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 (اْْلَوِْف  َصََلةِ ) َكيِْفيَّةِ ( بَاب  )
بَاًحا، الِْقتَال   ََكنَ  إَِذا و   م  َق  الِْقبْلَِة، ِجَهةِ  َغْيِ  ِف  َوالَْعد  : انلَّاَس  اْْلَِمام   فَرَّ  فِْرَقتَْْيِ

، وَْجهِ  ِف  1فِْرقَةً  وِّ َفاَرَقتَه   نََوْوا اثلَّاِنيَةِ  إَِل  قَامَ  فَإَِذا َرْكَعًة، بِِفْرقَة   َوي َصّلِّ  الَْعد  وا م  َتم 
َ
 َوأ

نَْفرِِدينَ  ، وَْجهِ  إَِلى  وََذَهب وا م  وِّ َِك  وََجاءَ  الَْعد  ْوٰلى
 
وَ  اْْلَِمامِ  إَِل  أ ََلةِ  ِف  قَائِم   َوه  ، الصَّ

 
 َيْقَرأ

وَن، ث   َفي ْحِرم  مْ  َوَيْمك  وَرة   الَْفاِِتَةِ  بَِقْدرِ  لَه  دِ  َجلََس  فَإَِذا قَِصَية ، وَس  وا لِلتََّشه  وا قَام  َتم 
َ
 َوأ

ِسِهْم، ْنف 
َ
وَ  َوي ِطيل   ِِل دَ  ه    .2بِِهمْ  ي َسلِّم   ث مَّ  التََّشه 

اگر جنگ مباح بود و دشمن در غیر جهت قبله قرار داشت امام مردم را به دو گروه جدا 
گیرد. و امام به گروه ]دومی[ یک رکعت  کند: گروه ]اولی[ روبروی دشمن قرار می می
آورند و به تنهایی  ام به رکعت دوم برخاست آنان نیت مفارقه میخواند پس هرگاه ام می

روند، و آنان ]یعنی گروه اول[ بسوی امام  کنند و مقابل دشمن می نمازشان را تکمیل می
آورند. و امام به  کند پس آنان تکبیره االحرام می آیند در حالی که امام در قیام قرائت می می

کند. هرگاه امام برای تشهد نشست آنان  شان مکث میمقدار فاتحه و سورۀ کوتاه برای
کند ]تا آنان به  کنند و ]اما[ امام، تشهد را طوالنی می خیزند و برای خودشان تکمیل می برمی

 دهد. او برسند[ سپس به آنان سالم می

ْوَلى  َصّلَّ  َمْغِرًبا ََكنَْت  فَإِنْ 
 
، بِاِْل وْ  َرْكَعًة؛ َوبِاثلَّاِنيَةِ  َرْكَعتَْْيِ

َ
َباِعيَّةً  أ ى  ر  لِّ  َصّلَّ  فِْرقَة   بِك 

؛ مْ  فَإِنْ  َرْكَعتَْْيِ َقه  ْرَبعَ  فَرَّ
َ
ى  فَِرق   أ لِّ  وََصّلَّ . َرْكَعةً  فِْرقَة   بِك    َصحَّ

                                                           
 يف بعض النسخ زايدة: َتِقُف.. 1
 َصََلةَ  َصلَّىٰ  الرِّقَاعِ  َذاتِ  يَ و مَ  َوَسلَّمَ   َعَلي هِ   اللُ  َصلَّى اللِّٰ  َرُسولَ  َشِهدَ  َعمَّن   َخوَّاٍت، ب نِ  َصاِلحِ  َعن  . 2

َو فِ  َعة ، َمَعهُ  ِِبلَِّت  َفَصلَّىٰ  ال َعُدوِّ، ِوَجاهَ  َوطَائَِفة   َمَعُه، َصفَّت   طَائَِفة   َأنَّ : اْل   َوأَََتُّوا قَاِئم ا، ثَ َبتَ  ُثَّ  رَك 
، ِوَجاهَ  فُّواَفصَ  ان َصَرُفوا، ُثَّ  ِِلَن  ُفِسِهم   َرىٰ  الطَّائَِفةُ  َوَجاَءتِ  ال َعُدوِّ ُخ  َعةَ  ِِبِمُ  َفَصلَّىٰ  اِل   ِمن   بَِقَيت   الَِّت  الرَّك 

، َوأَََتُّوا َجاِلس ا، ثَ َبتَ  ُثَّ  َصََلتِهِ   .9214 بخاريال. ِِبِم   َسلَّمَ  ُثَّ  ِِلَن  ُفِسِهم 
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خواند و به گروه دومی یک  پس اگر نماز مغرب باشد امام به گروه اول دو رکعت می
خواند، پس اگر  هر گروهی دو رکعت می خواند؛ یا نماز چهار رکعتی باشد امام به رکعت می

 آنان را به چهار گروه جدا کرد و برای هر گروه یک رکعت نماز گزارد صحیح است.

و   ََكنَ  َوإِنْ  ونَ  الِْقبْلَةِ  3ِف  الَْعد  ََلِة، َوِف  ي َشاَهد  ْسِلِمْيَ  ِف الصَّ ة ، الْم  مْ  َكْْثَ ه  ْْيِ  َصفَّ  َصفَّ
، ْكَْثَ

َ
ْحَرمَ  فَأ

َ
، َوَرَفعَ  َوَرَكعَ  َوأ ِّ ف   َسَجدَ  َسَجَد، فَإَِذا بِالُْك  ي يَِليِه، َمَعه  الصَّ ِ  َواْستََمرَّ  اَّلَّ

ف   وا فَإَِذا قَائًِما، اْْلَخر   الصَّ مْ  َرَفع  وَسه  ف   َسَجدَ  ر ؤ  ، الصَّ ، َوَيْرَفع   يَْرَكع   ث مَّ  اْْلَخر  ِّ  بِالُْك 
ف   َمَعه   َسَجدَ  َسَجَد، فَإَِذا ِي الصَّ ًًل، َحَرَس  اَّلَّ وَّ

َ
ف   وََحَرَس  أ ، الصَّ وا فَإَِذا اْْلَخر   َرَفع 

ف   َسَجدَ    .4اْْلَخر   الصَّ
شوند و در ]تعداد نفرات،[ مسلمانان  و اگر دشمن در قبله باشد که در نماز مشاهده می

ره االحرام کند و به همگی تکبی بندی می تر صف بسیارند، امام آنان را به دو صف یا بیش
آید. هرگاه امام سجود کرد صفی که  کند و از رکوع باال می آورد و ]به همگی[ رکوع می می

ماند. هرگاه ]صف پشت سر امام[  کند، و صف دیگری در قیام می پشت سر اوست سجود می
کند. سپس امام به همگی رکوع  سرهایشان را از سجود باال آوردند، صف دیگری سجود می

آید، هرگاه امام سجود کرد صفی که بار اول نگهبانی داده بود  ز رکوع باال میکند و ا می
دهد، هرگاه  کند و صف دیگر ]یعنی صفی که پشت سر امام قرار دارد[ نگهبانی می سجود می

 کند.    ]از سجود[ باال آمدند صف دیگر ]یعنی همان صف پشت سر امام[ سجود می

                                                           
 يف بعض النسخ زايدة: ِجَهِة.. 3
ِبلَ  َوَسلَّمَ   َعَلي هِ   اللُ  َصلَّى اللِّٰ  َرُسولُ  قَامَ  ال َعص رُ  َحَضَرتِ  فَ َلمَّا: قَالَ  الزَُّرِقيِّ  َعيَّاشٍ  َأِب  َعن  . 4 َتق   ُمس 
رُِكونَ  ال ِقب َلةِ  ، َوَسلََّم،  َعَلي هِ   اللُ  َصلَّى اللِّٰ  َرُسولِ  َخل فَ  َفَصفَّ  أََماَمهُ  َوال ُمش   الصَّفِّ  ٰذِلكَ  بَ ع دَ  َوَصفَّ  َصفٌّ
يع ا، َورََكُعوا َوَسلََّم،  َعَلي هِ   اللُ  َصلَّى اللِّٰ  َرُسولُ  فَ رََكعَ  آَخُر، َصفٌّ   يَ ُلونَُه، الَِّذينَ  الصَّفُّ  َوَسَجدَ  َسَجَد، ُثَّ  َجَِ
َخُرونَ  َوقَامَ  ِ  ٰهُؤََلءِ  َصلَّىٰ  فَ َلمَّا ََي ُرُسونَ ُهم ، اْل  َدتَ ي  َخُرونَ  َسَجدَ  َوقَاُموا، السَّج   َخل َفُهم ، َكانُوا الَِّذينَ  اْل 

َخرِيَن، َمَقامِ  ِإَلٰ  يَِليهِ  الَِّذي الصَّفُّ  ََتَخَّرَ  ُثَّ  َِخيُ  الصَّفُّ  َوتَ َقدَّمَ  اْل  َوَِّل، الصَّفِّ  َمَقامِ  ِإَلٰ  اِل   رََكعَ  ُثَّ  اِل 
يع ا، َورََكُعوا َوَسلَّمَ   َعَلي هِ   اللُ  َصلَّى اللِّٰ  َرُسولُ  َخُرونَ  َوقَامَ  يَِليهِ  الَِّذي الصَّفُّ  َوَسَجدَ  َسَجدَ  ُثَّ  َجَِ  اْل 

َخُروَن، َسَجدَ  يَِليِه، الَِّذي َوالصَّفُّ  َوَسلَّمَ   َعَلي هِ   اللُ  َصلَّى اللِّٰ  َرُسولُ  َجَلسَ  فَ َلمَّا ََي ُرُسونَ ُهم ،  َجَلُسوا ُثَّ  اْل 
يع ا ي َعَلي ِهم   َفَسلَّمَ  َجَِ  .2121 ودأبو دا. صحيح. ع اَجَِ
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ََلِح  ََحْل   َوي نَْدب   ِو اْْلََحمَ  اْْلَوْف   اْشتَدَّ  َوإَِذا .5اْْلَوِْف  َصََلةِ  ِف  السِّ
َ
، أ  َصلَّْوا الِْقتَال 

ْكبَانًا، رَِجاًًل  وِع  َوي وِمئ ونَ  ،6َوف َراَدىى  ََجَاَعةً  َوَغْيَِها، الِْقبْلَةِ  إَِل  َور  ك  ودِ  بِالر  ج   إِنْ  َوالس 
وا، ود   َعَجز  ج  . َوالس  ْخَفض 

َ
وا َوإِنِ  أ ِْب  إَِل  اْضَطر  تَتَابِعِ  الَّضَّ ب وا، الْم   َعلَيِْهْم. إََِعَدةَ  َوًَل  ََضَ

يَاح   ََي وز   َوًَل   .الصِّ
شود. هرگاه ترس شدت گرفت یا جنگ تن به تن  و حمل سالح در نماز خوف سنت می

خوانند، و به رکوع و سجود  شد پیاده و سواره، رو به قبله و غیر آن، جماعتی و فرادا نماز می
تر است. و اگر به زدن  کنند اگر ]از رکوع و سجود[ عاجز شدند، و ]اما[ سجود پایین اشاره می

زنند و تکرار ]نماز[ بر آنها نیست ]و این حرکات زیاد از آنان عفو  پیاپی ناچار شدند ]پیاپی[ می
 شود. شود[. و فریاد زدن جایز نمی می

م   َما بَاب  ) ه   ََيْر   (ل بْس 
م   ِل ل بْس   ََعَ  ََيْر  وهِ  وََسائِر   اْْلَِريِر، الرَّج  ، و ج  ، َحْشو   َوََي وز   .7بَِطانَةً  َولَوْ  اْسِتْعَماِِلِ بَّة   ج 

ة ، م   َوِقيَل: ،8اْسِتْعَماِل    لِلنَِّساءِ  َوََي وز   بِِه. َوفَرْش   َوِِمَدَّ ه   َعلَيِْهنَّ  ََيْر   لِلَْوِلِّ  َوََي وز   .9افِِْتَاش 

                                                           

ُتم   ِإن   الصَََّلِة، ِمنَ  تَ ق ُصُروا َأن   ُجَناح   َعَلي ُكم   فَ َلي سَ  اَِلر ضِ  يف  َضَرب  ُتم   َوِإَذا﴿لقوله تعال: . 5  ِخف 
ِتَنُكمُ  َأن   تَ  ِفيِهم   ُكن تَ  َوِإَذا ُمِبين ا، َعُدوًّا َلُكم   َكانُوا الَكاِفرِينَ  ِإنَّ  َكَفُروا، الَِّذينَ  يَ ف   الصََّلَةَ  ََلُمُ  َفأََقم 

، َول َيأ ُخُذوا َمَعَك، ِمن ُهم   طَائَِفة   فَ ل َتُقم   ِلَحَتُهم  َرى طَائَِفة   َول َتأ تِ  َورَاِئُكم ، ِمن   فَ ل َيُكونُوا َسَجُدوا فَِإَذا َأس   ُأخ 
َرُهم   َول َيأ ُخُذوا َمَعَك، فَ ل ُيَصلُّوا ُيَصلُّوا لَ   ِلحَ  ِحذ  ،َوَأس  ِلَحِتُكم   َعن   تَ غ ُفُلونَ  َلو   َكَفُروا الَِّذينَ  َودَّ  َتُهم   َأس 

ِتَعِتُكم    َمر َضى ُكن ُتم   َأو   َمطَرٍ  ِمن   أَذ ى ِبُكم   َكانَ  ِإن   َعَلي ُكم   ُجَناحَ  َوَلَ  َواِحَدة ، َمي َلة   َعَلي ُكم   فَ َيِميُلونَ  َوأَم 
، َتَضُعوا َأن   ِلَحَتُكم  رَُكم ، َوُخُذوا َأس   .[201: النساء] .﴾ُمِهين ا َعَذاِب   لِل َكاِفرِينَ  أََعدَّ  اللََّ  ِإنَّ  ِحذ 

ُتم   فَِإن  : ﴿تَ َعاَلٰ  لَِقو لِهِ . 6 َبان   َأو   َفرَِجاَل   ِخف   .124: بقرهال﴾ رُك 
، َأو   أَق َداِمِهم   َعَلىٰ  ِقَيام ا رَِجاَل   َصلَّو ا ٰذِلَك، ِمن   َأَشدَّ  ُهوَ  َخو ف   َكانَ  فَِإن  : ُعَمرَ  اب نُ  قَالَ  َبان   رُك 

ِبِلي َتق  ِبِليَها َغي َ  َأو   ال ِقب َلةِ  ُمس  َتق   .9424 بخاريال. ُمس 
 لَِبسَ  َمن  : »َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  اللُ  َصلَّى ُُمَمَّد   قَالَ : يَ ُقولُ  ََي ُطبُ  الزُّبَ ي ِ، اب نَ  َسَِع تُ : قَالَ  ََثِبٍت، َعن  . 7
ن  َيا يف  احلَرِيرَ  هُ  لَ   الدُّ  .4322البخاري . «اْلِخَرةِ  يف  يَ ل َبس 

َربُوا َوَلَ  الدِّيَباَج، َوَلَ  احلَرِيرَ  تَ ل َبُسوا َلَ » :َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  اللُ  َصلَّىالنَِّبُّ قَاَل   الذََّهبِ  آنَِيةِ  يف  َتش 
ن  َيا يف  ََلُم   فَِإن ََّها ِصَحاِفَها، يف  ََت ُكُلوا َوَلَ  َوالِفضَِّة،  .4911لبخاري ا. «اْلِخَرةِ  يف  َولََنا الدُّ
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ه   ب   .10َيبْل غْ  لَمْ  َما ِبَّ الصَّ  إِْْلَاس  َركَّ َم، اْْلَِريرِ  َوْزن   َزادَ  إِنْ  َوَغْيِهِ  َحِرير   ِمنْ  َوالْم   َوإِنِ  َحر 
  َجاَز. اْستََوَيا

شود و اگر چه لباس زیر باشد.  پوشیدن ابریشم و سایر وجوه استعمال آن بر مرد حرام می
و بالش و فرش با  [پوشند ها لباس روی بر که آستین بی و بلند لباسی] و پُر کردن جبه

شود، و قول ضعیفی است که:  ابریشم جایز است. و برای زنان استعمال ابریشم جایز می
شود. و پوشاندن ابریشم به ]تنِ[ بچه برای ولی جایز  نشستن بر ابریشم بر زنان حرام می

شم شود تا وقتی که به سن بلوغ نرسد. و ترکیب یافته از ابریشم و غیر آن، اگر وزن ابری می
 شود.  شود و اگر برابر شد جایز می زیادتر شد حرام می

ز   َوََي وز   َطرَّ َاِوز   ًَل  بِهِ  م  ْرَبعَ  َي 
َ
ْصابَِع، أ

َ
َطرَّف   أ َيَّب   َوم  ْعتَاد   َوُم  نْ  َوَِل   .11م 

َ
َط  أ ى  يَبْس   ََعَ

. َوََيِْلَس  َوََنَْوه   ِمنِْديًَل  اْْلَِريرِ  ف ر ِش  ه   َوََي وز   فَْوقَه  ، َوَبرْد   ِْلَر   ل بْس  ْهِلَكْْيِ  َعْوَرة   وََسِْتِ  م 

                                                                                                                                                                                     
، ُموَسى َأِب  َعن  . 8 َعرِيِّ  َوالذََّهبِ  احلَرِيرِ  لَِباسُ  ُحّرِمَ : قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  اللَُّ  َصلَّى اللِ  َرُسولَ  َأنَّ  اَِلش 
َنِثِهم   َوُأِحلَّ  أُمَِّت  ذُُكورِ  َعَلى  .2210الرتمذي  حيح،ص .ِِلِ

، َعن   ِدَيت  : قَالَ  َعِليٍّ ُتَها، ِإَلَّ  ِِبَا فَ َبَعثَ  ِسَيَاَء، ُحلَّةُ  َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  اللُ  َصلَّى اللِ  ِلَرُسولِ  أُه   فَ َلِبس 
ِهِه، يف  ال َغَضبَ  فَ َعَرف تُ  َا لَِتل َبَسَها، إِلَي كَ  ِِبَا أَب  َعث   لَ   ِإّنِ : »فَ َقالَ  َوج   ُُخُر ا لُِتَشقَِّقَها إِلَي كَ  ِِبَا بَ َعث تُ  ِإَّنَّ

 َ  .1022مسلم . «النَِّساءِ  بَ ي 
ََصحُّ : قُ ل تفقال:  يف املنهاجهذا القول قول الرافعي، وصحح النووي وهو . 9  ،اف رتَاِشَها ِحلُّ  اِل 

، ال ِعرَاِقيُّونَ  َقَطعَ  َوِبهِ  ُُهم    .أَع َلمُ  َوَاللَُّ  َوَغي 
َرِيرِ  ُخُنوثَةَ  تُ َنايف  َشَهاَمة   لَهُ  لَي سَ  إذ   ُُمَيِّز ا، َوَلو  والنهاية واملغين: التحفة . 10 ِليِفهِ  َولَِعَدمِ  احل   .َتك 

ََصحِّ  َوُمَقاِبلُ  لنهاية:ا ِهِ  ِمن هُ  ََي َنُعهُ  َبل   ال ِعيِد، يَ و َمي   َغي ِ  يف  إل َباُسهُ  لِل َوِلِّ  لَي سَ  اِل   ال ُمَحرََّماِت، ِمن   َكَغي 
قَ  َيائِهِ  يف  ال َغَزاِلُّ  َوَأحلَ  ُنونَ  إح   .ِِبلصَِّبِّ  ال َمج 

َاُء َرِضَي الُل َعن َها قَاَلت  . 11 َرَجت   َوَسلََّم، َعَلي هِ  اللُ  َصلَّى اللِ  َرُسولِ  ُجبَّةُ  َهِذهِ : َأَس   ُجبَّةَ  ِإَلَّ  َفَأخ 
َرَوانِيَّةٍ  طََياِلَسةٍ  ِ  َوفَ ر َجي َها ِديَباٍج، لِب َنةُ  ََلَا ِكس  ُفوفَ ي   َحّتَّ  َعاِئَشةَ  ِعن دَ  َكاَنت   َهِذهِ : فَ َقاَلت   ِِبلدِّيَباِج، َمك 

، ُتَها، قُِبَضت   فَ َلمَّا قُِبَضت  نُ  يَ ل َبُسَها، َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  اللُ  َصلَّى النَِّبُّ  وََكانَ  قَ َبض   لِل َمر َضى نَ غ ِسُلَها فَ َنح 
َفى َتش   .1014مسلم . ِِبَا ُيس 
طَّاِب، ب نَ  ُعَمرَ  َأنَّ  َغَفَلَة، ب نِ  ُسَوي دِ  َعن   َابَِيِة، َخَطبَ  اْلَ   َعَلي هِ  اللُ  َصلَّى اللِ  َنِبُّ  نَ َهى» :فَ َقالَ  ِِبْل 

َرِيرِ  لُب سِ  َعن   َوَسلَّمَ  ِ، َمو ِضعَ  ِإَلَّ  احل  َبَعي   .1014مسلم . «أَر َبعٍ  أَو   َثََلٍث، أَو   ِإص 
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ةِ  وَ 
َ
َفاَجأ ة  وََدفْعِ  َغْي ه ، ف ِقدَ  إَِذا َحْرب   م  وم   ًَل  ََثِْي   ِديبَاج   َوََي وز   .12َقْمل   َوِْلِكَّ  َغْي ه   َيق 

 اْْلَْرِب. ِف  َمَقاَمه  
 ها آستین همانند - لباس از هایی قسمت بر ابریشمی پارچه: یعنی طریز] و نگارین کردن

از چهار انگشت تجاوز ]عرض آن[ با ابریشم که [ شود می دوخته سوزن با و شود می گذاشته -
لباس و اطراف گریبان به قدر عادت ]و  حاشیۀ در زدن نوار شود. و ]همچنین[ نکند جایز می

های ابریشمی،  شود[. و اجازه دارد که بر فرش اگر چه از چهار انگشت تجاوز کند، جایز می
دستاری و مانند آن را پهن کند و بر روی آن بنشیند. و برای گرما و سرمای هالک کننده، و 

پوشیدن عورت و جنگ ناگهانی اگر غیر از ابریشم یافته نشد، و برای خارش، و دفع برای 
شود ابریشم غلیظی که در جنگ،  شود. و ]همچنین[ جایز می شپش، پوشیدن ابریشم جایز می

 شود. غیر از آن جایگزینش نمی

س   ثَوْب   ل بْس   َوََي وز   ََلِة. َغْيِ  ِف  ََنِ م   الصَّ ،َميْ  ِجْل   َوََيْر  وَرة   إًِلَّ  تَة  ةِ  لََِّض 
َ
َفاَجأ  َكم 

نْ  َوََنْوِهِ. َوََي وز   َحْرب  
َ
ْلَ  َدابَّتَه   ي لِْبَس  أ يِر. الََْكِْب  ِجْلِ  ِسَوى انلَِّجَس  اْْلِ  َواْْلِْْنِ

شود  شود. و ]پوشیدنِ[ پوست مردار حرام می و پوشیدن لباس نجس در غیر نماز جایز می
شود که حیوانش را پوست  گ ناگهانی و مانند آن. و جایز میمگر برای ضرورت، مانند: جن

 نجس بپوشاند مگر پوست سگ و خوک. 

م   ِّل   الرَِّجالِ  ََعَ  َوََيْر  َهِب، ح  ى  اَّلَّ  ًَل  ِِبَيْث   َصِدئَ  فَلَوْ  بِِه. َوالَْمْطِّل   ،13اْْلَاتَمِ  ِسن   َحّتَّ
  َجاَز. يَِبْي  

دارد[، و آب طال داده  دندانۀ انگشتر ]که نگین را نگه میو بر مردان: زیورآالت طال حتی 
شود  ای که ]چیزی از طال[ ظاهر نمی شود. پس اگر زنگ زد به گونه شده به آن، حرام می

 جایز است.

                                                                                                                                                                                     

َا: قَالَ  َعبَّاٍس، اب نِ  َعنِ  َرِيِر، ِمنَ  ال ُمص َمتِ  الثَّو بِ  َعنِ  َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  اللُ  َصلَّى اللَِّ  َرُسولُ  نَ َهى» ِإَّنَّ  احل 
َرِيِر، ِمنَ  ال َعَلمُ  َفَأمَّا  .9044أبو داود  صحيح،. «بِهِ  ََب سَ  َفََل  الثَّو بِ  َوَسَدى احل 

ثَ ُهم   أََنس ا َأنَّ  قَ َتاَدَة، َعن   .12  َعو ٍف، ب نِ  الرَّْح َنِ  لَِعب دِ  َرخَّصَ  َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  اللُ  َصلَّى النَِّبَّ  َأنَّ : »َحدَّ
 .1424البخاري . «ِِبَِما َكاَنت   ِحكَّةٍ  ِمن   َحرِيٍر، ِمن   َقِميصٍ  يف  َوالزُّبَ ي ِ 

، ُموَسى َأِب  َعن  . 13 َعرِيِّ  َوالذََّهبِ  احلَرِيرِ  لَِباسُ  ُحّرِمَ : قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  اللَُّ  َصلَّى اللِ  َرُسولَ  َأنَّ  اَِلش 
َنِثِهم   َوُأِحلَّ  أُمَِّت  ذُُكورِ  َعَلى  .2210الرتمذي  حيح،ص .ِِلِ
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، َشد   َوي بَاح   لَة   وَ  ِسن  ْنم 
 
، أ َاذ   بَِذَهب  ، َواِّتِّ نْف 

َ
لَة   أ ْنم 

 
. ًَل  ،14ِمنْه   َوأ  ِدْرع   َوََي وز   إِْصبَع 

، ن ِسَجْت  وَذة   بَِذَهب  ِليَْت  وَخ  ةِ  بِِه، ط 
َ
َفاَجأ دْ  َولَمْ  َحْرب   لِم  َما. ََيِ  َغْيَه 

شود نه  و بستن دندان و سر انگشت با طال و گرفتن بینی و سر انگشت از طال مباح می
ی ای که با طال بافته شده و کالهخودی که با طال آبکار شود[. و زره انگشت ]که جایز نمی

 شود در حالی که غیر از آن دو نیافت. شده برای جنگ ناگهانی جایز می

ةِ  َخاَتم   َوََي وز   ْمح   َكَسيْف   بَِها، اْْلَرِْب  آلَةِ  َوَِتِْليَة   ،15الِْفضَّ  وَِدْرع   وََسْهم   َوَطَب   َور 
وَذة   وََجوَْشن   ف   وَخ    ،16وَخ 

با نقره، مانند: شمشیر و نیزه و تبرزین و ]برای مرد[ انگشتر نقره، و زیور دادن ابزار جنگ 
 شود. و تیر و زره و زره کوتاه و کالهخود وکفش جایز می

ج   ًَل  ي ور   َوَطَرِف  َوقََِلَدة   َوِرََكب   َوِْلَام   ََسْ ْيِ  َوِمْقلََمة   وََدَواة   س   َوِمْهنَة   َدَواة   وَِسكِّ
َ  َوَغْيِ  بَِمْسِجد   َولَوْ  قِنِْديل   َوَتْعِليِق  ج   َكَطْوق   اْْل ِّلِّ  ِمنَ  اتَمِ اْْل

ْمل   ِف َوتَاج  وَ  وَِسَوار   وَد 
ْدَرانِِهَما، َوالَْمْسِجدِ  اْْلَيِْت  َسْقِف  ء   ِمنْه   ََيْتَِمع   ًَل  ِِبَيْث   اْست ْهِلَك  فَلَوِ  وَج  بِْك  ََشْ  بِالسَّ
  فَََل. َوإًِلَّ  اًِلْسِتَداَمة   َجازَِت 

دان،  قالده ]برای اسب[، و اطراف تسمه ]برای زین[، و مرکبنه زین، و لگام، و رکاب، و 
تراشند، و چاقوی کار، و آویزان کردن قندیل و اگر  و قلمدان، و چاقویی که با آن مداد را می

چه به مسجد باشد، و غیر انگشتر از زیور آالت، مانند: گردنبند، و بازوبند، و دستبند، و تاج، و 

                                                           
َعَد، ب نَ  َعر َفَجةَ  َجدَّهُ  َأنَّ  طََرَفَة، ب نِ  الرَّْح َنِ  َعب دِ  َعن  . 14  أَن  ف ا فَاَّتََّذَ  ال ُكََلِب، يَ و مَ  أَن  ُفهُ  ُقِطعَ » َأس 

أبو داود  ،حسن. «َذَهبٍ  ِمن   أَن  ف ا فَاَّتََّذَ  َوَسلََّم، َعَلي هِ  اللُ  َصلَّى النَِّبُّ  َفَأَمَرهُ  َعَلي ِه، َفأَن  َتَ  َورٍِق، ِمن  
9121. 
  .4319 بخاريال. الذََّهبِ  َخاتَِ  َعن   نَ َهىٰ  أَنَّهُ  َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  اللُ  َصلَّى النَِّبِّ  َعنِ  ُهَري  َرةَ  َأِب  َعن  . 15

 َفصُّهُ  وََكانَ  َورٍِق، ِمن   َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  اللُ  َصلَّى اللِ  َرُسولِ  َخاتَُ  َكانَ : قَالَ  َماِلٍك، ب نِ  أََنسِ  َعن  
 .1049 مسلم. َحَبِشيًّا
أبو  صحيح،. «ِفضَّة   َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  اللُ  َصلَّى اللَِّ  َرُسولِ  َسي فِ  قَِبيَعةُ  َكاَنت  : »قَالَ  أََنٍس، َعن  . 16

 .1432داود 
 ِفضَّة ، َسي ِفهِ  َوقَِبيَعةُ  ِفضٍَّة، ِمن   َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  اللُ  َصلَّى اللَِّ  َرُسولِ  َسي فِ  نَ ع لُ  َكانَ : »قَالَ  أََنسٍ  َعن  

َ  َوَما  .4229نسائي  صحيح،. «ِفضَّةٍ  ِحَلقُ  َذِلكَ  بَ ي 
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باشد اما  رهای آن دو، ]همۀ موارد یاد شده برای مرد جایز نمیدر سقف خانه و مسجد و دیوا
برای زن فقط زیورآالت جایز است. اما در سقف خانه و مسجد و دیوارهای آن دو[ اگر ]با 
آتش[ مستهلک کرده شد و با گداختن، چیزی از آن باقی نماند ادامۀ آن جایز است و اگر نه 

 پس نه ]استمرار آن هم جایز نیست[. ماند[ ]با گداختن، چیزی از آن باقی می

ْصَحِف  َِتِْليَة   َوََي وز   ةِ  َوالَْكتْب   الْم  ةِ  بِالِْفضَّ
َ
ِل. لِلَْمْرأ ْصَحِف  َِتِْليَة   َوََي وز   َوالرَّج   الْم 

َهِب  ِة، بِاَّلَّ
َ
م   لِلَْمْرأ ِل. ََعَ  َوََيْر    الرَّج 

شود. و زیور دادن قران با  ن جایز میو زیور دادن قران و نوشتن ]قران[ با نقره بر مرد و ز
 شود. شود و بر مرد حرام می طال بر زن جایز می

ةِ  َوََي وز  
َ
ِّل   لِلَْمْرأ َهِب  ح  ، اَّلَّ وج   َحّتَّ  ُك  ه  ، َوالَْمنْس  اِف. َعَدمِ  بََِشِْط  بِِه، انلَّْعل  َْسَ  اْْلِ

فَْت، فَإِنْ  َْسَ
َ
َم. ِدينَار   ِماَئتَا َكَخلَْخال   أ م   َحر  ة   َولَوْ  اْْلَْرِب  آلَةِ  َِتِْليَة   َعلَيِْهنَّ  َوََيْر   .17بِِفضَّ

شود حتی: دمپایی و بافته شده با طال به  و زیورآالت طال به تمامی برای زن جایز می
 که آن امثال و نقره یا طال از ای حلقه] شرط عدم اسراف. پس اگر اسراف کرد مانند خلخالی

که دویست دینار باشد حرام  [گویند خلخال نیز بازوبند به مناطق از بعضی در. کنند پای در
 شود و اگر چه با نقره باشد. حرام می شود. و برای آنان: زیور دادن آالت جنگ می

 

 
 

                                                           
 ِمنَ  َتَشبِِّهيَ مُ ال   َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  اللُ  َصلَّى اللَِّ  َرُسولُ  َلَعنَ : »قَالَ  َعن ُهَما اللَُّ  َرِضيَ  َعبَّاسٍ  اب نِ  َعنِ . 17
َتَشبَِّهاتِ  ِِبلنَِّساِء، الّرَِجالِ 

ُ
 .4334البخاري . «ِِبلّرَِجالِ  النَِّساءِ  ِمنَ  َوامل


