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ران و کـردن   نشستن با شيوه جمـع  :احتباء

ها، دستار  وسيله دست زانوها به سوي شکم به 

  يا لباس

و ايـن   »وـ   ب ــ  ح«از ريشـه  » احتبـاء «واژه 
شــدن و حرکــت بــه نزديــك ريشــه بــه معنــاي 

بـه معنـاي   احتبـاء   ١.وپا است حالت چهار دست
هاي پا به وسيله لبـاس   پشت و ساقکردن  جمع
 نوعي نشسـتن در اصطالح فقهي احتباء  ٢.است

 سـمت زانوهايش را به که فرد گونه  است بدين
، اي پشـت  جمع کند و پيـراهن يـا پارچـه    شکم

ايــن کــار در . يش را در برگيــردشــکم و پاهــا
  .شود وضعي خاص حرام يا مکروه شمرده مي

. گـردد  پيشينه احتباء به پيش از اسالم بـازمي 

بـه ايـن صـورت     اعراب پيش از اسالم معمـوالً 

هــايي از پيــامبر   در حــديث . انــد نشســته  مــي

گاه عرب خوانـده شـده    احتباء تکيه 9گرامي

ــت ــا آناز  ٣.اس ــراب د   ج ــياري از اع ــه بس ر ک

ــان ــا خيمــه بياب ــوار و  هــا مــي هــا ي زيســتند و دي

گاه نداشـتند، بـراي رفـع خسـتگي از ايـن       تکيه

  ٤.کردند گاه استفاده مي شيوه به عنوان تکيه
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يس مقـاي ؛ معجـم  ٢٣٠٧، ص٦؛ الصحاح، ج٣٠٨، ص٣العين، ج. ١

  .»حبو« ،١٣٢، ص٢اللغه، ج

ــه، جمعجــم  ؛١٣٢، ص٢جالصــحاح، . ٢ ــاييس اللغ ؛ ١٣٢، ص٢مق

  .»حبو«، ٣٣٥، ص١، جهالنهاي

ــافي، ج. ٣ ــديث، ص ٦٦٢، ص٢الک ــال الح ــز ١٥٢-١٥١؛ امث ؛ کن

  .٣٠٧، ص١٥العمال، ج

؛ شـرح  ٥٤٦، ص٢؛ مواهب الجليل، ج٢٠٠المجازات النبويه، ص. ٤

  .١٤٢، ص١١اصول الکافي، ج

از » احتيــاک«و » قُرفُصــاء«، »اقعــاء«هــاي  واژه

. هـــاي مـــرتبط بـــا همـــين موضـــوعند     واژه

شناســان و فقيهــان معــاني گونــاگون بــراي  واژه

اند؛ از جمله نـوعي احتبـاء کـه     هاقعاء بيان کرد

هاي پا قـرار   ها به جاي اين که روي ساق دست

معناي ديگرش  ٥.کنند گيرند، بر زمين تکيه مي

اي بنشـيند کـه    اين است که شـخص بـه گونـه   

هايش بر روي زمين قرار گيرد و به پشت  باسن

برخي نيز اقعاء را قرار دادن انگشتان  ٦.تکيه زند

ــين و نشــيمنگ  ــر زم ــا ب ــا  پ ــر پشــت پاشــنه پ اه ب

قرفصاء نيز نوعي از احتباء است کـه   ٧.دانند مي

ها  ها روي ساق به جاي استفاده از پارچه، دست

  ٨.شوند گاه مي قفل و تکيه

در فقـه اسـالم،   : احکام فقهي احتبـاء  �

اصل احتباء جايز و مبـاح اسـت؛ امـا در مـوارد     

  : خاص داراي احکامي است

ضـر در  احتباء شخص محـرم و حا . �۱

احتبـاء  ، امـامي فقيهـان  نظـر  بـه   :مسجدالحرام

 مسـجدالحرام در  محرم و نيز کسي کهشخص 
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؛ غريب الحديث، ١٠٩-١٠٨، ص٢ب الحديث، ابن سالم، جغري. ٥

  .١٤٢، ص١؛ تحفة الفقهاء، ج٦٠، ص١حربي، ج

  ،١المبســـوط، سرخســـي، ج: ؛ نـــک٢٤٦٥، ص٦الصـــحاح، ج. ٦

. ٢٦ص

؛ تـذکرة  ٤٣٦، ص٣؛ المجمـوع، ج ١١٤، ص١بداية المجتهـد، ج . ٧

.٢٠٢، ص٣الفقهاء، ج

؛ ١٠٩، ص٢؛ ج٢١١-٢١٠، ص١غريب الحديث، ابـن سـالم، ج  . ٨

، ٥؛ معجم مقاييس اللغه، ج١٠٥١، ص٣؛ الصحاح، ج٥٧، ص٣ج

.١١٨ص
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فقهـي ايـن    مسـتند  ١.مکروه استد، دارحضور 

حماد بـن  هاي  مانند روايت هايي حديث ،حکم

 7از امــام صــادق و عبــداهللا بــن ســنان عثمــان

را از  مسـجدالحرام در حاضر  است که محرم و

، ايـن حکـم  کمـت  ح ٢.نـد ا کـرده نهي اين کار 

، پرهيـز از  ٣داشتن حرمت و عظمت کعبـه پاس 

آلودگي  و خواب ٤احتمال آشکار شدن عورت

از سـوي  . شـده اسـت   يـاد  ٥و باطل شدن وضـو 

به احتباء  7باقرروايت زراره از امام ديگر، در 

برخـي از   ٦.ده استشکعبه تصريح ايشان کنار 

 هايي ميان اين دو دسته حـديث  فقيهان به روش

  :اند؛ از جمله سازگاري پديد آورده

حمل روايت زراره بر بيان جواز احتبـاء و  . أ

مقيد بودن حکم کراهت . ب ٧.آن حرام نبودن

به حـالتي کـه فـرد در معـرض کشـف عـورت       

گــر بــر  هــاي داللــت حمــل حــديث. ج ٨.باشــد

زمــان در  مســجدالحراممحــدوده  رکراهــت، بــ

ــي ــامبر گرام ــت جــواز  9پي ــر  و حمــل رواي ب
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ــرا . ١ ــامع للشـ ــدروس، ج٢٣٠ع، صيالجـ ؛ ٤٧٤، ٣٨٨، ص١؛ الـ

  .٥٦٥، ص١٥الحدائق، ج

.٤٥٣، ص٥؛ تهذيب، ج٥٤٦، ٣٦٦، ص٤الکافي، ج. ٢

ــه، ج  . ٣ ــره الفقي ــن ال يحض ــرا ١٩٨، ص٢م ــل الش   ،٢ع، جي؛ عل

.٤٤٦ص

  .٤٢٤، ص١٢مدارک العروه، ج. ٤

ــرين، ج. ٥ ــع البح ــو«، ٤٥١، ص١مجم ــار، ج»حب ــل االوط ، ٣؛ ني

.٣٠٩ص

.٢٤٠-٢٣٩، ص٤الکافي، ج. ٦

  .١٠٠، ص١٧العقول، ج ةمرآ. ٧

  .٤٢٤، ص١٢مدارک العروه، ج. ٨

  ٩.پيامبرآن پس از عصر  توسعه يافته دهمحدو

احتباء در غير حالت احرام و خارج . �۲

به نظر فقيهـان امـامي، احتبـاء    : مسجدالحراماز 

 مسجدالحراماز نيز بيرون در غير حالت احرام و 

صورت پوشـيده نبـودن   در کراهت ندارد و تنها 

فقهـي   مسـتند  ١٠.رود عورت، حرام به شـمار مـي  

جمله روايـت سـماعه    از يهاي اين حکم، حديث

 ١٢هاي گوناگون و نيز روايت 7١١از امام صادق

ــي   ــامبر گرامـ ــيره پيـ ــان 9در سـ و  :و امامـ

به طـور  که احتباء  است 9همچنين سخن پيامبر

 عـرب  گـاه  را ديـوار و تکيـه  مطلق يا در مسـجد  

کـرده  که از آن نهـي  اين بدون  ،١٣خوانده است

  .باشد

در  يـا در حال احرام  اهل سنت احتبا فقيهان

 ١٤.انـد  مکروه به شـمار نيـاورده  را  مسجدالحرام

گونـه   بهاز احتباء  اهل سنت، منابعاي از  پارهدر 

اهل سنت  فقيهانعموم  ١٥.است شده نهيمطلق 

در صـورت پوشـيده نبـودن عـورت     تنها را  آن

ــرام  ــت  ح ــر حال ــمرده و در ديگ ــا  ش ــاه ز يج
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.١٠١-١٠٠، ص١٧العقول، ج ةمرآ. ٩

  ،١٢؛ وســـائل الشـــيعه، ج١٥٨، ص٢ج المبســـوط، طوســـي،. ١٠

  .١١١ص

.٦٦٣، ص٢الکافي، ج. ١١

ــ. ١٢ ؛ ٢٦٦، ص١٣وســائل الشــيعه، ج؛ ٢١١، ص٣ج مناقــب، :کن

.٥٣، ص٩٦ج ؛٣٥٣، ص٤٦بحاراالنوار، ج

.٣, ٢، ح٦٦٢، ص٢الکافي، ج. ١٣

، ٤؛ حواشـي الشـرواني، ج  ٤٦١، ص١المدونة الکبـري، ج : نک. ١٤

.١٦٢ص

.٣٠٩، ص٣وطار، جنيل اال. ١٥
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نبـوي اسـت   هاي  ها، حديث مستند آن ١.اند دانسته

جـابر بـن عبـداهللا     ماننـد از صـحابه   چنـد تنـي   که

  ٢.اند دهکرو ابوسعيد خدري گزارش انصاري 

تنها مورد کراهت احتباء در فقه اهل سـنت،  

شخص حاضـر در نمـاز جمعـه هنگـام      ياحتبا

بـر پايـه مـذاهب    . است امام جمعهخواني  خطبه

 و نيـز ظـاهر سـخن    ٥و حنفـي  ٤، حنبلـي ٣مالکي

 ؛ امـا ز اسـت ايجاحتباء در اين حال نيز  ٦شافعي

مکروه فقيهان پيرو او آن را و شافعي شاگردان 

روايت نبوي است کـه  مستند آنان،  ٧.اند دانسته

هنگــام خطبــه از احتبــاء  نمــازگزاران جمعــه را

ــه   ــاز جمع ــت نم ــته اس ــر  ٨.بازداش ــان ديگ  فقيه

نمـاز  براي جواز احتبـاء در   ،مذاهب اهل سنت

 9ميپيامبر گرا ياحتبااي مانند  به ادلهجمعه، 

احتبـاء در   قيـاس آن بـا  در نمازهاي مستحب و 

مناقشه در سند استناد نموده يا با ، ٩هنگام خطبه
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کشـاف  ؛ ٧٥، ص٤؛ عمـدة القـاري، ج  ٦٧، ص١١فتح الباري، ج. ١

  .٣٢٩، ص١القناع، ج

صحيح مسلم، ؛ ٤٢-٤١، ص٧؛ ج٢٤٩، ص٢صحيح البخاري، ج. ٢

.١٥٤، ص٦ج

-٥٤٥، ص٢؛ مواهـب الجليـل، ج  ١٤٩، ص١المدونة الکبري، ج. ٣

٥٤٦.

.٣٢٩، ص١؛ کشاف القناع، ج١٧١، ص٢المغني، ج. ٤

.٣٦، ص٢سرخسي، ج المبسوط،. ٥

.٥٩٢، ص٤؛ المجموع، ج٢٣٥، ص١م، جاال. ٦

؛ ٢٩٠، ص١المحتــاج، ج ؛ مغنــي٥٣٨، ص١روضــة الطــالبين، ج. ٧

  .٤٦٢، ص٢حواشي الشرواني، ج

.١٣، ص٢ترمذي، جال؛ سنن ٩٧-٩٦، ص١صحيح البخاري، ج. ٨

  .٣٦، ص٢المبسوط، سرخسي، ج. ٩

آن  به حلّ تعـارض  ١١توجيه متن آن و ١٠روايت

علـت کراهـت   . اند پرداخته ١٢ها روايتديگر با 

اين اسـت  شمارندگان  از ديد مکروهاحتباء اين 

ــراهم     ــو را ف ــالن وض ــواب و بط ــه خ ــه زمين ک

 نمـاز خطبـه   دقت در شـنيدن مانع يز ن ،١٣ساخته

  ١٤.شود جمعه مي

ــاز . �۳ ــاء در نم ــالمي  :احتب ــه اس   در فق

ــه اســت  ــاء در نمــاز ســخن نرفت ــا از. از احتب   ام

ــه  ــد اقعــاء در نمــاز ســخن گفت   نظــر مشــهور. ان

، کراهـت  ١٥هـا  با استناد بـه روايـت   فقيهان شيعه

معناي اقعاء از ديد آنـان،   ١٦.نماز است اقعاء در

گشتان پا بـر زمـين و نشـيمنگاه بـر     قرار دادن ان

فقيهــان اهــل ســنت در  ١٧.پاشــنه پاســت پشــت

 اقعاء اختالف نظر دارند و همگي آن را معناي

ــروه    ــاز مکـ ــجده نمـ ــس از سـ ــهد و پـ در تشـ

  ١٨.شمرند مي
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  .٣٠٩-٣٠٨، ص٣نيل االوطار، ج. ١٠

.٣٠٩، ص٣نيل االوطار، ج :نک. ١١

  .٣٠٨، ص٣؛ نيل االوطار، ج٣٦، ص٢سرخسي، ج المبسوط،. ١٢

.٣٠٩ص، ٣نيل االوطار، ج. ١٣

  .٥٤٦، ص٢مواهب الجليل، ج. ١٤

؛ ٣١٤، ص١؛ مــن ال يحضــره الفقيــه، ج٣٣٦، ص٣الکــافي، ج. ١٥

.٣٢٨-٣٢٧، ص١االستبصار، ج

؛ تحرير االحکـام،  ٢٢٧، ص١؛ السرائر، ج٣٦٠، ص١الخالف، ج. ١٦

.٢٥٥، ص١ج

ــر، ج. ١٧ ــام، ج٢١٨، ص٢المعتب ــر االحک ؛ ٢٥٦-٢٥٥، ص١؛ تحري

.٢٠٢، ص٣تذکرة الفقهاء، ج

ــي، جالم. ١٨ ــوط، سرخسـ ــي، ج٢٦، ص١بسـ ؛ ٥٦٤، ص١؛ المغنـ

. ٤٣٩، ٤٣٦، ص٣المجموع، ج
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 كوشــش بــه، .)ق٤٦٠.م( الطوســي :االستبصــار

؛ ش١٣٦٣ موسوي، تهران، دار الکتب االسالميه،

ــافعي :االم ــر،، .)ق٢٠٤.م( الش ــروت، دار الفك  بي

ابن خـالء الرامهرمـزي    :امثال الحديث؛ ق١٤٠٣

، بــه کوشــش احمــد عبــدالفتاح،    .)ق٥٧٦.م(

بحـار   ؛ق١٤٠٩بيروت، مؤسسة الکتب الثقافيه، 

ــوار ــي :االن ــروت، دار .)ق١١١٠.م( المجلس ، بي

 :المجتهـد  بداية؛ ق١٤٠٣احياء التراث العربـي،  

ــن ــي رشــد اب ــه ك.)ق٥٩٥.م( القرطب وشــش ، ب

ــروت،  ــار، بي ــر، العط ــر؛ ق١٤١٥ دار الفک  تحري

 به، .)ق٧٢٦.م( الحلي العالمة :الشرعيه االحكام

، 7الصادق االمام مؤسسة قم، بهادري، كوشش

 السـمرقندي  عالء الدين :الفقهاء تحفة؛ ق١٤٢٠

، بيـــروت، دار الکتـــب العلميـــه، .)ق٥٣٥-٩.م(

 الحلـــي العالمـــة :الفقهـــاء تـــذكرة؛ ق١٤١٤

ــ، .)ق٧٢٦.م( ــت  آل م،قــ ؛ ق١٤١٤، :البيــ

ــذيب ــام ته ــي :االحك ــه، .)ق٤٦٠.م( الطوس  ب

آخوندي، تهـران، دار الکتـب    و موسوي كوشش

 يحيـي  :للشـرايع  الجامع؛ ش١٣٦٥ االسـالميه، 

 گروهي كوشش به، .)ق٦٩٠.م( الحلي سعيد بن

 الحـدائق ؛ ق١٤٠٥الشـهداء،   سيد قم، فضال، از

ــره ــف :الناض ــي يوس ــه، .)ق١١٨٦.م( البحران  ب

؛ ش١٣٦٣ آخوندي، قم، نشـر اسـالمي،   شكوش

 الشـــرواني :و العبــادي  الشــرواني  حواشــي 

، بيروت، دار .)ق٩٩٤.م( العبادي و .)ق١٣٠١.م(

 الطوســـي :الخــالف ؛ احيــاء التــراث العربــي   

 و خراسـاني  علـي  سـيد  كوشش به، .)ق٤٦٠.م(

 الـدروس ؛ ق١٤١٨ ديگران، قم، نشـر اسـالمي،  

م، نشـر  ، قـ .)ق٧٨٦.م( االول الشـهيد  :الشرعيه

ــة؛ ق١٤١٢اســالمي،  ــالبين روض ــووي :الط  الن

ــه، .)ق٦٧٦.م( ــي و احمــد عــادل كوشــش ب  عل

 ابـن  :السرائر ؛محمد، بيروت، دار الکتب العلميه

؛ ق١٤١١، قم، نشر اسـالمي،  .)ق٥٩٨.م( ادريس

، به كوشش .)ق٢٧٩.م( الترمذي :الترمذي سنن

 شـرح ؛ ق١٤٠٢ دار الفکـر،  عبدالوهاب، بيروت،

ــول ــافي اصـ  مازنـــدراني صـــالح حمـــدم :كـ

عاشــور،  علــي ســيد كوشــش بــه، .)ق١٠٨١.م(

ــي،   ــراث العرب ــاء الت ــروت، دار احي ؛ ق١٤٢١ بي

ــحاح ــه، .)ق٣٩٣.م( الجــوهري :الص ــش ب  كوش

؛ ق١٤٠٧ العطــار، بيــروت، دار العلــم للماليــين،

، بيـروت،  .)ق٢٥٦.م( البخـاري  :البخاري صحيح

ــر،  ــحيح؛ ق١٤٠١دار الفک ــلم ص ــلم :مس  مس

 :عيالشـرا  علـل ؛ يروت، دار الفکـر ، ب.)ق٢٦١.م(

بحـر العلــوم،   كوشـش  بـه ، .)ق٣٨١.م( الصـدوق 

ــه،   ــة الحيدري ــف، المکتب ــدة؛ ق١٣٨٥ نج  عم

، بيـروت، دار احيـاء   .)ق٨٥٥.م( العينـي  :القاري

 بــه، .)ق١٧٥.م( خليــل :العـين ؛ التـراث العربــي 

ــي كوشــش  ، دار الهجــره،الســامرائي و المخزوم

 الهـروي  سـلّام  ابـن  :الحـديث  غريب؛ ق١٤٠٩

خـان،   عبدالمعيد محمد كوشش به، .)ق٢٢٤.م(

ــي، ــاب العرب ــب؛ ق١٣٩٦ بيــروت، دار الکت  غري

، .)ق٢٨٥.م( الحربي اسحاق بن ابراهيم :الحديث

ــه ــن ســليمان كوشــش ب ــراهيم، جــد ب دار  ،هاب

ــ ــتح؛ ق١٤٠٥، هالمدين ــاري ف ــن :الب ــر اب  حج

ــقالني ــه .)ق٨٥٢.م( العس ــروت، دار المعرف ؛ ، بي

غفاري،  كوشش به، .)ق٣٢٩.م( الكليني :الكافي

 كشـاف ؛ ش١٣٧٥ تهران، دار الکتب االسالميه،

 كوشش به، .)ق١٠٥١.م( البهوتي منصور :القناع

ــد ــه،   محم ــب العلمي ــروت، دار الکت ــن، بي  حس

ــال؛ ق١٤١٨ ــز العمـ ــي :كنـ ــدي المتقـ  الهنـ

السـقاء، بيـروت،    صـفوة  كوشش به، .)ق٩٧٥.م(

 :االماميـه  فقـه  في المبسوط؛ ق١٤١٣ الرساله،

ــي ــه، .)ق٤٦٠.م( الطوس ــش ب ــودي، كوش  بهب

 السرخسي :المبسوط ؛هالمرتضوي مكتبة، التهران

؛ ق١٤٠٦، بيــــروت، دار المعرفــــه، .)ق٤٨٣.م(

، .)ق٤٠٦.م( الرضـي  الشـريف  :النبويه المجازات

 ؛بصـيرتي  مكتبـة  ،قـم  محمـد،  طـه  كوشش به

ــه، .)ق١٠٨٥.م( الطريحــي :البحــرين مجمــع  ب
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 الحســيني، تهــران، فرهنــگ اســالمي، كوشــش

ــذب؛ ق١٤٠٨ ــرح المه ــوع ش ــووي :المجم  الن

علي پنـاه   :مدارک العروه ؛الفكرر ، دا.)ق٦٧٦.م(

 المدونة ؛ق١٤١٧اشتهاردي، تهران، دار االسوه، 

ــري ــك :الكب ــن مال ــس ب  ،مصــر ،.)ق١٧٩.م( ان

ــة ــعاد مطبع ــر ؛هالس ــول ةآم ــي :العق  المجلس

رســولي، تهــران، دار  كوشــش بــه، .)ق١١١١.م(

 المحقـق  :المعتبـر ؛ ش١٣٦٣ الکتب االسالميه،

ــي ــة، .)ق٦٧٦.م( الحل ــيد مؤسس  هداء،الشــ س

 فــارس ابــن :اللغــه مقــاييس معجـم ؛ ش١٣٦٣

عبدالسـالم، قـم، دفتـر     كوشـش  به، .)ق٣٩٥.م(

ــات، ــي؛ ق١٤٠٤ تبليغ ــاج مغن ــد :المحت  محم

، بيروت، دار احيـاء التـراث   .)ق٩٧٧.م( الشربيني

 قدامــه بــن عبــداهللا :المغنــي؛ ق١٣٧٧العربــي، 

 ال مـن ؛ ، بيروت، دار الکتب العلميـه .)ق٦٢٠.م(

 كوشـش  به، .)ق٣٨١.م( الصدوق :الفقيه يحضره

  آل مناقـب ؛ ق١٤٠٤ غفاري، قم، نشر اسـالمي، 

 بــه، .)ق٥٨٨.م( آشــوب شــهر ابــن :طالــب ابــي

ــش ــي كوش ــة   از گروه ــف، المکتب ــاتيد، نج اس

 الحطـاب  :الجليـل  مواهـب ؛ ق١٣٧٦ الحيدريه،

عميـرات،   زكريا كوشش به، .)ق٩٥٤.م( الرعيني

ـ ؛ ق١٤١٦ بيروت، دار الکتـب العلميـه،    :هالنهاي

، .)ق٦٠٦.م( الجـزري  محمـد  بن مبارك اثير ابن

احمـد، قـم،    طـاهر  و محمـد  محمود كوشش به

 الشـوكاني  :االوطـار  نيل؛ ش١٣٦٧اسماعيليان، 

؛ م١٩٧٣، بيــــروت، دار الجيــــل، .)ق١٢٥٥.م(

 قـم، ، .)ق١١٠٤.م( العـاملي  الحر :الشيعه وسائل

  .ق١٤١٢ ،:البيت  آل

  محمد قديريان

����

  نيابت � :احجاج

  احجار الزيت � :ر البيتاحجا

محلي در مدينـه، جايگـاه    :احجار الزيت

  رويدادهاي گوناگون

احجار الزيت مکاني معروف در شهر مدينه، 

بـر دامنـه    ٢و بـازار مدينـه   ١محله زوراءنزديك 

، برابـر بـاب   ٤و غـرب مسـجد نبـوي    ٣کوه سلْع

اردوگاه نظامي نيز در همين . بوده است ٥السالم

گـذاري ايـن    در سـبب نـام   ٦.منطقه قرار داشت

ــت   ــت اس ــخن در دس ــان دو س ــا  در آن: مک ج

هـاي روغـن بـر آن     هايي بوده که ظـرف  سنگ

؛ و نيز روايت شده که در اين مکان، ٧نهادند مي

رغـم    بـه  ٨.براي پيامبر از سنگي روغـن تراويـد  

ــاريخ     ــت در ت ــار الزي ــت احج ــهرت و اهمي ش

  .نيست مدينه، اطالعات چندان از آن در دست

ــامبر احجــار جايگــاه  9الزيــت در عهــد پي

و از همـين رو   ٩برگزاري دعا و نماز باران بـود 

تصـوير  (. انـد  نيز گفته» موضع االستسقاء«آن را 

  )۱۳شماره 
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