لي  َشْع ي  َخْض    َوََيْ   ةي  ال َّج 
َ
يَسَواد   َوالَْمْ أ 27ب

َهادي  ليَغَ ضي  إيّلَّ     28.اْْلي

                                                                                                                                                                                     

وَْحيْنَا ث مَّ : فرماید می عزوجل اهلل
َ
ني  إيََلَْك  أ

َ
لَّ َ  اتَّبيعْ  أ يْمَ  مي ِي  123 نحل .إيبَْ ا

 . کن پیروی ابراهیم آیین از که کردیم وحی تو به سپس
 ختنه پس اند نموده ختنه ایشان و باشیم السالم علیه ابراهیم آیین تابع که ایم شده امر ما

 تبدیل سنت به را واجب که شود هیافت دیگری خارجی دلیل اگر اما شود می واجب ما بر
 .زدن مسواک: همانند شود، می کرده عمل آن به کند می

 نبود واجب ختنه اگر پس نمود ختنه سالگی هشتاد سن در السالم علیه ابراهیم همچنین
 . ستا حرام عورت کشف زیرا نبود جایز آن برای عورت کشف

 قسمت مورد بی که ندارد حق انسان و ستا سالم عضو کردن جدا کردن، ختنه همچنین
 نمود جدا را سالم عضو از قسمتی السالم علیه ابراهیم وقتی پس سازد جدا را بدنش از سالم
 .    دهد می وجوب بر دلیل

 زیرا شوند می داخل نیز زنان حکم این در و است واجب ختنه که شد ثابت دلیل با پس
 شود هیافت دلیلی اینکه مگر شود می زنان و مردان شامل که است این تکلیفی احکام در اصل

 مطلق که است تکلیفی حکم نیز ختنه مسألۀ در داشته باشد. اختصاص مردان به حکم آن که
 .است نشده خاص جنس به مقید و آمده

ِي  بْني  َجابي ي  َعنْ .  27 َ : قَاَل  اللي، َعبْ تي
 
بي  أ

َ
ه   َمكَّ َ  َفتْحي  يَْومَ  ق َحافَ َ  بيأ س 

ْ
ْيَت ه   َوَرأ  َوحلي

ول   َفَقاَل  َبيَاًضا، ََكثلََّغاَم ي  وا: »وََسلَّمَ  َعلَيْهي  الل   َصّلَّ  اللي  رَس  َذا َغيل  َِ ، ء  يََشْ  َواْجتَنيب وا ب
َوادَ   2162 مسلم .السَّ

 آورده سلم و علیه اهلل صلی اهلل رسول نزد( صدیق ابوبکر پدر) ابوقحافه به مکه فتح روز
 سفید( دارد سفید ثمر که روییدنی نوعی) ثغامه مانند او ریش و سر موهای که حالی در شد
 .دهید تغییر سیاهی از غیر رنگی با را سفیدی: فرمود سلم و علیه اهلل صلی اهلل رسول. بود

ول   قَاَل  ي  رَس  ون  : وََسلَّمَ  َعلَيْهي  الل   َصّلَّ  اّللَّ ب ونَ  قَْوم   يَك  َماني  آخي ي  ِفي  ََيْضي ، الزَّ َوادي  بيالسَّ
لي  ، َكَحَواصي َ َ  يَ يَي ونَ  َّل  احْلََمامي  2212 ابوداوود. صحیح .اْْلَنَّ ي  َراِئي

 کبوتران دان چینه و سنگدان همانند سیاه رنگ با که آیند می گروهی زمان آخر در
 .کنند نمی استشمام بهشت بوی آنان کنند، می آمیزی رنگ
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 . جهاد هدف برای شود مگر می حرام سیاه رنگ به زن و مرد موی کردن رنگ و

ْفَ ة   َوي َسن   وْ  بيص 
َ
َْ ة . أ يْ  وََخْض   29ُح  َِ َزوََّج    يَ يًما َوريْجلَيَْها م  نَّاء   َتْعمي ي   30،ِبي

                                                                                                                                                                                     
 موی زیرا شده دانسته جایز جوانی و قوت اظهار خاطر به جهاد در مو کردن . رنگ 25
 آن نمونۀ شود می دشمن روحیۀ تقویت سبب معرکه در و است عجز و پیری نشانۀ سفید
 هوای و آب: گفتند می کفار شدند مکه وارد عمره مراسم انجام برای مسلمانان که زمانی
 اظهار خاطر به سلم و علیه اهلل صلی اهلل رسول پس است کرده ضعیف را مسلمانان مدینه،

 .دهند انجام را اضطباع و رمل خویش، طواف در که داد دستور مسلمانان به قدرت، و قوت
ِي  َعنْ .  23 بَيْ ، بْني  ع  َ يْج  َل  ج 

َ
َم َ  اْبنَ  َسأ ْيت َك : قَاَل  ع 

َ
ْيَتََك  ت َصفل    َرأ ؟ حلي  َفَقاَل  بيالَْورْسي

َم َ  اْبن   ا: ع  مَّ
َ
ْيَتي  تَْصفيييي أ يْت  : فَإيِنل  حلي

َ
وَل  َرأ ي  رَس  ْيَتَه   ي َصفل    وََسلَّمَ  َعلَيْهي  الل   َصّلَّ  اّللَّ  .حلي

 3525 ماجه ابن. صحیح
 را خویش ریش ورس،( نبات) با که دیدم را تو: گرفت سوال عمر ابن از جریج بن عبید

 اهلل صلی اهلل رسول: زیرا را خود ریش من کردن رنگ اما: گفت عمر ابن نمودی؟ زرد رنگ
 .نمود می زرد رنگ را خویش ریش که دیدم را سلم و علیه

بي  َعنْ 
َ
ول   قَاَل : قَاَل  َذر   أ ي  رَس  ْحَسنَ  إينَّ : وََسلَّمَ  َعلَيْهي  الل   َصّلَّ  اّللَّ

َ
ت مْ  َما أ ْ  بيهي  َغيَّ

يَْ    3522 ماجه ابن. صحیح .َوالَْكتَم   احْلينَّاء   الشَّ

 درخت نوع دو) کتم و حنا دهید می تغییر را سفید موی آن با شما که چیزی بهترین همانا
 .است( معروف

ثَْمانَ  َعن َِ    بْني  ع  مل  ََعَ  َدَخلْت  : قَاَل  َمْو
 
ْخ ََجْت : »قَاَل  َسلََم َ  أ

َ
نْ  َشَعً ا إيَلَّ  فَأ  َشْع ي  مي

ولي  ي  رَس  وًبا وََسلَّمَ  َعلَيْهي  الل   َصّلَّ  اّللَّ  3523 ماجه ابن. صحیح .َوالَْكتَمي  بياحْلينَّاءي  ََمْض 

 و حنا با که سلم و علیه اهلل صلی اهلل رسول موهای از مویی برایم سلمه ام المومنین ام
 .آورد بیرون( ظرف از) را شده بود آمیزی رنگ کتم

نَس   َعنْ 
َ
ب و َخَضَ  : قَاَل  أ

َ
، بياحْلينَّاءي  بَْك    أ َم    وََخَضَ   َوالَْكتَمي . صحیح .بياحْلينَّاءي  ع 

 11356 احمد مسند
 .کردند می آمیزی رنگ کتم و حنا با را خویش موهای عمر و ابوبکر
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نَ َ  َعنْ .  36 ِي  بينْتي  آمي ، َعبْ تيَها َعنْ  ال َُّْحَني َِّ مل  َج
 
وَل  بَاَيْعنَا: »قَالَْت  ََلَّْل، أ ي  رَس   َصّلَّ  اّللَّ

يَما فَََكنَ  وََسلََّم، َعلَيْهي  الل   َخذَ  في
َ
نْ : َعلَيْنَا أ

َ
َ   أ َط  الَْغْمَس، ََنْتَضي ، َوَنْمتَشي  َوَّل  بيالَْعَسلي

َل  ينَا ن ْقحي ِي يْ
َ
نْ  أ َضاب   مي  5662 للطبرانی الصغیر المعجم. ثقات رجاله .خي

 ما از که بیعتی آن در نمودیم بیعت سلم و علیه اهلل صلی اهلل رسول با ما: گوید می لیلی ام
 خالی حنا از را خود های دست و کنیم مخلوط عسل با و بگذاریم کامل حنا: که بود این گرفت

 . نگذاریم

نَّ : َعبَّاس   ابْني  َعني 
َ
ًة، أ

َ
تَتي  اْمَ أ

َ
َّ  أ ، وََسلَّمَ  َعلَيْهي  اّللَّ   َصّلَّ  انلَّبي ه  نْ  َولَمْ  ت بَاييع   تَك 

بًَ ، ْتَضي بَاييْعَها فَلَمْ  َم  . دارد وجود فهری عبدالملک بن عبداهلل آن اسناد در .اْختََضبَْت  َحّتَّ  ي 

 الثقات، حدیث حدیثه یشبه ال: حبان ابن قال: نویسد می 2233 االعتدال میزان در ذهبی
 3613 البزار زوائد عن األستار کشف. الحدیث منکر: العقیلی وقال. العجائب یروی

. بود نگذاشته حنا اما کند بیعت او با که آمد سلم و علیه اهلل صلی اهلل رسول نزد زنی
 .گذاشت حنا اینکه تا ننمود بیعت او با سلم و علیه اهلل صلی اهلل رسول

بَْط    يَّ    َعْم  و بينْت   غي عي َجاشي ثَتْني : قَالَْت  الْم  َِّ تي  َح م   َعمَّ
 
تيَها َعنْ  احْلََسني  أ َِّ  َعنْ  َج

يَش َ  َ  ََعئ نَّ  َعنَْها اّللَّ   رَضي
َ
َِ  أ نْ تْبَ َ  بينَْت  ِي َّ  يَا: قَالَْت  ع  ، نَبي ي ، اّللَّ بَاييع كي  َّل : قَاَل  بَاييْعني

 
 أ

يي َحّتَّ  ، ت َغيل يْكي َما َكفَّ نَّه 
َ
ا َكأ  در حجر ابن و 5/133 المنیر البدر در ملقن ابن .َسب ع   َكفَّ

 2156 ابوداوود. ثَلَاثٌ مَجْهُولَاتٌ إسْنَادِهِ فِی: نویسند می 335 الحبیر التلخیص
 تو با: فرمود. نما بیعت من با: گفت سلم و علیه اهلل صلی اهلل رسول به عتبه هند بنت

 گویا( ندارد حنا دستت کف چون) دهی، تغییر حنا با را دستت کف اینکه تا کنم نمی بیعت
 .است شده درندگاندست  کفدو  شبیه

يَشَ ، َعنْ  نَّ  ََعئ
َ
ًة، أ

َ
ْت  اْمَ أ َِّ ا َم َِ َِ ل  إيَل  يَ تَاب   وََسلَّمَ  َعلَيْهي  الل   َصّلَّ  انلَّبي  َفَقبََض  بيكي

ه ، َِ وَل  يَا: َفَقالَْت  يَ ، رَس  ي ْدت   اّللَّ َِ ي َم ِي تَاب   إيََلَْك  يَ ْذه ، فَلَمْ  بيكي خ 
ْ
ْدري  لَمْ  إيِنل : »َفَقاَل  تَأ

َ
 أ

  ِ يَ
َ
ة   أ

َ
َ  اْمَ أ وْ  هي

َ
ل   أ ِ   بَْل : قَالَْت  «رَج  ة ، يَ

َ
نْتي  لَوْ : قَاَل  اْمَ أ ةً  ك 

َ
ْتي  اْمَ أ ْظَفارَكي  لََغيَّ

َ
 .بياحْلينَّاءي  أ

 التهذیب تقریب در حجر ابن اما دانسته حسن 2155 ابوداوود و 6653 نسائی در را آن آلبانی
 کند می روایت عایشه المومنین ام از را حدیث این که عصمه بنت صفیه مورد در 5522

 را حدیث این صفیه از و. میمون بن مطیع عنها تفرد: میزان در ذهبی. تعرف ال: نویسد می
: نویسد می 1323 الرجال ضعفاء فی الکامل در عدی ابن که کند می روایت میمون بن مطیع
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 دو و عروس دست دو کردن رنگ و .شود می سنت قرمز یا زرد رنگ با( موها زدن رنگ) و
 (.شود می سنت) حناء بوسیلۀ کامل صورت به پایش

م   َاَج    إيّلَّ  31ال لَجالي  ََعَ  َوََيْ     32حلي

                                                                                                                                                                                     

 یکی او حدیث دو: نویسد می 322 التهذیب تهذیب در حجر ابن. محفوظین غیر حدیثان له
 .است الزینه و الترجل فی دیگری و بالحناء النساء اختضاب فی

 صلی اهلل رسول. کرد دراز سلم و علیه اهلل صلی اهلل رسول بسوی را دستش کتاب، با زنی
 کتاب با را دستم! خدا رسول ای: گفت زن آن. نمود جمع را خویش دست سلم و علیه اهلل

 دست که ندانستم من: فرمود. نمودید جمع را خویش دست شما اما نمودم دراز شما بسوی
 با را خویش های دست بودی زن تو اگر: فرمود. بود زن دست بلکه: گفت زن. بود مرد یا زن
 .دادی می تغییر حنا

 به است حرام کند زنان شبیه را خود مردی اگر و است زنان فعل گذاشتن حنا . زیرا 31

َ  َعبَّاس   ابْني  َعن: حدیث دلیل َما اّللَّ   رَضي ول   لََعنَ : قَاَل  َعنْه  ي  رَس   وََسلَّمَ  َعلَيْهي  الل   َصّلَّ  اّللَّ
نيَ  تََشبلهي نَ  الم   6556 بخاری .بيالنلَساءي  ال لَجالي  مي

 نموده لعنت کنند می زنان شبیه را خود که مردانی به سلم و علیه اهلل صلی اهلل رسول
 .است

بي  َعنْ 
َ
َ يَْ َة، أ نَّ  ِ 

َ
َّ  أ َ  وََسلَّمَ  َعلَيْهي  الل   َصّلَّ  انلَّبي تي

 
َخنَّ    أ ِْ  بيم  َ   قَ يْهي  َخضَّ َِ  َوريْجلَيْهي  يَ

، َذا؟ بَال   َما: »وََسلَّمَ  َعلَيْهي  الل   َصّلَّ  انلَّبي   َفَقاَل  بياحْلينَّاءي يَل  «َِ وَل  يَا: فَقي ، رَس  ي  يَتََشبَّه   اّللَّ
، َم َ  بيالنلَساءي

َ
َ  بيهي  فَأ ، إيَل  َفن في يعي وَل  يَا: َفَقال وا انلَّقي ، رَس  ي َّل  اّللَّ

َ
؟ أ يت   إيِنل : »َفَقاَل  َنْقت ل ه   ن هي

َصللنيَ  َقتْلي  َعنْ  ب و قَاَل  «الْم 
َ
َساَم َ  أ

 
يع  : »أ يَ    َوانلَّقي ينَ ي  َعني  نَاحي ِي يعي  َولَيَْس  الَْم  .«بياْْلَقي

 2325 ابوداوود. صحیح
 حنا با را خود پای دو و دست دو که شد آورده مخنثی سلم و علیه اهلل صلی اهلل رسول نزد
 خود: گفتند داده؟ انجام کار این چرا فرمود؟ سلم و علیه اهلل صلی اهلل رسول. بود کرده رنگ

! خدا رسول ای: گفتند. کنند تبعید نقیع به را او که داد دستور پس. است نموده زنان شبیه را
 از ای ناحیه نقیع: گفت اسامه ابو. ام شده نهی نمازگزاران قتل از من: فرمود نکشیم؟ را او آیا

 .   نیست بقیع و است مدینه
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 . حاجت برای مگر شود می حرام مردان برای حناء و

يْ ي  َنتْف   َوي ْكَ ه    33.الشَّ
 .شود می مکروه سفید موی کندن و

                                                                                                                                                                                     

بي  اْبن   قَاَل .  32
َ
، أ تيهي  َعنْ  َرافيع  َِّ ْعت   َما: قَالَْت  َسلََْم، َج ا َسمي ًِ َح

َ
و أ ولي  إيَل  يَْشك   رَس 

ي  َما: قَاَل  إيّلَّ  ريْجلَيْهي  ِفي  وََجًعا وََسلَّمَ  َعلَيْهي  الل   َصّلَّ  اّللَّ بْه   در حاکم .بياحْلينَّاءي  اْخضي

 .نموده تموافق او با ذهبی و دانسته صحیح را آن 7265 المستدرک
 از که کسی نشنیدم من: گفت که کند می روایت سلمی خویش، بزرگ مادر از رافع ابی ابن

 دو بر: فرمود می این که مگر بیاورد شکایتی سلم و علیه اهلل صلی اهلل رسول نزد به پا درد
 .بگذار حنا پایت
، بْني  َعْم يو َعنْ .  33 َعيْ   ، َعنْ  ش  بييهي

َ
هي، َعنْ  أ ِل نَّ  َج

َ
وَل  أ  وََسلَّمَ  َعلَيْهي  الل   َصّلَّ  اللي  رَس 

وا َّل : " قَاَل  يَْ ، تَنْتيف  ، ن ور   فَإينَّه   الشَّ ْسليمي ، ِفي  َشيْبَ ً  َشاَب  َمنْ  الْم   بيَها َل   الل   َكتََ   اْْليْسَلمي
يئًَ ، بيَها َعنْه   َوَكفَّ َ  َحَسنًَ ،  5352 احمد مسند. لغیره صحیح .َدرََج ً  بيَها َوَرَفَعه   َخطي

 هر به کرد سفید اسالم در را مویی که کسی. است مسلمان نور زیرا نَکَنید را سفید موی
 او درجۀ یک و کند می پاک او از گناه یک و نویسد می نیکی یک او برای عزوجل اهلل ،مویی

 .برد می باال را


