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 ��م اهللا ا����ن ا����م

 فهرست

  أ .......................................................................... فهرست

 ١ .................................................... نماز اوقات کتاب]: ۹[ کتاب
 ١ ....................................................... ھا آن لتیفض و نماز اوقات]: ۱[ باب
 ٢ ................................................ است گناھان آمرزش سبب نماز]: ٢[ باب
 ٥ ................................................... آن وقت در نماز یادا لتیفض]: ٣[ باب
 ٦ ................................................... است کفاره گانه پنج ینمازھا]: ۴[ باب
 ٧ ...................................... کند یم مناجات پروردگارش با گذار نماز]: ۵[ باب
 ٨ ................................... افتد یم ریتاخ به یگرم شدت در ظھر نماز]: ۶[ باب
 ٩ ............................................ است زوال ھنگام نیشیپ نماز وقت]: ٧[ باب
 ١٢ ..................................... عصر نماز وقت تا ظھر نماز کردن ریتاخ]: ٨[ باب

 ١٣ .................................................................. عصر نماز وقت]: ۹[ باب

 ١٥ .......................................... گردد فوت عصرش نماز که یکس]: ۱۰[ باب

 ١٥ .................................. کند یم ترک را عصر نماز که یکس حکم]: ۱۱[ باب

 ١٦ ............................................................. عصر نماز لتیفض]: ۱۲[ باب

 ١٨ ...................... .ابدیدر غروب از شیپ را عصر از رکعت کی کهیکس]: ۱۳[ باب

 ٢٠ ............................................................... مغرب نماز وقت]: ۱۴[ باب

 ٢٢ .......... شود گفته عشاء نماز مغرب نماز یبرا خواست ینم که یکس]: ۱۵[ باب

 ٢٢ ............................................................ عشاء نماز لتیفض]: ۱۶[ باب

 ٢٤ .......... ردیبگ خوابش که یکس یبرا عشاء نماز از شیپ شدن خواب]: ۱۷[ باب

 ٢٦ ............................................است شب مین تا عشاء نماز وقت]: ۱۸[ باب

 ٢٧ .............................................................. فجر نماز لتیفض]: ۱۹[ باب

 ٢٧ ................................................................ صبح نماز وقت]: ۲۰[ باب

 ٢٨ ........................ آفتاب شدن بلند تا صبح نماز از بعد خواندن نماز]: ۲۱[ باب



 فیض الباری (جلد دوم)     ب

 ٣٠ ................... نمود را خواندن نماز قصد آفتاب غروب از شیپ دینبا]: ۲۲[ باب

 ٣١ .................... نمود اداء عصر از بعد توان یم که را یقضائ ینمازھا]: ۲۳[ باب

 ٣٣ ......................................... وقت شدن خارج از بعد دادن اذان]: ۲۴[ باب

 خوانده نماز جماعت به وقت شدن خارج از بعد مردم یبرا که یکس]: ۲۵[ باب
 ٣٤ ......................................................................................... است

بخواند را آن آمد، ادشیب که وقت ھر کرد، فراموش را ینماز که یکس]: ۲۶[ باب
 ............................................................................................... ٣٥ 

 ٣٦ .................................................................................... ]۲۷[ باب

 ٣٦ .................................................................................... ]۲۸[ باب

 ٤١ ......................................................... أذان کتاب ]:١٠کتاب [

 ٤١ ...................................................................... اذان یابتدا]: ۱[ باب

 ٤٢ ........................................... شود یم گفته بار دو دو اذان الفاظ]: ۲[ باب

 ٤٢ .............................................................. دادن اذان لتیفض]: ۳[ باب

 ٤٣ ................................................ دینما بلند را آوازش دیبا مؤذن]: ۴[ باب

 ٤٤ .................................................. گردد یم یزیخونر مانع اذان]: ۵[ باب

 ٤٥ ......................................... گفت؟ دیبا چه اذان دنیشن وقت در]: ۶[ باب

 ٤٦ ............................................................... أذان وقت در دعا]: ۷[ باب

 ٤٧ .................................................. دادن اذان جھت یکش قرعه]: ٨[ باب

 ٤٩ ............ دارد جواز دادنش اذان دھد خبر نایناب به که باشد یکس اگر]: ۹[ باب

 ٥٠ ............................. فجر نماز وقت شدن داخل از بعد دادن اذان]: ۱۰[ باب

 ٥١ .......................... صبح نماز وقت شدن داخل از شیپ دادن اذان]: ١١[ باب

 ٥٢ ..............بخواھد که یکس یبرا است ینماز یاقامت و اذان ھر نیب]: ۱۲[ باب

 ٥٢ ............................ بدھد اذان مؤذن کی سفر در: گفت که یکس]: ۱۳[ باب

 ٥٤ ........... ندیبگو اقامت و داده اذان دیبا بودند، یجماعت نیمسافر اگر]: ۱۴[ باب

 ٥٥ ............................. است شده فوت ما نماز: که شخص گفته نیا]: ۱۵[ باب

 ٥٦ .... زند؟یخ بر وقت چه دند،ید گفتن اقامت وقت در را امام اگر مردم]: ۱۶[ باب

 ٥٦ ....................... آمد شیپ عارضه گفتن اقامت از بعد امام یبرا اگر]: ۱۷[ باب

 ٥٧ .......................................................... جماعت نماز وجوب]: ١٨[ باب



  ت  فهرست

 ٥٨ ......................................................... جماعت نماز لتیفض]: ١٩[ باب

 ٥٩ ..........................................جماعت به فجر نماز یادا لتیفض]: ٢٠[ ببا

 ٦١ ............................... )ظھر( نیشیپ نماز به کردن شتاب لتیفض]: ٢١[ باب

 ٦٢ .................... است حسنه اعمال از مسجد یسو به داشتن بر قدم]: ٢٢[ باب

 ٦٣ .............................. جماعت به) عشاء( خفتن نماز یادا لتیفض]: ٢٣[ باب

 لتیوفض بکشد، را نماز انتظار و ندیبنش مسجد در که یکس ثواب]: ٢٤[ باب
 ٦٣ ....................................................................................... مساجد

 ٦٥ ............................... کند یم آمد و رفت مسجد به یکس لتیفض]: ٢٥[ باب

 ٦٥ .... ستین] روا[ فرض نماز از ریغ یگرید نماز شد، پا بر نماز که یوقت]: ٢٦[ باب

 ٦٦ ............................ شود حاضر جماعت به دیبا وقت چه تا ضیمر]: ٢٧[ باب

 باران در جمعه روز دیبا ایآ و بدھد؟ امامت حاضر اشخاص به امام دیبا ایآ]: ٢٨[ باب
 ٦٩ ......................................................................... بخواند؟ خطبه ھم

 ٧١ ..................................شد گفته اقامت و دیگرد حاضر طعام اگر]: ٢٩[ باب

 رفته نماز به گفتن اقامت وقت در و بوده اش خانوده خدمت در که یکس]: ٣٠[ باب
 ٧٢ ......................................................................................... است

 امبریپ سنت و نماز، میتعل مقصدش و داده، امامت مردم یبرا که یکس]: ۳۱[ باب
 ٧٢ .......................................................................... باشد بوده ج خدا

 ٧٣ ........................... اند ترمستحق دادن امامت به فضل و علم اھل]: ۳۲[ باب

 ٧٥ ......................... آمد یاصل امام و بدھد، امامت خواست که یکس]: ۳۳[ باب

 ٧٧ ................................. شود اقتداء یو به که است نیا یبرا امام]: ۳۴[ باب

 ٨٠ .......................................... کند؟ سجده دیبا وقت چه یمقتد]: ۳۵[ باب

 ٨١ ....................... کند یم باال امام از شیپ را خود سر که یکس گناه]: ۳۶[ باب

 ٨١ ............................... نابالغ طفل و شده آزاد غالم و غالم، امامت]: ۳۷[ باب

 ٨٢ ........... نمودند اداء کامل انیمقتد و نکرد اداء کامل را نماز امام اگر]: ۳۸[ باب

 ٨٣ ..................... ستدیبا امام یپھلو به دیبا یمقتد بودند، نفر دو اگر]: ۳۹[ باب

 را نماز و آمده بر دارد ضرورت که یشخص و کرد، یطوالن را نماز امام اگر]: ۴۰[ باب
 ٨٣ ................................................................................... خواند تنھا

 ٨٥ ....................... سجود و رکوع کردن کامل و امیق در امام فیتخف]: ۴۱[ باب



 فیض الباری (جلد دوم)     ث

 ٨٦ ........................... نماز کردن کامل حال نیع در و خواندن کوتاه]: ۴۲[ باب

 ٨٦ .................. نمود اداء سبک کودک هیگر وقت در را نماز که یکس]: ۴۳[ باب

 ٨٧ .................................. گفتن اقامت وقت در ھا صف کردن برابر]: ۴۴[ باب

 ٨٨ ................... ھا صف کردن برابر وقت در انیمقتد بر امام آوردن رو]: ۴۵[ باب

 ٨٨ ..................... باشد ۀپرد ای و وارید مردم نیب و امام نیب که یوقت]: ٤٦[ باب

 ٨٩ ....................................................................... شب نماز]: ۴۷[ باب

 ٩١ ........................................................نماز صفت ابواب کتاب

 ٩١ ...................... نماز شروع با برابر اول، ریتکب در ھا دست کردن باال]: ۱[ باب

 ٩٢ ..................................... چپ دست یباال بر راست دست نھادن]: ۲[ باب

 ٩٤ ................................. شود یم گفته مهیتحر ریتکب از بعد که آنچه]: ۳[ باب

 ٩٥ ...................................................................................... ]۴[ باب

 ٩٦ ............................................. نماز در امام طرف به کردن نگاه]: ۵[ باب

 ٩٧ .................................... نماز وقت در آسمان یسو به کردن نگاه]: ۶[ باب

 ٩٨ ................................................... نماز وقت در نمودن التفات]: ۷[ باب

 ٩٩ ................. ھا نماز ھمه در انیمقتد و امام بر خواندن قراءت وجوب]: ٨[ باب

 ١٠٤ ................................................. ظھر نماز در خواندن قراءت]: ٩[ باب

 ١٠٥ ....................................................... مغرب نماز در قراءت]: ۱۰[ باب

 ١٠٧ ................................................ مغرب نماز در خواندن بلند]: ۱۱[ باب

 ١٠٨ ...................... عشاء نماز در دار، سجده سوره به خواندن قراءت]: ۱۲[ باب

 ١٠٩ .............................................. عشاء نماز در خواندن قراءت]: ۱۳[ باب

 ١١٠ ............................................... فجرِ  نماز در خواندن قراءت]: ۱۴[ باب

 ١١٠ ..........................................فجر نماز در قراءت خواندن بلند]: ۱۵[ باب

 و سوره، أول و آخر خواندن و رکعت کی در سوره دو کردن جمع حکم]: ١٦[ باب
 ١١٤ ...........................................................گرید ۀسور از شیپ سوره کی

 ١١٥ ...............خواند  یم را) لله الحمد( ،ریاخ رکعت دو در] گذار نماز]: [۱۷[ باب

 ١١٥ .................................... بلند آواز به را) نیآم( امام گفتن بلند]: ۱۸[ باب

 ١١٦ ...................................................... گفتن) نیآم( لتیفض]: ۱۹[ باب



  ج  فهرست

 ١١٦ ........................... نمود رکوع صف به دنیرس از شیپ یکس اگر]: ۲۰[ باب

 ١١٧ ................................................. رکوع در ریتکب کردن تمام]: ۲۱[ باب

 ١١٨ ..................................سجده از شدن بلند ھنگام گفتن ریتکب]: ۲۲[ باب

 ١١٩ ............................... باشد زانوھا بر دیبا ھا دست کف رکوع، در]: ۲۳[ باب

 ١١٩ .............................. رکوع در گرفتن آرام و پشت نمودن ھموار]: ۲۴[ باب

 ١٢٠ ......................................................... رکوع در کردن دعا]: ۲۵[ باب

 ١٢١ ............................................ )الحمد لک ربنا اللھم( لتیفض]: ۲۶[ باب

 ١٢١ .................................................................................. ]۲۷[ باب

 ١٢٣ ............... کند یم باال رکوع از را خود سر نکهیا از بعد گرفتن آرام]: ۲۸[ باب

 ١٢٤ ................................... نمود سجده دیبا گفتن ریتکب مجرد به]: ۲۹[ باب

 ١٢٥ ............................................................... سجده لتیفض]: ۳۰[ باب

 ١٣٠ ........................................... استخوان ھفت بر کردن سجده]: ۳۱[ باب

 ١٣٠ ........................................... سجده دو نیب در کردن درنگ]: ۳۲[ باب

 ١٣١ ............................... دینما فرش سجده در را شیساعدھا دینبا]: ۳۳[ باب

است برخاسته آن از بعد و نشسته نمازش یوتر یھا رکعت در که یکس]: ۳۴[ باب
 ............................................................................................. ١٣٢ 

 ١٣٢ .............................. گفت ریتکب دیبا سجده از شدن باال ھنگام]: ۳۵[ باب

 ١٣٣ .................................................... تشھد در نشستن سنت]: ۳۶[ باب

 ١٣٥ ................................... داند ینم واجب را اول تشھد که یکس]: ۳۷[ باب

 ١٣٦ ....................................................... ریاخ جلسه در تشھد]: ۳۸[ باب

 ١٣٧ ............................................ دادن سالم از شیپ کردن دعا]: ۳۹[ باب

 ١٤٠ ....................... است یاریاخت تشھد از بعد خواندنش که یدعائ]: ۴۰[ باب

 ١٤٠ ................................................................... دادن سالم]: ٤١[ باب

 ١٤١ ..................... دھد یم سالم امام که بدھد سالم یوقت] یمقتد]: [۴۲[ باب

 ١٤٢ .............................................................. نماز از بعد ِذکر]: ۴۳[ باب

 ١٤٤ ......................کند یم مردم طرف به را شیرو امام سالم، از بعد]: ۴۴[ باب

 یرو از و است، آمده ادشی به یزیچ و داده امامت مردم یبرا که یکس]: ۴۵[ باب
 ١٤٦ ............................................................ است گذشته ھا آن یھا شانه



 فیض الباری (جلد دوم)     ح

 ١٤٧ ........................................... چپ و راست طرف از بازگشتن]: ۴۶[ باب

 ١٤٨ ........... است آمده) تره( گندنا و از،یپ و خام ریس مورد در که آنچه]: ۴۷[ باب

 ١٥٠ ................................................................ اطفال یوضو]: ۴۸[ باب

 ١٥٢ .....................مسجد یسو به شب یکیتار در ھا زن شدن رونیب]: ۴۹[ باب

 ١٥٣ ...................................................... ()جمعه نماز :]۱۱[ کتاب

 ١٥٣ ........................................................... جمعه نماز تیفرض]: ۱[ باب

 ١٥٥ ........................................................ جمعه یبرا یخوشبوئ]: ۲[ باب

 ١٥٥ ............................................................ جمعه روز لتیفض]: ۳[ باب

 ١٥٨ ........................................................ جمعه یبرا یخوشبوئ]: ۴[ باب

 ١٦٠ ......................................... بپوشد ابدی یم که را یلباس نیبھتر]: ۵[ باب

 ١٦٢ ........................................................ جمعه روز در مسواک]: ۶[ باب

 ١٦٣ ......................... شود یم خوانده جمعه روز فجر نماز در که آنچه]: ۷[ باب

 ١٦٣ .............................................. ھا شھر و دھات در جمعه نماز]: ۸[ باب

 ١٦٥ ... است؟ واجب جمعه غسل ست،ین واجب جمعه نماز که یکس بر ایآ]: ۹[ باب

 واجب یکس چه بر و شد؟ حاضر جمعه نماز به دیبا یمسافت چه از تا]: ۱۰[ باب
 ١٦٥ ...................................................................................... است؟

 ١٦٧ ......................................... شد ادیز جمعه روز در یگرم اگر]: ١١[ باب

 ١٦٨ ......................................................... جمعه نماز به رفتن]: ۱۲[ باب

 ١٦٩ ......................... ندیبنش شیجا به و زاندیخ بر را برادرش دینبا]: ١٣[ باب

 ١٦٩ .......................................................... جمعه روز در اذان]: ١٤[ باب

 ١٧١ ...................................... جمعه روز در مؤذن کی دادن اذان]: ۱۵[ باب

 ١٧١ ............... دیبگو را مؤذن جواب منبر یرو بر امام که است واجب]: ۱۶[ باب

 ١٧٢ ........................................................ منبر یباال بر خطبه]: ۱۷[ باب

 ١٧٣ ............................................ ستادهیا حالت در دادن خطبه]: ۱۸[ باب

 ١٧٤ ...................... گفت بعد اما خدا یثنا از بعد خطبه در که یکس]: ۱۹[ باب

 رکعت دو تا کرد امر را او آمد، که دید را یشخص خطبه حال در امام اگر]: ۲۰[ باب
 ١٧٦ ................................................................................ بخواند نماز

 ١٧٨ .......................................... جمعه روز خطبه در باران طلب]: ۲۱[ باب



  خ  فهرست

 ١٧٩ ...... خواند یم خطبه امام که یحال در جمعه روز در بودن خاموش]: ۲۲[ باب

 ١٨٠ .......................................... جمعه روز در دعا اجابت ساعت]: ۲۳[ باب

 ١٨١ ............................ رفتند امام نزد از جمعه نماز در مردمان اگر]: ۲۴[ باب

 ١٨٢ ............................ آن از شیپ و جمعه نماز از بعد خواندن نماز]: ٢٥[ باب

 ١٨٣ .............................................. خوف] نماز احکام]: [۱۲[ کتاب

 ١٨٣ ...................................................................... خوف نماز]: ١[ باب

 ١٨٤ ................................... سواره و ادهیپ حالت در خوف نماز یادا]: ۲[ باب

 ١٨٥ .......................... اشاره به و سواره حالت در مدافع و مھاجم نماز]: ۳[ باب

 ١٨٧ ............................................. نیدیع نماز] احکام]: [۱۳[ کتاب

 ١٨٧ ................................... دیع روز در سپر و زهین به] کردن یباز]: [۱[ باب

 ١٨٨ .................... نماز یسو به رفتن از شیپ فطر دیع روز در خوردن]: ۲[ باب

 ١٨٩ ....................................................قربان دیع روز در خوردن]: ۳[ باب

 ١٩١ ......................................... نداشت منبر که یدگاھیع به رفتن]: ۴[ باب

 ١٩٢ ...........خطبه از شیپ خواندن نماز و سواره و ادهیپ دگاهیع به رفتن]: ۵[ باب

 ١٩٣ ........................................................ دیع نماز از بعد خطبه]: ۶[ باب

 ١٩٣ ............................................ قیتشر امیا در کین کار لتیفض]: ۷[ باب

 ١٩٤ ...... )عرفات( یسو به رفتن ھنگام و] یمن[ یروزھا در گفتن ریتکب]: ۸[ باب

 ١٩٥ ..................... قربان دیع روز در دگاهیع در گوسفند و شتر کشتن]: ۹[ باب

 ١٩٥ .................................. دیع نماز در آمد و رفت راه دادن رییتغ]: ۱۰[ باب

 ١٩٧ ......................................................... وتر نماز: ]۱۴[ کتاب

 ١٩٧ ............................................... است آمده وتر ۀدربار که آنچه]: ۱[ باب

 ١٩٩ ................................................................. وتر نماز اوقات]: ۲[ باب

 ١٩٩ .............................................. باشد نماز نیآخر دیبا وتر نماز]: ۳[ باب

 ٢٠٠ .................................................... دابه یباال بر خواندن وتر]: ۴[ باب

 ٢٠٠ ................................... آن از بعد و رکوع از شیپ خواندن قنوت]: ۵[ باب

 ٢٠٥ ................................................... استسقاء نماز]: ۱۵[ کتاب



 فیض الباری (جلد دوم)     د

 ٢٠٥ ........................................................................ استسقاء]: ۱[ باب

»بگردان دچار وسفی زمان یقحط به را ھا آن: «که ج خدا امبریپ یدعا]: ۲[ باب
 ............................................................................................. ٢٠٥ 

 ٢٠٩ .............................................. جامع مسجد در استسقاء نماز]: ۳[ باب

 ٢١٠ ........................ قبله به آوردن رو بدون جمعه خطبه در استسقاء]: ٤[ باب

 ٢١٠ ............... کردند مردم طرف به را خود پشت چگونه ج خدا امبریپ]: ۵[ باب

 ٢١١ ............................ استسقاء در را خود یھا دست امام کردن باال]: ۶[ باب

 ٢١٢ ..................................... گفت؟ دیبا چه باران دنیبار ھنگام در]: ۷[ باب

 ٢١٢ ............................................................. دیوز باد که یوقت]: ۸[ باب

 ٢١٣ ............. شدم داده نصرت باد لهیوس به: که ج خدا امبریپ قول نیا]: ۹[ ببا

 ٢١٣ ...................... است شده گفته عالمات گرید و زلزله در که آنچه]: ١٠[ باب

 ٢١٤ ............ داند ینم را باران آمدن وقت یچکسیھ متعال خداوند جز]: ۱۱[ باب

 ٢١٧ ................................................ یگرفتگ دیخورش :]۱۶[ کتاب

 ٢١٧ ................................... یگرفتگ دیخورش وقت در خواندن نماز]: ۱[ باب

 ٢١٨ ......................................یگرفتگ آفتاب ھنگام در دادن صدقه]: ۲[ باب

 ٢٢٠ ................... جماعت به کسوف نماز یادا جھت مردم کردن صدا]: ٣[ باب

 ٢٢١ .................................. کسوف نماز در قبر عذاب از جستن پناه]: ۴[ باب

 ٢٢٢ ............................................ جماعت به کسوف نماز خواندن]: ۵[ باب

داشت یم دوست یگرفتگ آفتاب وقت در را غالمان کردن آزاد که یکس]: ۶[ باب
 ............................................................................................. ٢٢٣ 

 ٢٢٤ .......................................................... کسوف وقت در ذکر]: ۷[ باب

 ٢٢٥ ........................................ کسوف نماز در قراءت خواندن بلند]: ٨[ باب

 ٢٢٧.................................. ها آن سنت و قرآن یهاسجده :]۱۷[ کتاب

 ٢٢٧ .... است آمده ھا آن بودن سنت و قرآن، یھا سجده مورد در که آنچه]: ۱[ باب

 ٢٢٨ ............................................................ )ص( ۀسور ۀسجد]: ٢[ باب

 یو یبرا و است نجس مشرک نکهیا و نیمشرک با نیمسلم کردن سجده]: ۳[ باب
 ٢٢٨ ............................................................................ ستین یوضوئ



  ذ  فهرست

 ٢٢٩ .......................... نکرد سجده و خواند، را سجده] تیآ[ که یکس]: ۴[ باب

َمآءُ ٱ إَِذا﴿ ۀسجد]: ٥[ باب ۡت ٱ لسَّ  ٢٣٠ ............................................... ﴾�َشقَّ

 ٢٣٠ ..... است افتهین کردن سجده یبرا را ییجا اد،یز ازدحام از که یکس]: ۶[ باب

 ٢٣٣ ............................................. نماز خواندن کوتاه :]۱۸[ کتاب

 ٢٣٣ .................. است آمده اقامت مدت در و نماز، قصر ۀدربار که آنچه]: ۱[ باب

 ٢٣٥ ................................................................. )یمن( در نماز]: ۲[ باب

 ٢٣٧ ................................ شود یم خوانده کوتاه نماز یمسافت چه در]: ۳[ باب

 ٢٣٨ ................................... خواند یم رکعت سه سفر در را شام نماز]: ۴[ باب

 ٢٤٠ ............................................... خر یباال بر نفل نماز خواندن]: ۵[ باب

 ٢٤٠ ........................ است نخوانده نفل نماز، از بعد سفر، در که یکس]: ۶[ باب

است خوانده نفل نماز، یبعد و یقبل ینمازھا از بدون سفر در که یکس]: ۷[ باب
 ............................................................................................. ٢٤١ 

 ٢٤٢ .............................. سفر در عشاء و مغرب نماز نیب کردن جمع]: ۸[ باب

 ٢٤٢ ............................. بخواند نماز پھلو به توانست، ینم نشسته اگر]: ۹[ باب

 خفت احساس ای و افت،ی صحت آن از بعد و خواند، یم نماز نشسته اگر]: ۱۰[ باب
 ٢٤٣ ............................................... دینما تمام را نماز مانده یباق دیبا نمود،

 ٢٤٥ ....................................................... تهجد نماز]: ۱۹[ کتاب

 ٢٤٥ .................................................................. شب در تھجد]: ۱[ باب

 ٢٤٦ ............................................................. شب امیق لتیفض ]:۲[ باب

 ٢٤٨ .................................................. ضیمر یبرا شب امیق ترک]: ۳[ باب

باشد واجب آنکه بدون نوافل، و شب، نماز بخواندن ج خدا امبریپ قیتشو]: ۴[ باب
 ............................................................................................. ٢٤٩ 

 ٢٥٠ ...................... کرد ورم شان یپاھا که ییجا تا ج خدا امبریپ امیق]: ۵[ باب

 ٢٥١ ............................................. دیخواب سحر وقت در که یکس]: ۶[ باب

 ٢٥٤ ....................................................... شب نماز در امیق طول]: ۷[ باب

 ٢٥٤ ..خواندند؟ یم نماز قدر چه شب در و بود؟ چگونه ج خدا امبریپ نماز]: ۸[ باب



 فیض الباری (جلد دوم)     ر

 شده نسخ شب امیق از که آنچه و شب، در ج خدا امبریپ خواب و امیق]: ۹[ باب
 ٢٥٥ ....................................................................................... است

 ٢٥٦ .................... خواند ینم نماز شب در که یکس بر طانیش تسلط]: ۱۰[ باب

 ٢٥٧ ........ است کرده بول گوشش در طانیش نخواند، نماز و بخوابد اگر]: ۱۱[ باب

 ٢٥٨ .................................... شب آخر از خواندن نماز و کردن دعا]: ۱۲[ باب

 ٢٥٩ ........است داشته زنده را شب آخر و دهیخواب را شب اول که یکس]: ۱۳[ باب

 ٢٥٩ ................... رمضان ریغ و رمضان در ج خدا امبریپ یزیخ شب]: ۱۴[ باب

 ٢٦٠ ................................ است مکروه عبادت در تشدد از که آنچه]: ۱۵[ باب

 ٢٦١ . است مکروه شیبرا آن کردن ترک باشد، داشته شب امیق که یکس]: ۱۶[ باب

 ٢٦٢ ........................ بخواند نماز و شود داریب شب که یکس لتیفض]: ۱۷[ باب

 ٢٦٤ ....................................... است رکعت دو رکعت، دو نفل نماز]: ۱۸[ باب

 ٢٦٦ . دینام نفل را آن که یکس و فجر، نماز] سنت[ رکعت دو به یبند پا]: ۱۹[ باب

 ٢٦٦ ..................... شود یم خوانده فجر] سنت[ رکعت دو در که آنچه]: ۲۰[ باب

 ٢٦٧ ....................................................... حضر در چاشت نماز]: ۲۱[ باب

 ٢٦٨ ............................... نیشیپ نماز فرض از شیپ نماز، رکعت دو]: ۲۲[ باب

 ٢٦٨ ................................. مغرب نماز از شیپ خواندن نماز] حکم]: [۲۳[ باب

 ٢٧١ .................................... نهیمد و مکه مسجد در نماز :]۲۰[ کتاب

 ٢٧١ .................... نهیمد مسجد و مکه مسجد در خواندن نماز لتیفض]: ۱[ باب

 ٢٧٣ ..................................................................... قباء مسجد]: ۲[ باب

 ٢٧٤ .................................]ج خدا امبریپ[ منبر و قبر نیماب لتیفض]: ۳[ باب

 ٢٧٥ ................................. نماز داخل در یکار دادن انجام :]۲۱[ کتاب

 ٢٧٥ ....................................... است ممنوع نماز در که یزدن سخن]: ۱[ باب

 ٢٧٧ ................................ خواندن نماز وقت در ھا گیر کردن ھموار]: ۲[ باب

 ٢٧٧ ..................................... شد رھا خواندن نماز وقت در دابه اگر]: ۳[ باب

 ٢٧٩ .............................. بدھد کیعل را سالم نماز در دینبا گذار نماز]: ۴[ باب

 ٢٨٠ ............................ خواندن نماز وقت در نھادن گاه یتھ بر دست]: ۵[ باب



  ز  فهرست

 ٢٨١ ..................................................... سهو ۀسجد :]۲۲[ کتاب

 ٢٨١ .......................................................... خواند رکعت پنج اگر]: ۱[ باب

 و نمود اشاره خود دست با او و شد زده سخن یو با نماز وقت در اگر]: ۲[ باب
 ٢٨٢ .......................................................................... دیشن] را سخن[

 ٢٨٥ .................................................. جنازه] احکام[ :]۲۳[ کتاب

 ٢٨٥ .............................باشد) الله إال إله ال( کالمش نیآخر که یکس]: ۱[ باب

 ٢٨٧ ....................................................... جنازه با یھمراھ لزوم]: ۲[ باب

 ٢٨٨ ........................................ آن نیتکف از بعد مرده نزد در آمدن]: ۳[ باب

 ٢٩٠ ...................... است گفته تیتعز شخصاً  تیم اھل یبرا که یکس]: ۴[ باب

 ٢٩٢ کند صبر یاخرو ثواب جھت و شود، فوت فرزندش که یکس لتیفض]: ۵[ باب

 ٢٩٣ ........................ شود شسته طاق عدد به مرده که است مستحب]: ۶[ باب

 ٢٩٤ ......................... شود شروع تیم راست طرف از دیبا] ُغسل[ در]: ۷[ باب

 ٢٩٥ .................................................. کفن یبرا دیسف یھاجامه]: ۸[ باب

 ٢٩٥ .............................................................. جامه دو در کفن]: ۹[ باب

 ٢٩٦ ............................................................. مرده یبرا کفن]: ۱۰[ باب

 را تیم سر افتند،ین دیپوشان یم را پا ای و سر تنھا که یکفن جز اگر]: ۱۱[ باب
 ٢٩٩ .................................................................................. .بپوشانند

 بد شیبرا و بود، کرده آماده را کفنش ج خدا امبریپ زمان در که یکس]: ۱۲[ باب
 ٣٠٠ ..................................................................................نشد گفته

 ٣٠٢ ..................................................... جنازه با ھا زن یھمراھ]: ۱۳[ باب

 ٣٠٢ .................................. شوھرش ریغ یبرا زن نشستن ماتم به]: ۱۴[ باب

 ٣٠٣ ................................................................... قبور ارتیز]: ۱۵[ باب

 اھل از یبعض کردن هیگر به مرده: «که ج خدا امبریپ قول نیا]: ۱۶[ باب
 ٣٠٥ ................ باشد یو عادت کردن هیگر نیا اگر »گردد یم بیتعذ اش خانواده

 ٣٠٩ .................................... است مکروه مرده بر که یکردن نوحه]: ۱۷[ باب

 ٣١٠ ...................................... ستین ما از بزند شیرو بر که یکس]: ۱۸[ باب

 ٣١٠ ................................. َخوله بن سعد یبرا ج خدا امبریپ یرثا]: ۱۹[ باب



 فیض الباری (جلد دوم)     س

 ٣١٢ ................................دیتراش را خود سر دینبا بتیمص وقت در]: ۲۰[ باب

 ٣١٣ ........ دیگرد انینما اش چھره از غم و نشست بتیمص در که یکس]: ۲۱[ باب

 ٣١٥ ........................ نکرد اظھار بتیمص وقت در را غمش که یکس]: ٢٢[ باب

»میھست نیاندوھگ  تو مرگ سبب به ما: « که ج خدا امبریپ قول نیا]: ۲۳[ باب
 ............................................................................................. ٣١٧ 

 ٣١٨ .......................................................... ضیمر نزد در هیگر]: ۲۴[ باب

 ٣٢٠ ....................... است آمده هیگر و نوحه از ینھ مورد در که آنچه]: ۲۵[ باب

 ٣٢٠ ...................................................... جنازه یبرا برخاستن]: ۲۶[ باب

 ٣٢١ ........................... ند؟یبنش وقت چه برخاست، جنازه یبرا اگر]: ٢٧[ باب

 ٣٢٣ ........................ است خاسته پا به یھودی جنازه یبرا که یکس]: ٢٨[ باب

 ٣٢٣ ...................................... ھا زن نه دارندیبرم را جنازه مردھا]: ۲۹[ باب

 ٣٢٤ .............................................. جنازه بردن در کردن شتاب]: ۳۰[ باب

 ٣٢٥ .......................................... جنازه با کردن یھمراھ لتیفض]: ۳۱[ باب

 ٣٢٦ ...................................... قبر یباال بر ساختن مسجد کراھت]: ۳۲[ باب

 ٣٢٧ ...................... است مرده نفاس حال در که یزن بر خواندن نماز] ۳۳[ باب

 ٣٢٨ ...................................... جنازه بر )ِلله ْمُد الَح ( ۀسور خواندن]: ۳۴[ باب

 ٣٢٩ ......................................... شنود یم را ھا کفش یصدا مرده]: ۳۵[ باب

 ٣٣٠ ............ داشت دوست را مقدس نیسرزم در شدن دفن که یکس]: ۳۶[ باب

 ٣٣١ ................................................................ دیشھ بر نماز]: ۳۷[ باب

 کودک ایآ و شود؟ خوانده نماز یو بر ایآ ُمرد، و شد مسلمان کودک اگر]: ۳۸[ باب
 ٣٣٣ ................................................................... شود؟ دعوت اسالم به

 ٣٣٩ ................... دیبگو) الله إالَّ  إلهَ  الَ ( مرگ وقت در مشرک که یوقت]: ۳۹[ باب

 ٣٤٠ ........... اطرافش به یو ارانی نشستن و قبر، سر بر محدث موعظه]: ۴۰[ باب

 ٣٤٣ ................ است آمده کند یم یخودکش که یکس درباره که آنچه]: ۴۱[ باب

 ٣٤٦ ...................................... مرده از مردمان کردن ادی یخوب به]: ۴۲[ باب

 ٣٤٨ ................................... است آمده قبر عذاب مورد در که آنچه]: ٤٣[ باب

 ٣٥٢ ........................................ قبر عذاب از] خدا به[ جستن پناه]: ۴۴[ باب

 ٣٥٣ ............... شود یم داده نشان شیوا ما شام و صبح در مرده یبرا]: ۴۵[ باب



  ش  فهرست

 ٣٥٤ ...................... است شده گفته مسلمانان اوالد مورد در که آنچه]: ۴۶[ باب

 ٣٥٥ ....................... است شده گفته نیمشرک اوالد مورد در که آنچه]: ۴۷[ باب

 ٣٦٠ .............................................. )مفاجاه مرگ( یناگھان مرگ]: ۴۸[ باب

 ٣٦١ .. است آمده بعمر و ابوبکر و ج خدا امبریپ قبر درباره که آنچه]: ۴۹[ باب

 ٣٦٣ ................................... است ممنوع اموات به نسبت که آنچه]: ۵۰[ باب

 
 تایپ و صفحه آرایی:

 گروه فنی مجموعه موحدین

 
contact@mowahedin.com 

 





 
 

اقِيتِ الصَّ  -٩ وَ  الةكِتَابُ مَ

 نمازکتاب اوقات ]: ۹کتاب [

فَضلهامَ باب:  -١ الَةِ وَ اقِيْتُ الصَّ  وَ

 ها اوقات نماز و فضیلت آن]: ۱باب [

نَْصاِريُّ َ�ْن  -٣٢٥
َ
بُو َمْسُعوٍد األ

َ
ة بْن ُشْعبََة َوقََد  أ نَُّه َدَخَل ىلَعَ الُمِغْ�َ

َ
ُ َ�نُْه: � ريَِضَ ا�َّ

ِعَراقِ 
ْ
َالَة يَْوًما، َوُهَو بِال َر الصَّ خَّ

َ
�َل َص�َّ ، َ�َقاَل: أ نَّ ِجرْبِ

َ
لَيَْس قَْد َعِلْمَت أ

َ
َما َهَذا يَا ُمِغَ�ُة أ

، فََص�َّ رَ  ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، ُ�مَّ َص�َّ ، فََص�َّ رَُسوُل ا�َّ ُسوُل اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم نََزَل فََص�َّ
 ، ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، ُ�مَّ َص�َّ ، فََص�َّ ا�َّ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، ُ�مَّ َص�َّ فََص�َّ رَُسوُل ا�َّ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، ُ�مَّ  ، فََص�َّ رَُسوُل ا�َّ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، ُ�مَّ َص�َّ  قَاَل: رَُسوُل ا�َّ
ِمْرُت «

ُ
 ].٥٢١: ي[رواه ابلخار »بَِهَذا أ

بن شعبه  ت است که وی در عراق نزد مغیرهروای سمسعود انصاری از ابو -۳۲۵
 رفت، دید که وی روزی نماز را تأخیر نمود.

گفت: ای مغیره! این چه کاری است؟ مگر خبر نداری که جبرئیل [برای تعیین 
نماز خواندند، باز جبرئیل خواند، و  جو پیامبر خدا  اوقات نماز] آمد و نماز خواند،

نماز خواندند، باز  جنماز خواندند، باز جبرئیل نماز خواند، و پیامبر خدا  جپیامبر خدا 
نماز خواندند، باز جبرئیل نماز خواند، و پیامبر  ج جبرئیل نماز خواند، و پیامبر خدا

 نماز خواندند. جخدا 
 .)١(ام خواندن از طرف خداوند] مأمور شدهبعد از آن جبرئیل گفت: به اینگونه [نماز

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
جھت تعلیم نمازھای پنجگانه، در صبح روزی بود که در شب گذشتۀ  ÷) این نزول جبرئیل١ 

 آن واقعه معراج به وقوع پیوسته و نمازھای پنجگانه فرض شده بود.
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ةٌ  ةُ الَ باب: الصَّ  -٢ ارَ فَّ  كَ

 ]: نماز سبب آمرزش گناهان است٢باب [

ُ  ريَِضَ  ُ�َمرَ  ِعنْدَ  ُجلُوًسا ُكنَّا: قَاَل  ُحَذْ�َفَة،َ�ْن  -٣٢٦ يُُّ�مْ : َ�َقاَل  َ�نُْه، ا�َّ
َ
 قَْوَل  َ�َْفُظ  �

ِ  رَُسولِ  نَا قُلُْت  الِفتْنَِة، يِف  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
َ
ُ  َكَما أ

َ
وْ  َعلَيْهِ  إِنََّك : قَاَل : قَاهل

َ
 َعلَيَْها أ

َِريٌء،
َ
ْهِلهِ  يِف  الرَُّجِل  فِتْنَةُ «: قُلُْت  جل

َ
هِ  َوَماهِلِ  أ ِ

َ
ُرَها وََجاِرهِ، َوَودل َالةُ  تَُ�فِّ ْومُ  الصَّ  َوالصَّ

َدقَُة، ْمرُ  َوالصَّ
َ
ِر�ُد، َهَذا لَيَْس : قَاَل  ،»َوانلَّْ�ُ  َواأل

ُ
 َ�ُموجُ  َكَما َ�ُموجُ  الَّيِت  الِفتْنَةُ  َولَِ�ِن  أ

ٌس  ِمنَْها َعلَيَْك  لَيَْس : قَاَل  ابَلْحُر،
ْ
ِم�َ  يَا بَأ

َ
: قَاَل  ُمْغلًَقا، بَابًا َوَ�يْنََها بَيْنََك  إِنَّ  الُمْؤِمِنَ�، أ

يُْ�رَسُ 
َ
مْ  أ

َ
،يُ�ْ : قَاَل  ُ�ْفتَُح؟ أ بًَدا، ُ�ْغلََق  الَ  إًِذا: قَاَل  رَسُ

َ
َ�انَ : قُلْنَا أ

َ
: قَاَل  ابَلاَب؟ َ�ْعلَمُ  ُ�َمرُ  أ

نَّ  َكَما َ�َعْم،
َ
�ْتُهُ  إِ�ِّ  اللَّيْلََة، الَغدِ  ُدونَ  أ اَغيِلِط  لَيَْس  حِبَِديٍث  َحدَّ

َ
َاُب؟بِاأل

ْ
 . فسئل: َمِن ابل

 ].٥٢٥: يُ�َمُر [رواه ابلخار: َ�َقاَل 
نشسته بودیم که گفت:  سنزد عمر روایت است که گفت: )١(سحذیفهاز  -٣٢٦

 ؟ )١(را در مورد فتنه به خاطر دارید جکدام یک از شما گفته پیامبر خدا 

آنکه شارع در  ) اوقات نماز توقیفی است، بنابراین ادای نماز پیش از وقت آن جواز ندارد، مگر٢ 
 حاالت خاصی مانند سفر، و یا عرفات و مزدلفه ادای آن را پیش از وقت آن اجازه داده باشد.

) باید کوشید که نماز را در اول وقت آن اداء نمود، مگر آنکه از طرف شارع امر به تأخیر آن شده ٣ 
شدن ھوا، در نزد  وشنباشد، مانند تأخیر نماز پیشین تا سردشردن ھوا، و تأخیر نماز صبح تا ر

 جویند. کسانی که به حدیث روایت شده در این مورد تمسک می
اداء نمودند، بعضی از علماء  ÷این نمازھای فرض را به امامت جبرئیل ج) از اینکه پیامبر خدا ٤ 

فرض  ÷گذار روا است، زیرا نمازھای پنجگانه بر جبرئیل گذار به امامت نفل گویند: نماز فرض می
از طرف خداوند  ÷گویند: چون جبرئیل دانند می ولی کسانی که چنین نمازی را روا نمینبود، 

شده بود، لذا این نمازھا بر وی نیز  جمتعال مأمور به ادای این نمازھا جھت تعلیم پیامبر خدا 
اداء نمودند، نماز  ÷به امامت جبرئیل جفرض گردیده بود، لذا نمازھای را که پیامبر خدا 

 گذار. گذار به امامت نفل گذار بود، نه نماز فرض به امامت فرض گذار، فرض
وی حذیفه بن حسل بن جابر یمانی است، پدرش در غزوۀ بدر به شھادت رسید، وی محل اسرار  -١

بود، ایشان تمام منافقین را ناموار برایش گفته بودند؛ جز وی ھیچکس دیگری  جپیامبر خدا 
وی پرسید که آیا در بین مامورین و موظفین من کسی از از  سشناخت، عمر منافقین را نمی

گویم، ولی گویا به طور اشاره  منافقین وجود دارد؟ گفت: بلی! یک نفر ھست، گفت: کیست؟ نمی

                                                                                                                        



 ٣  نماز اوقات کتاب ]:۹کتاب [

 اند، من به خاطر دارم. ی که فرمودهھمانطورگفتم: 
باجرآت  جبارۀ روایت احادیث پیامبر خدا ، و یا درجبارۀ پیامبر خدا : تو درگفت
 ھستی.

اش، نسبت به مالش، نسبت به فرزندش، و  گفتم: ابتالی شخص نسبت به خانواده
ھا: نماز خواندن،  ھا را اداء نکند]، و کفارۀ این اش میباشد [که حق آن نسبت به ھمسایه

 و زکات دادن، و امر به معروف و نھی از منکر است.روزه گرفتن، 
ای است که مانند دریا موج  هاین فتنه نبود، بلکه مقصود فتن گفت: قصد من سعمر

 .زند می
ھا ضرری نیست، چون دروازۀ بین تو و  گفت: یا امیر المؤمنین! بر تو از آن سحذیفه

 ھا بسته است. بین آن فتنه
 شود؟ شود و یا گشوده می پرسید: آن دروازه شکسته می سعمر

 شود. گفت: شکسته می سحذیفه
 سگفت: پس در این صورت، دیگر ھرگز بسته نخواھد شد. کسی از حذیفه سعمر

 دانست که مراد از آن دروازه چیست؟ می سپرسید: آیا عمر
آید، من به  دانست که بعد از فردا شب می دانست مثلی که می گفت: بلی! چنان می

 او سخنی گفتم که در او [غموض] و مغالطۀ نبود.
 از آن دروازه [که مانع فتنه بود] کیست؟پرسان شد: مراد  ساز حذیفه

 .)٢(سگفت: خود عمر

وی را عزل کرد، فتح ری، نھاوند، ودینور به دست او صورت گرفته است،  سبرایش فھماند، و عمر
 ).۳۹۲-۱/۳۹۱الغابه (و در سال سی و شش ھجری وفات یافت، اسد 

فتنه در لغت به معنی اختیار و امتحان است، و در نصوص شریعت به معنی: کفر، فضیحت،  -١
 ھا استعمال شده است. عذاب، جنگ، خونریزی، نا امنی و امثال این

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
مراد از دروازۀ فتنه در این «گوید:  می س) شقیق که یکی از روات حدیث است به نقل از حذیفه۱

این دروازه  سگردد، و در حیات عمر حدیث، خونریزی و نزاعی است که بین مسلمانان واقع می
 ».بسته بود، و بعد از شھادت وی، این دروازه گشوده شد، و ھنوز بسته نشده است

ما در ربع اول قرن  این سخن را در اوائل قرن اول ھجری گفته بود، و ھم اکنون که س) حذیفه۲
بینیم که دروازه این (فتنه) ھنوز ھم بسته نشده است، و  کنیم، می پانزدھم ھجری زندگی می

                                                                                                                        



 فیض الباری (جلد دوم)    ٤

نَّ  َمْسُعوٍد، ابِْن  َعِن  -٣٢٧
َ
َصاَب  رَُجًال  أ

َ
ةٍ  ِمنَ  أ

َ
ىَت  ُ�بْلًَة، اْمَرأ

َ
 َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  فَأ

ْخرَبَهُ  وََسلََّم،
َ
نَْزَل  فَأ

َ
ُ  فَأ قِمِ ﴿: وََجلَّ  َعزَّ  ا�َّ

َ
َالةَ  أ  احلََسنَاِت  إِنَّ  اللَّيِْل، ِمنَ  َوُزلًَفا انلََّهارِ  َطَرَ�ِ  الصَّ

يِّئَاِت  يُْذِهنْبَ  ِ  رَُسوَل  يَا: الرَُّجُل  َ�َقاَل ] ١١٤: هود[ ﴾السَّ يِل  ا�َّ
َ
يِت  جِلَِميعِ «: قَاَل  َهَذا؟ أ مَّ

ُ
 »لُكِِّهمْ  أ

 ].٥٢٦: ي[رواه ابلخار
روایت است که شخصی روزی زنی را بوسید و نزد پیامبر  ساز ابن مسعود -۳۲۷

 آمد و قضیه را بیان داشت. جخدا 
پاسی از شب بر پا نماز را در آغاز و انجام روز و« خداوند این آیه را نازل فرمود که:

 ».برد ھا را از بین می دار، زیرا کارھای نیک لغزش
 ست؟آن شخص گفت: یا رسول الله! این چیز خاص برای من ا

 .)١(»من استبرای تمام امت «فرمودند: 

داند، ولی  اینکه بعد از این بسته خواھد شد و یا نه در علم غیب است، و جز خدا کسی آن را نمی
 شواھد و تجارب گویای آن است که بسته نخواھد شد، والله تعالی أعلم.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
نماید،  در شرح این حدیث روایتی را که در صحیح مسلم آمده است نیز نقل می /امام ابن حجر

آمد و گفت: یا رسول الله! در یکی از  جدر آن روایت آمده است که: (شخصی نزد پیامبر خدا 
بساتین زنی را یافتم، و با وی ھر کاری را جز جماع کردن انجام دادم، او را بوسیدم و در آغوش 

 خواھی با من بکن)، و بقیه حدیث را ذکر نمود.  گرفتم، اکنون ھرچه که می
 برد. یگویند که حسنات تمام گناھان از صغیره و کبیره را از بین م مرجئه می

ھم در  شود و بس، و آن گویند که: حسنات سبب آمرزش گناھان صغیره می جمھور علماء می
صورتی است که از گناھان کبیره اجتناب به عمل آید، زیرا در حدیث صحیح دیگری آمده است 

شود، در صورتی که از  یک نماز تا نماز دیگر سبب آمرزش گناھان می«فرمودند:  جکه پیامبر خدا 
 ».ئر اجتناب به عمل آیدکبا

گردد، خواه از  گویند که: حسنات سبب آمرزش گناھان صغیره می عدۀ دیگری از علماء می
 گناھان کبیره اجتناب به عمل آید و خواه نیاید.

برد این است که: حسنات سبب ترک  گویند: مراد از اینکه: حسنات گناھان را از بین می معتزله می
بخشد، و شخصی که  گناه بعد از این که انجام گرفت ھیچ چیزی او را نمیشود، یعنی:  گناھان می

 مرتکب گناه شده است، باید جزای خود را در آخرت ببیند.
گوید که: در بوسه زدن و لمس کردن و امثال  با استدالل به این حدیث می /امام ابن عبدالبر

 ھا حدی نیست. این
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يِت  -۳۲۸ مَّ
ً
 ].۵۲۶: ي[رواه ابلخار .َوَ�نُْه يف رواية لَِمْن عِمَل بَِها ِمْن أ

در حدیث گذشته روایت است که گفت:  سو در روایت دیگری از ابن مسعود -۳۲۸
امر خاص برای من است]؟ [در جواب آن شخصی گه گفت: آیا این  جپیامبر خدا 

 .)١(»برای ھر کس از امت من که به این آیت عمل نماید«فرموند: 

لِ  -٣ ااباب: فَضْ قتِهَ الَةِ لِوَ  لصَّ

 ]: فضیلت ادای نماز در وقت آن٣باب [

ُت وَ�نْه ريَِضَ اُهللا َ�نُْه قَاَل:  -٣٢٩
ْ
ل
َ
يُّ : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  َسأ

َ
َحبُّ  الَعَملِ  أ

َ
  أ

َ
 إىِل

؟ ِ َالةُ «: قَاَل  ا�َّ ؟ ُ�مَّ : قَاَل  ،»َوقِْتَها ىلَعَ  الصَّ يٌّ
َ
يِْن  بِرُّ  ُ�مَّ «: قَاَل  أ ؟ ُ�مَّ : قَاَل  »الَوادِلَ يٌّ

َ
 اجِلَهادُ «: قَاَل  أ

ِ  َسِبيِل  يِف  ثَِ� : قَاَل  »ا�َّ ، َحدَّ  ].٥٢٧: ي[رواه ابلخارلََزاَدِ�  اْسزَتَْدتُهُ  َولَوِ  بِِهنَّ
پرسیدم که کدام  جروایت است که گفت: از پیامبر خدا  سعودو از ابن مس -۳۲۹

 تر است؟  کار در نزد خداوند [از ھمه کار ھا] محبوب
 ».ادای نماز در وقت آن«فرمودند: 

 گفت: بعد از آن کدام کار؟
 ».نیکی کردن به پدر و مادر«فرمود: 

 گفت: بعد از آن کدام کار؟
 فرمودند: جھاد در راه خدا.

ط نموده است که: (اگر کسی با زن بیگانه در یک از این حدیث چنین استنبا /امام ابن منذر
) و البته آنچه که امام ۲۰۸-/۲/۲۰۷گردد)، فتح الباری ( بستر دیده شود، حد بر وی جاری نمی

گوید مقید به این قید است که زنای شخصی که با زن بیگانه در یک بستر دیده  می /ابن منذر
 گردد. د بر وی جاری میشده است، ثابت نشود، و اگر ثابت شد، بدون شک ح

گوید: این حدیث داللت بر این دارد که اگر زن و مردی در یک بستر  و صاحب (التوضیح) می
گوید: درست است که بر  می /ھا نه حدی است، و نه تادیبی، ولی امام عینی دیده شدند، بر آن

در این زمان، آن زن و مرد حدی نیست، ولی اینکه تادیبی ھم نباشد، قناعت ندارم، خصوصًا 
 ). ۴/۱۷عمدة القاری (

 مراد از عمل کردن به آیت این است که نمازھا را در وقتش اداء نماید. -١
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برایم گفتند، و اگر بیشتر از  جگوید: این چیزھا را پیامبر خدا  ] میس[ابن مسعود
 .)١(گفتند پرسیدم، برایم بیشتر می این می

هٌ باب -٤ ارَ فَّ سُ كَ مْ اتُ اخلَ لَوَ  : الصَّ

 گانه کفاره استهای پنج ]: نماز۴[باب 

يِب  َ�نْ  -٣٣٠
َ
نَّهُ  ُهَر�َْرَة، أ

َ
ِ  رَُسوَل  َسِمعَ  � ْ�تُمْ «: َ�ُقوُل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َ
َرأ

َ
نَّ  لَوْ  أ

َ
 أ

َحِدُ�مْ  بِبَاِب  َ�َهًرا
َ
 الَ : قَالُوا »َدَرنِهِ  ِمنْ  ُ�بيِْق  َذلَِك : َ�ُقوُل  َما مَخًْسا، يَْومٍ  لُكَّ  ِ�يهِ  َ�ْغتَِسُل  أ

لََواِت  ِمثُْل  فََذلَِك «: قَاَل  َشيْئًا، َدَرنِهِ  ِمنْ  ُ�بيِْق  ُ  ُحوَ�مْ  اخلَْمِس، الصَّ اخلََطايَا [رواه  بِهِ  ا�َّ
 ].٥٢٨: يابلخار

خدا شنیده است که فرمودند:  جروایت است که از پیامبر  سھریره از ابو -۳۳۰
اگر به در خانۀ کسی از شما جوی آب روانی باشد، و آن شخص، کنید!  چه تصور می«

 ؟ »ماند در بدنش باقی می در ھر روز پنج بار در آن آب غسل نماید، آیا چیزی از کثافت
 گذارد.  گفتند: [این پنج بار غسل] چیزی از آن کثافت را در بدنش باقی نمی

ھای پنچ گانه است، کردن از جوی آب روان] مانند نمازفرمودند: این [پنچ بار غسل 
 .)٢(برد ھا، [گناه] اشتباھات را [یعنی: صغائر را] از بین می ن که خداوند به سبب آ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
در جواب چنین سؤالی (طعام دادن) را  جدر احادیث مشابه دیگری آمده است که پیامبر خدا 

اختالف جواب، اختالف حالت سائل است، و برای ھر کس موافق اند، و سبب  بھترین اعمال گفته
دادند، ھمانند آنکه طبیب حاذق برای ھر مریضی  و مناسب به حاجتش و حالتش جواب می

نماید، و البته در حقیقت امر، ھمۀ این چیزھا از  متناسب با مرضش دوای معینی را توصیه می
 فضایل اعمال است.

 به این حدیث آنکه: از احکام و مسائل متعلق -٢
ھا است، در این حدیث از نگاه ظاھر، شامل ھمه گناھان از  گرچه لطف (خطایا) که به معنی لغزش

شود،  گردد، زیرا ھر گناھی خواه صغیره باشد، و خواه کبیره لغزش گفته می صغیره و کبیره را می
نماز پنجگانه سبب «د: فرماین که می جولی جمھور علماء با استناد به این حدیث پیامبر خدا 

گویند که: خواندن  می» شود که از گناھان کبیره اجتناب ورزد آمرزش گناھان برای کسی می
گردد نه گناھان کبیره، و طریق آمرزش  نمازھای پنجگانه تنھا سبب آمرزش گناھان صغیره می

                                                 



 ٧  نماز اوقات کتاب ]:۹کتاب [

يلِّ  باب: -٥ بَّهُ املُصَ ي رَ نَاجِ   يُ

 کند ]: نمازگذار با پروردگارش مناجات می۵[باب 

�َِس ريَِضَ اُهللا َ�نُْه، َ�نْ  -٣٣١
َ
نَُّه قَاَل  وسلم عليه اهللا صّ�  انلَّيِبِّ  َعِن  أ

َ
 يِف  اْ�تَِدلُوا: �

ُجوِد، ِب، ِذَراَ�يْهِ  يَبُْسْط  َوالَ  السُّ
ْ
 فَإِنَّهُ  يَِميِنِه، َ�نْ  َوالَ  يََديِْه، َ�ْ�َ  َ�نَّ َ�زْبُ  فَالَ  بََزَق  َو�َِذا اَكللَك

 ].٥٣٢: ي[رواه ابلخارَر�َّه  ُ�نَايِج 
سجده آرام بگیرید،  در«فرمودند:  روایت است که جاز پیامبر خدا  سانساز  -۳۳۱

ھای خود را مانند سگ فرش نکند، و اگر  [کسیکه در حالت سجده کردن است] دست
ُتف کرد پیش روی، و به طرف راست خود ُتف نکند، زیرا نماز گذار با پروردگارش 

 .)١(»کند مناجات می

یا حصول  گناھان کبیره توبه، و طریق خالص شدن از حق الناس: ادای آن حق به صاحب آن، و
 رضایت صاحب حق است.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
شود که خشوع و حضور قلب در نماز ضروری  از این حدیث نبوی شریف این طور دانسته می

شود،  است، و گرچه نمازی که بدون حضور قلب اداء گردد، از نگاه فقھی حکم به صحت آن می
آن نماز خود لذتی نبرده است، بلکه احساسش از ادای آن نماز،  ولی نمازگذار به یقین که از

ھمچون احساس کسی است که باری را از دوشش بر زمین گذاشته است، و اینکه خداوند برایش 
داند، و امری است که متعلق به امور آخرت است،  دھد یا نه؟ خود خداوند می از آن نماز ثوابی می

نسان خود را در حال راز و نیاز با پروردگارش بداند، و بھترین ولی نمازی نماز حقیقی است که ا
آرامش قلب خود را در نماز  جوقت را وقت نماز خواندن بشمارد، و از ھمین جا بود که نبی کریم 

، یعنی: آرامش قلبی و راحت خاطر برایم »وجعلت قرة عي� ىف الصاله«فرمودند که:  دانسته و می
گوید: ھر نمازی که به حضور قلب اداء نشود،  می /ن بصریشود، حس در نماز حاصل می

احتمال عقوبتش [از احتمال ثوابش] بیشتر است، با تسلیم اینکه فقھاء نماز بدون حضور قلب را 
 صحیح بدانند، مگر نباید نمازگذار به طریقی نماز بخواند که لذت مناجات را در یابد؟
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ب -٦ رِّ ادِ بالظُّ رَ باب: اإلِ ةِ احلَ يدَّ  هرِ من شِ

 افتد گرمی به تاخیر می]: نماز ظهر در شدت ۶باب [

يب ُهَر�َْرَة ريَِضَ اُهللا َ�نُْه َ�ْن انلَّيِبِّ  -٣٣٢
َ
بْرُِدوا احلَرُّ  اْشتَدَّ  إَِذاقَاَل:  جَ�ْن أ

َ
َالِة، فَأ  بِالصَّ

ةَ  فَإِنَّ    انلَّارُ  َواْشتََكِت  َجَهنََّم. َ�يِْح  ِمنْ  احلَرِّ  ِشدَّ
َ

َ�َل  رَبِّ  يَا: َ�َقالَْت  َر�َِّها، إِىل
َ
 َ�ْعًضا، َ�ْعيِض  أ

ِذنَ 
َ
، لََها فَأ تَاءِ  يِف  َ�َفٍس  بِنََفَسْ�ِ يِْف، يِف  َوَ�َفٍس  الشِّ َشدُّ  َ�ُهوَ  الصَّ

َ
ُدونَ  َما أ ِ

َ
، ِمنَ  جت َشدُّ  احلَرِّ

َ
 َوأ

ُدونَ  َما ِ
َ

ْمَهِر�ِر  ِمنَ  جت  ].٥٣٧، ٥٣٦: ي[رواه ابلخارالزَّ
 روایت است که فرمودند: جاز پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۳۳۲

ھنگامی که ھوا گرم شد، نماز را در وقت سردی ھوا بخوانید، زیرا گرمی ھوا از «
 وزش دوزخ است.

آتش به نزد پروردگارش شکایت کرد و گفت: پروردگارا! اعضایم یکدیگر را خوردند، «
ان، [و خداوند برایش اجازه دوباره تنفس را داد، تنفسی در تابستان و تنفسی در زمست

 .)١(»این ھمان] شدت گرمی تابستان، و شدت یخبندان زمستان است

يِب  َ�نْ  -٣٣٣
َ
 يِف  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َمعَ  ُكنَّا: قَاَل  الِغَفاِريِّ ريَِضَ اُهللا َ�نُْه ، َذرٍّ  أ

َرادَ  َسَفٍر،
َ
نْ  الُمَؤذِّنُ  فَأ

َ
ْهِر، يُؤَذِّنَ  أ بْرِدْ «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  َ�َقاَل  لِلظُّ

َ
َرادَ  ُ�مَّ  »أ

َ
نْ  أ

َ
 أ

ُ  َ�َقاَل  يَُؤذَِّن،
َ

بْرِدْ «: هل
َ
ْ�نَا َحىتَّ  »أ

َ
 ].٥٣٩[رواه ابلخاری: اتلُّلُوِل،  يَفْءَ  َرأ

 نکه:از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آ -١
اندکی سرد شود،  ) مستحب است که در وقت شدت گرمی، نماز ظھر در وقتی اداء گردد، که ھوا۱

ولی در مناطقی که در تابستان ھوا معتدل است، و یا ھوا طوری گرم است که تا وقت عصر داخل 
 گراید، باید نماز پیشین در وقت معینش اداء گردد. نشود ھوا به سردی نمی

شود که دوزخ ھم اکنون موجود است، و نظر معتزله آن است که  انسته می) از این حدیث د۲
شود، ولی آیات و احادیث بسیاری داللت بر این دارد که بھشت و دوزخ  دوزخ در قیامت خلق می

 باشد. ھم اکنون موجود می
) در دوزخ طبقه از یخبندان شدید وجود دارد که در سردی خود به مراتب باال تر از سردی ۳

است که ما به آن آشنائی داریم، و خداوندی که قدرت خلق کردن آتش و دوزخ را دارد، بدون 
 ھا را در یک مکان واحد نیز دارد. شک قدرت به جمع کردن ھر دوی آن

                                                 



 ٩  نماز اوقات کتاب ]:۹کتاب [

 جروایت است که گفت: در سفری با پیامبر خدا  )١(ساز ابوذر غفاری -۳۳۳
 خواست برای نماز ظھر اذان بدھد. بودیم، مؤذن می

 ».صبر کن تا ھوا سرد تر شود«فرمودند:  جپیامبر خدا 
 خواست اذان بدھد. باز می

طور ادامه یافت تا آنکه ، و ھمین »صبر کن تا ھوا سرد تر شود«باز برایش گفتند: 
 .)٢(ھا را دیدیم سایۀ تپه

نْدَ الزَّ  -٧ رِ عِ تُ الظُّهْ قْ الِ باب: وَ  وَ

 ]: وقت نماز پیشین هنگام زوال است٧باب [

�َُس ريَِض اُهللا َ�نُْه: -٣٣٤
َ
نَّ  أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ  َزاَغِت  ِح�َ  َخَرجَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ْمُس، ْهَر، فََص�َّ  الشَّ ، ىلَعَ  َ�َقامَ  الظُّ اَعَة، فََذَكرَ  الِمنرَْبِ نَّ  فََذَكرَ  السَّ
َ
ُموًرا ِ�يَها أ

ُ
 ُ�مَّ  ِعَظاًما، أ

َحبَّ  َمنْ «: قَاَل 
َ
نْ  أ

َ
َل  أ

َ
ءٍ  َ�نْ  �َْسأ ْل، يَشْ

َ
لُوِ�  فَالَ  فَلْيَْسأ

َ
ءٍ  َ�نْ  �َْسأ   يَشْ

َّ
ْخرَبْتُُ�ْم، إِال

َ
 َما أ

ْ�رَثَ  »َهَذا َمَقاِ�  يِف  ُدْمُت 
َ
ْ�رَثَ  ابُلاَكِء، يِف  انلَّاُس  فَأ

َ
نْ  َوأ

َ
ِ  َ�بْدُ  َ�َقامَ  ،»َسلُوِ� «: َ�ُقوَل  أ  ْ�نُ  ا�َّ

، ُحَذافَةَ  ْهِ�ُّ يِب؟ َمنْ : َ�َقاَل  السَّ
َ
بُوكَ «: قَاَل  أ

َ
ْ�رَثَ  ُ�مَّ  »ُحَذافَةُ  أ

َ
نْ  أ

َ
 ُ�َمرُ  َ�رَبَكَ  »َسلُوِ� «: َ�ُقوَل  أ

ِ  رَِضينَا: َ�َقاَل  ُرْكبَتَيِْه، ىلَعَ  دٍ  ِدينًا، َو�ِاإلِْسَالمِ  َر�ًّا، بِا�َّ : قَاَل  ُ�مَّ  َكَت،فَسَ  نَِبيًّا، َو�ُِمَحمَّ
َّ  ُعرَِضْت « رَ  فَلَمْ  احلَائِِط، َهَذا ُعْرِض  يِف  آنًِفا َوانلَّارُ  اجلَنَّةُ  يلَعَ

َ
ِّ  اَكخلَْ�ِ  أ قد تقدم بعض  .»َوالرشَّ

هذا احلديث يف كتاب العلم من رواية ايب موىس ل�ن يف هذه الرواية ز�ادة ومغايرة 
 ].٥٤٠: ي[رواه ابلخار الفاظ

نامش جندب بن جناده بن قیس غفاری است، از کسانی است که در اول مسلمان شده بودند، و  -١
ن شده است، از فضالء و فقھای صحابه است، شخص بلند گویند پنجمین کسی است که مسلما

خدا به ابو ذر رحمت کند، زیرا تنھا «اش فرمودند که:  درباره جقامت و تنومندی بود، پیامبر خدا 
، وی در منطقه ربذه در سال سی ویک ھجری وفات »شود میرد، و تنھا حشر می رود، و تنھا می می

 ).۱۸۸-۵/۱۸۶ز خواند، اسد الغابه (یافت و عبدالله بن مسعود بر وی نما
از احکام متعلق به این حدیث آنکه: در وقت شدت گرمی سنت و یا مستحب است که نماز ظھر تا  -٢

انداخته شود، و حد اکثر تأخیر آن این است که سایۀ ھر  شود، به تاخیر اندک سرد می وقتی که ھوا
 از این بیشتر بدون عذر مناسب نیست.چیز بعد از سایۀ اصلی تا نصف آن گردد، و تأخیر آن 
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ھنگامی که آفتاب میل نمود، به  جروایت است که پیامبر خدا  ساز انس -٣٣٤
بارۀ قیامت سخن از آن باالی منبر ایستادند و در آمده و نماز ظھر را اداء نمودند، بعد

 ند:دشود، و فرمو زده و گفتند: در قیامت کارھای بزرگی واقع می
ه ھمین جا خواھد از چیزی پرسان نماید، پرسان نماید، تا وقتی ک کسی که می«

 ».قرار دارم، از چیزی نیست که از من پرسان کنید مگر آنکه به آن پاسخ خواھم داد
 .)١(»بپرسید«گفتند:  مردم بسیار گریه کردند، و ایشان مکررًا می

 برخاست و پرسید: پدر من کیست؟  سعبدالله بن حذافه سھمی
 ».پدر تو حذافه است«فرمودند: 

 ».کنیدپرسان «باز ھم فرمودند: 
به دو زانو نشست و گفت: خدا را به ربوبیت، اسالم را به حیث دین، و  سعمر

 محمد را به حیث پیامبر قبول داریم.
ھمین حاال بھشت و دوزخ «سکوت نمودند، و بعد از آن فرمودند:  جپیامبر خدا 

برایم بر روی ھمین دیوار نشان داده شد، و ھیچ خوبی را [مانند خوبی بھشت] و ھیچ 
 ».بدی را [مانند بدی دوزخ] ندیدم

قسمتی از این حدیث در (باب علم) به روایت ابو موسی اشعری قبًال گذشت، ولی 
 .)٢(در این روایت بعضی زیادات، و اختالفات لفظی وجود دارد

 جخواست، برای آن حضرت  گویند در این وقت بسیاری از علوم و اسراری که خداوند متعال می -١
از روز قیامت و  جیا این امر بود که چون پیامبر خدا  شمکشوف گردیده بود، و سبب گریه صحابه

سؤال  جھا از پیامبر  ا به این سبب که آنمشاکل آن یاد کردند، از این ترس به گریه افتادند، و ی
ھا عذاب نازل شود، به گریه افتادند، زیرا شنیده بودند که امم  کردند، از خوف اینکه مبادا بر آن

 شد. ھا عذاب نازل می گرفتند، بر آن سابقه وقتی که موقف نا مناسبی در مقابل انبیاء خود می
 که:از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آن -٢

نماز پیشین را بعد از زوال آفتاب اداء نمودند، و به اجماع علماء وقت نماز  ج) پیامبر خدا ۱
و امام احمد و اسحاق رحمھما الله  شپیشین بعد از زوال آفتاب است، گرچه از بعضی صحابه

دادند، ولی  ھا نماز پیشین و ھمچنین نماز جمعه را پیش از زوال جواز می روایت شده است که آن
 بعد از استقرار اجماع وقت نماز پیشین بعد از زوال آفتاب است.

بع اگر کند، وباالط ) زوال آفتاب وقتی است که آفتاب از وسط آسمان به طرف مغرب تمایل می۲
افتد، ابو طالب در قوت القلوب  اش به طرف مغرب می دیوار مستقیمی وجود داشته باشد، سایه

گوید: زوال [ازنگاه دانستن وقت آن] سه نوع است: أ: زوالی است که جز از خدا ھیچکس  می
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يِب  َ�نْ  -٣٣٥
َ
بْحَ  َص�ِّ يُ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  اَكنَ « بَْرَزَة ريَِض اُهللا َ�نُْه: أ  الصُّ

َحُدنَا
َ
  َجِليَسُه، َ�ْعرُِف  َوأ

ُ
تِّ�َ  َ�ْ�َ  َما ِ�يَها َوَ�ْقَرأ   السِّ

َ
ْهرَ  َوُ�َص�ِّ  الِمائَِة، إِىل  َزالَِت  إَِذا الظُّ

ْمُس، َحُدنَا َوالَعرْصَ  الشَّ
َ
  يَْذَهُب  َوأ

َ
قىَْص  إىِل

َ
ْمُس  رََجعَ  الَمِدينَِة، أ  قَاَل  َما َو�َِسيُت  - َحيَّةٌ  َوالشَّ

ِخ�ِ  ُ�بَايِل  َوالَ  - الَمْغِرِب  يِف 
ْ
  الِعَشاءِ  بِتَأ

َ
 : قَاَل  ُ�مَّ  اللَّيِْل، ثُلُِث  إِىل

َ
[رواه  اللَّيِْل  َشْطرِ  إِىل

 ].٥٤١ :يابلخار
نماز صبح را در [وقتی]  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  )١(ساز ابو برزه -٣٣٥
کردند، که ھر کسی ھمنشین خود را [یعنی: نفر پھلوی خود را] شناخته  اداء می

 خواندند. توانست، و در نماز صبح، بین شصت الی صد آیت را می می
 کرد. خواندند که آفتاب زوال می و نماز پیشین را ھنگامی می

رفت  به آخرین قسمت مدینه می خواندند که اگر کسی از ما و نماز عصر را وقتی می
 گشت، آفتاب ھنوز به درخشش خود باقی بود. میو بر
 راوی آنچه را که [ابو برزه] در مورد وقت شام گفته بود، فراموش کرده است. و 

تا قسمتی از شب ھم  و در تاخیر نماز عشاء، حتی تا ُثلث شب، و بعد از آن گفت که:
 .)٢(باکی نداشتند

داند، [و آن اولین لحظه زوال آفتاب است]، ب: زوالی است که به جز مالئکه  دیگری آن را نمی
داند، [وآن زوالی است که بعد از لحظه اول است]، ج: زوالی است که  ھیچکس دیگری آن را نمی

از  جدانند، [وآن زوال محسوس است]، در حدیث آمده است که پیامبر خدا  ھا آن را می انسان
پرسیدند: آیا آفتاب زوال کرده است؟ گفت: (نه، بلی) فرمودند: (نه) (بلی) گذشت،  ÷جبرئیل
 کی دارد؟ گفت: یا رسول الله! در لحظه که بین گفتن (نه) و (بلی) گذشت، آفتاب از فلچه معن

)، گرچه طوری که معروف است، ۱/۳۸۲خود مسیر پنج سال راه را طی کرد)، فتح المبدی (
گردند، ولی علماء علم فلک این را ھم  آفتاب ایستاده است، و زمین و دیگر اقمارش به دورش می

باشد، ولی ھمین آفتاب با ھمه اقمار  ه آفتاب ایستاده است، نظر به اقمارش میگویند: اینک می
فرماید:  خود به سرعت بسیار زیادی به طرف معینی در جریان است، و خداوند متعال می

ۡمُس ﴿ ََّهاۚ َ�ٰلَِك َ�ۡقِديُر  َوٱلشَّ قرار گاھش یعنی: و آفتاب به طرف  ﴾٣ ٱۡلَعلِيمِ  ٱۡلَعزِ�زِ َ�ۡرِي لُِمۡستََقّرٖ ل
 روان است، این تقدیر قادری دانا است.

نامش نضله بن عبید اسلمی است، در بصره سکنی گزین گردید، و در آنجا برای خود خانۀ  -١
ساخت، بعد از آن به خراسان رفت، و در مرو سکونت گزید، و دوباره به بصره برگشت، و در 

 ).۱۴۷-۵/۱۴۶ھمآنجا در سال شصت وفات یافت، أسد الغابه (
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
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ريِ  -٨ رِ إِىلَ  باب: تَأخِ ِ  الظُّهْ  العَرصْ

 ]: تاخیر کردن نماز ظهر تا وقت نماز عصر٨باب [

نَّ «: َ�بَّاٍس ريَِض اُهللا َ�نُْهما ابِْن  َعِن  -٣٣٦
َ
 بِالَْمِدينَةِ  َص�َّ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  أ

ْهرَ : َوَ�َماِ�يًا َسبًْعا  ].٥٤٣ :ي[رواه ابلخار َوالِعَشاءَ  َوالَمْغِرَب  َوالَعرْصَ  الظُّ
در مدینه [منوره] ھفت  جکه پیامبر خدا  روایت است باز ابن عباس -۳۳۶

رکعت را با ھم، و ھشت رکعت را با ھم خواندند، [ھشت رکعتی را که با ھم خواندند] 
 .)١(نماز پیشین و عصر، [و ھفت رکعتی را که با ھم خواندند] نماز شام و خفتن بود

 مراد از قسمتی از شب، نیم شب ا ست، بنابر این برای نماز خفتن چھار وقت است:
 وقت فضیلت، که ادای آن در اول وقت آن باشد. 
 وقت اختیار، که تا ثلث اول شب باشد. 
 وقت جواز که تا طلوع فجر باشد. 

نماز شام باشد، و البته این برای مسافر است و در نزد کسی است که وقت عذر، که جمع کردن با 
 داند. جمع کردن بین نماز مغرب و عشاء را به اساس احادیثی که در این مورد آمده است روا می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
حنبل رحمھم الله و بعضی  بعضی از علماء و از آن جمله امام شافعی و امام مالک و امام احمد بن

 گویند: جمع بین دو نماز در سفر و در مطر (یعنی: در وقت باریدن باران) جواز دارد. از صحابه می
گویند: جمع کردن بین دو نماز جز برای حجاج در  و بعضی از علماء که عامه احناف باشند می 

خفتن دیگر در ھیچ جای و به روز عرفه بین نماز پیشین و عصر، و در مزدلفه بین نماز شام و 
ھیچ سبب دیگری جواز ندارد، و از احادیثی که در جواز جمع بین دو نماز آمده است چنین 

دھند که این جمع، جمع کردن ظاھری بود نه جمع کردن حقیقی، به این معنی که:  جواب می
ھمچنین در جمع  کردند، و نماز ظھر را در آخر وقت آن، و نماز عصر را در اول وقت آن اداء می

رسد که بین آن دو نماز  کردن بین نماز مغرب و عشاء، که گرچه در ظاھر این طور به نظر می
 اند، ولی در حقیقت ھر نمازی را در وقتش اداء کرده بودند. جمع کرده

این بود نظر علماء در مورد جمع بین دو نماز، ولی به عالوه آنکه از سیاق احادیث چنین نوع  
شود، ھمچنین با در نظر داشت این تاویل و توجه، حکمت جمع کردن  ی دانسته نمیجمع کردن

شود، زیرا حکمت جمع کردن، دفع مشقت از مسافر و از شخصی است که  نیز در نظر گرفته نمی
گردد، و با جستجو و مراعات آخر وقت نماز اول، و اول نماز بعدی، نه  باران برایش سبب اذیت می

شود، بلکه مشقت وی چند برابر  مسافر و شخصی که در باران قرار دارد کم نمیتنھا آنکه مشقت 
 گردد. ھم می

                                                                                                                        



 ١٣  نماز اوقات کتاب ]:۹کتاب [

٩-  ِ تُ الْعَرصْ قْ  باب: وَ

 ]: وقت نماز عصر۹[باب 

م قر�بً  -٣٣٧ لواِت تقدَّ واية ا وحديُث أيب بَْرَزَة ريض اهللا عنه يف ِذكر الصَّ قال يف هذهِ الَرّ
 ].٥٤٨ :حديث رقم[ َ�ْعَدَها َواحلَِديَث  َ�بْلََها، انلَّْومَ  يَْ�َرهُ  َوَ�نَ : قَاَل  الِعَشاَء، ملا َذكرَ 

این عبارت که ھمین حاال گذشت،  –ھا در مورد وقت نماز –در حدیث ابو برزه  -۳۳۷
ن، و از صحبت کردن از خواب شدن پیش از نماز خفت جنیز آمده است که: پیامبر خدا 

 .)١(آمد شان میبعد از آن، بد

در روز بارانی بود، و بدون شک باران در وقتی  جو از آن مھمتر آنکه: این جمع کردن پیامبر خدا  
آلود  بارد که ھوا ابر آلود است، و درک آخر وقت نماز قبلی، و اول وقت نماز بعدی در روز ابر می

که ساعتی ھم برای شناختن وقت وجود نداشته باشد، شبه مستحیل است، پس این تاویل که 
خواندند، تاویل قوی و قابل  نماز قبلی را در آخر وقت آن، و نماز بعدی را در اول وقت آن می

به  جرسد، بنابراین جمع کردن بین دو نماز در حاالتی که از پیامبر خدا  اعتمادی به نظر نمی
احادیث صحیح و ثابتی روایت شده است، امر مشروعی بوده و مانعی ندارد، و البته این جمع 

خواھد جمع کند، جمع کردن برای جواز دارد، و اگر  کردن اختیاری است، اگر کسی می
خواھد که ھر نمازی را در وقتش اداء نماید، ادای نماز در وقتش ولو آنکه شخص در سفر  می

 ریدن باران باشد، کار پسندیده و نیکی است.باشد، و یا وقت با
دھند،  و اخیرًا باید یاد آور شد که جمع بین دو نماز، در نزد کسانی که جمع کردن را جواز می

جمع کردن بین نماز ظھر و عصر در وقت یکی از این دو نماز، و جمع کردن بین نماز مغرب و 
علماء برآنند که جمع تقدیم بر جمع تاخیر ترجیح عشاء در وقت یکی از این دو نماز است، و اکثر 

کند، بھتر است که این دو نماز  دارد، به این معنی که اگر کسی بین نماز پیشین و عصر جمع می
کند، این دو نماز را در  را در وقت نماز پیشین بخواند، و اگر نماز شام و خفتن را با ھم جمع می

  وقت نماز شام بخواند.
 مسائل متعلق به این حدیث آنکه: از احکام و -١

از خواب شدن پیش از نماز خفتن، و از صحبت کردن بعد از آن،  جاز این جھت پیامبر خدا 
شود که اگر شخص خوابش سنگین  آمد که خواب شدن پیش از نماز عشاء سبب آن می بدشان می

نماز عشاء را اداء نماید، باشد، نماز عشاء از نزدش فوت شود، و اگر خوابش سنگین نباشد و بتواند 
ھا بعد از نماز عشاء خوابش  چون این شخص پیش از نماز خفتن (عشاء) خوابیده است، تا ساعت

ھا بعد از نماز عشاء خواب نشود، احتمال زیاد موجود است که نه تنھا  برد، و کسی که ساعت نمی
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�َِس  َ�نْ  -٣٣٨
َ
، نَُص�ِّ  ُكنَّا«: قَاَل  َمالٍِك ريَِض اُهللا َ�نُْه، بِْن  أ   اِإل�َْسانُ  َ�ُْرجُ  ُ�مَّ  الَعرْصَ

َ
 إىِل

 ].٥٤٨: ي[رواه ابلخار »الَعرْصَ  يَُصلُّونَ  َ�نَِجُدُهمْ  َعوٍْف، بِْن  َ�ْمِرو بَِ� 
روایت است که گفت: ما نماز عصر را وقتی اداء  ساز انس بن مالک -٣٣٨

ھا ھنوز  دید که آن کردیم که اگر کسی به قبیله (بنی عمرو بن عوف) میرفت، می می
 .)١(غول خواندن نماز عصر ھستندمش

ِ  رَُسوُل  اَكنَ «: قَاَل اُهللا َ�نُْه وَ�نْه ريَِضَ  -٣٣٩  الَعرْصَ  يَُص�ِّ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
ْمُس  اِهُب  َ�يَْذَهُب  َحيٌَّة، ُمْرتَِفَعةٌ  َوالشَّ   اذلَّ

َ
ِ�يِهمْ  الَعَوايِل، إىِل

ْ
ْمُس  َ�يَأ  َوَ�ْعُض  »ُمْرتَِفَعةٌ  َوالشَّ

ْرَ�َعةِ  ىلَعَ  الَمِدينَةِ  ِمنَ  الَعَوايِل 
َ
ْميَالٍ  أ

َ
وْ  أ

َ
ِْوهِ  أ

َ
 ].٥٥٠: ي[رواه ابلخار�

نماز عصر را اداء  جپیامبر خدا روایت است که گفت:  سو از انس بن مالک -٣٣٩
آنجا رفت و چون به  کردند، و آفتاب بلند و درخشان بود، شخصی که به (عوالی) می می
ھای (عوالی) از مدینه  تاب ھنوز بلند است، بعضی از قسمتدید که آف رسید، می می

 .)٢(حدود چھار میل و یا چیزی مثل آن، فاصله دارد

که نماز فجرش ھم فوت شود، آنکه برای نماز تھجد برخاسته نتواند، بلکه احتمال آن وجود دارد 
 و فوت نماز (فجر) ولو آنکه به سبب خواب باشد، کار نا شایست و ناروایی است.

قبیله بنی عمرو در دو میلی مدینه و در نزدیک قباء قرار داشت، و سبب تاخیر نماز این مردم آن  -١
آمدند و نماز  میھا اھل کار و زراعت بودند، و بعد از فارغ شدن از کارھای خود  بود که آن

 خواندند. می
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢

ھای قباء  ھایی است که به طرف جنوب شرق مدینه منوره در نزدیکی ) عوالی عبارت از بلندی۱
ھای اول آن از مدینه دو میل، و  گیرد، قسمت قرار دارد، عوالی منطقه زیادی را دربر می

ت تا ھشت میل فاصله دارد، و چون یک میل به حساب فعلی حدود ھای اخیر آن، ھف قسمت
یکھزار و ششصد متر است، بنابراین اگر کسی که به قسمتی از عوالی که چھار میل فاصله داشته 
باشد برود، تقریبًا حدود بیش از شش کیلو متر راه را باید بپیماید، و پیمودن این فاصله اگر کسی 

 گیرد. عت و یا چیزی بیشتر از آن را دربر میتند راه برود، حدود یک سا
اند که اول وقت عصر آن است که سایه ھر چیزی ھمانند آن گردد،  ) بنابراین اکثر علماء گفته۲

گویند که اول وقت عصر آن  ھا ھم نظر ھستند می ولی علمای احناف و علمای دیگری که با آن
دھند که: اگر کسی  دیث این طور جواب میاست که سایه ھر چیزی دو چند آن گردد، و از این ح

گردد اداء نماید، و فاصله شش کیلومتری  نماز عصر را در وقتی که سایه ھر چیزی دو چند آن می

                                                                                                                        



 ١٥  نماز اوقات کتاب ]:۹کتاب [

١٠-  ُ تْهُ الْعَرصْ اتَ نْ فَ  باب: مَ

 ]: کسی که نماز عصرش فوت گردد۱۰[باب 

نَّ  ما:ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ َعن ابِْن ُ�َمَر  -۳۴۰
َ
ِ  رَُسوَل  أ ي«: قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ ِ

َّ
 اذل

، َصَالةُ  َ�ُفوتُهُ  �ََّما الَعرْصِ
َ
ْهلَهُ  ُوتِرَ  َك�

َ
ُ  أ

َ
 ].۵۵۲: ي[رواه ابلخار »َوَماهل

کسی که نماز «فرمودند:  جپیامبر خدا روایت است که  براز ابن عم -۳۴۰
شود، مانند کسی است که اھل و اموالش از بین رفته و تنھا مانده  عصرش فوت می

 .)١(»است

١١-  َ نْ تَركَ العَرصْ  باب: مَ

 کند ]: حکم کسی که نماز عصر را ترک می۱۱باب [

نَُّه قَاَل  َ�نْ  -٣٤١
َ
ُروا: َقاَل �َ  َ�يٍْم، ِذي يَْومٍ  يِف  يَُر�َْدَة ريَِضَ اُهللا َ�نُْه � ، بَِصَالةِ  بَ�ِّ  الَعرْصِ

[رواه  »َ�َملُهُ  َحِبَط  َ�َقدْ  الَعرْصِ  َصَالةَ  تََركَ  َمنْ «: قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  فَإِنَّ 
 ].٥٥٣ابلخاري: 

در روز ابر آلودی گفت: نماز عصر را [به زودی] در  سروایت است که بریده -٣٤١
کسی که نماز عصر را ترک کند، «فرمودند:  جاول وقت آن بخوانید، زیرا پیامبر خدا 

 .)٢(»گردد عملش حبطه و باطل می

را بپیماید، مانعی ندارد که آفتاب ھنوز بلند بوده و درخشش و روشنی خود را از دست نداده 
 باشد، والله تعالی اعلم.

 به این حدیث آنکه: از احکام و مسائل متعلق -١
باشد، ولی اینکه نماز عصر در اینجا  گرچه ترک ھر نمازی گناه است و مستوجب عقوبت الھی می 

شوند، و  مشخص گردیده است، سببش این است که در این وقت مالئکه شب و روز با ھم جمع می
بیشتری شده  دیگر اینکه نماز عصر نماز (وسطی) است، و از اینجا است که به ادای آن تاکید

ْ ﴿فرماید:  است، خداوند متعال می لََ�ٰتِ َ�َ  َ�ٰفُِظوا لَٰوةِ وَ  ٱلصَّ وبنا به قول اکثر ﴾ ٢٣٨ ٱلۡوُۡسَطيٰ  ٱلصَّ
 علماء مراد از (نماز وسطی) نماز عصر است.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢

                                                                                                                        



 فیض الباری (جلد دوم)    ١٦

١٢-  ِ الَةِ العَرصْ لِ صَ  باب: فَضْ

 ]: فضیلت نماز عصر۱۲باب [

  َ�نََظرَ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  ِعنْدَ  ُكنَّا: قَاَل  ،اُهللا َ�نْهُ  ريَِضَ  َجِر�رٍ  َ�نْ  -٣٤٢
َ

 إىِل
ْلَةً  الَقَمرِ 

َ
ْونَ  إِنَُّ�مْ «: َ�َقاَل  يل ونَ  الَ  الَقَمَر، َهَذا تََرْونَ  َكَما َر�َُّ�ْم، َسرَتَ  فَإِنِ  ُرْؤَ�ِتِه، يِف  تَُضامُّ

نْ  اْستََطْعتُمْ 
َ
ْمِس  ُطلُوِع  َل َ�بْ  َصَالةٍ  ىلَعَ  ُ�ْغلَبُوا الَ  أ   ُ�مَّ  »فَاْ�َعلُوا ُغُرو�َِها َوَ�بَْل  الشَّ

َ
: قََرأ

ْمِس  ُطلُوِع  َ�بَْل  َر�َِّك  حِبَْمدِ  وََسبِّحْ ﴿  ].٥٥٤[رواه ابلخاري:  ﴾الُغُروِب  َوَ�بَْل  الشَّ
بودیم، شبی به طرف  جبا پیامبر خدا روایت است که گفت:  ساز جریره -۳۴۲

 ماھتاب نظر کرده و فرمودند: 
بینید، خواھید دید، و در دیدن  شما پروردگار خود را مثلی که ھمین ماھتاب را می«

گیرید، و اگر امکان بود که برای ادای نماز فجر و نماز  و ظلم قرار نمی ستماو مورد 
 .)١(»دنمای گیرید، این دو نماز را اداءعصر، تحت فشار گرفتاری قرار ن

یش از طلوع آفتاب، و پیش از غروب و پ(بعد از آن، این آیه کریمه را تالوت نمودند 
 .)٢()آن، به ستایش پروردگارت، تسبیح بگو

چیست؟ علماء اختالف نظر دارند،  ) در اینکه مراد از باطل شدن عمل به سبب ترک نماز عصر۱
شود، وعده  گویند که ترک نماز عصر سبب بطالن ھمه اعمالش می بعضی نظر به ظاھر حدیث می

گویند: که این سیاق به جھت زجر و تشدید است، بنابراین، مراد از آن این است که  دیگری می
رود، نه ثواب ھمه  می برکت ھمان کاری که به سبب آن نماز عصر را ترک کرده است، از بین

 شود. اعمالش، زیرا جز از شرک به خدا، ھیچ عمل دیگری سبب بطالن اعمال نیک انسان نمی
گردد، و با خود  این سخن را خوب ندانسته و به این کار و آن کار مشغول می س) اینکه بریده۲

بیند  ود، که میش گوید که این لحظه و لحظه دیگر نماز را خواھم خواند، و وقتی متوجه می می
آفتاب غروب کرده است، و یا نزدیک به غروب است، و البته این در وقتی بود که ساعتی وجود 
نداشت، ولی اکنون که ساعت و دیگری وسائل وقت شناسی در ھمه جا به وفرت وجود دارد، اگر 

تواند نمازش  میکسی به غم نماز خود باشد، برایش فرقی بین روز ابر آلود و غیر ابر آلود نیست، و 
 را در ھمان وقت معینش به طور دقیق اداء نماید.

 یعنی: تا سرحد امکان بکوشید که کارھای دنیوی شما، مانع نماز فجر و نماز عصرتان نشود. -١
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢

 ) مراد از تسبیح گفتن در این آیه کریمه، نماز خواندن است.۱

                                                                                                                        



 ١٧  نماز اوقات کتاب ]:۹کتاب [

يِب  َ�نْ  -٣٤٣
َ
نَّ : ُهَر�َْرَة ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ : قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

 وََصَالةِ  الَفْجرِ  َصَالةِ  يِف  َوَ�ْتَِمُعونَ  بِانلََّهاِر، َوَمَالئَِ�ةٌ  بِاللَّيِْل  َمَالئَِ�ةٌ  ِ�يُ�مْ  َ�تََعاَ�بُونَ «
، ينَ  َ�ْعُرجُ  ُ�مَّ  الَعرْصِ ِ

َّ
لُُهمْ  ِ�يُ�ْم، بَاتُوا اذل

َ
ْعلَمُ  َوُهوَ  فَيَْسأ

َ
تُمْ  َكيَْف : بِِهمْ  أ

ْ
 ِعبَاِدي؟ تََر�

نَاُهمْ : َ�يَُقولُونَ 
ْ
تَيْنَاُهمْ  يَُصلُّوَن، َوُهمْ  تََر�

َ
 ].٥٥٥[رواه ابلخاري:  »يَُصلُّونَ  َوُهمْ  َوأ

 فرمودند: جروایت است که پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -٣٤٣
مالئکۀ در روز، و مالئکۀ در شب به طور نوبتی با شما ھستند، [و این مالئکۀ] در «

ئکۀ که شب با شما بودند، باال شوند، بعد از آن مال نماز صبح و نماز عصر با ھم جمع می
تر است،  ش به حال بندگان خود از ھمه واقفروند، و [باری تعالی] در حالی که خود می

ھا را در حالی  گویند: آن پرسد: بندگان مرا در چه حالتی ترک نمودید؟ می از ایشان می
 .)١(»ندندخوا خواندند، و در حالی نزدشان رفتیم که نماز می ترک نمودیم که نماز می

تمام در ادای ھمه نمازھا الزمی است، ولی از این جھت به ادای نماز صبح و عصر به ) گرچه اھ۲
طور مشخص تأکید گردیده است که در این دو نماز، فضایل بیشتری وجود دارد، از آن جمله 

شوند، به این طریق که بعد از نماز صبح، ھنگام رفتن  اینکه مالئکه در این دو وقت با ھم جمع می
و آمدن مالئکه شب است، و چه بھتر که در این دو وقت، شخص مسلمان از عبادت مالئکه روز 

چه حدیث بعدی شاھد این مدعا است،  پروردگارش برگشته و واجب خود را اداء کرده باشد، چنان
و دیگر آنکه صبح وقت توزیع ارزاق، و وقت غروب ھنگام تقدیم اعمال بندگان است، و کسی که 

ادای عبادت پرورگارش باشد، خداوند در رزق و عملش برایش برکت  در این دو وقت مشغول
 دھد. می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١

بود، زیرا  باشد، ولی از نگاه قانون لغت عربی باید مفرد می می (يتعاقبون)) لفظ حدیث نبوی ۱
فاعلش متاخر است، و وقتی که فاعل متاخر باشد، باید فعل در ھمه حالت مفرد بیاید، و اینکه در 
اینجا به صیغه جمع آمده است، سببش این است که: در لغت (بنی حارث) در چنین سیاقی، فعل 

 ھا آمده است. ، و سیاق حدیث نبوی شریف به اساس لغت آنکنند را به صیغه جمع ذکر می
) اینکه مراد از این مالئکه (حفظه) است و یا غیر آن دو نظر وجود دارد، جمھور علماء بر این ۲

ھا ھمان مالئکه (حفظه) است، ولی امام قرطبی با تعلیل معقولی که  اند که مراد از این نظر
ه دیگری غیر (حفظه) ھستند، زیرا ھیچ دلیل شرعی وجود ھا مالئک گوید: که این آورد می می

کنند، و یا اینکه (حفظه) شب غیر از (حفظه) روز است، و  ندارد که (حفظه) انسان را ترک می
بودند، باید از دیگر کارھای بنده به جز از حالت  عالوه بر آن اگر مراد از این مالئکه (حفظه) می

شود، معلوم  ھا پرسان می لی چون تنھا از حالت ترک کردن از آنشد، و ھا پرسان می ترک نیز از آن
 باشند. ھا مالئکه دیگری غیر از (حفظه) می شود که این می
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نْ أَ  -١٣ ةً دْ باب: مَ عَ كْ كَ رَ وب رَ بلَ الغُرُ ن العَرصِ قَ  مِ

 که یک رکعت از عصر را پیش از غروب دریابد ]: کسی۱۳باب [

ِ  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  ،ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ وَ�نْه  -۳۴۴ ْدرَكَ  إَِذا«: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
َ
 أ

َحُدُ�مْ 
َ
، َصَالةِ  ِمنْ  َسْجَدةً  أ نْ  َ�بَْل  الَعرْصِ

َ
ْمُس، َ�ْغُرَب  أ ْدَركَ  َو�َِذا َصَالتَُه، فَلْيُِتمَّ  الشَّ

َ
 أ

بِْح، َصَالةِ  ِمنْ  َسْجَدةً  نْ  َ�بَْل  الصُّ
َ
ْمُس، َ�ْطلُعَ  أ  ].۵۵۶[رواه ابلخاري:  »َصَالتَهُ  فَلْيُِتمَّ  الشَّ

اگر کسی «فرمودند:  جگفت: پیامبر خدا  روایت است که سو از ابو ھریره -۳۴۴
یک سجده از نماز عصر را پیش از آنکه آفتاب غروب نماید، دریابد، نماز خود را تمام 
نماید، و اگر یک سجده از نماز صبح را پیش از طلوع آفتاب دریابد، نماز خود را تمام 

 .)١(»نماید

آن است که  –با وجود علم کامل خداوند متعال به احوال بندگان  –) حکمت از سؤال مالئکه ۳
ھا را  و احترام قرار دھد، و آن خداوند متعال بندگان مطیع و عابد خود را در نزد مالئکه مورد عزت

بر اینکه بندگان من به طاعت و عبادت من مشغول ھستند، شاھد بگیرد، و حکمت از خلق انسان 
ھا مؤکد سازد، زیرا مالئکه در وقت خلق انسان گفته بودند که: آیا کسی را خلق  را برای آن

ما به تسبیح و تقدیس تو کنی که در زمین به فساد کاری پرداخته و خونریزی نماید، و  می
دانید  دانم که شما نمی ھا گفته بود که: من چیزھای را می مشغولیم، و خداوند در جواب آن

َ�َۡعُل �ِيَها َمن ُ�ۡفِسُد �ِيَها َو�َۡسفُِك ﴿
َ
ۡعلَُم َما َ�  ٱّ�َِمآءَ �

َ
ٓ أ ُس لََكۖ قَاَل إِّ�ِ َوَ�ُۡن �َُسّبُِح ِ�َۡمِدَك َوُ�َقّدِ

 .]۳۰[البقره: ﴾ ٣٠َن َ�ۡعلَُمو
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١

یک رکعت کامل است، بنابراین جمھور  –طوری که در روایات دیگری آمده است  –مراد از سجده 
گویند: کسی که یک رکعت از نماز عصر را پیش از غروب آفتاب،  علماء نظر به ظاھر این حدیث می

و یا یک رکعت از نماز فجر را پیش از طلوع آفتاب درک نماید، نمازش را تمام نماید، و نمازش در 
نماز عصر با جمھور ھم نظر ھستند، ولی وقت خود اداء گردیده است، و علمای احناف نسبت به 

گویند: اگر کسی یک رکعت از نماز فجر را پیش از طلوع آفتاب اداء نمود، و  در مورد نماز فجر می
شود، و برای اثبات قول خود  ادای رکعت دیگرش ھنگام طلوع آفتاب واقع گردید، نمازش فاسد می

اند، که ذکر این  شکل معقولی تاویل نمودهتعلیالت عقلی زیادی آورده و این حدیث را نیز به 
 نمایم. ھا خود داری می کشد، از این جھت از ذکر آن تعلیالت و تاویالت به درازا می

                                                                                                                        



 ١٩  نماز اوقات کتاب ]:۹کتاب [

نَّهُ  -٣٤٥
َ
ِ  رَُسوَل  َسِمعَ  َعِن عبِد اِهللا ابِْن ُ�َمَر ريَِضَ اُهللا َ�نُْهما: �  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َممِ  ِمنَ  َ�بْلَُ�مْ  َسلََف  ِ�يَما َ�َقاُؤُ�مْ  إِ�ََّما«: َ�ُقوُل  وََسلََّم،
ُ
  الَعرْصِ  َصَالةِ  َ�ْ�َ  َكَما األ

َ
 إىِل

ْمِس، ُغُروِب  وِ�َ  الشَّ
ُ
ْهُل  أ

َ
ْ�ُطوا َعَجُزوا، انلََّهارُ  اْ�تََصَف  إَِذا َحىتَّ  َ�َعِملُوا اتلَّْوَراَة، اتلَّْوَراةِ  أ

ُ
 فَأ

وِ�َ  ُ�مَّ  ِ�َ�اًطا، ِ�َ�اًطا
ُ
ْهُل  أ

َ
يِل  أ ِ

ْ
يَل، اِإل� ِ

ْ
  َ�َعِملُوا اِإل�

َ
، َصَالةِ  إِىل ْ�ُطوا َعَجُزوا، ُ�مَّ  الَعرْصِ

ُ
 فَأ

وتِينَا ُ�مَّ  ِ�َ�اًطا، ِ�َ�اًطا
ُ
  َ�َعِملْنَا الُقْرآَن، أ

َ
ْمِس، ُغُروِب  إِىل ْعِطينَا الشَّ

ُ
، ِ�َ�اَطْ�ِ  فَأ  ِ�َ�اَطْ�ِ

ْهُل : َ�َقاَل 
َ
يْ : الِكتَاَ�ْ�ِ  أ

َ
ْ�َطيَْت  َر�َّنَا، أ

َ
، ِ�َ�اَطْ�ِ  َهُؤالَءِ  أ ْ�َطيْتَنَا ِ�َ�اَطْ�ِ

َ
 ِ�َ�اًطا، ِ�َ�اًطا َوأ

ْنُ 
َ

ْ�رَثَ  ُكنَّا َو�
َ
ُ  قَاَل : قَاَل  َ�َمًال؟ أ ْجِرُ�مْ  ِمنْ  مْ َظلَْمتُ�ُ  َهْل : وََجلَّ  َعزَّ  ا�َّ

َ
ٍء؟ ِمنْ  أ : قَالُوا يَشْ

وِ�يهِ  فَْضِ�  َ�ُهوَ : قَاَل  َال،
ُ
َشاءُ  َمنْ  أ

َ
 ].٥٥٧[رواه ابلخاري:  »أ

شنیده است که  جکه از پیامبر خدا روایت است  باز عبدالله بن عمر -۳۴۵
ھای گذشته، مانند نسبت بین نماز عصر تا غروب  مدت بقای شما به امت«فرمودند : 

ھا تا نصف روز به آن عمل نمودند،  آفتاب است، برای اھل تورات، تورات داده شد، و آن
ھا یک یک  سپس [از عمل کردن به آن] عاجز گشتند، از این جھت برای ھر کدام آن

 د.قیراط، مزد داده ش
ھا تا نماز عصر به آن عمل نمودند،  بعد از آن برای اھل انجیل، انجیل داده شد، و آن

ھا یک یک قیراط  از آن [از عمل کردن به آن] عاجز گشتند، از این جھت برای آن دبع
 مزد داده شد.

بعد از آن برای ما قرآن داده شد، و ما به آن تا غروب آفتاب عمل نمودیم، پس برای 
 قیراط مزد داده شد. ما دو دو

ھا [یعنی: برای  اھل آن دو کتاب [یعنی: یھود و نصارا] گفتند: پروردگارا! برای این
ھا  مسلمانان] دو دو قیراط، و برای ما یک یک قیراط مزد دادی، در حالی که ما از آن

 .)١(بیشتر کار کرده بودیم
 ام؟ کرده خداوند جّل جالله گفت: مگر در مورد مزد دادن برای شما ظلم

این عبارت حدیث نبوی شریف اشاره بر این دارد که دخول وقت نماز عصر، ھنگامی است که  -١
م یک چند شدن سایه ھر سایه ھر چیزی دو چندش گردد، زیرا اگر دخول وقت عصر، از ھنگا

گردد، در حالی که یھود و نصاری گفتند که  چیزی باشد، وقت عصر با وقت پیشین مساوی می
 جشود، و پیامبر خدا  ھا وقت بیشتری کار کردیم، این ما جری در روز قیامت واقع می مایان از آن

 اند. به اساس وحی، و یا کشف و الھام از آن خبر داده
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 گفتند: ِنه.
ام] فضل و مھربانی  خداوند متعال گفت: پس این [مزدی را که برای مسلمانان داده

 .)١(»من است، و فضل و مرحمت خود را برای ھر کسی که خواسته باشم میدھم

بِ  -١٤ رِ تِ املَغْ قْ  باب: وَ

 ]: وقت نماز مغرب۱۴باب [

 اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َمعَ  الَمْغِرَب  نَُص�ِّ  ُكنَّا«: قَاَل  ،اُهللا َ�نْهُ ريَِضَ َخِديٍج  بِْن  َرافِعِ َ�ْن  -۳۴۶
َحُدنَا َ�يَنرَْصُِف  وََسلََّم، َعلَيْهِ 

َ
ُبرِْصُ  َو�ِنَّهُ  أ

َ
 ].۵۵۹[رواه ابلخاري:  »َ�بِْلهِ  َمَواقِعَ  يل

 جروایت است که گفت: نماز مغرب را با پیامبر خدا  )٢(ساز رافع بن ُخدیج -۳۴۶
جای تیرھای خود را [بر روی دیوار] گشت  دیم، و کسی که از نماز برمیخوان می
 .)٣(دید می

 ائل متعلق به این حدیث آنکه:از احکام و مس -١
شان از طرف خداوند متعال مزد  با آنکه عمل کمتری انجام داده باشند، برای ج) امت محمد ۱

 شود، و این فضل و مرحمت خداوند متعال نسبت به امت محمدی است. بیشتری داده می
ست با استدالل به ) امام ابو زید دبوسی با تفصیل و تعلیلی که در کتاب (األسرار) ذکر کرده ا۲

 شود. این حدیث گفته است که: وقت نماز عصر وقتی است که سایه ھر چیز دو چند آن می
اند که: وقت نماز ظھر تا وقتی که سایه  ) ھمچنین بعضی از احناف با استناد بر این حدیث گفته۳

از مناقشه و اخذ یابد، و البته ھیچیک از این استدالالت خالی  ھر چیز دو چند آن گردد، ادامه می
توان به کتاب عمدة القاری، و کتاب فتح الباری در شرح  ورد نیست، برای تفصیل بیشتر آن می

 این حدیث مراجعه نمود.
اشتراک داشته است،  جوی رافع بن خدیج بن رافع انصاری است، در اکثر غزوات با پیامبر خدا  -٢

گردنش کشیدند، ولی سر تیر تا وقتی که  در غزوۀ احد تیری به گردنش اصابت نمود، تیر را از
در روز قیامت برایت شھادت «برایش گفتند که:  جمرد، در گردنش باقی ماند، و پیامبر خدا 

، در زمان عبدالملک بن مروان زخمش تازه شد، و به اثر آن در سال ھفتاد و چھارم، »خواھم داد
 ).۲/۱۵۱به سن ھشتاد و شش سالگی وفات نمود، اسد الغابه (

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٣
در مسند خود از علی بن بالل از مردمی از  /) در موضوع دیدن جای تیرھا احمد بن حنبل۱

ھای خود  شدیم، تا وقتی که به خانه کند که گفت: (چون از نماز شام بیرون می انصار روایت می
 کردیم، و جای تیرھای ما بر ما پوشیده نبود). اندازی می رسیدیم، تیر می
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ِ ريَِضَ اُهللا َ�نُْهما، َ�بْدِ  بِْن  َ�ْن َجابِرِ  -٣٤٧  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  اَكنَ «: قَاَل  ا�َّ
ْهرَ  يَُص�ِّ  ْمُس  َوالَعرْصَ  بِالَهاِجَرِة، الظُّ ْحيَانًا َوالِعَشاءَ  إَِذا وََجبَْت، َوالَمْغِرَب  نَِقيٌَّة، َوالشَّ

َ
 أ

ْحيَانًا،
َ
َل، اْجتََمُعوا َرآُهمُ  إَِذا َوأ ْ�َطُؤوا َرآُهمْ  َو�َِذا َعجَّ

َ
َر، أ خَّ

َ
بْحَ  أ وْ  - اَكنُوا َوالصُّ

َ
 انلَّيِبُّ  - اَكنَ  أ

 ].٥٦٠[رواه ابلخاري:  »ٍس بَِغلَ  يَُصلِّيَها وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ 
نماز پیشین  جکه گفت: پیامبر خدا  روایت است باز جابر بن عبدالله -۳۴۷

خواندند. و نماز عصر را در وقتی که ھنوز آفتاب درخشان  (ظھر) را در وقت زوال می
 بود.

 کرد. و نماز شام (مغرب) را ھنگامی که آفتاب غروب می
خواندند، اگر  تاخیر و گاھی به عجله میولی نماز خفتن (عشاء) را گاھی به 

دیدند که مردم دیرتر  اگر میکردند، و  ، تعجیل میاند شده دیدند که مردم جمع می
 انداختند. اند، آن را به تاخیر می آمده

 .)١(کردند به تاریکی اداء می جو نماز صبح (فجر) را پیامبر خدا 

آفتاب است، زیرا اگر  ) این حدیث داللت بر این دارد که وقت نماز شام (مغرب) مجرد غروب۲
گویند: دخول وقت نماز شام (مغرب) بعد از باال آمدن سیاھی باشد، در این  ھا می طوری که بعضی

شود، و کسی جای تیر را بر روی دیوار  حالت بعد از اینکه نماز خوانده شود، ھوا کامًال تاریک می
 تواند. دیده نمی

شود  ی کرد، زیرا طوالنی کردن قراءت سبب آن می) در نماز شام (مغرب) نباید قراءت را طوالن۳
 که ھوا تاریک شود، و وقت مغرب خارج شود.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 ) در این حدیث نبوی شریف اوقات نمازھای پنجگانه به تفصیل بیان گردیده است.۱
 انداخت. ادای آن را به تأخیر) ادای نماز در اول وقت آن بھتر است، و بدون ضرورت نباید ۲
 ) در تأخیر نماز عشاء باکی نیست، و در ادای آن باید حال نمازگذاران مراعات گردد.۳
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ب -١٥ غْرِ الَ لِلْمَ قَ هَ أَنْ يُ رِ نْ كَ اءُ  باب: مَ  الْعِشَ

 خواست برای نماز مغرب نماز عشاء گفته شود ]: کسی که نمی۱۵باب [

ِ  َ�ْن َ�بْدُ  -٣٤٨ نَّ  الُمَزِ�ُّ ريَِضَ اُهللا َ�نُْه: ا�َّ
َ
 الَ «: قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  أ

ْعَراُب  َ�ْغِلبَنَُّ�مُ 
َ
ْعَراُب  قَاَل  »الَمْغِرِب  َصَالتُِ�مُ  اْسمِ  ىلَعَ  األ

َ
الِعَشاُء [رواه  ِ�َ : َوَ�ُقوُل : األ

 ].٥٦٣ابلخاري: 
در مورد «فرمودند:  جروایت است که پیامبر خدا  )١(ساز عبدالله مزنی -۳۴۸

 ».ادای نماز مغرب، بادیه نشینان شما را تحت تاثیر قرار ندھند
گفتند که [نماز شام] ھمین نماز  گفت که: مردم بادیه نشین می سو عبدالله مزنی

 .)٢(عشاء است

اءِ  -١٦ لِ الْعِشَ  باب: فَضْ

 ]: فضیلت نماز عشاء۱۶باب [

نَّ  -٣٤٩
َ
ْ�تَمَ : قَالَْت  ، َ�نْهاريَِضَ اهللاُ  اَع�َِشةَ  أ

َ
ِ  رَُسوُل  أ ْلَةً  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َ
 يل

نْ  َ�بَْل  َوَذلَِك  بِالِعَشاِء،
َ
بْيَاُن، النَِّساءُ  نَامَ : ُ�َمرُ  قَاَل  َحىتَّ  َ�ُْرجْ  فَلَمْ  اإلِْسَالُم، َ�ْفُشوَ  أ  َوالصِّ

ْهِل  َ�َقاَل  فََخَرَج،
َ
َحدٌ  يَنْتَِظُرَها َما«: الَمْسِجدِ  ِأل

َ
ْهِل  ِمنْ  أ

َ
رِْض  أ

َ
ُ�مْ  األ [رواه ابلخاري:  »َ�ْ�َ

٥٦٦.[ 

وی عبدالله بن مغفل بن عبد غنم مزنی است، در مدینه منوره سکنی گزین گردید، و بعد از آن به  -١
کی از ده نفری بود که به بصره رفت و در آنجا در نزدیک مسجد جامع برای خود خانه ساخت، ی

کرد، در سال پنجاه ونه  ھا را جھت تعلیم مردم به بصره فرستاده بود، بسیار گریه می آن سعمر
ھجری در بصره وفات یافت، و بنا به وصیت خودش ابو برزه اسلمی بر وی نماز خواند، اسد الغابه 

)۳/۲۶۴-۲۶۵.( 
 از احکام و مسائل متعلق به حدیث آنکه: -٢

نماز مغرب، نباید تحت تأثیر بادیه نشینان قرار گرفت و آن را نماز عشاء بنامیم و یا نماز در تسمیه 
اندازیم، و  شود که نماز مغرب را تا وقت نماز عشاء به تأخیر عشاء بدانیم، زیرا این امر سبب آن می

 تأخیر نماز از وقت معین آن بدون عذر روا نیست.

                                                 



 ٢٣  نماز اوقات کتاب ]:۹کتاب [

روایت است که گفت: شبی پیش از اینکه اسالم انتشار بیابد،  لاز عائشه -۳۴۹
اختند، و از خانه تا آن وقت بیرون نشدند که اند نماز عشاء را به تأخیر جپیامبر خدا 

 اند. ھا و اطفال خواب شده گفت: زن سعمر
از مردم روی «بعد از آن بیرون شدند، و برای مردمی که در مسجد بودند، گفتند: 

 .)١(»ماند دیگری این قدر به انتظار نماز خفتن نمی ھیچکساز شما زمین غیر 

يِب  َ�نْ  -٣٥٠
َ
نَا ُكنُْت : قَاَل  ُموىَس ريَِضَ اُهللا َ�نْه، أ

َ
ْصَحايِب  أ

َ
ينَ  َوأ ِ

َّ
 يِف  َميِع  قَِدُموا اذل

ِفينَةِ    السَّ
ً

 انلَّيِبَّ  يَتَنَاَوُب  فَاَكنَ  بِالَْمِدينَِة، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  َوانلَّيِبُّ  ُ�ْطَحاَن، بَِقيعِ  يِف  نُُزوال
ْلَةٍ  لُكَّ  الِعَشاءِ  َصَالةِ  ِعنْدَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ 

َ
 َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  فََواَ�ْقنَا ِمنُْهْم، َ�َفرٌ  يل

نَا وََسلَّمَ 
َ
ْصَحايِب، أ

َ
ُ  َوأ

َ
ْغِل  َ�ْعُض  َوهل ْمِرهِ، َ�ْعِض  يِف  الشُّ

َ
ْ�تَمَ  أ

َ
َالةِ  فَأ  ُ�مَّ  اللَّيُْل، اْ�َهارَّ  َحىتَّ  بِالصَّ

ا بِِهْم، فََص�َّ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  َخَرجَ  هُ  لَِمنْ  قَاَل  َصَالتَُه، قَىَض  فَلَمَّ  ىلَعَ «: َحرَضَ
وا، رِْسِلُ�ْم، �رِْشُ

َ
ِ  نِْعَمةِ  ِمنْ  إِنَّ  أ نَّهُ  َعلَيُْ�ْم، ا�َّ

َ
َحدٌ  يَْس لَ  �

َ
اَعةَ  َهِذهِ  يَُص�ِّ  انلَّاِس  ِمنَ  أ  السَّ

ُ�مْ  وْ  »َ�ْ�ُ
َ
اَعةَ  َهِذهِ  َص�َّ  َما«: قَاَل  أ َحدٌ  السَّ

َ
ُ�مْ  أ يَّ  يَْدِري الَ  »َ�ْ�ُ

َ
 قَاَل  قَاَل، اللَكَِمتَْ�ِ  أ

بُو
َ
ِ  رَُسولِ  ِمنْ  َسِمْعنَا بَِما َ�َفرِْحنَا فَرََجْعنَا، ُموىَس  أ [رواه ابلخاري: وََسلََّم  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

٥٦٧.[ 
من و ھمراھانم که با من به کشتی  روایت است که گفت: ساز ابو موسی -۳۵۰

آمده بودند، به (بقیع بطحان) [که وادی است در مدینه منوره] منزل گزیدیم، و پیامبر 
 .)٢(در مدینه بودند جخدا 

 حدیث آنکه:از احکام و مسائل متعلق به این  -١
از مردم روی زمین غیر از شما ھیچکس دیگری این قدر به «این سخن را که:  جپیامبر خدا  

در زمانی گفتند که جز در مدینه منوره در جای دیگری نماز خوانده » ماند انتظار نماز خفتن نمی
اندند، در دیگر م شد، آنقدر که در مدینه منوره به انتظار نماز خفتن می شد، و اگر خوانده می نمی

 ماندند، و در ادیان دیگر نمازی نبود، و اگر بود نماز خفتن (عشاء) نبود. جاھا اینقدر به انتظار نمی
قصه کسانی که با ابو موسی اشعری به کشتی آمده بودند از این قرار است که چون ابو موسی در  -٢

برگشت، و چون تصمیم گرفت اوایل اسالم در مکه مکرمه مسلمان شد، به نزد قوم خود در یمن 
بیاید، با عده از قوم خود به کشتی نشست، و به اثر غلط کردن راه، و  جکه دوباره نزد پیامبر خدا 

با ھمراھان خود به حبشه  سشان به طرف حبشه رفت، و ھنگامی که جعفر یا به اثر باد، کشتی

                                                 



 فیض الباری (جلد دوم)    ٢٤

بودند،  می جھا به نوبت در خدمت پیامبر خدا  ھر شب در وقت نماز عشاء عده از آن
برای من و ھمراھانم رسید، [در این شب]  جشبی نوبت رفتن در خدمت پیامبر خدا 

، از این سبب نماز خفتن را تا نیمه شب، به )١(مشغول بعضی کارھا بودند جپیامبر خدا 
 د و برای مردم امامت دادند.اختند، بعد از آن آمدناند تاخیر

آرام «گفتند: چون از ادای نماز فارغ شدند، برای کسانی که نزدشان حاضر بودند، 
ھای خداوند بر شما این است که: در این  باشید! و مژده باد شما را که از جمله نعمت

 در این«، و یا چنین فرمودند که: »خواند ساعت ھیچ مردم دیگری غیر از شما نماز نمی
 ».ی غیر از شما نماز نخوانده استھیچکسساعت 

 کدام یک از این دو عبارت را گفتند. جداند که پیامبر خدا  راوی نمی
شنیده بودیم  جابو موسی گفت که: ما برگشتیم و از آنچه که از پیامبر خدا 

 .)٢(خوشحال بودیم

لِبَ  -١٧ اءِ ملَِن غُ بْلَ العِشَ  باب: النَّومِ قَ

 شدن پیش از نماز عشاء برای کسی که خوابش بگیرد]: خواب ۱۷باب [

ْ�تَم رسوُل اِهللا َص�َّ  -٣٥١
َ
م، و�  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  حديث: أ بالعشاء و ناداهُ عمر تقدَّ

لِ  وَّ
َ
 ثُلُِث اللَّيِْل األ

َ
َفُق ايل ْن يَِغيَب الشَّ

َ
يِة . و� رواهذا ز�ادٌة، قالت: َوَ�نُوا يَُصلٌوَن ِ�يَما َ�ْ�َ أ

ِ  نيَِبُّ  فََخَرجَ : - ريَِضَ اُهللا َ�نُْهما قَاَل  َ�بَّاٍس  اْ�نُ َعِن  �ِّ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
َ
ْ�ُظرُ  َك�

َ
 أ

نیز با ھمراھان خود،  سو موسیرا گرفتند، اب جمھاجرت کرده بود، عزم رفتن به نزد پیامبر خدا 
 گویند. ھا را (اھل سفینه) و یا (اھل سفینتین) می به راه افتادند، و از این جھت آن سھمراه جعفر

 شان در این شب، آماده کردن گروھی برای جھاد بود. گویند: که مصروفیت -١
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -٢

گردد، روا است، ولی  ھا نمی کسانی که تأخیر سبب مشکالت برای آن) تأخیر نماز عشاء برای ۱
شد، مستحب است که امام نماز را در اول وقت آن اداء  ھا می اگر تأخیر سبب مشکالت برای آن

 نماید.
ھا گفتند که غیر از  برای آن ج) سبب خوشی ابو موسی و ھمراھانش این بود که پیامبر خدا ۲

خواند، و خوشحالی دیگرشان این بود که نماز  وقت شب نماز نمی شما ھیچکس دیگری در این
 خوانده بودند. جخفتن (عشاء) را به امامت پیامبر خدا 
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ْهِ 
َ

ُسهُ  َ�ْقُطرُ  اآلَن، إيِل
ْ
ِسِه، ىلَعَ  يََدهُ  َواِضًعا َماًء، َرأ

ْ
نْ  لَْوالَ «: َ�َقاَل  َرأ

َ
ُشقَّ  أ

َ
يِت، ىلَعَ  أ مَّ

ُ
َمْرُ�ُهمْ  أ

َ َ
 أل

نْ 
َ
 ].٥٧١[رواه ابلخاري:  »َهَكَذا يَُصلُّوَها أ

را در تاریکی اداء  نماز خفتن جخدا ] که پیامبر ل[عائشه در حدیث -۳۵۱
این عبارت نیز  ]:اند ھا خوابیده ھا و طفل شان گفته بود که :[زن برای سنمودند و عمر

غروب شفق آفتاب، و بین ] گفت که: [نماز خفتن] را بین لشهآمده است که [عائ
 خواندند. (سه یک) اول شب، می

بر آمدند، و گویا  جآمده است که گفت: پیامبر خدا  بو در روایتی از ابن عباس
چکید، و در حالی  کنم که آب از سرشان می شان نگاه می که من ھمین حاال به طرف

بر امت خود اگر سبب مشقت «که دست خود را روی سر خود گذاشته بودند فرمودند: 
 .)١(»کردم که نماز خفتن چنین وقتی بخوانند ھا امر می شدم، به آن نمی

ِسهِ  ىلَعَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  وََضعَ  اْ�ُن َ�بَّاِس: َكيَْف  وَحىك -٣٥٢
ْ
دَ  َرأ  يََدُه، َ�بَدَّ

َصابِِعهِ  َ�ْ�َ 
َ
ْطَراَف  وََضعَ  ُ�مَّ  َ�بِْديٍد، ِمنْ  َشيْئًا أ

َ
َصابِِعهِ  أ

َ
ِس، قَْرنِ  ىلَعَ  أ

ْ
أ َها ُ�مَّ  الرَّ  يُِمرَُّها َضمَّ

ِس، ىلَعَ  َكَذلَِك 
ْ
أ ْت  َحىتَّ  الرَّ ُذِن، َطَرَف  إِْ�َهاُمهُ  َمسَّ

ُ
ا األ ْدِغ، ىلَعَ  الوَْجهَ  يَِ�  ِممَّ  َونَاِحيَةِ  الصُّ

ُ  الَ  اللِّْحيَِة،   َ�بُْطُش  َوالَ  ُ�َقرصِّ
َّ

 ].٥٧١ابلخاري:  [رواهَكَذلَِك  إِال
دست خود را بر روی سر  جکه پیامبر خدا کیفیتی را  بوابن عباس -۳۵۲

 خود نھادند، [به طریق عملی بیان نمود، به این طریق که]:

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 –ھا  در صورت عدم مشقت به آن –خواستند امت خود را   می ج) مراد از این وقتی که پیامبر خدا ۱

، ثلث اول شب بود، و این نظر اکثر علماء از صحابه و فقھاء است، ولی نظر عده به آن امر کنند
دیگری آن است که مراد از این وقت نیمه شب است، زیرا در حدیث دیگری که حاکم آن را روایت 

شدم، نماز خفتن (عشاء) را تا  اگر سبب مشقت برای مردم خود نمی«کرده است، آمده است که: 
گویند که ادای نماز خفتن (عشاء) در  ، و باالخره عده از علماء می»انداختم می نیمه شب به تأخیر

 اول وقت آن بھتر است.
دھند متوجه باشند که به سبب انجام دادن کارھای  ) باید کسانی که برای مردم امامت می۲

ب، و استحبابی سبب مشقت برای مردم نشوند، زیرا به طور یقین تاخیر نماز خفتن تا ثلث اول ش
با مراعات اینکه این کار استحبابی  جیا تا نیم شب، کار نیک و مستحبی بود، ولی نبی کریم 

 شان نشود، از آن صرف نظر نمودند. سبب مشکالت برای امت
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انگشتان خود را بر فرق سر خود گذاشت، بعد از آن انگشتان خود را به ھم نزدیک 
ھایش به کنار  ا اینکه انگشتداد، ت ھا را روی سر خود حرکت می آن ھمانطورنمود، و 

 گوش از ناحیه که به طرف روی ولحیه نزدیک است تماس نمود.
تر انجام  تر، و نه ھم شتابانه این کار را، نه از این آرام ج[و گفت: که پیامبر خدا 

 .)١(دادند می

يْلِ  -١٨ فِ اللَّ اءِ إِيل نِصْ تِ العِشَ قْ  باب: وَ

 است]: وقت نماز عشاء تا نیم شب ۱۸باب [

�َُس، -٣٥٣
َ
�ِّ «: َ�َقاَل ِ�يهِ  َوروی أ

َ
ْ�ُظرُ  َك�

َ
  أ

َ
ْلَتَئِذٍ  َخاتَِمهِ  َو�ِيِص  إىِل

َ
[رواه ابلخاری:  »يل

٥٧٢.[ 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
متوجه بوده، ھمه  جخیلی حریص بودند که به ھمه اقوال، و افعال و آثار پیامبر خدا  ش) صحابه۱

کیفیتی را که پیامبر  باین چیزھا را بفھمند و برای دیگران نقل کنند، از این جھت ابن عباس
 سر خود را خشک کردند، با دقت تمام بیان کرد. جخدا 

دانید در کتاب (اوقات نماز)، و در باب (خواب شدن پیش از نماز  ) این حدیث ھمانطوری که می۲
ابش بگیرد)، آمده است، و شاید کسی بگوید که مناسبت این حدیث در عشاء برای کسی که خو

این کتاب، و در این باب چیست؟ در جواب باید گفت که: امام زبیدی که این کتاب را از صحیح 
البخاری اختصار نموده است، و عادتش این است که اگر یک حدیث به طور مکرر در صحیح 

روایات مختلف دارای عبارات مختلفی باشد، در مختصر البخاری موجود باشد، و این حدیث در 
کند، ولو  کند، ولی عباراتی را که در روایت اول آمده بود، بار دوم ذکر نمی خود آن را مکرر ذکر می

 آنکه این عمل سبب اخالل به معنی حدیث شود، ھمانطوری که در این حدیث شده است.
بود، و امام زبیدی آن را بار دوم نیاورده است این  و عبارتی که در این حدیث قبًال ذکر گردیده 

اگر سبب «بعد از آنکه به آن کیفیت آب سر خود را خشک کردند، گفتند:  جاست که: پیامبر خدا 
کردم که نماز خفتن را اینگونه [به تاخیر]  ھا امر می شدم، برای آن مشقت برای امت خود نمی

شود، و ھم مناسبت  دیث نبوی، ھم معنی بھتر فھمیده می، و البته با ذکر این جزء از ح»بخوانند
 گردد. حدیث به این کتاب، و باب به طور بھتری ظاھر می
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روایت  ]نماز خفتن را تاخیر نمودند جپیامبر خدا  [حدیثی را که سو انس -۳۵۳
ر شب است، و من به درخشش انگشت گوید]: گویا که ھمین حاال، ھمان کرده [و می
 .)١(کنم ] نگاه میج[پیامبر خدا 

رِ  -١٩ جْ الَةِ الفَ لِ صَ  باب: فَضْ

 ]: فضیلت نماز فجر۱۹باب [

يِب  َ�نْ  -٣٥٤
َ
نَّ  ُموىَس ريَِضَ اُهللا َ�نُْه، أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ  َص�َّ  َمنْ «: قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

 ].٥٧٤[رواه ابلخاری:  »اجلَنَّةَ  َدَخَل  الرَبَْديِْن 
کسی که دو نمازی «فرمودند:  جپیامبر خدا  روایت است که ساز ابو موسی -۳۵۴

را که در سردی روز واقع است [که نماز صبح و نماز عصر باشد] بخواند، به بھشت 
 .)٢(»رود می

رِ  -٢٠ جْ تِ الْفَ قْ  باب: وَ

 ]: وقت نماز صبح۲۰باب [

�َِس  َ�نْ  -٣٥٥
َ
نَّ  ريَِضَ اُهللا َ�نُْه، أ

َ
ثَهُ  ثَابٍِت ريَِضَ اُهللا َ�نُْه، ْ�نَ  َز�ْدَ  أ �َُّهمْ «: َحدَّ

َ
ُروا �  �ََسحَّ

  قَاُموا ُ�مَّ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َمعَ 
َ

َالةِ، إىِل  مَخِْس�َ  قَْدرُ : قَاَل  بَيْنَُهَما؟ َ�مْ : قُلُْت  الصَّ
وْ 
َ
 ].٥٧٥[رواه ابلخاری: آيًَة  َ�ْعِ�  ،»ِستِّ�َ  أ

ھا [یعنی: صحابه]  برایش گفت: آن سروایت است که زید بن ثابت ساز انس -۳۵۵
 سحری نمودند، بعد از آن به طرف نماز رفتند. جبا پیامبر خدا 

 پرسیدم: بین سحری و نماز خواندن چه قدر وقت بود؟

نماز خفتن (عشاء) را تا نیمه شب تاخیر نمودند، بعد از  جو تمام حدیث این است که: پیامبر خدا  -١
د، و شما تا وقتیکه در انتظار مردم نماز را خوانده و خواب شدن«آن نماز را اداء کرده و فرمودند: 

، و گویا که ھمین حاال، ھمان شب است، و من »شوید نماز باشید، در حالت نماز خواندن گفته می
 کنم. ] نگاه میجبه درخشش انگشتر [پیامبر خدا 

سبب تخصیص این دو نماز طوری که قبًال یاد آور شدیم فضیلت این دو نماز است، ورنه ادای  -٢
 شود. نیز الزمی بوده و سبب رفتن به جنت می ھا دیگر نماز
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 .)١(ازه خواندن پنجاه یا شصت آیتاند گفت: به

رُ  ُكنُْت «: قَاَل  اُهللا َ�نُْه،َسْعٍد ريَِضَ  ْ�نَ  َ�ْن َسْهَل  -٣٥٦ �ََسحَّ
َ
ْهِ�، يِف  أ

َ
 رُسَْعةٌ  يَُ�ونُ  ُ�مَّ  أ

نْ  يِب،
َ
ْدِركَ  أ

ُ
ِ  رَُسولِ  َمعَ  الَفْجرِ  َصَالةَ  أ  ].٥٧٧[رواه ابلخاری:  »وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ه کردم و ب ام سحری می که گفت: با خانواده روایت است ساز سھل بن سعد -۳۵۶
 .)٢(دریابم جآمدم تا نماز فجر را با پیامبر خدا  عجله می

تَّیباب: ا -٢١ رِ حَ جْ دَ الفَ الَةِ بَعْ سُ  لصَّ مْ فع الشَّ  تَرْ

 ]: نماز خواندن بعد از نماز صبح تا بلند شدن آفتاب۲۱[ باب

رَْضاُهمْ  َمرِْضيُّونَ  رَِجاٌل  ِعنِْدي َشِهدَ : قَاَل  َ�بَّاٍس ريَِضَ اُهللا َ�نُْهما، ابِْن  َعِن  -٣٥٧
َ
 َوأ

نَّ « ُ�َمُر، ِعنِْدي
َ
َالةِ  َعِن  َ�َ�  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  أ بِْح  َ�ْعدَ  الصَّ َق  َحىتَّ  الصُّ  �رَْشُ

ْمُس،  ].٥٨١[رواه ابلخاری:  »َ�ْغُرَب  َحىتَّ  الَعرْصِ  َوَ�ْعدَ  الشَّ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
خواھم روزه بگیرم،  ای انس! می«گفتند:  سبرای انس جدر حدیث نسائی آمده است که پیامبر خدا 

از شان چیزی خرما و آب آوردم، و این واقعه بعد  گوید: برای ، انس می»چیزی خوراکه برایم بده
، رفتم و »فرمودند: شخصی را پیدا کن که با من سحری کند جاذان دادن بالل بود، پیامبر خدا 

بعد از سحری  جسحری کرد، پیامبر خدا  جزید بن ثابت را دعوت نمودم، او آمد و با پیامبر خدا 
 دو رکعت نماز خواندند، و بعد از آن به طرف نماز [فجر] رفتند.

 علق به این حدیث آنکه:از احکام و مسائل مت -٢
نماز فجر را در اول وقت آن  ج) این حدیث نبوی شریف داللت بر این دارد که پیامبر خدا ۱

نماز فجر را به روشنی «فرمودند:  جخواندند، ولی در حدیث دیگری آمده است که پیامبر خدا  می
 ».بخوانید، که مزدش بیشتر است

گوید که: مراد از حدیث دوم آن است که قراءت را  می) امام طحاوی در جمع بین این دو حدیث ۲
در نماز فجر دراز کنید تا وقتیکه ھوا روشن شود، وعده دیگری حدیث دوم را ناسخ حدیث اول 

حدیث عمل ھردو  دانند، ولی شاید نظر امام طحاوی راجحتر باشد، زیرا در این صورت به می
شده و حدیث اول به طور کامل ترک  شود، ولی در صورت نسخ تنھا به حدیث دوم عمل می
 حدیث، بھتر از عمل کردن به یک حدیث و ترک حدیث دیگر است.ھردو  شود، و عمل به می
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شان  مردم قابل قبولی، و از ھمه روایت است که گفت: باز ابن عباس -۳۵۷
از نماز خواندن بعد از نماز فجر تا  جبرایم خبر داد که: پیامبر خدا  ستر عمر قابل قبول

 .)١(برآمدن آفتاب، و [از نماز خواندن] بعد از نماز عصر تا غروب آفتاب، نھی فرمودند

ِ  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  ُ�َمَر ريَِضَ اُهللا َ�نُْهما، َعن اْ�نُ  -۳۵۸  الَ «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
ْوا َرَّ ْمِس  ُطلُوعَ  بَِصَالتُِ�مْ  حتَ  ].٥٨٢[رواه ابلخاری:  »ُغُروَ�َها َوالَ  الشَّ

قصد نکنید «فرمودند:  جکه گفت: پیامبر خدا  روایت است باز ابن عمر -۳۵۸
 ».رددتان در ھنگام طلوع و غروب آفتاب واقع گ که نماز خواندن

ِ  رَُسوُل  َوقَاَل : ُ�َمرَ  قَاَل اْ�نُ  -٣٥٩ ْمِس  َحاِجُب  َطلَعَ  إَِذا«: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ  الشَّ
ُروا خِّ

َ
َالةَ  فَأ ْمِس  َحاِجُب  اَغَب  َو�َِذا تَْرتَِفَع، َحىتَّ  الصَّ ُروا الشَّ خِّ

َ
َالةَ  فَأ [رواه  »تَِغيَب  َحىتَّ  الصَّ

 ].٥٨٣ابلخاری: 
وقتی که گوشه آفتاب «فرمودند:  جپیامبر خدا گفت که  بابن عمر -۳۵۹

شود، نماز را به تاخیر بیندازید، و وقتی که گوشه  برآمد، تا ھنگامی که کامًال بلند می
 ».کند، نماز را به تاخیر بیندازید آفتاب غروب کرد، تا ھنگامی که کامًال غروب می

يِب  -٣٦٠
َ
نَّ «: اُهللا َ�نْهُ ُهَر�َْرَة ريَِضَ  حديث أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ  َ�نْ  َ�َ�  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

، م، وزاد يِف هِذهِ الرواية: َوَ�نْ  َ�يَْعتَْ�ِ ، تقدَّ َالةِ  َعِن  َ�َ� : َصَالَ�ْ�ِ  َوَ�نْ  ِلبَْستَْ�ِ  َ�ْعدَ  الصَّ
ْمُس، َ�ْطلُعَ  َحىتَّ  الَفْجرِ  ْمُس، [ر:  َ�ْغُرَب  َحىتَّ  الَعرْصِ  َوَ�ْعدَ  الشَّ ] [رواه ابلخاری: ٢٣٣الشَّ

٥٨٤.[ 
از دو بیع، و از دو نوع لباس  جروایت است که پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۳۶۰

پوشیدن نھی فرمودند، و این حدیث قبًال گذشت، و در این روایت این را ھم زیاد کرده 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
اند که: نفل خواندن بعد از  عامه علماء و از آن جمله علمای احناف با استناد به این حدیث گفته

وع آفتاب، و بعد از نماز عصر تا غروب آفتاب مکروه است، و اینکه در بعضی روایات نماز فجر تا طل
خواندند، این نفل خواندن خاص برای خود  بعد از نماز عصر نفل می جآمده است که پیامبر خدا 

 باشد. می جآن حضرت 
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عد از نماز فجر تا اینکه آفتاب است که: از دو نماز [نیز نھی فرمودند]: از نماز خواندن ب
 طلوع کند، و از نماز خواندن بعد از عصر تا اینکه آفتاب غروب کند.

سِ  -٢٢ مْ وبِ الشَ رُ بْلَ غُ الَةَ قَ  الصَّ رَّ تَحَ  باب: الَ يَ

 ]: نباید پیش از غروب آفتاب قصد نماز خواندن را نمود۲۲باب [

َُصلُّونَ  إِنَُّ�مْ «: قَاَل  ُمَعاِوَ�َة ريَِضَ اُهللا َ�نُْه، َ�نْ  -٣٦١ ِ  رَُسوَل  َصِحبْنَا لََقدْ  َصَالةً  تلَ  ا�َّ
ْ�نَاهُ  َ�َما وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ 

َ
ْكَعتَْ�ِ : َ�ْعِ�  ،»َ�نُْهَما َ�َ�  َولََقدْ  يَُصلِّيَها، َرأ الَعرْصِ  َ�ْعدَ  الرَّ

 ].٥٨٧[رواه ابلخاری: 
خوانید که مایان که با  شما نمازی می روایت است که گفت: )١(ساز معاویه -۳۶۱

ھم صحبت بودیم، ندیدیم که چنین نمازی خوانده باشند، بلکه از این  جپیامبر خدا 
 .)٢(نوع نماز خواندن نھی فرمودند، یعنی از خواندن دو رکعت نماز بعد از عصر

تح مکه وی معاویه بن صخر بن حرب قرشی اموی است، او و پدر، و مادر و برادرش در روز ف -١
مسلمان شدند، چندین سال امارت شام را بر عھده داشت، و چندین سال خالفت نمود، و در سال 
شصت ھجری به سن ھفتاد وھشت سالگی وفات نمود، و در وقت مرگ وصیت کرد که به 

در نزدش بود،  جھای نبی کریم  در نزدش بود، کفن شود، و سر ناخن جپیراھنی که از نبی کریم 
ھا را ساویده و در چشم و دھانش کنند، و گفت: آنچه که گفتم اجراء  که آن ناخن و وصیت کرد

بسپارید، و در وقت مرگ خود گفت: ای کاش شخصی از قریش  ارحم الرامحنيکنید، و مرا به 
 ).۳۸۸-۴/۳۸۵رسیدم، اسد الغابه ( بودم که در گوشه افتاده بودم و به خالفت نمی می

 به این حدیث آنکه: از احکام و مسائل متعلق -٢
شود که نباید بعد از ادای نماز فجر تا  ) از این حدیث و از سه حدیث قبلی این طور دانسته می۱

طلوع آفتاب، و بعد از ادای نماز عصر تا غروب آفتاب نماز دیگری خواند، و در حدیث مسلم آمده 
 است که ھمچنین نباید از وقت استواء تا زوال آفتاب نماز خواند.

کردند  ) سبب نھی از نماز خواندن در این اوقات این است که: مردمی از غیر مسلمانان قصد می۲
امت خود  جتا در وقت طلوع و غروب آفتاب نماز خوانده و سجده نمایند، از این جھت پیامبر خدا 

 ھا تشبیه نشوند. را از نماز خواندن در این اوقات نھی فرموند، تا به آن
قت کراھت بعد از ادای نماز عصر تا غروب آفتاب است، و در وقت فجر وقت ) در وقت عصر و۳

مانند وقت عصر بعد از ادای نماز فجر تا طلوع آفتاب است، و در  /کراھت در نزد امام شافعی
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ىلَّ  -٢٣ ا يُصَ وائِتِ  باب: مَ نَ الفَ ِ مِ دَ العَرصْ اوَ بَعْ هَ  نَحوِ

 توان بعد از عصر اداء نمود های قضائی را که می]: نماز۲۳باب [

ي: قَالَْت  َ�ْن اَع�َِشَة ريَِضَ اُهللا َ�نُْها، -٣٦٢ ِ
َّ

، لَيِقَ  َحىتَّ  تََرَ�ُهَما َما بِِه، َذَهَب  َواذل َ  َوَما ا�َّ
َ  لَيِقَ    ا�َّ

َ
َالِة، َعِن  َ�ُقَل  َحىتَّ  َ�َعاىل ْكَعتَْ�ِ  َ�ْعِ�  - قَاِعًدا َصَالتِهِ  ِمنْ  َكثًِ�ا يَُص�ِّ  َوَ�نَ  الصَّ  الرَّ

 َ�َافَةَ  الَمْسِجِد، يِف  يَُصلِّيِهَما َوالَ  يَُصلِّيِهَما، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  َوَ�نَ « - الَعرْصِ  َ�ْعدَ 
نْ 

َ
َل  أ تِِه، ىلَعَ  ُ�ثَقِّ مَّ

ُ
ُف  َما ُ�ِبُّ  َوَ�نَ  أ  ].٥٩٠[رواه ابلخاری:  »َ�نُْهمْ  ُ�َفِّ

را  جکه روح آن حضرت  که گفت: قسم به ذاتی روایت است لاز عائشه -۳۶۲
تا ھنگام رحلت خود، خواندن دو رکعت نماز بعد از عصر  جقبض نمود، که پیامبر خدا 

له را ترک نکردند، و تا وقتی که نماز خواندن برای ایشان مشکل نگردید، به لقاء ال
 نپیوستند.

 نمودند. شد که نمازھای خود را به طور نشسته اداء می وبسا می
 جاز این نماز ھا، دو رکعت نماز بعد از عصر است، و پیامبر خدا  لو مراد عائشه

کردند، تا مبادا سبب زحمت امت خود گردند،  این دو رکعت نماز را در مسجد اداء نمی
 .)١(ب تخفیف برای امت خود باشنددر حالی که ھمیشه دوست داشتند تا سب

نزد احناف و مالکیه از طلوع فجر تا طلوع آفتاب است، بنابراین بعد از طلوع فجر تا طلوع آفتاب 
 از سنت فجر، و نماز فرض نباید نماز دیگری خواند.بجز از دو رکعت نم

) بنا به احادیث متذکره، و احادیث دیگری که در این مورد آمده است، مجموع اوقاتی که نماز ۴
ھا مکروه است، پنج وقت است. وقت طلوع آفتاب، وقت غروب آفتاب، وقت استواء  خواندن در آن

سنت و فرض نماز فجر، و بعد از نماز عصر تا غروب  بعد از طلوع فجر تا طلوع آفتاب به استثنای
 آفتاب.

) این پنج وقت کراھت نسبت به اوقات است، و حاالت دیگری نیز در مذاھب مختلف وجود دارد ۵
ھا مکروه است، مانند نماز خواندن در وقت بر پا بودن نماز جماعت، نماز  که نماز خواندن در آن

ای نماز جمعه، نفل خواندن بعد از غروب آفتاب پیش از ادای خواندن در وقت خطبه دادن امام بر
 فرض نماز شام.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
اند، و  از نماز خواندن بعد از عصر نھی نموده جاینکه در احادیث گذشته آمده است که پیامبر خدا  

ایام حیات خود بعد از عصر، دو  در این حدیث آمده است که خودشان به طور مستمر تا آخرین
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َعتَانِ «: قَالَْت  -ريَِضَ اُهللا َ�نُْها  -َوَ�نَْها  -٣٦٣
ْ
ِ  رَُسوُل  يَُ�نْ  لَمْ  َر�  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ا يََدُ�ُهَما وََسلَّمَ  َعتَانِ : َعَالِ�يَةً  َوالَ  رِسًّ
ْ
بِْح، َصَالةِ  َ�بَْل  َر� َعتَانِ  الصُّ

ْ
[رواه الَعرْصِ  َ�ْعدَ  َوَر�

 ].٥٩٢ابلخاری: 
ھیچگاه  جدو نماز بود که پیامبر خدا  روایت است که گفت: لو از عائشه -۳۶۳

کردند، دو رکعت پیش از نماز صبح، و دو رکعت بعد  ھا را در پنھان و آشکارا ترک نمی آن
 .)١(از نماز عصر

خواندند، سببش این است که: خواندن دو رکعت نماز بعد از نماز عصر، خاص برای  رکعت نماز می
بود، و نھی از خواندن آن دو رکعت، نسبت به دیگر افراد امت است، و دلیل آن  جخود پیامبر خدا 

بعد از  جپیامبر خدا «ده است که: حدیثی است که ابو داود روایت کرده است، و در آن حدیث آم
گرفتند، و دیگران را  کردند، وصوم وصال می خواندند، و دیگران را از آن منع می نماز عصر نماز می

 »کردند. از آن نھی می
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
کردند، این است که چه تنھا  دو نماز را در پنھان و آشکارا ترک نمی ج) مراد از اینکه پیامبر خدا ۱ 

کردند، یکی دو رکعت نماز پیش از صبح، و  بودند، و چه با مردم بودند، این دو نماز را ترک نمی
 دیگری دو رکعت نماز بعد از نماز عصر.

ھیچگاه دو رکعت نماز بعد از عصر را ترک  جگوید پیامبر خدا  ) بین این حدیث که می۲ 
کند، در ظاھر اختالف وجود دارد، ولی  که این چیز را نفی می سهکردند، و بین حدیث معاوی نمی

را مقدم شمرده لگوید: (مثبت بر نافی مقدم است)، حدیث عائشه از نگاه قانون اصولی که می
ھمیشه بعد از عصر دو رکعت نماز  جچون دیده است که پیامبر خدا  لگوئیم که عائشه و می

چون ندیده است که پیامبر  سآن خبر داده است، و معاویه خواندند، آنچه را که دیده است، از می
بعد از عصر دو رکعت نماز خوانده باشند، از آنچه که علم داشته است، خبر داده است، و  جخدا 

از خواندن این دو رکعت نماز منع  جآمده است که پیامبر خدا  ساینکه در حدیث معاویه
ن دو رکعت نماز بعد از عصر خاص به خود نبی کریم کردند، داللت بر این دارد که خواندن ای می
 کردند. بوده است، ولی دیگران را از خواند این دو رکعت نماز منع می ج
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تِ  -٢٤ قْ ابِ الوَ هَ دَ ذَ انِ بَعْ  باب: األذَ

 دادن بعد از خارج شدن وقت]: اذان ۲۴باب [

يِب  -٣٦٤
َ
نَا: قَاَل  َ�تَاَدَة ريَِضَ اُهللا َ�نُْه، َ�ْن أ ْلًَة، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َمعَ  رِسْ

َ
 يل

، رَُسوَل  يَا بِنَا َعرَّْسَت  لَوْ : الَقْومِ  َ�ْعُض : َ�َقاَل  ِ َخاُف «: قَاَل  ا�َّ
َ
نْ  أ

َ
الَ  َعِن  َ�نَاُموا أ  قَاَل  »ةِ الصَّ

نَا: بَِالٌل 
َ
وقُِظُ�ْم، أ

ُ
ْسنَدَ  فَاْضَطَجُعوا، أ

َ
  َظْهَرهُ  بَِالٌل  َوأ

َ
 َ�نَاَم، َ�يْنَاهُ  َ�َغلَبَتْهُ  َراِحلَتِِه، إِىل

ْمِس، َحاِجُب  َطلَعَ  َوقَدْ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  فَاْستَيَْقَظ  ْ�نَ  بَِالُل، يَا«: َ�َقاَل  الشَّ
َ
 َما أ

ِقيَْت  َما: قَاَل  »قُلَْت؟
ْ
ل
ُ
َّ  أ ، ِمثْلَُها نَْوَمةٌ  يلَعَ َ  إِنَّ «: قَاَل  َ�طُّ ْرَواَحُ�مْ  َ�بََض  ا�َّ

َ
 َشاَء، ِح�َ  أ

َها ذِّنْ  ُ�مْ  بَِالُل، يَا َشاَء، ِح�َ  َعلَيُْ�مْ  َورَدَّ
َ
َالةِ  بِانلَّاِس  فَأ ، »بِالصَّ

َ
أ ا َ�تَوَضَّ  اْرَ�َفَعِت  فَلَمَّ

ْمُس  ْت، الشَّ  ].٥٩٥[رواه ابلخاری: فََص�َّ  قَامَ  َواْ�يَاضَّ
آھنگ سفر  جروایت است که گفت: شبی با پیامبر خدا  ساز ابو قتاده -۳۶۴

شود که این آخر شب ھمین جا  کردیم، بعضی از مردم گفتند: یا رسول الله! چه می
 بخوابیم؟ 

 ».ترسم که وقت نماز به خواب بمانید می«فرمودند: 
کنم، [ھمان بود] که خوابیدند، و  ت: شما بخوابید، من شما را بیدار میگف سبالل

پشت خود را به شترش تکیه داد، و چون خواب بروی غلبه کرد، خوابید.  سبالل
 ھنگامی بیدار شدند که گوشه آفتاب برآمده بود. جپیامبر خدا 

 ؟»ای بالل! چیزی که گفته بودی کجا شد«فرمودند: 
 خوابی بر سرم نیامده بود.گفت: ھیچ وقت چنین 

خداوند تا زمانی که خواست ارواح شما را قبض نمود، و باز زمانی که «فرمودند: 
خواست دوباره برای شما بر گردانید، ای بالل! برخیز و برای مردم جھت نماز خواندن 

 ».اذان بده
 وضوء نمودند، و ھنگامی که آفتاب بلند گردید، وخوب جبعد از آن پیامبر خدا 

 .)١(خواندند نمازسفید شد، بر خاسته و 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 ) به اساس این حدیث برای نماز قضائی باید اذان داد و اقامت گفت.۱ 
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ىلَّ  -٢٥ نْ صَ دَ باب: مَ ةً بَعْ اعَ َ تِ   بِالَّناسِ مجَ قْ ابِ الوَ  ذِهَ

کسی که برای مردم بعد از خارج شدن وقت به جماعت نماز خوانده  :]۲۵باب [
 است

ِ ريَِضَ اُهللا َ�نُْهما، َ�بْدِ  بِْن  َجابِرِ  َ�نْ  -٣٦٥ نَّ  ا�َّ
َ
اِب ريَِضَ اُهللا َ�نُْه، ْ�نَ  ُ�َمرَ  أ  اخلَطَّ

ْمُس  َغَرَ�ِت  َما َ�ْعدَ  اخلَنَْدِق، يَْومَ  َجاءَ  ارَ  �َُسبُّ  فََجَعَل  الشَّ ِ  رَُسوَل  يَا: قَاَل  قَُر�ٍْش، ُكفَّ  َما ا�َّ
َص�ِّ  ِكْدُت 

ُ
، أ ْمُس  اَكَدِت  َحىتَّ  الَعرْصَ ِ «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  قَاَل  َ�ْغُرُب، الشَّ  َما َوا�َّ
  َ�ُقْمنَا »َصلَّيْتَُها

َ
  ُ�ْطَحاَن، إىِل

َ
أ َالةِ  َ�تَوَضَّ نَا لِلصَّ

ْ
أ  َغَرَ�ِت  َما َ�ْعدَ  الَعرْصَ  فََص�َّ  لََها، َوتَوَضَّ

ْمُس،  ].٥٩٦[رواه ابلخاری: الَمْغِرَب  َ�ْعَدَها َص�َّ  ُ�مَّ  الشَّ
روز جنگ  سروایت است که: عمر بن خطاب بعبدالله از جابر بن -۳۶۵

خندق، بعد از اینکه آفتاب غروب نموده بود آمد، و شروع به دشنام دادن کفار قریش 
 کرد، و گفت: یا رسول الله! نزدیک بود که نماز عصر را تا غروب آفتاب خوانده نتوانم.

 ».امنخواندهمن تا حاال نماز عصر را  به خدا قسم است که«فرمودند:  جپیامبر خدا 
] به طرف (بطحان) [که وادی است در مدینه جمایان برخاستیم [و با پیامبر خدا 

وضوء ساختند، و ما ھم برای نماز وضوء ساختیم،  جمنوره] رفتیم، در آنجا، پیامبر خدا 
نماز عصر را بعد از آنکه آفتاب غروب نموده بود، خواندند، و بعد از آن نماز مغرب را اداء 

 .)١(نمودند

 دارد.) خواندن نماز قضائی به جماعت جواز ۲ 
) نماز قضائی نباید در اوقات منھیه خوانده شود، گرچه بعضی از علماء خواندن نماز قضائی را ۳ 

 اند. در ھر وقتی اجازه داده
گویند که قضا آوردنش  گردد، بعضی از علماء می ) کسی که نمازش به سبب عذری فوت می۴ 

د، و اگر بدون عذر فوت شد، فوری نیست، گرچه مستحب است که ھرچه زودتر آن را قضاء بیاور
اند که نماز به ھر طریقی که فوت شود، قضاء  آوردنش فوری است، وعده دیگری بر این نظر

) که ۴۳۵)، و ابو داود به شماره (۶۸۰آوردنش فوری است، و حدیث صحیح مسلم به شمار (

َالةَ  �يَِسَ  َمنْ «فرمودند:  جگوید: پیامبر خدا  می یعنی: کسی که نمازی را  »َذَكَرهَ  إَِذا فَلْيَُصلَِّها الصَّ
فراموش کرد، به مجرد آنکه بیادش آمد، آن را بخواند، داللت بر این دارد که نماز به ھر طریقی 

 باید به صورت فوری قضاء آورده شود. –خواه به عذر باشد و خواه بدون عذر  -که فوت گردد، 
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١

                                                                                                                        



 ٣٥  نماز اوقات کتاب ]:۹کتاب [

ا -٢٦ هَ رَ ا ذكَ لَّ إذَ يُصَ لْ الَة فَ َ صَ
نْ نَيسِ  باب: مَ

 کسی که نمازی را فراموش کرد، هر وقت که بیادش آمد، آن را بخواند :]۲۶باب [

�َِس  َ�نْ  -٣٦٦
َ
 َمنْ «: قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َعِن  َمالٍِك ريَِضَ اُهللا َ�نُْه، بِْن  أ

اَرةَ  الَ  َذَكَرَها، إَِذا فَلْيَُصلِّ  َصَالةً  �يَِسَ    لََها َكفَّ
َّ

قِمِ ﴿ َذلَِك  إِال
َ
َالةَ  َوأ ْكرِي الصَّ [رواه  ﴾ذِلِ

 ].٥٩٧ابلخاری: 
کسی که «روایت است که فرمودند:  جاز پیامبر خدا  سانس بن مالکاز  -۳۶۶

برایش کفاره کند، ھر وقت که به یادش آمد آن را اداء نماید،  نمازی را فراموش می
 .)١(»و نماز را به یاد من اقامه کن«دیگری جز این نیست، 

) (خندق) کلمه فارسی است، که در زبان عربی رواج یافته است، و معنایش حفره است، و در ۱ 
شود، جنگ خندق که به نام غروه احزاب نیز  زبان عربی بیشتر به سنگر جنگ و جھاد اطالق می

شاء الله در  شود، در سال چھارم ھجری واقع گردید، و توضیح بیشتر در مورد این غزوه ان یاد می
 خودش خواھد آمد.جای 

) ترتیب بین نمازھای قضائی الزم است، مثًال: اگر کسی نماز ظھر و عصر و مغربش قضاء ۲ 
 شود، باید اول نماز ظھر، و بعد از آن نماز عصر، و در اخیر نماز مغرب را قضاء بیاورد. می

ھا  وردن آن) اگر کسی باشد که نمازھای بسیاری از وی قضاء شده باشد، بھترین طریق قضاء آ۳ 
این است که بعد از ھر نماز وقتی، یک نماز قضائی نیز اداء نماید، و اگر نمازھای را که قضاء نموده 
است بسیار زیاد باشد، باید بعد از ھر نماز وقتی، سه، چھار، و یا پنج نماز قضائی را اداء نماید، زیرا 

ازھای فوتی اجلش به سر رسد، و بر عمر انسان اطمینانی نبوده و شاید پیش از قضاء آوردن نم
 شود، نماز است. اول چیزی که از مسلمان در روز قیامت از حقوق الله پرسان می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
ھوشی، مریضی،  کند، و یا به سبب دیگری مانند خواب، بی ) اگر کسی نمازی را فراموش می۱ 

کند، باید آن را قضاء بیاورد، منتھی اگر ترک نماز به  ترک می مشغولیت، به قصد و یا بدون قصد
سببی باشد که از اختیار انسان خارج باشد، گناھی از ترک آن نماز بر وی نیست، و چیزی که 

شود، شخص مرتکب  شود قضاء آوردن آن نماز است، و اگر روی قصد و تکاسل ترک می الزم می
 ن عمل خود توبه نماید.گناه بس بزرگی گردیده، و باید از ای

ھا قضاء آورده شود، و بدیل  شود، چه کم باشد و چه زیاد، باید ھمه آن ) نمازھای که ترک می۲ 
باشد، به این معنی که اگر توبه کند، حج  ھا نمی دیگری تا وقتی که شخص زنده است، برای آن

یگری انجام بدھد، باز ھم باید فرضی و یا حج نفلی انجام دھد، عمره بجا بیاورد، و یا ھر کار نیک د
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 باب: -٢٧

 ]۲۷باب [

 َصَالةٍ  يِف  تََزالُوا لَمْ  :وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َوَ�نُْه ريَِضَ اُهللا َ�نُْه قَاَل: قَاَل رَُسوُل اِهللا َص�َّ  -٣٦٧
َالَة  اْ�تََظْرُ�مُ  َما  ].٦٠٠[رواه ابلخاری: الصَّ

 فرمودند: جروایت که گفت: پیامبر خدا  سو از انس -۳۶۷
 .)١(»شوید تا وقتی که انتظار نماز را داشته باشید، درحالت نماز خواندن گفته می«

 باب: -٢٨

 ]۲۸[باب 

م، و� روايِة هنا عن ابن عمر ريض اهللا عنهما.  -٣٦٨ حديثه: ىلع رأِس مائُه سنِة، تقدَّ
نْ  َ�بىَْق  الَ « وََسلََّم: َعلَيْهِ  اهللاُ  قال انلَّيبُّ َص�َّ  رِْض  َظْهرِ  ىلَعَ  ايلَْومَ  ُهوَ  ِممَّ

َ
�ََّها بَِذلَِك  يُِر�دُ  »األ

َ
� 

ِْرمُ   ].٦٠١[رواه ابلخاری: الَقْرَن  َذلَِك  ختَ
سال [از این مردمان  بعد از صد ]اینکهدر مورد  بحدیث [ابن عمر -۳۶۸
 بروایت دیگری اینجا از ابن عمر ی زنده نخواھد ماند]، قبًال گذشت، و درھیچکس

 آمده است که گفت:

نمازھای را که از وی ترک شده است، قضاء بیاورد، و چیزی را که این اعمال نیک از وی ساقط 
 کنند، گناه ترک نماز است، نه قضاء آوردن نماز. می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
یک ساعت در مسجد نشسته و انتظار معنی این حدیث نبوی شریف این است که مثًال: کسی که  

کشد، ثوابش مانند ثواب کسی است که در ھمین یک ساعت مشغول نماز  نماز خواندن را می
تر از وجود آن در (مشبه) است، بنابراین باشد، ولی چون وجه شبه در (مشبه به) قوی خواندن می

ی که منتظر نماز است، ثواب کسی که در این یک ساعت مشغول نماز خواندن است، از ثواب کس
بیشتر است، مثًال: در حدیثی آمده است که مساوی با سوم حصه قرآن است، به این معنی که اگر 

ُ ُهَو  قُۡل ﴿کسی  َحٌد  ٱ�َّ
َ
خواند، مانند آن است که تمام قرآن را خوانده باشد،  را سه بار می ﴾١أ

تمام قرآن را خوانده است،  تر است، یعنی کسی کهولی شکی نیست که مشبه به از مشبه قوی

ُ ُهَو  قُۡل ﴿ثوابش بیشتر از کسی است که  َحٌد  ٱ�َّ
َ
 را سه بار خوانده باشد، والله تعالی أعلم. ﴾١أ
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ی ھیچکساز کسانی که امروز در روی زمین وجود دارند، «فرمودند:  جپیامبر خدا 
سال، تمام اھل این قرن از بین  و قصدشان این بود که در این مدت صد» ماند باقی نمی

 .)١(میرند رفته و می

يِب  بِْن  الرَّمْحَِن  َ�بْدِ  َ�نْ  -٣٦٩
َ
نَّ  بَْ�ٍر ريَِضَ اُهللا َ�نُْهما، أ

َ
ْصَحاَب  أ

َ
ِة، أ فَّ نَاًسا اَكنُوا الصُّ

ُ
 أ

نَّ  ُ�َقَراءَ 
َ
 بِثَالٍِث، فَلْيَْذَهْب  اثْنَْ�ِ  َطَعامُ  ِعنَْدهُ  اَكنَ  َمنْ «: قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  َوأ

ْرَ�عٌ  َو�ِنْ 
َ
وْ  فََخاِمٌس  أ

َ
نَّ  »َساِدٌس  أ

َ
بَا َوأ

َ
 َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  فَاْ�َطلََق  بِثََالثٍَة، َجاءَ  بَْ�رٍ  أ

ٍة، وََسلَّمَ  نَا َ�ُهوَ : قَاَل  بَِعرَشَ
َ
يِب  أ

َ
�ِّ  َوأ

ُ
ْدِري فَالَ  - َوأ

َ
يِت : قَاَل  أ

َ
يِب  َ�يِْت  َوَ�ْ�َ  بَيْنَنَا - وََخاِدمٌ  َواْمَرأ

َ
 أ

بَا َو�ِنَّ  بَْ�ٍر،
َ
َِث  ُ�مَّ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  ِعنْدَ  َ�َعىشَّ  بَْ�رٍ  أ

َ
 ُصلِّيَِت  َحيُْث  بل

لَبَِث  رََجَع، ُ�مَّ  الِعَشاُء،
 ِمنَ  َمىَض  َما َ�ْعدَ  فََجاءَ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  َ�َعىشَّ  َحىتَّ  فَ

، َشاءَ  َما اللَّيِْل  ُ ُ  قَالَْت  ا�َّ
َ

تُهُ  هل
َ
ْضيَافَِك  َ�نْ  َحبََسَك  َوَما: اْمَرأ

َ
وْ  - أ

َ
: قَاَل  - َضيِْفَك : قَالَْت  أ

َوَما
َ
يِْتيِهْم؟ أ بَْوا: قَالَْت  َعشَّ

َ
بَْوا، ُعرُِضوا قَدْ  تيَِجَء، َحىتَّ  أ

َ
نَا فََذَهبُْت : قَاَل  فَأ

َ
ُت، أ

ْ
 َ�َقاَل  فَاْختَبَأ

عَ  ُ�نرَْثُ  يَا ، فََجدَّ ِ : َ�َقاَل  َهِنيئًا، الَ  لُكُوا: َوقَاَل  وََسبَّ ْطَعُمهُ  الَ  َوا�َّ
َ
بًَدا، أ

َ
، َواْ�مُ  أ ِ  ُكنَّا َما ا�َّ

ُخذُ 
ْ
  لُْقَمةٍ  ِمنْ  نَأ

َّ
ْسَفِلَها ِمنْ  َرَ�ا إِال

َ
ْ�رَثُ  أ

َ
ْ�رَثَ  وََصارَْت  - َشِبُعوا َحىتَّ  َ�ْعِ� : قَاَل  - ِمنَْها أ

َ
ا أ  ِممَّ

َْها َ�نََظرَ  َذلَِك، َ�بَْل  اَكنَْت 
َ

بُو إيِل
َ
إَِذا بَْ�رٍ  أ

وْ  ِ�َ  َكَما ِ�َ  فَ
َ
ْ�رَثُ  أ

َ
تِهِ  َ�َقاَل  ِمنَْها، أ

َ
 يَا: ِالْمَرأ

ْخَت 
ُ
ةِ  الَ : قَالَْت  َهَذا؟ َما فَِراٍس  بَِ�  أ ْ�رَثُ  اآلنَ  لَِ�َ  َ�يِْ�، َوقُرَّ

َ
 بِثََالِث  َذلَِك  َ�بَْل  ِمنَْها أ

اٍت، َ�َل  َمرَّ
َ
بُو ِمنَْها فَأ

َ
يَْطانِ  ِمنَ  َذلَِك  اَكنَ  إِ�ََّما: َوقَاَل  بَْ�ٍر، أ َ�َل  ُ�مَّ  - يَِمينَهُ  َ�ْعِ�  - الشَّ

َ
 أ

  مَحَلََها ُ�مَّ  لُْقَمًة، ِمنَْها
َ

ْصبََحْت  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  إِىل
َ
 قَْومٍ  َوَ�ْ�َ  بَيْنَنَا َوَ�نَ  ِعنَْدُه، فَأ

َجُل، َ�َمىَض  َ�ْقٌد،
َ
َ�نَا األ نَاٌس، ِمنُْهمْ  رَُجٍل  لُكِّ  َمعَ  رَُجًال، َعرَشَ  اْ�نَا َ�َفرَّ

ُ
ُ  أ ْعلَمُ  ا�َّ

َ
 َمعَ  َ�مْ  أ

َ�لُوا رَُجٍل، لُكِّ 
َ
مْجَُعوَن، ِمنَْها فَأ

َ
وْ  أ

َ
 ].٦٠٢[رواه ابلخاری: قَاَل  َكَما أ

ه) مردم فقیری روایت است  ببکراز عبدالرحمن ابن ابی -٣٦٩ که اھل (ُصفَّ
کسی که نان دو نفر را داشته باشد، شخص سومی «فرمودند:  جو پیامبر خدا  ،)١(بودند

باشد، زیرا طوری که بررسی  می جو این خبر دادن، عالمه دیگری از اعالم نبوت پیامبر خدا  -١
بود، و او  ساند، آخرین کسی که از اشخاص موجود در آن زمان وفات نمود، (ابو الطفیل) کرده

آخرین صحابه بود که وفات نمود، و وفاتش در سال یک صد وده ھجری واقع گردید، و در این 
 گفته بودند، کامل گردید. جسال، صد سالی را که پیامبر خدا 
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را [از اصحاب صفه] با خود برده و نان بدھد، و کسی که نان چھار نفر را داشته باشد، 
ده نفر را  جسه نفر و پیامبر خدا  س، و ھمان بود که ابوبکر»شخص پنجم یا ششمی را

] گفت که: [اخانواده ما از این افراد تشکیل ببکر بوبدالرحمن بن ابا خود بردند. [ع
دانم که [عبدالرحمن] این را ھم گوید]: نمی ن، مادر من، [راوی میشد]: من، پدر م می

 مشترک بود. سگفت و یا نه که: و ھمسر من، و خادمی که بین ما و بین خانه ابوبکر
، و بعد از صرف نان صرف نمود جنان شب را نزد پیامبر خدا  سدر آن شب ابوبکر

تا ھنگامی که نماز عشاء خوانده شد، در ھمان جا ماند، بعد از ادای نماز، دوباره به 
طعام شب را صرف نمودند، در  جرفت، و تا وقتی که پیامبر خدا  جخانه پیامبر خدا 

 ، و چون پاسی از شب گذشت، به خانه خودش برگشت.)٢(ھمان جا باقی ماند
مھمانت  –و یا  –ھایت  ه چیز مانع آمدنت در نزد مھمانھمسرش برایش گفت: چ

 شد؟
 ھا نان نداده ای؟ گفت: مگر تا حاال برای مھمان سابوبکر

ھا تقدیم شد، و  ھمسرش گفت: تا آمدن تو از نان خوردن ابا ورزیدند، نان برای آن
 ھا ابا ورزیدند. آن

مرا صدا  سو ابوبکر [عبدالرحمن] گفت: من [از ترس رفتم] و در جایی پنھان شدم،
از مخاصمه و دشنام گفت: شما  و بعد )٣(ات بریده شود! زده و گفت: ای بی ھمت، بینی

ه): به معنی سایبان و یا جایی است که سایه شده باشد، و اھل صفه اشخاص زاھد و فقیری از (صف -١
ه) یاد می شصحابه شد و در  بوددند، که خانه و مسکنی نداشتند و در ھمین جای که به نام (ُصفَّ

 کردند، و حدود ھفتاد نفر بودند، و تعدادشان گاھی کنار مسجد نبوی قرار داشت، زندگی می
 شد. اندکی زیاد می ی کم، و گاھیاندک

طعام شب را صرف نمودند، در ھمان جا باقی  جعبارتی را که از آن به: (تا وقتی که پیامبر خدا  -٢

باشد، ولی در روایت  می )ج(فلبث حىت َ�َعيشَّ رسول اهللا ماند)، در لفظ حدیث نبوی شریف 

)،مسلم و اسماعیلی عوض لفظ  باشد، و معانیش چنین  می َس)(فلبث حىت نعَ لفظ  (َ�َعيشَّ
را خواب گرفت، در نزدشان باقی ماند، و امام ابن  جتا وقتی که پیامبر خدا  سشود که: ابوبکر می

گوید: که صواب ھمین عبارت است، برای توضیح بیشتر این موضوع به فتح الباری  می /حجر
 ) مراجعه کنید.۶/۶۹۰(

پسرش آن بود که نان دادن مھمانان را به تاخیر برای  سو البته سبب دشنام دادن ابوبکر -٣
ھا از نان خوردن ابا ورزیده  انداخته بود، وگرچه برای مھمانان نان تقدیم شده بود و خود آن

                                                                                                                        



 ٣٩  نماز اوقات کتاب ]:۹کتاب [

بخورید، برای شما گوارا نباشد، و به خداوند قسم که من ھرگز از این طعام نخواھم 
 خورد.

[عبدالرحمن] گفت: ما به طعام خوردن شروع نمودیم، و به خداوند قسم ھیچ لقمه 
آمد، [عبدالرحمن]  د که برداریم مگر آنکه از زیر آن لقمه طعام بیشتری باال میرا نبو

 ازه اول بیشتر شده بود.اند  گفت: [ھمگان خوردند] تا سیر شدند، و طعام از
به حالت خود باقی مانده است، و  ھمانطورھا  نظر کرد، دید که طعام سچون ابوبکر

 ای خواھر بنی فراس! چه کار کردی؟ حتی بیشتر ھم شده است، به ھمسر خود گفت:
 بینی] ، [و طوری که می )١(ھمسرش گفت: به نور چشمم قسم، که کاری نکردم 

از آن طعام خورد و گفت: سوگند خوردنم از  سطعام سه چند زیاد شده است، و ابوبکر
ھا را نزد پیامبر  تاثیر شیطان بود، و لقمه دیگری از آن طعام خورد، و سپس آن طعام

 برد، و طعام تا صبح ھمان جا ماند. جخدا 
گوید]: بین ما [مسلمانان] و بین مردمی، معاھده بود، موعد  [عبدالرحمن می

ھا را به دوازده گروه، که دوازده نفر  ا آمدند]، و ما آنھ معاھده به سر رسیده بود، [و آن
کرد] تقسیم نمودیم، و اینکه با ھر یک از ان دوازده نفر، چند  ھا سرپرستی می [از آن

ھا از آن طعام خوردند، و یا چیز دیگری به ھمین  داند، تمام آن نفر بود، خدا بھتر می
 .)٢(معنی گفت

خواست به ھر طریقی که بود مھمانان را وادار به خوردن طعام  می سبودند، ولی ابوبکر صدیق
شاید در یکی دو روز و یا بیشتر از آن طعام نخورده ھا از اصحاب صفه بودند، و  کردند، زیرا آن می

آور  ھا سخت رنج بودند، و کسی که در چنین گرسنگی قرار دارد، تاخیر کردن طعام برای آن
 است.

است، و بعضی چیز دیگری  جگویند که مراد ھمسر ابوبکر از نور چشم، پیامبر خدا  بعضی می -١
 گویند. می

 این حدیث آنکه: از احکام و مسائل متعلق به -٢
ھا جستجو نماید،  ) باید (ولی امر) از حال فقراء با خبر باشد، و راھی را برای سیر کردن شکم آن۱ 

 گیرد. و خودش اولین کسی باشد که در این راه از مال شخصی خود سھم می
امت واقع گردید، کر س) کرامت اولیاء حق است، و آنچه که از برکت طعام در خانه ابوبکر صدیق۲ 

 باشد. آشکاری برای وی می
بیند، باید خود را حانث ساخته و  خورد، و خالف آن را بھتر می ) اگر کسی در کاری سوگند می۳ 

 آن کار بھتر را انجام بدھد، و از سوگندش کفاره بدھد.
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 ) ترک جماعت در وقت عذر جواز دارد.۴ 
 سر زنش نماید.) پدر حق دارد فرزندش را که کاری نا شایستی کرده است، ۵ 
 ) اکرام و عزت کردن مھمان الزم است، ولو آنکه سبب زحمت و مشقت برای میزبان شود.۶ 
 توانند در غیاب صاحب خانه نان بخورند. دھد، مھمانان می ) اگر صاحب خانه اجازه می۷ 

                                                                                                                        



 
 

 انِ األَذَ  كِتَابُ  -١٠

 کتاب أذان ]:۱۰کتاب [

انِ  -١ ء األذَ  باب: بَدْ

 ]: ابتدای اذان۱باب [

 الَمِدينَةَ  قَِدُموا ِح�َ  الُمْسِلُمونَ  اَكنَ : َ�ُقوُل  اَكنَ  ُ�َمَر ريَِضَ اُهللا َ�نُْهَما، ابِْن  َعِن  -٣٧٠
َالةَ  َ�يَتََحيَّنُونَ  َ�ْتَِمُعونَ  ُذوا: َ�ْعُضُهمْ  َ�َقاَل  َذلَِك، يِف  يَْوًما َ�تَلَكَُّموا لََها، ُ�نَاَدى لَيَْس  الصَّ ِ

َّ
 اخت

َوالَ : ُ�َمرُ  َ�َقاَل  ايلَُهوِد، قَْرنِ  ِمثَْل  بُوقًا بَْل : َ�ْعُضُهمْ  َوقَاَل  انلََّصارَى، نَاقُوِس  ِمثَْل  نَاقُوًسا
َ
 أ

َالِة،  ُ�نَاِدي رَُجًال  َ�بَْعثُونَ   ].٦٠٤[رواه ابلخاری: بِالصَّ
گفت: مسلمانان ھنگامی که به مدینه  که می روایت است باز ابن عمر -۳۷۰

ماندند، و اذانی برای نماز داده  شدند، و منتظر نماز باقی می آمدند، با ھم جمع می
 شد. نمی

گفتند که: از ناقوسی مانند ناقوس روزی در این مورد تبادل نظر نمودند، بعضی 
 کنیم. نصارا استفاده کنید، و عده گفتند: مانند یھود بوقی از شاخ تھیه می

 شود شخصی را موظف نمائید تا نماز را اعالن کند. گفت: آیا نمی سعمر
 .)١(»یا بالل! برخیز و نماز را اعالن کن«فرمودند:  جپیامبر خدا 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
گشت و مردم را از  ھا می شد، شخصی به راه اخل می) پیش از مشروعیت اذان، چون وقت نماز د۱ 

 (الصالة) (الصالة).گفت:  داخل شدن وقت نماز خبر کرده و می

ھمین الفاظ کنونی اذان را به خواب دید، و نزد  س) شخصی از صحابه به نام عبدالله بن زید۲ 
خوابش را  جامبر خدا شان قصه کرد، پی آمد، و آنچه را که به خواب دیده بود، برای جپیامبر خدا 

ھم ھمین الفاظ را به  ستصدیق نموده و به بالل امر کردند تا به ھمان الفاظ اذان بدھد، و عمر
 جخواب دیده بود، وگرچه الفاظ اذان را صحابه به خواب دیده بودند، ولی بعد از اینکه پیامبر خدا 
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ثْنی ذانِ باب: األَ  -٢  مَ

 شود ]: الفاظ اذان دو دو بار گفته می۲[باب 

�ٍَس ريَِضَ اُهللا َ�نُْه، َ�نْ  -٣٧١
َ
ِمرَ «: قَاَل  أ

ُ
نْ  بَِالٌل  أ

َ
َذاَن، �َْشَفعَ  أ

َ
نْ  األ

َ
  اِإلقَاَمَة، يُوتِرَ  َوأ

َّ
 إِال

 ].٦٠٥[رواه ابلخاری:  »اِإلقَاَمةَ 
بار و ار دوبرای بالل امر شد که: اذان را دوب روایت است که گفت: ساز انس -۳۷۱

 .)١(بار بگوید]گوید، مگر لفظ (اقامت) را [که دواقامت را یکبار یکبار ب

لِ التَّأذِينِ  -٣  باب: فَضْ

 ]: فضیلت اذان دادن۳باب [

يِب  َ�نْ  -٣٧٢
َ
نَّ : ُهَر�َْرَة ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ  نُوِديَ  إَِذا«: قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َالةِ  ْدبَرَ  لِلصَّ
َ
يَْطاُن، أ ُ  الشَّ

َ
اٌط، َوهل ِذيَن، �َْسَمعَ  الَ  َحىتَّ  رُضَ

ْ
إَِذا اتلَّأ

ْ�بََل، انلَِّداءَ  قَىَض  فَ
َ
 إَِذا َحىتَّ  أ

َالةِ  ثُوَِّب  ْدبََر، بِالصَّ
َ
ْ�بََل، اتلَّثِْو�َب  قَىَض  إَِذا َحىتَّ  أ

َ
: َ�ُقوُل  َوَ�ْفِسِه، الَمرْءِ  َ�ْ�َ  َ�ِْطرَ  َحىتَّ  أ

 شخوابی که بعضی از صحابهشود نه  آن را تائید نمودند، طریق اثبات أن سنت نبوی گفته می
گوید که: در مسند حارث بن ابی أسامه آمده است  می /دیده بودند، و عالوه بر آن، امام عینی
بود که در آسمان دنیا اذان داد، و اذانش را بالل و  ÷که: اول کسی که اذان داد، جبرئیل

بود قصه کرد، پیامبر آمد و آنچه را که شنیده  جشنیدند، بالل شتابان نزد پیامبر خدا  بعمر
 برایش گفتند که: عمر از تو سبقت جست. جخدا 

این  سامر کردند تا بالل جاست که پیامبر خدا  (قد قامت الصالة)مراد از لفظ (اقامت) لفظ  -١
لفظ را دوبار بگوید، و این مذھب جمھور علماء است، و مذھب احناف نظر به احادیث صحیح 

ست این است که: ھمه الفاظ اقامت مانند الفاظ اذان، دوبار دوبار دیگری که در این مورد آمده ا
اند حدیثی است که ترمذی از ابو  شود، و از جمله احادیثی که به آن استدالل جسته گفته می

برایش تعلیم دادند که اذان و اقامت را دوبار دوبار  جپیامبر خدا «محذوره روایت کرده است که 
، و از حدیث »گفت بالل ھمیشه اذان و اقامت را دوبار دوبار می«که: و حدیث ابو جحیفه » بگوید
دھند که: یکبار یکبار اقامت گفتن در اول اسالم بود، و بعد از آن منسوخ  چنین جواب می سانس

 گردید.

                                                                                                                        



 ٤٣  أذان ]: کتاب۱۰کتاب [

[رواه  »َص�َّ  َ�مْ  يَْدرِي الَ  الرَُّجُل  َ�َظلَّ  َحىتَّ  يَْذُكرُ  يَُ�نْ  لَمْ  لَِما َكَذا، اذُْكرْ  َكَذا، اْذُكرْ 
 ].٦٠٨ابلخاری: 

 فرمودند: جروایت است که پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۳۷۲
گریزد، و برای آنکه صدای اذان  شود، شیطان می اذان داده می وقتی که برای نماز«

گردد، وچون اذان تمام شد، دوباره  را نشنود، از وی بادی که دارای آواز است خارج می
گریزد، و چون اقامت تمام شد، دوباره  گردد، و باز در وقت اقامت گفتن می برمی
اخته و چیزھایی را که از اند گردد، تا آنکه در دل [شخص نماز گذار] مخاطره برمی

گوید: این چیز را به یاد بیاور، آن چیز را به  یادش رفته بود دوباره به یادش داده و می
داند چند رکعت  دھد که شخص نماز گذار نمی یاد بیاور، و به این کار تا جایی ادامه می

 .)١(نماز خوانده است

اءِ  -٤ تِ بِالنَّدَ وْ عِ الصَّ فْ  باب: رَ

 ]: مؤذن باید آوازش را بلند نماید۴[باب 

يَب  َ�نْ  -٣٧٣
َ
ِ  َسِمْعُت رَُسوَل :قَاَل  اخلُْدِريَّ ريَِضَ اُهللا َ�نُْه، َسِعيدٍ  أ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ٌء، َوالَ  إِ�ٌْس  َوالَ  ِجنٌّ  الُمَؤذِِّن، َصوِْت  َمَدى �َْسَمعُ  إِنَُّه الَ «وََسلََّم َ�ُقوُل:    يَشْ
َّ

ُ  َشِهدَ  إِال
َ

 يَْومَ  هل
 ].٦٠٩[رواه ابلخاری:  »الِقيَاَمةِ 

شنیدم که  جاز پیامبر خدا روایت است که گفت:  ساز ابو سعید خدری -۳۷۳
 فرمودند:

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 ان تحمل شنیدن آن را ندارد.) اذان دارای فضیلت بسیاری است، و از ھمین جا است که شیط۱ 
که  ج) در فضیلت اذان دادن احادیث بسیاری آمده است، از آن جمله این قول پیامبر خدا ۲ 

ال إله إال مؤذنین در روز قیامت از ھمگان سر افراز تر ھستند، و این به سبب گفتن «فرمایند:  می

کسی که خاص برای خدا به پنج نماز اذان «فرمایند:  که می جو این قول پیامبر خدا » است اهللا
، و احادیث بسیار دیگری که در ھمین معنی آمده »شود اش آمرزیده می بدھد، گناھان گذشته

 است، و بعضی از این احادیث در متن کتاب خواھد آمد.

                                                 



 فیض الباری (جلد دوم)    ٤٤

ھیچ انس و جن و مخلوق دیگری نیست که صدای مؤذن را بشنود، مگر آنکه در «
 .)١(»دھد روز قیامت برای مؤذن شھادت می

قَنُ ب -٥ ْ ا حيُ نَ الدِّ اْألَذَ باب: مَ  ماءِ انِ مِ

 گردد ]: اذان مانع خونریزی می۵باب [

�ٍَس  َ�نْ  -٣٧٤
َ
نَّ : ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ أ

َ
 لَمْ  قَْوًما، بِنَا َغَزا إَِذا اَكنَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  أ

َذانًا َسِمعَ  فَإِنْ  َوَ�نُْظَر، يُْصِبحَ  َحىتَّ  بِنَا َ�ْغُزو يَُ�نْ 
َ
َذانًا �َْسَمعْ  لَمْ  َو�ِنْ  َ�نُْهْم، َكفَّ  أ

َ
اَغرَ  أ

َ
 أ

 ].٦١٠[رواه ابلخاری: َعلَيِْهْم 
به مصاحبت ما با  جوقتی که پیامبر خدا  روایت است که گفت: ساز انس -۳۷۴

کردند، [و انتظار  ھا شروع نمی کردند، به جنگ با آن مردم جنگ و جھاد می
 کشیدند که] صبح شود و ببینند که: می

گشتند، و اگر  میھا دست کشیده و بر از جنگ با آن شنیدند، اگر صدای اذان را می
 .)٢(بردند ھا ھجوم می شنیدند، بر آن صدای اذان را نمی

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
برای مؤذن جھت علو درجه و منزلت او در روز قیامت است، و ) شھادت دادن این چیزھا ۱ 

خداوندی که قادر است مرده را زنده کند، قادر است تا برای ھر چیزی که خواسته باشد قوه نطق 
 و شھادت دادن بدھد.

) اینکه شھادت دادن این چیزھا برای مؤذن به چه کیفیتی است، چیزی است که از ما مجھول ۲ 
 داند، و موقف مسلمان ایمان آوردن به غیب است. ن را خود خداوند متعال میاست، و حقیقت آ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
شود که اذان شعار دین اسالم  گوید: از ظاھر این حدیث این طور دانسته می می /امام خطابی 

مردمی بر ترک آن اتفاق کردند،  رو اگر بوده، و یک امر واجب است، و ترک آن جواز ندارد، از این
اند که  ھا به جنگ پرداخت تا آنکه در وقت نماز اذان بدھند، ولی عموم علماء بر این نظر باید با آن

اذان دادن سنت است، و اینکه در این حدیث اذان دادن شعار اسالمی دانسته شده است، این امر 
ت، و احتمال دارد که از کفار و مشرکین ھا معلوم نیس نسبت به کسانی است که مسلمان بودن آن

 ھا سنت است نه واجب. شان معلوم است، اذان دادن نسبت به آن باشند، و کسانی که اسالم

                                                 



 ٤٥  أذان ]: کتاب۱۰کتاب [

عَ املُنَادِيباب: مَ  -٦ مِ ا سَ ولُ إذَ قُ  ا يَ

 ]: در وقت شنیدن اذان چه باید گفت؟۶باب [

يِب  َ�نْ  -٣٧٥
َ
نَّ : اخلُْدِريِّ ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  َسِعيدٍ  أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ : قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

 ].٦١١[رواه ابلخاری:  »الُمَؤذِّنُ  َ�ُقوُل  َما ِمثَْل  َ�ُقولُوا انلَِّداَء، َسِمْعتُمُ  إَِذا«
وقتی که «فرمودند:  جخدا روایت است که پیامبر  ساز ابو سعید خدری -۳۷۵

 .)١(»گوید شما ھم بگوئید اذان را شنیدید، ھمان چیزی را که مؤذن می

  ِمثْلَُه، ،ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  َ�ْن ُمعاِوَ�ةَ  -٣٧٦
َ

ْشَهدُ : قَْوهِلِ  إِىل
َ
نَّ  َوأ

َ
ًدا أ ِ  رَُسوُل  ُ�َمَّ اوَ ا�َّ : قَاَل  لَمَّ

َالِة، ىلَعَ  يَحَّ  ةَ  َوالَ  َحْوَل  الَ «: قَاَل  الصَّ   قُوَّ
َّ

ِ  إِال  اهللاُ  َص�َّ  نَِبيَُّ�مْ  َسِمْعنَا َهَكَذا: َوقَاَل  ،»بِا�َّ
 ].٦١٢َ�ُقوُل [رواه ابلخاری:  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ 

ا رسول اهللا«ا گفتن نیز مانند حدیث سابق ت ساز معاویه -٣٧٦  »أشهد أن حممدّ
 روایت شده است.

گفت:  »ال حول وال قوة إال باهللا«: بگوئیدگفت، شما  »الصالة عىل يَّ ح«چون مؤذن  و
 گفتند. ام که می از پیامبر شنیدهھمین گونه 

شنود، مستحب است آنچه را كه مؤذن  طوری كه بعد از اين خواهد آمد، كسی كه اذان را می -١

ها بگويد:  كه عوض آن ی الفالح)(حیَّ علو  (حیَّ علی الصالة)گويد او هم بگويد، مگر در  می

گويد: (الصالة خري من  و مهچنني وقتی كه مؤذن در نامز صبح می(ال حول وال قوة اال باهللا)، 

)، و چون اذان متام شد  النوم) كسی كه صدايش را می قتَ و باحلقَّ نطَقتَ شنود بگويد: (صدَ

حممد الوسيلة و الفضيلة، وابعثه مقاماً بگويد: (اللهم رب هذه الدعوة التامة و الصالة القائمة، آت 

 حممداً الذي وعدته).

                                                 



 فیض الباری (جلد دوم)    ٤٦

اءِ  -٧ عَ نْدَ  باب: الدُّ اءِ النِّ  عِ  دَ

 ]: دعا در وقت أذان۷باب [

ِ  َ�بْدِ  بِْن  َجابِرِ  َ�نْ  -٣٧٧ نَّ : ماريَِضَ اُهللا َ�نْهُ ا�َّ
َ
ِ  رَُسوَل  أ : قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ْعَوةِ  َهِذهِ  َربَّ  اللَُّهمَّ : انلَِّداءَ  �َْسَمعُ  ِح�َ  قَاَل  َمنْ « ِة، ادلَّ َالةِ  اتلَّامَّ ًدا آِت  الَقائَِمةِ  َوالصَّ  ُ�َمَّ
ي َ�ُْموًدا َمَقاًما اْ�َعثْهُ وَ  َوالَفِضيلََة، الوَِسيلَةَ  ِ

َّ
ُ  َحلَّْت  وََعْدتَُه، اذل

َ
[رواه  »الِقيَاَمةِ  يَْومَ  َشَفاَعيِت  هل

 ].٦١٤ابلخاری: 
کسی که « فرمودند: جروایت است که پیامبر خدا  باز جابر بن عبدالله -۳۷۷

ْعَوةِ  َهِذهِ  رَبَّ  (اللَُّهمَّ اذان را شنیده و بگوید:  ِة، ادلَّ َالةِ  اتلَّامَّ ًدا آِت  الَقائَِمةِ  َوالصَّ  ُ�َمَّ
ي َ�ُْموًدا َمَقاًما َواْ�َعثْهُ  َوالَفِضيلََة، الوَِسيلَةَ  ِ

َّ
شفاعت من در روز قیامت برایش  وََعْدتَُه) اذل

  .)١(»گردد واجب می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) معنی این دعا این است که: الھی! تو پروردگار این دعای کامل، و پروردگار نمازی که بر پا ۱ 

فضیلت بر ھمگان، و  نمایم تا برای محمد منزلت عالی و باشی، از تو مسئلت می گردیده است می
 ای عنایت فرمائی. مقام محمودی را که برایش وعده داده

) مراد (از دعای کامل) اذان، و مراد از (مقام محمود) در نزد جمھور علماء، شفاعت کبری در ۲ 
 جروایت است که گفت: کسی از پیامبر خدا  سروز قیامت است، در سنن ترمِذ از ابو ھریره

ُۡموٗدا﴿فرماید:  ین قول خداوند متعال که میپرسید که: مراد از ا ن َ�ۡبَعثََك َر�َُّك َمَقاٗما �َّ
َ
﴾ َعَ�ٰٓ أ

 چیست؟ فرمودند: مراد از آن شفاعت است.] ٧٩[اإلسراء: 
حتی  –است، و برای ھیچکس دیگری  ج) مراد از شفاعت کبری که خاص برای پیامبر خدا ٣ 

گیرد، تا مردم زودتر از  نیست، ھمان شفاعتی است که در روز محشر صورت می – ÷سائر انبیاء
 باشد، رھائی یافته و به حساب و کتاب پیش شوند. مشقت و مشکالتی که در آن موقف می

 پنج شفاعت است. جگوید که: برای پیامبر خدا  می /قاضی عیاض 
 اول) ھمان شفاعت عامه کبری است. 
 ای است تا بدون حساب و کتاب به بھشت بروند. دوم) شفاعت برای عده 
اند، پیامبر  سوم) شفاعت برای مردمی از موحدین این امت است که مستحق رفتن به دوزخ شده 

ھا قبول  کند، تا اگر خدا بخواھد شفاعت حبیب خود را در مورد آن ھا شفاعت می برای آن جخدا 
 ھا به دوزخ نروند. نماید، و آن

                                                 



 ٤٧  أذان ]: کتاب۱۰کتاب [

انِ  -٨ امِ يفِ األَذَ تِهَ  باب: االسْ

 ]: قرعه کشی جهت اذان دادن٨باب [

يِب  َ�نْ  -٣٧٨
َ
نَّ : ُهَر�َْرَة ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ  َ�ْعلَمُ  لَوْ «: قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

فِّ  انلَِّداءِ  يِف  َما انلَّاُس  ِل، َوالصَّ وَّ
َ
ُدوا لَمْ  ُ�مَّ  األ ِ�َ  

َّ
نْ  إِال

َ
 َولَوْ  الَْستََهُموا، َعلَيْهِ  �َْستَِهُموا أ

ِْه، الَْستَبَُقوا ْهِج�ِ اتلَّ  يِف  َما َ�ْعلَُمونَ 
َ

بِْح، الَعتََمةِ  يِف  َما َ�ْعلَُمونَ  َولَوْ  إيِل تَْوُهَما َوالصُّ
َ َ
 »َحبًْوا َولَوْ  أل

 ].٦١٥[رواه ابلخاری: 
اگر مردم بدانند که «فرمودند:  جکه پیامبر خدا  روایت است ساز ابو ھریره -۳۷۸

در اذان دادن، و نماز خواندن در صف اول چه فضیلتی است، اگر چاره دیگری جز 
 ».کردند یافتند، بر سر آن قرعه کشی می قرعه کشی نمی

و اگر بدانند که آمدن به نماز در اول وقت چه قدر ثواب دارد، در آمدن به اول «
 ».جستند وقت، بر یکدیگر سبقت می

اند، و  اند، به دوزخ رفته رای کسانی است که نسبت به گناھانی که مرتکب شدهچھارم) شفاعت ب 
از  جکند، و به این شفاعت پیامبر خدا  ھا در نزد خداوند متعال شفاعت می برای آن جپیامبر خدا 

 شوند. دوزخ بیرون می
ھا شفاعت  برای آن جاند، و پیامبر خدا  پنجم) شفاعت کردن برای کسانی است که به بھشت رفته 

 ھا را بلندتر سازد. کنند تا خداوند متعال مرتبه و مقام و درجه آن می
گوید که: مشھور است که سلف صالح شفاعت نبی  می /) امام قرطبی به نقل از قاضی عیاض٤ 

گویند: (طلب شفاعت پیامبر خدا  نمودند، بنابراین، به گفته گروھی که می را مسئلت می جکریم 
 عال مکروه است زیرا شفاعت برای گنھکاران است)، نباید التفات کرد، زیرا:از خداوند مت ج

برای تخفیف حساب و رفع درجات نیز  –ھمانطوری که برای گنھکاران است  –اول آنکه) شفاعت  
 باشد. می

دوم آنکه) ھر انسان عاقلی به تقصیر خود معترف بوده، و محتاج به عفو و رحمت پروردگار است،  
 ی که انجام داده است، متکی نیست، و دائمًا در این خوف است که مبادا از ھالکین باشد.و به عمل

مسئلت  جداند و از خداوند شفاعت نبی کریم  سوم آنکه) کسی که شفاعت کردن را مکروه می 
کند، پس نباید طلب رحمت و مغفرت نیز بنماید، زیرا مغفرت و رحمت نیز برای گنھکاران  نمی

ه طوری که گفتیم، این سخنان بر خالف چیزی است که در دعای سلف آمده است، است، و البت
 ).١٠/٣١٠الجامع الحکام القرآن (

                                                                                                                        



 فیض الباری (جلد دوم)    ٤٨

و برکت]  خیرو اگر بدانند که در نماز عشاء و نماز فجر چه قدر ثواب [ویا چه قدر «
 .)١(»شدند بود، حتمًا به آن حاضر می است، اگر به طور خزیده ھم می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) اذان دارای فضیلت خاصی است، از آن جمله ھر کسی و ھر چیزی که صدای مؤذن را بشنود، ۱ 

 ) مراجعه کنید.۳۷۳این موضوع قبًال گذشت، به حدیث ( دھد، و در قیامت برایش شھادت می
 ) صف اول بر دیگر صفوف فضیلت دارد، و سببش آن است که:۲ 
أ) کسیکه به صف اول نشسته است، کسی است که از دیگران زودتر به مسجد و جماعت حاضر  

 شده است.
 شنود. امام میب) در نمازھای جھریه قراءت را از دیگران بھتر و به طور مباشر از  
ج) اگر امام روی ضرورتی از نماز خارج شود، به عوض وی برای مردم امامت داده و نمازش را  

 فرمودند که: جکند، از این سبب است که پیامبر خدا  تکمیل می
ھا صف  ھای زن ھا صف آخر است، و بھترین صف ھای مردھا صف اول، و بدترین آن بھترین صف« 

 جروایت کرده است که پیامبر خدا  (االوسط)، طبرانی در »صف اول است ھا آخر، و بدترین آن
برای کسانی که در صف اول بودند سه بار، و برای کسانی که در صف دوم بودند، دوبار، و برای 

و احادیث دیگری نیز در فضیلت صف » کسانی که در صف سوم بودند یکبار طلب مغفرت نمودند
 اول آمده است.

که صف اول بر صف دوم فضیلت دارد، صف دوم بر صف سوم فضیلت دارد، و صف ) ھمانطوری ۳ 
 سوم بر صف چھارم، و به ھمین طریق تا آخرین صف در جماعت.

خواھد ثواب صف اول را دریابد، از اول آمده و در صف اول  ) باید متوجه بود که اگر کسی می۴ 
ھا  ھای مردم گذشته و با اذیت کردن آن هھا از سر شان بنشیند، نه آنکه بعد از انجام گرفتن صف

خود را به صف اول برساند، که در این صورت به یقین گناھی را که از اذیت کردن مردم مرتکب 
 باشد. شده است، بیشتر از ثوابی است که از رسیدن به صف اول برایش می

 ) بھتر است که نماز در اول وقت آن اداء گردد.۵ 
 ای پنچگانه فرض و حتمی است، و نماز صبح و عصر مؤکدتر است.) اداء کردن ھمه نمازھ۶ 

                                                 



 ٤٩  أذان ]: کتاب۱۰کتاب [

هُ  -٩ ُ ربِ نْ خيُ انَ لَهُ مَ ا كَ ی إذَ مَ انِ األَ عْ  باب: أَذَ

 دارد ]: اگر کسی باشد که به نابینا خبر دهد اذان دادنش جواز۹باب [

نَّ  -٣٧٩
َ
ِ  رَُسوَل  َعِن ابِْن ُ�َمَر ريَِضَ اُهللا َ�نُْهما: أ  إِنَّ «: قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

 
ً

ُ�وا فَلُكُوا بِلَيٍْل، يَُؤذِّنُ  بَِالال مِّ  اْ�نُ  ُ�نَاِدَي  َحىتَّ  َوارْشَ
ُ
ْ�َ�، رَُجًال  َوَ�نَ : قَاَل  ُ�مَّ  ،»َمْكتُومٍ  أ

َ
 الَ  أ

ُ  ُ�َقاَل  َحىتَّ  اِديُ�نَ 
َ

ْصبَْحَت : هل
َ
ْصبَْحَت  أ

َ
 ].٦١٧[رواه ابلخاری: أ

بالل به شب اذان « فرمودند: جروایت است که پیامبر خدا  باز ابن عمر -۳۷۹
دھد، [در وقت سحر] بخورید و  دھد، پس تا وقتی که (ابن أم مکتوم) اذان می می

 ».بیاشامید
گفتند که: (صبح  نابینائی بود که تا برایش نمیو گفت که: ابن أم مکتوم شخص 

 .)١(داد شده است)، (صبح شده است)، اذان نمی

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
گویند که اذان دادن پیش از وقت، در  ) با استدالل به این حدیث نبوی شریف، جمھور علماء می۱ 

نمازی و از آن گویند که اذان دادن پیش از وقت در ھیچ  نماز صبح جائز است، ولی احناف می
داد، اذانش برای نماز نبود،  جمله نماز صبح جواز ندارد، و اینکه بالل پیش از طلوع فجر اذان می

بلکه برای بیدار کردن اشخاص خواب، و سحری کردن در ماه رمضان بود، و احادیثی که بعد از 
بعد از طلوع فجر آید شاھد بر این مدعا است، و به ھمین سبب بود که (ابن ام مکتوم)  این می

گرفت، اذان برای نماز فجر  صورت می سداد، و اگر اذان اول که ذریعه بالل آمده و دوباره اذان می
 نبود. سبود، ضرورتی به اذان دادن دوباره از طرف (ابن ام مکتوم) می

سه مؤذن بود، یکی بالل، دیگری أبو محذوره و سومی عمرو ابن ام  ج) برای پیامبر خدا ۲ 
 جمیعا. شمکتوم

) اگر مؤذن شخص با فھم و دانشی باشد، روا است که در داخل شدن وقت نماز، و در وقت ۳ 
 سحری کردن به اذان وی اعتماد شود.

) برای شخص نابینا روا است، بلکه الزم است که در داخل شدن وقت نماز از شخص بینا پیروی ۴ 
 نموده و قولش را باور کند.

که مستحب است که سحری  گیرد مستحب است، چنان که روزه می) سحری کردن برای کسی ۵ 
را به تاخیر بیندازد، یعنی: طوری سحری کند که بین سحری کردن و اذان فجر فاصله بسیاری 

 نباشد.

                                                 



 فیض الباری (جلد دوم)    ٥٠

دَ باب: األ -١٠ انِ بَعْ رِ  ذَ جْ  الفَ

 ]: اذان دادن بعد از داخل شدن وقت نماز فجر۱۰باب [

نَّ « ا:َ�ْن َحْفَصة ريَِضَ اُهللا َ�نْهَ  -٣٨٠
َ
ِ  رَُسوَل  أ  إَِذا اَكنَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

بِْح، الُمَؤذِّنُ  اْ�تََكَف  بُْح، َوَ�َدا لِلصُّ َعتَْ�ِ  َص�َّ  الصُّ
ْ
نْ  َ�بَْل  َخِفيَفتَْ�ِ  َر�

َ
َالةُ  ُ�َقامَ  أ [رواه  »الصَّ

 ].٦١٨ابلخاری: 
روایت است که گفت: وقتیکه مؤذن به نماز صبح اذان  )١(لاز حفصه -۳۸۰

پیش از برپا شدن جماعت، دو رکعت نماز  جبر خدا شد، پیام داد، و صبح روشن می می
 .)٢(خواندند  سبک و کوتاه می

ھا  ھا است، یاد آوری از این عیب ) اگر شخص دارای عیبی مانند کوری، لنگی، شلی و امثال این۶ 
مصلحت دیگری روا است، اما به قصد اھانت و خجالت دادن  جھت معرفی آن شخص، و یا جھت

 وی روا نیست.
) ھمانطوری که نسبت دادن شخص به پدرش روا است به مادرش نیز روا است، مثًال: ۷ 

 گوئیم: أحمد فرزند محمود، روا است که بگوئیم: أحمد فرزند زینب. ھمانطوری که می
ھمسر حصن  جست، پیش از ازدواج با نبی کریم وی أم المؤمنین حفصه بنت عمر بن خطاب ا -١

برای عثمان  ساش عمر بن خطاب بن حذافه بود، بعد از موت شوھرش و به نھایت رسیدن عده
پیشنھاد کرد که او را به ھمسری بگیرد، ولی او بعد از چند روز گفت: که فعًال تصمیم به ازدواج 

از  جکرد، او ھم قبول نکرد، تا اینکه نبی کریم  ندارم، بعد از آن او را برای ابوبکر صدیق پیشنھاد
 ساو را یک طالق دادند، چون عمر جوی خواستگاری نموده و با وی ازدواج کردند، پیامبر خدا 

گفت: بعد از این خدا به عمر و دخترش ارزشی  ریخت و می از واقعه خبر شد، خاک بر سر خود می
کند که  را امر میو گفت که: خدا ت جیامبر خدا آمد و به پ ÷دھد، و ھمان بود که جبرئیل نمی

به او رجوع کردند، وی در سال چھل ویک ھجری وفات  جبه وی رجوع کنی، و پیامبر خدا 
 ).۲۷۴-۴/۲۷۳یافت، (االصابه: 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
 گردد. می) سنت نماز صبح دو رکعت است، و این دو رکعت خفیف و سبک اداء ۱ 
) وقت خواندن این دو رکعت بعد از طلوع فجر است، و خواندن آن پیش از طلوع فجر جواز ۲ 

 ندارد.

                                                                                                                        



 ٥١  أذان ]: کتاب۱۰کتاب [

رِ  -١١ جْ بْلَ الفَ انِ قَ  باب: األذَ

 ]: اذان دادن پیش از داخل شدن وقت نماز صبح١١باب [

ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  -٣٨١  الَ «: قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َعِن  َمْسُعوٍد ريَِضَ اُهللا َ�نُْه، بِْن  ا�َّ
َحَدُ�مْ  َ�ْمنََعنَّ 

َ
وْ  - أ

َ
َحًدا أ

َ
َذانُ  - ِمنُْ�مْ  أ

َ
وْ  - يَُؤذِّنُ  فَإِنَّهُ  َسُحوِرهِ، ِمنْ  بَِاللٍ  أ

َ
 - بِلَيٍْل  ُ�نَاِدي أ

نْ  َولَيَْس  نَائَِمُ�ْم، َويِلُنَبِّهَ  قَائَِمُ�ْم، ِلَ�ِْجعَ 
َ
وِ  - الَفْجرُ  َ�ُقوَل  أ

َ
بْحُ  أ َصابِِعهِ  َوقَاَل  »- الصُّ

َ
 بِأ

  َوَرَ�َعَها
َ

  فَْوُق  إِىل
َ
َطأ

ْ
  َوَطأ

َ
ْسَفُل  إِىل

َ
 فَْوَق  إِْحَداُهَما �َِسبَّابَتَيْهِ «�ش�  َهَكَذا، َ�ُقوَل  َحىتَّ  أ

ْخَرى،
ُ
َها ُ�مَّ  األ  ].٦٢١[رواه ابلخاری:  »وَِشَماهِلِ  يَِميِنهِ  َ�نْ  َمدَّ

اذان «روایت است که فرمودند:  جاز پیامبر خدا  سبن مسعوداز عبدالله  -۳۸۱
و یا به شب ندا  -دھد،  بالل، مانع سحری کردن شما نشود، زیرا او به شب اذان می

اش بر گرداند، و کسی را که خواب  خواند به خانه تا شخصی را که تھجد می –کند  می
 ».است، از خواب بیدار کند

صبح شده است، و  و اگر روشنی از طرف باال به پایین بود، کسی نگوید که«
انگشتان خود را از باال به پایین آوردند، [و گفتند]: مگر آنکه روشنی چنین باشد: و در 
حالی که انگشت سبابه خود را باالی انگشت دیگری خود قرار داده بودند، به طرف 

 .)١(»چپ و راست خود اشاره نمودند

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
انگشت سبابه خود را باالی انگشت دیگر خود قرار داده بودند، و به طرف  ج) اینکه پیامبر خدا ۱ 

، جھت نشان دادن صبح صادق بود، زیرا روشنی صبح صادق، بر چپ و راست خود اشاره نمودند
دھد، باید  باشد، بنابراین اگر فعًال در مسجدی مانند بالل کسی پیش از فجر اذان می عرض افق می

از طلوع فجر صادق دوباره اذان داده شود، زیرا اذان برای وقت ھر نمازی بعد از داخل شدن وقت 
داد، این اذان  پیش از طلوع فجر اذان می سقت آن، و اینکه باللنماز است، نه پیش از دخول و

گاه  –طوری که در این حدیث آمده است  –دادنش  جھت بیدار کردن مردم خواب بود، و یا جھت آ
 ھای خود بروند. ساختن مردمی که مشغول نماز تھجد بودند، تا جھت سحری کردن به خانه

وی را که اذان دادن برای سحری کردن باشد، کامًال ترک ) متاسفانه بعضی از مردم این سنت نب۲ 
به امر  ساند، و اگر کسی باشد که این سنت نبوی را احیاء کرده و در ھمان وقتی که بالل کرده

داد، اذان بدھد، کسی است که سنت نبوی را احیاء کرده است، و برایش  اذان می جپیامبر خدا 

                                                 



 فیض الباری (جلد دوم)    ٥٢

لِّ باب:  -١٢ َ كُ الَةٌ  بَنيْ ِ صَ انَنيْ اءَ  أَذَ  ملَِنْ شَ

 ]: بین هر اذان و اقامتی نمازی است برای کسی که بخواهد١٢باب [

ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  -٣٨٢ ٍل الُمَؤِ�َّ ريَِضَ اُهللا َ�نُْه، بِْن  ا�َّ نَّ  ُمَغفَّ
َ
 َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  رَُسوَل اهللاِ  أ

َذاَ�ْ�ِ  لُكِّ  َ�ْ�َ «: وََسلَّمَ 
َ
َذاَ�ْ�ِ  لُكِّ  َ�ْ�َ «َو� رواية: » لَِمْن َشاءَ  –ثََالثَا  َصَالٌة، أ

َ
 قَاَل  ُ�مَّ  ،»َصَالةٌ  أ

 ].٦٢٧[رواه ابلخاری:  »َشاءَ  لَِمنْ «: اثلَّاثِلَةِ  يِف 
بین «فرمودند:  جروایت است که پیامبر خدا  سمزنی از عبدالله بن مغفل -۳۸۲

سه بار تکرار نموده  این سخن را» ھردو اذانی [یعنی: بین اذان و اقامت] نمازی است
 ».برای کسی که بخواھد«[و گفتند]: 

اذانی [یعنی: بین اذان و ھردو  بین«و در روایت دیگری آمده است که فرمودند: 
، و در مرتبه سوم فرمودند: »اذانی نمازی استھردو  بین«، »اقامت]، نمازی است

 .)١(»برای کسی که بخواھد«

ذِّ  -١٣ الَ لِيُوَ نْ قَ ؤذِّ نْ باب: مَ رِ مُ فَ دٌ يفِ السَّ احِ  نٌ وَ

 ]: کسی که گفت: در سفر یک مؤذن اذان بدهد١٣باب [

َ�يُْت : احلَُو�ِْرِث ريَِضَ اُهللا َ�نُْه قَاَل  بِْن  َمالِِك  َ�نْ  -٣٨٣
َ
 يِف  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  أ

َ�ْمنَا قَْوِ�، ِمنْ  َ�َفرٍ 
َ
�نَ  ِعنَْدهُ  فَأ ْلًَة، ِعرْشِ

َ
ا َرِ�يًقا، رَِحيًما َوَ�نَ  يل ى فَلَمَّ

َ
  َشْوَ�نَا َرأ

َ
َهايِلنَا، إِىل

َ
 أ

إَِذا وََصلُّوا، وََعلُِّموُهْم، ِ�يِهْم، فَُكونُوا ارِْجُعوا«: قَاَل 
َالةُ  َحرَضَِت  فَ  لَُ�مْ  فَلْيَُؤذِّنْ  الصَّ

َحُدُ�ْم،
َ
ُ�مْ  أ َُؤمَّ ُ�مْ  َويلْ ْ�رَبُ

َ
 ].٦٢٨[رواه ابلخاری:  »أ

جمله علمای احناف از این سنت به تفصیل کاملی در  اجر فراوانی است، و اکثر علماء از آن
 دانم. اند، و اینکه سبب ترک این سنت نبوی به مرور زمان چیست؟ نمی ھای خود یاد کرده کتاب

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
نکه اقامت گفته مراد از دو اذان، اذان و اقامت است، یعنی: بعد از اینکه اذان داده شد، تا پیش از آ 

این نماز » برای کسی که بخواھد«فرمودند:  جشود، باید نماز بخواند، ولی چون پیامبر خدا  می
خواندن الزمی نیست، بلکه مستحب است، والبته مراد از این نماز خواندن، نماز نفلی است، و 

 سنن رواتب به احادیث دیگری ثابت شده است.

                                                                                                                        



 ٥٣  أذان ]: کتاب۱۰کتاب [

با مردمی از قوم خود نزد  روایت است که گفت: ساز مالک بن حویرث -۳۸۳
آمدم، و مدت بیست روز نزدشان ماندیم، و آن حضرت دلنرم و مھربان  جپیامبر خدا 

 بودند، و چون اشتیاق ما را نسبت به اھل و اوالد ما احساس نمودند، فرمودند:
، و نماز را اداء نمائید، ھا تعلیم بدھید بر گردید و در بین خانواده خود باشید، به آن«

ترین شما برای شما  چون وقت نماز داخل شد، یکی از شمایان اذان داده، و بزرگ
 .)١(»امامت بدھد

ىَت : َوَ�نُْه ريَِضَ اُهللا َ�نُْه يف رواية -٣٨٤
َ
 يُِر�َدانِ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  رَُجَالنِ  أ

َفَر، ْ�تَُما إَِذا«: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  َ�َقاَل  السَّ
َ
ذِّنَا، َخرَْجتَُما، أ

َ
ِ�يَما، ُ�مَّ  فَأ

َ
ُكَما ُ�مَّ  أ  يِلَُؤمَّ

ُكَما ْ�رَبُ
َ
 ].٦٣٠[رواه ابلخاری:  »أ

در روایت دیگری آمده است که:دو نفر قصد سفر  سو از مالک بن حویرث -۳۸۴
 ھا] فرمودند: [برای آن جآمدند، پیامبر خدا  ج داشتند، نزد پیامبر خدا

ھنگامی که [به سفر] بیرون شدید، اذان بدھید، و بعد از آن اقامت بگویید، و «
 .)٢(»تر شما به دیگری امامت بدھد سپس بزرگ

 این حدیث آنکه:از احکام و مسائل متعلق به  -١
ھا را جھت امامت دادن اختیار نمودند، که این  تر آن از این جھت بزرگ ج) گویند پیامبر خدا ۱ 

با ھم برابر بودند، ورنه طوری که در احادیث دیگری آمده  جگروه در آموختن علم از پیامبر خدا 
و قراءتش از دیگران تر  است، مستحق ترین اشخاص به امامت دادن کسی است که از دیگران عالم

 بھتر باشد.
) این حدیث نبوی اشارت بر این دارد که مراعات علم و قراءت و کالنی سن در اذان شرط ۲ 

اند که: برای اذان دادن بھتر است شخصی تعیین گردد که آواز خوش  نیست، منتھی علماء گفته
 داشته و صدایش بلندتر باشد.

شود، سنت است، و فرقی بین نماز  جماعت خوانده می) اذان دادن برای ھر نماز فرضی که ۳ 
 حضر و نماز سفر نیست.

امامت دادن را برای شخص  ج) امامت دادن بر اذان دادن فضیلت دارد، زیرا پیامبر خدا ۴ 
تر آنکه: امامت  تر اختصاص دادند، و اذان دادن را به این چیز مقید نساختند، و از ھمه مھم بزرگ

عملی را که  جداشتند، و اذان دادن را دیگران، وشکی نیست که پیامبر خدا را خودشان بر عھده 
 دادند. دارای فضیلت بیشتری بود انجام می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢

                                                 



 فیض الباری (جلد دوم)    ٥٤

ةِ  -١٤ امَ انِ واإلقَ ةً  باب: األذَ اعَ َ انُوا مجَ ا كَ افِرِ إذَ سَ  للمُ

 بودند، باید اذان داده و اقامت بگویند]: اگر مسافرین جماعتی ١٤باب [

نَّ  ُ�َمرَ  اْ�نُ َ�ْن  -٣٨٥
َ
ِ  رَُسوَل  ريَِضَ اُهللا َ�نُْهما: أ ُمرُ  اَكنَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ْ
 يَأ

الَ «: إِثِْرهِ  ىلَعَ  َ�ُقوُل  ُ�مَّ  يُؤَذُِّن، ُمَؤذِّنًا
َ
وِ  ابَلارَِدِة، اللَّيْلَةِ  يِف  »الرَِّحالِ  يِف  َصلُّوا أ

َ
َفرِ  يِف  الَمِطَ�ةِ  أ  السَّ

 ].٦٣٢[رواه ابلخاری: 
ھای  ھای سرد، و شب در شب جروایت است که پیامبر خدا  باز ابن عمر -۳۸۵

کردند که اذان بدھد، و به تعقیب آن  بارانی در ھنگام سفر، مؤذنی را امر می
گاه باشید! نماز را در کنار بار و متاع خ«فرمودند:  می  .)١(»ود بخوانیدآ

نَا)) لفظ حدیث نبوی ۱  نفر اذان بدھید، ولی ھردو  شود که: باشد، و معنایش چنین می می (أَذّ
ه مراد آن است که یکی از شما اذان بدھد، و دلیل آن حدیث گذشته است که مراد این نیست، بلک

، و اینکه خطاب به دو نفر باشد، و مراد انجام دادن کار از یکی »یکی از شما اذان بدھد«فرمودند: 
 ھا باشد، یک عبارت متعارف است. از آن

گاه ساختن مردم از داخل شدن وقت نماز است،۲  بنابراین اگر مسجدی  ) چون مراد از اذان آ
باشد که مقتدیان آن صدای یک مؤذن را شنیده نتوانند، اگر دو نفر و یا سه نفر مؤذن و یا عدد 
بیشتری با ھم اذان بدھند جواز دارد، بلکه مستحب است، و با قیاس با آن، در این عصر و زمان 

تواند در اذان از  ت، میکه وسائل جدید پیشرفته برای بلند کردن صوت و نقل آن اختراع شده اس
 این وسائل استفاده کرد.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) در شب بارانی جماعت نکردن جواز دارد، و در حدیث دیگری آمده است که سه چیز سبب ۱ 

ھا عوارض آسمانی  شود: شب سرد، باران بسیار، و باد شدید، و این جواز نرفتن به جماعت می
گردد، و عوارض غیر آسمانی که سبب جواز نرفتن به  که سبب جواز نرفتن به جماعت میاست 

گردد، بسیار زیاد است، از آن جمله است: مریضی، خوف از دشمن، پا افتادگی، و ھر  جماعت می
کار ضروری دیگری که ترک آن و رفتن به جماعت سبب ضرر به مسلمانان گردد، مانند: طبیب 

 ھا. اموال عمومی، پرستار و امثال این نوکریوال، نگھبان
) ظاھر حدیث داللت بر آن دارد که اگر باران و سردی در شب بود، روا است که مردم نماز را ۲ 

گوید که: این قید معتبر نیست، زیرا ھمین  می /ھای خود بخوانند، ولی امام عینی به خانه
که: این چیز را در شب بارانی، و در  حدیث در سنن از طریق ابن اسحق به روایت نافع آمده است

 ).۴/۲۰۴روز روشن نیز گفتند، عمده القاری (

                                                                                                                        



 ٥٥  أذان ]: کتاب۱۰کتاب [

الَةُ  -١٥ تْنَا الصَّ اتَ لِ فَ جُ ولِ الرَّ  باب: قَ

 ]: این گفته شخص که: نماز ما فوت شده است١٥باب [

يِب  -٣٨٦
َ
ْنُ  بَيْنََما: َ�تَاَدَة ريَِضَ اُهللا َ�نُْه، قَاَل  َ�ْن أ

َ
 َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َمعَ  نَُص�ِّ  �

ا رَِجاٍل، َجلَبَةَ  َسِمعَ  إِذْ  وََسلَّمَ  نُُ�ْم؟ َما«: قَاَل  َص�َّ  فَلَمَّ
ْ
  اْستَْعَجلْنَا: قَالُوا »َشأ

َ
َالِة؟ إىِل : قَاَل  الصَّ

تَيْتُمُ  إَِذا َ�ْفَعلُوا فَالَ «
َ
َالةَ  أ ِكينَِة، َ�َعلَيُْ�مْ  الصَّ تُمْ  َ�َما بِالسَّ

ْ
ْدَر�

َ
وا فَاتَُ�مْ  َوَما فََصلُّوا أ تِمُّ

َ
 »فَأ

 ].٦٣٥[رواه ابلخاری: 
نماز  جروایت است که گفت: در حالی که با پیامبر خدا  ساز ابو قتاده -۳۸۶

 رفتند، شنیدند. خواندیم، ایشان صدای پای مردمی را [که به شتاب] راه می می
 ؟»کردید چه کار می«بعد از اینکه نماز را خواندند پرسیدند: 

 کردیم. گفتند: جھت رسیدن به نماز، شتاب می
آئید، آرام و با وقار بیائید، آنچه  چنین نکنید، وقتی که به طرف نماز می«فرمودند: 

 .)١(»را که دریافتید بخوانید، و آنچه را که از شما فوت شده بود، تمام کنید

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
آید، آھسته و با وقار بیاید، و به جھت آنکه زودتر به نماز برسد، نباید  ) کسی که به طرف نماز می۱ 

خل مروءت شخص است، و دوم اینکه: این عمل شتاب نموده و بدود، زیرا اول آنکه این عمل م
شود که شخص بعد از اینکه به نماز رسید، از اینکه نفس نفس میزند، نتواند آنچه را که  سبب می

 خواھد بخواند، به شکل مناسب آن بخواند. می
 کند، بعد از اینکه امام سالم گفت، باید باقیمانده ) کسی که بعضی از نماز را با امام درک می۲ 

شود و یا آخر  نمازش را کامل نماید. ولی آیا آنچه را که با امام دریافته بود، اول نمازش گفته می
گویند: آنچه را که با امام خوانده  نمازش، در این مسئله بین علماء اختالف است، جمھور علماء می

رکعت و یا  شود، بنابراین باقیمانده نمازش را این طور بخواند که است، اول نمازش گفته می
گویند: آنچه را که با  خواند، و احناف و گروه دیگری از علماء می  ھای اخیر نمازش را می رکعت

شود، بنابراین، باقیمانده  امامش خوانده است، با درنظر داشت واقعیت، اخیر نمازش گفته می
، مثًال: اگر در نماز خواند  ھای اول نمازش را می نمازش را این طور بخواند که گویا رکعت و یا رکعت

چھار رکعتی، دو رکعت را با امام درک کرده بود، بعد از اینکه امام سالم داد، دو رکعت دیگر را با 

 و سوره بخواند. احلمد هللا

                                                 



 فیض الباری (جلد دوم)    ٥٦

ومُ النَّ  -١٦ قُ تَی يَ أَ باب: مَ نْدَ اسُ إذا رَ امَ عِ ا اإلمَ ةِ  وُ امَ قَ  اإلِ

 خیزند؟وقت بر  گفتن دیدند، چه]: مردم اگر امام را در وقت اقامت ١٦باب [

ِ صّ�  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  ريَِضَ اُهللا َ�نُْه،َوَ�نُْه  -٣٨٧ ِ�يَمِت  إَِذا«: وسلم عليه اهللا ا�َّ
ُ
 أ

َالُة،  ].٦٣٧[رواه ابلخاری  »تََرْوِ�  َحىتَّ  َ�ُقوُموا فَالَ  الصَّ
وقتی که «فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  سو از ابو قتاده -۳۸۷

 .)١(»بینید بر نخیزید شود، تا مرا نمی اقامت گفته می

امِ  -١٧ دَ  باب: اإلمَ ةُ بَعْ اجَ ضُ لَهُ احلَ رِ ةِ  تَعْ امَ قَ  اإلِ

 ]: اگر برای امام بعد از اقامت گفتن عارضه پیش آمد١٧باب [

�َِس ريَِضَ اُهللا َ�نُْه، َ�نْ  -٣٣٨
َ
ِ�يَمِت «: قَاَل  أ

ُ
َالةُ  أ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  َوانلَّيِبُّ  الصَّ

  قَامَ  َ�َما الَمْسِجِد، َجانِِب  يِف  رَُجًال  ُ�نَايِج 
َ

َالةِ  إىِل  ].٦٤٢[رواه ابلخاری »الَقْومُ  نَامَ  َحىتَّ  الصَّ
روایت است که گفت: [در یکی از نماز ھا] برای نماز، اقامت گفته  ساز انس -۳۳۸

با شخصی در گوشه از مسجد، مشغول صحبت بودند،  جا شد، و در این وقت پیامبر خد
 .)٢(و وقتی برای نماز خواندن آمدند که مردم را خواب برده بود

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
آمدن جھت  گاھی به سبب انجام دادن کار ضروری بعد از اقامت گفتن در ج) چون پیامبر خدا ۱ 

کردند، و برای آنکه قیام مردم طوالنی نشود، فرمودند تا وقتی که مرا  امامت دادن تاخیر می
 نبینید از جای خود بر نخیزید.

) اگر امام ھنگام اقامت گفتن در مسجد حضور داشت، مردم باید چه وقت برای نماز خواندن بر ۲ 
ست، و نماز، ھنگام به نھایت رسیدن اقامت اخاستن برای برگویند: وقت  خیزند، جمھور علماء می

گویند: ھنگامی که  خاستن، در اول اقامت گفتن است، و احناف میگوید: وقت بر امام مالک می

(قد قامت گفته شد، باید مردم در صف نماز قرار داشته باشند، و وقتی که  (حي علی الصالة)

وع نماید، ومتصل به آن مقتدیان به وی گفته شد، امام باید تکبیر گفته و نماز را شر الصالة)
 اقتداء نمایند، تا به محتوای الفاظ اقامت به طور حقیقی عمل شده باشد.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
 ) نمازی که این واقعه در آن واقع گردید، نماز عشاء بود.۱ 

                                                 



 ٥٧  أذان ]: کتاب۱۰کتاب [

ةِ  -١٨ عَ امَ الَةِ اجلَ وبِ صَ جُ  باب: وُ

 ]: وجوب نماز جماعت١٨باب [

يِب  َ�نْ  -٣٨٩
َ
نَّ : ُهَر�َْرَة ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ ي«: قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ ِ

َّ
 َواذل

نْ  َهَمْمُت  لََقدْ  �ِيَِدهِ  َ�ْفيِس 
َ
َالِة، آُمرَ  ُ�مَّ  َ�يُْحَطَب، حِبََطٍب، آُمرَ  أ  آُمرَ  ُ�مَّ  لََها، َ�يَُؤذَّنَ  بِالصَّ

َخاِلَف  ُ�مَّ  انلَّاَس، َ�يَُؤمَّ  رَُجًال 
ُ
  أ

َ
َق  رَِجاٍل، إِىل َحرِّ

ُ
ي ُ�يُوَ�ُهْم، َعلَيِْهمْ  فَأ ِ

َّ
 لَوْ  �ِيَِدهِ  َ�ْفيِس  َواذل

َحُدُهْم، َ�ْعلَمُ 
َ
نَّهُ  أ

َ
دُ  � وْ  َسِمينًا، َعْرقًا َ�ِ

َ
، ِمْرَماَ�ْ�ِ  أ [رواه ابلخاری:  »الِعَشاءَ  لََشِهدَ  َحَسنَتَْ�ِ

٦٤٤.[ 
 فرمودند:  جروایت است که پیامبر خدا  سھریرهاز ابو  -۳۸۹

قسم به ذاتی که جانم در دست او است [بال کیف]، تصمیم گرفته بودم تا امر «
نمایم که ھیزمی را آماده سازند، بعد از آن امر نمایم که برای نماز اذان داده شود، 
سپس شخصی را امر نمایم که به مردم امامت بدھد، و خودم به تعقیب مردمی که [به 

 ».شان را با خودشان بسوزانم ھای شوند] بروم، و خانه حاضر نمینماز 
ھا بفھمند [که در  و قسم به ذاتی که جانم در دست او است [بال کیف]، اگر این

حاضر شدن به نماز] قطعه گوشت چاق و یا الغری نصیبش خواھد شد، حتمًا به نماز 
 .)١(»شود خفتن (عشاء) حاضر می

اقامت و تکبیر تحریمه روی ضرورت گویند که: فاصله بین  ) احناف وعده دیگری از علماء می۲ 
جواز دارد، ولی اگر ضرورتی نباشد، تاخیر تکبیر تحریمه از اقامت مکروه است، حتی بعضی از 

گفته شد، واجب است که امام تکبیر تحریمه (قد قامت الصالة)  گویند: وقتی که احناف می
 بگوید.

 ود.ھا ب ) مراد از خواب رفتن مردم، پینکی رفتن بعضی از آن۳ 
با وی سخن را طوالنی کردند، رئیس یکی از قبائل بود، و جھت  ج) شخصی که پیامبر خدا ۴ 

سخن را با او طوالنی کردند، و البته سخن زدن  جگرمی و دعوت وی به اسالم، پیامبر خدا  دل
بعد از اقامت روی ضرورت بود، بنابراین اگر ضرورتی نباشد، سخن زدن بعد از  جپیامبر خدا 

 ت گفتن مناسب نیست.اقام
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١

                                                                                                                        



 فیض الباری (جلد دوم)    ٥٨

ةِ  -١٩ عَ امَ ةِ اجلَ الَ لِ صَ  باب: فَضْ

 نماز جماعت ]: فضیلت١٩باب [

آن است که این مردم از دون ھمتی که دارند، اگر بدانند که در  ج) مراد از گفته پیامبر خدا ۱ 
شوند، ولی برای  رسد، به نماز حاضر می ھا می اندک فایده دنیوی برای آن حاضر شدن به نماز،

 نمایند. ھای آن، از حاضر شدن به نماز، خود داری می تکسب ثواب اخروی و نعم
بود،  ) ظاھر این حدیث داللت بر این دارد که نماز جماعت فرض عین است، زیرا اگر سنت می۲ 

گردید، ولی جمھور علماء، و از آن جمله  ترک سنت موجب سوزاندن جان و مال شخص نمی
دھند  ه فرض عین، و از این حدیث جواب میاند که جماعت سنت مؤکده است ن احناف بر این نظر

ھا تصمیم گرفتند، و تصمیم خود را عملی نکردند، و اگر فرض  در سوزاندن آن جکه پیامبر خدا 
این موضوع را به شکل  /گذاشتند، و امام ابن حجر شان نمی ھا را به حال بود، آن عین می

دانند از این  دانسته و واجب نمیطوالنی شرح داده و برای کسانی که جماعت را سنت موکده 
گوید: (سخن را از این جھت طوالنی کردم که اجزاء آن  حدیث ده جواب ذکر نموده و در اخیر می

دانند، ده جواب در اینجا مذکور است،  با ھم ارتباط دارد، و برای کسانی که جماعت را واجب نمی
 ).۱۵۱-۲/۱۴۸فت)، فتح الباری (ھا را در یکجا، در شرح دیگری نخواھی یا و این ھمه جواب

) امام عینی به نقل از (تحفه) مسائلی را در مورد نماز جماعت ذکر کرده است، که بعضی از ۳ 
 ھا قرار آتی است. آن

أ) نماز جماعت بر کسی که واجب است که قدرت رفتن به مسجد را بدون مشقت داشته باشد،  
 گیر جماعت واجب نیست. زمینبنابراین بر شخص نا بینا، و مریض و پیر 

ھا  گوید: کسی که جماعت را بدون عذر ترک کند، باید تعزیر شود، اگر ھمسایه ب) شرف األئمه می 
 شوند. کنند، گنھکار می کند، سکوت می نسبت به کسی که نماز جماعت را ترک می

 نگ برخاست.ھا به ج ج) اگر مردم قریه و یا محلۀ نماز جماعت را ترک کردند، باید با آن 
گوید: اگر کسی به کاری مشغول شد، و به جماعت رفته نتوانست، با  می /د) امام ابو حنیفه 

 اھل خانواده خود جماعت نماید، و اگر تنھا خواند، نمازش جواز دارد.
ه) در اینکه آیا جماعت کردن در خانه مانند جماعت کردن در مسجد است، بین علماء اختالف  

تر آن است که گرچه جماعت در خانه مانند جماعت در مسجد، جماعت گفته  است، و قول صحیح
شود، ولی اشتراک نمودن به جماعت مسجد فضائل بیشتری دارد، از آن جمله اینکه:  می

دارد برایش ثوابی  ھمانطوری که در حدیث نبوی آمده است در ھر قدمی که به سوی مسجد برمی
شود، و دیگر آنکه: چون به طور عموم جماعت  خشیده میشود، و گناھی از گناھانش ب داده می

شود بیشتر است،  تر است، لذا ثوابش نیز از جماعتی که در غیر مسجد خوانده می مسجد بزرگ
 والله تعالی أعلم.

                                                                                                                        



 ٥٩  أذان ]: کتاب۱۰کتاب [

نَّ : ُ�َمَر ريَِضَ اُهللا َ�نُْهما ابِْن  َ�نْ  -٣٩٠
َ
ِ  رَُسوَل  أ  َصَالةُ «: قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

�نَ  �َِسبْعٍ  الَفذِّ  َصَالةَ  َ�ْفُضُل  اجلََماَعةِ   ].٦٤٥[رواه ابلخاری:  »َدرََجةً  وَِعرْشِ
 فرمودند: جروایت است که پیامبر خدا  باز ابن عمر -۳۹۰

شود، بیست و ھفت درجه فضیلت  نماز جماعت بر نمازی که تنھا خوانده می«
 .)١(»دارد

لِ  -٢٠ ةٍ  باب: فَضْ اعَ َ رِ يفِ مجَ جْ الَةِ الفَ  صَ

 ]: فضیلت ادای نماز فجر به جماعت٢٠باب [

يب ُهَر�َْرَة ريَِضَ اُهللا َ�نُْه، -٣٩١
َ
ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت : قَاَل  َ�ْن أ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َحِدُ�مْ  َصَالةَ  اجلَِميعِ  َصَالةُ  َ�ْفُضُل «: َ�ُقوُل 
َ
�نَ  خِبَْمٍس  وَْحَدُه، أ ْتَِمعُ  ُجزًْءا، وَِعرْشِ

َ
 َوجت

بُو َ�ُقوُل  ُ�مَّ  »الَفْجرِ  َصَالةِ  يِف  انلََّهارِ  َوَمَالئَِ�ةُ  اللَّيِْل  َمَالئَِ�ةُ 
َ
: ِشئْتُمْ  إِنْ  فَاقَْرُءوا: َر�َْرةَ هُ  أ

 ].٦٤٨[رواه ابلخاری:  ﴾َمْشُهوًدا اَكنَ  الَفْجرِ  قُْرآنَ  إِنَّ ﴿
 شنیدم که فرمودند:  جروایت است که گفت: از پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۳۹۱

خوانید، بیست وپنج بار فضیلت  نماز شما به جماعت، نسبت به نمازی که تنھا می«
 .)٢(»شوند ھم جمع می مالئکه شب و مالئکه روز، در نماز صبح بادارد، و 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
در این صورت گفته ) حد اقل جماعت دو نفر است، که یکی امام و دیگری مقتدی باشد، و ۱ 

شود، زیرا  شان حاصل می اند، و این فضیلت برای ھا نماز خود را به جماعت خوانده شود که آن می
، گرچه کلمه (جمع) به کمتر »دو نفر و بیشتر از آن جماعت است«اند که:  فرموده جپیامبر خدا 

 شود. از (سه) اطالق نمی
غیر مسجد الحرام، و مسجد نبوی، و مسجد ) باید دانست که این فضیلت برای جماعت در ۲ 

شاء الله در  اقصی است، و نماز خواندن در این سه مسجد فضیلت بیشتری دارد که تفصیل آن ان
 جای خودش خواھد آمد.

اینکه فضیلت نماز جماعت بر نماز فردی در این حدیث بیست و پنج مرتبه، و در حدیث گذشته  -٢
سببش این است که: ثواب جماعت نسبت به ثواب نمازی که بیست و ھفت مرتبه ذکر شده است، 

شود، در اول بیست و پنج مرتبه بود، بعد از آن خداوند متعال به فضل و مرحمت  تنھا خوانده می
خود آن را بسیت و ھفت مرتبه گردانید، و به نبی خود از آن خبر داد، و یا سببش دوری و نزدکی 

                                                 



 فیض الباری (جلد دوم)    ٦٠

در قرآنی  یقیناً «خواھید [این آیه را] بخوانید: گفت: و اگر می سبعد از آن ابوھریره
 .»شوند شود، فرشتگان حاضر می که به وقت فجر خوانده می

يِب  َ�نْ  -٣٩٢
َ
ْ�َظمُ «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  قَاَل : قَاَل  ُموىَس ريَِضَ اُهللا َ�نُْه، أ

َ
 أ

ْجًرا انلَّاِس 
َ
َالةِ  يِف  أ ْ�َعُدُهْم، الصَّ

َ
ْ�َعُدُهمْ  أ

َ
ي َمْمىًش  فَأ ِ

َّ
َالةَ  يَنْتَِظرُ  َواذل  َمعَ  يَُصلِّيََها َحىتَّ  الصَّ

ْ�َظمُ  اِإلَمامِ 
َ
ْجًرا أ

َ
ي ِمنَ  أ ِ

َّ
، اذل  ].٦٥١ری: [رواه ابلخا »َ�نَامُ  ُ�مَّ  يَُص�ِّ

بیشترین «فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابو موسی -٣٩٢
شان دورتر و دورتر است، و ثواب کسی که  ثواب در نماز، برای کسانی است که راه

خوابد  خواند و می کشد تا با امام نماز بخواند، از ثواب کسی که نماز را می انتظار می
 .)١(»بیشتر است

شود که حدیث آتی  ر و امثال این چیزھا است، و میمسجد و اخالص و عدم اخالص نمازگذا
 شاھدی بر این مدعا باشد، والله تعالی اعلم.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
کشد که با امام به جماعت نماز بخواند، ثوابش از کسی که نمازش را به  ) اگر کسی انتظار می۱ 

 خوابد، بیشتر است. خواند و می ند خود میعجله تنھا و یا به جماعت با اشخاصی مان
) جماعتی که تعداد نمازگذاران در آن بیشتر باشد، از جماعتی که تعداد نمازگذاران در آن کمتر ۲ 

نماز یک نفر با نفر دیگر، از «روایت است که فرمودند:  جاست، ثواب بیشتری دارد، از پیامبر خدا 
خواند، بھتر  ص با دو نفر از نمازی که با یک نفر مینماز وی به تنھائی بھتر است، و نماز شخ

 ».تر است است، و ھر قدر که تعداد نمازگذاران بیشتر شود، در نزد خداوند متعال محبوب
) ظاھر حدیث داللت بر این دارد که در حصول ثواب جماعت فرقی بین این نیست که این نماز ۳ 

ل کار، ولی بعضی از علماء جماعت مسجد را بر جماعت در مسجد خوانده شود، و یا در خانه و مح
اند، و ھمین قول دوم راجح تر به  شود، ترجیح داده جماعتی که در خانه و یا محل کار تشکیل می

کردند، و  تا جای امکان جماعت را در مجسد بر پا می جرسد، زیرا اول آنکه: پیامبر خدا  نظر می
قدمی برای نمازگذار ثواب دیگری است، و سوم آنکه  دوم آنکه: در رفتن به مسجد از خانه در ھر

اگر ھر کسی با چند نفری در خانه و یا در محل کار خود جماعت کند، و از رفتن به مسجد خود 
ماند، والله  گردد، و برای مسجد اھمیت و منزلت آن باقی نمی داری نماید، مساجد مھجور می

 تعالی أعلم.

                                                                                                                        



 ٦١  أذان ]: کتاب۱۰کتاب [

ريِ إىلباب:  -٢١ جِ لِ التَّهْ رِ  فَضْ  الظُّهْ

 ]: فضیلت شتاب کردن به نماز پیشین (ظهر)٢١باب [

يِب  َ�نْ  -٣٩٣
َ
نَّ : ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  ُهَر�َْرةَ  أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ  بَيْنََما«: قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ِر�ِق  ىلَعَ  َشْوكٍ  ُغْصنَ  وََجدَ  بَِطِر�ٍق  َ�ْميِش  رَُجٌل  َرُه، الطَّ خَّ
َ
ُ  فََشَكرَ  فَأ ُ  ا�َّ

َ
ُ  َ�َغَفرَ  هل

َ
: قَاَل  ُ�مَّ  »هل

َهَداءُ « ِهيدُ  الَهْدِم، وََصاِحُب  َوالَغِر�ُق، َوالَمبُْطوُن، الَمْطُعوُن،: مَخَْسةٌ  الشُّ ِ  َسِبيِل  يِف  َوالشَّ و  »ا�َّ
م   ].٦٥٢[رواه ابلخاری:بايق احلديث َ�َقدَّ

در حالی که «فرمودند:  جروایت است که پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۳۹۳
رفت، بوتۀ خاری را در راه دید، آن را [برداشت] و از راه دور کرد،  شخصی به راھی می

 ».این عمل را خداوند از وی قبول کرد و او را آمرزید
 گفتند: جبعد از آن پیامبر خدا 

 :اند شھداء پنج قسم«
 کسی که از مرض (وبا) بمیرد. -
 ی که از مرض شکم [مانند اسھال و امثال آن] بمیرد.کس -
 کسی که [در آب] غرق شود. -
 کسی که زیر دیوار و یا خانه شود. -
 ، وباقی حدیث قبًال گذشت.)١(»کسی که در راه خدا به شھادت برسد -

 ین حدیث آنکه:از احکام و مسائل متعلق به ا -١
 شوند. ) شھید حقیقی ھمین نوع پنجم است، و چھارم نوع دیگر به طور مجازی شھید گفته می۱ 
شود، و در اینکه بر وی نماز خوانده  شود ولی تکفین می ) شھید به اتفاق علماء غسل داده نمی۲ 

ود، و جمھور ش شود یا نه؟ بین علماء اختالف است، در نزد احناف بر وی نماز خوانده می می
 شود. گویند که بر شھید نماز خوانده نمی علماء می

) شھید بر سه قسم است، اول: شھید دنیا و آخرت: و آن کسی است که غرض اعالی کلمة الله ۳ 
رسد، دوم: شھید آخرت: و آن کسی است که به سبب مرض  در وقت جنگ با کفار به شھادت می

ھا کشته شود، سوم: شھید  ا سوختن در آتش و امثال اینشکم، و یا به سبب غرق شدن در آب، و ی
دنیا: و آن کسی است که به غرض بدست آوردن مال، و یا شھرت طلبی و یا احساسات قومی و یا 

 منطقوی به جنگ برود و کشته شود.
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ابِ اآل -٢٢ تِسَ ارِ باب: احْ  ثَ

 ]: قدم برداشتن به سوی مسجد از اعمال حسنه است٢٢باب [

�ٍَس َ�ْن  -٣٩٤
َ
نَّ : ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  أ

َ
َراُدوا َسِلَمةَ  بَِ�  أ

َ
نْ  أ

َ
لُوا أ لُوا َمنَاِزلِِهمْ  َ�نْ  َ�تََحوَّ  َ�يَْ�ِ

ِ  رَُسوُل  فََكِرهَ : قَاَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  ِمنَ  قَِر�بًا نْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
َ
 ُ�ْعُروا أ

الَ «: َ�َقاَل  الَمِدينََة،
َ
ْتَِسبُونَ  أ

َ
 ].٦٥٦[رواه ابلخاری:  »آثَاَرُ�مْ  حت

ھای خود را  خواستند خانه  مردم (بنی سلمه) میروایت است که  ساز انس -۳۹۴
] گفت: از اینکه سبرای خود خانه بگیرند. [انس جترک نموده، و نزدیک پیامبر خدا 

بدشان آمد، و  جکردند پیامبر خدا  ھا به این کار خود] اطراف مدینه را خالی می [آن
خواھید که به این رفت و آمد خود رضایت خداوند را حاصل  آیا نمی«ھا گفتند:  برای آن

 ؟)١(»نمائید

شوند، از آن  ) طوری که در احادیث دیگری آمده است، چند گروه دیگر نیز شھید گفته می۴ 
به سبب مرض ذات الجنب، به سبب آتش سوزی، مردن در دیار غربت، مردن زن در جمله: مردن 

 وضع حمل.
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
ھای این مردم از مسجد نبوی دورتر واقع  ) (بنی سلمه) قبیله بزرگی از مردم انصار است، خانه۱ 

و مسجد نبوی  جمجواری پیامبر خدا شده بود، و نسبت به عالقه و محبتی که ایشان به ھ
 ھای خود را گذاشته و در نزدیک مسجد برای خود خانه بسازند. خواستند خانه داشتند، می

شود، چه  دارد، برایش ثواب داده می ) به ھر قدمی که شخص در رفت آمد به سوی مسجد برمی۲ 
 این رفت و آمد به طور پیاده صورت بگیرد، و چه به طور سواره.

دارد، امید به خداوند  با قیاس به رفتن به مسجد، در ھر کار خیر دیگری که انسان قدم برمی )۳ 
گوید: (أی آدم! اگر  می /ھایش برایش ثواب و مزد داده شود، قتاده است که به شماره قدم

کرد، باید از آثار پایت که باد آن را به زودی از بین  دھی غفلت می خداوند از چیزی که انجام می
دھد،  کرد، ولی خداوند متعال ھر آن چیزی را که انسان از خوب و بد انجام می برد غفلت می می

کند، پس کوشش کن که کاری که  اش حساب می چه در راه خیر باشد و چه در راه شر، درباره
 ).۱/۴۱۹داری در راه طاعت و رضای خدا باشد) فتح المبدی ( دھی، و قدمی را که برمی انجام می

                                                                                                                        



 ٦٣  أذان ]: کتاب۱۰کتاب [

ةِ  -٢٣ عَ امَ اءِ يفِ اجلَ الَةِ العِشَ لِ صَ  باب: فَضْ

 نماز خفتن (عشاء) به جماعت]: فضیلت ادای ٢٣باب [

يِب  َ�نْ  -٣٩٥
َ
 َصَالةٌ  لَيَْس «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  قَاَل : قَاَل  ُهَر�َْرَة ريَِضَ اُهللا َ�نُْه، أ

ْ�َقَل 
َ
تَوُْهَما ِ�يِهَما َما َ�ْعلَُمونَ  َولَوْ  َوالِعَشاِء، الَفْجرِ  ِمنَ  الُمنَافِِق�َ  ىلَعَ  أ

َ َ
[رواه  َحبًْوا، َولَوْ  أل

 ].٦٥٧ابلخاری: 
ھیچ نمازی «فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۳۹۵
دانستند که خواندن  تر نیست، و اگر مین از نماز صبح و نماز خفتن دشوار بر منافقی

بود، به این دو نماز حاضر  این دو نماز چه قدر ثواب دارد، اگر به طور خزیده ھم می
 .)١(»شدند می

دِ  -٢٤ اجِ لِ املَسَ فَضْ الَةَ وَ نْتَظِرُ الصَّ دِ يَ لَسَ يفِ املَسجِ نْ جَ  باب: مَ

 ]: ثواب کسی که در مسجد بنشیند و انتظار نماز را بکشد، وفضیلت مساجد٢٤باب [

ُ  يُِظلُُّهمُ  َسبَْعةٌ «: قَاَل  وََسلَّمَ  َعَليْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َعِن  ريَِضَ اُهللا َ�نُْه،وَ�نْه  -٣٩٦  يِف  ا�َّ
  ِظلَّ  الَ  يَْومَ  ِظلِِّه،

َّ
  وََشابٌّ  الَعاِدُل، اِإلَمامُ : ِظلُّهُ  إِال

َ
 يِف  ُمَعلٌَّق  قَلْبُهُ  َورَُجٌل  َر�ِِّه، ِعبَاَدةِ  يِف  �ََشأ

 ز احکام و مسائل متعلق به این آنکه:ا -١
) این دو نماز از آن سبب بر منافقین سنگین است که: وقت نماز صبح وقت شیرینی خواب، و ۱ 

وقت نماز عشاء وقت استراحت و آرام گرفتن است، و دیگر آنکه منافقین به این جھت نماز 
خصوصًا  –ن نسبت به تاریکی شب ھا را ببینند، و چون در نماز صبح و خفت خوانند که مردم آن می

ھا نھایت  شد، از این سبب خواندن این دو نماز بر آن ھا بر آورده نمی این آرزوی آن –در آن زمان 
 دشوار بود.

خواندند، و  ) این دو نماز بر منافقین سنگین بود، و به سبب این سنگینی آیا این دو نماز را نمی۲ 
احتمال وجود دارد، ولی سیاق بیشتر ھردو  شدند، گرچه نمییا در این دو نماز به جماعت حاضر 

فرمودند که  جشدند، زیرا پیامبر خدا  داللت بر این دارد که در این دو نماز به جماعت حاضر نمی
بود، به این دو  دانستند که در این دو نماز چه قدر ثواب است، اگر به طور خزیده ھم می اگر می

آمدند، و نماز را با  از خزیدن آن است که خزیده به مسجد می ، و مراد»شدند نماز حاضر می
 کردند، والله تعالی اعلم. جماعت اداء می
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َابَّا َورَُجَالنِ  الَمَساِجِد،
َ

ِ  يِف  حت قَا َعلَيْهِ  اْجتََمَعا ا�َّ ةٌ  َطلَبَتْهُ  َورَُجٌل  َعلَيِْه، َوَ�َفرَّ
َ
 َذاُت  اْمَرأ

َخاُف  إِ�ِّ : َ�َقاَل  ومََجَاٍل، َمنِْصٍب 
َ
، أ َ َق، َورَُجٌل  ا�َّ ْخىَف  تََصدَّ

َ
ُ  َ�ْعلَمَ  الَ  َحىتَّ  أ

ُ
 ُ�نِْفُق  َما ِشَماهل

َ  َذَكرَ  َورَُجٌل  يَِمينُُه،  ].٦٦٠[رواه ابلخاری:  »َ�يْنَاهُ  َ�َفاَضْت  َخايِلًا ا�َّ
 اند ھفت گروه«روایت است که فرمودند:  جاز پیامبر خدا  سابو ھریره و از -۳۹۶

ھا را در سایه خود [بال کیف] در روز که سایه دیگری جز سایه او  که خداوند متعال آن
 »:دھد جا می –وجود ندارد 

 امام عادل. -
 جوانی که در عبادت پروردگارش نشو و نما یافته است. -
 است.شخصی که دلش گرویده مساجد  -
ھا خاص برای خدا باشد، به ھمین سبب باھم جمع  دو شخصی که دوستی آن -

 شوند. شوند، و به ھمین سبب از یکدیگر جدا می می
شخصی که زن با شخصیت و زیبائی از وی خواھش کار بد را نموده و او جواب  -

 ترسم. گوید: من از خدا می می
از دست راستش دھد که دست چپش  شخصی که صدقه را [طوری] پنھان می -

 شود. خبر نمی
 .)١(»و شخصی که در تنھائی خدا را به یاد آورده و اشکش میریزد -

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
گویند بنا به حدیث  گویند که: مراد از سایه خدا رحمت خدا است، و بعضی می ) بعضی می۱ 

 /از سایه خدا سایه عرش خدا است، و امام ابن حجر دیگری که در این مورد آمده است، مراد
گوید و دلیل این قول حدیث سلمان است که سعید بن منصور به سند حسنی روایت کرده و  می

و عیسی بن دینار، و قاضی عیاض رحمھما الله  (سبعة يظلهم اهللا فی ظل عرشه)،گوید:  می
 ست).گویند که مراد از سایه خدا (تکریم و حمایت خدا ا می

) اعمال ھفتگانه که در حدیث نبوی ذکر گردیده است، از فضائل اعمال است، و کسی که ۲ 
شود، و ھیچ سایه  متصف به یکی از این صفات باشد، در روز قیامت که آفتاب به مردم نزدیک می

جز سایه عرش خدا وجود ندارد، خداوند متعال چنین اشخاصی را به سایه عرش خود، و یا در ظل 
 دھد. ت خود قرار میرحم

رسد، ولی از نگاه عملی و  ) گرچه در ظاھر حال، انجام دادن اکثر این کارھا آسان به نظر می۳ 
واقعیت امر، ھیچیک از این کارھا آسان نیست، از این جھت است که وجود اشخاصی که متصف 

 رچه مستحیل نیست.به این صفات و یا به یکی از این صفات باشند، بسیار کم و بلکه نادر است، گ

                                                 



 ٦٥  أذان ]: کتاب۱۰کتاب [

دِ  -٢٥ جِ احَ إلَی املَسْ ا أَوْ رَ دَ نْ غَ لِ مَ  باب: فَضْ

 کند ]: فضیلت کسی به مسجد رفت و آمد می٢٥باب [

  َغَدا َمنْ «: قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َعِن  ،ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ وَ�نْه  -٣٩٧
َ

 الَمْسِجدِ  إِىل
َعدَّ  َوَراَح،

َ
ُ  أ ُ  ا�َّ

َ
ُ  هل

َ
وْ  َغَدا لُكََّما اجلَنَّةِ  ِمنَ  نُُزهل

َ
 ].٦٦٢[رواه ابلخاری:  »َراحَ  أ

 روایت است که فرمودند: جاز پیامبر خدا  سو از ابو ھریره -۳۹۷
خداوند برایش در ھر کند،  کسی که در شب و در روز به مسجد رفت و آمد می«

 .)١(»سازد اش را] در بھشت آماده می گاھش را [و یا مھمانی رفت و آمد، منزل

ا أُقِ  -٢٦ تُوبَةَ باب: إِذَ الَةَ إالَّ املَكْ الَةُ فَالَ صَ تِ الصَّ  يمَ

 ]: وقتی که نماز بر پا شد، نماز دیگری غیر از نماز فرض [روا] نیست٢٦باب [

زِْد، ريَِضَ اُهللا َ�نُْه: : حُبَيْنَةَ  اْ�نُ  مالٍِك َ�ْن َ�بِْد اِهللا بِْن  -٣٩٨
َ
نَّ رَُجٍل ِمَن األ

َ
ِ  رَُسوَل  أ  ا�َّ

ى وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ 
َ
ِ�يَمِت  َوقَدْ  رَُجًال  َرأ

ُ
َالةُ  أ ، يَُص�ِّ  الصَّ َعتَْ�ِ

ْ
ا َر�  رَُسوُل  انرَْصََف  فَلَمَّ

 ِ ُ  َوقَاَل  انلَّاُس، بِهِ  َالَث  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
َ

ِ  رَُسوُل  هل بْحَ «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ  الصُّ
ْرَ�ًعا،

َ
بْحَ  أ ْرَ�ًعا الصُّ

َ
 ].٦٦٣[رواه ابلخاری:  »أ

)که شخصی از مردم  – ساز عبدالله بن مالک بن بحینه -۳۹۸ دْ روایت  -بود (اَزْ

شخصی را دیدند که بعد از بر پا شدن نماز، دو رکعت نماز  جپیامبر خدا است که گفت: 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) در ظاھر حدیث نبوی شریف این اجر جزیل برای کسی است که به طور مطلق به مسجد بیاید، ۱ 

خواه قصدش از این مسجد رفتن مثًال: درس خواندن باشد، خواه پاک کردن مسجد باشد، و خواه 
گوید: مقصود  می /ھر کار دیگری، ولی طوری که امام حجر آب آوردن از مسجد باشد، و خواه

 آید، نه جھت انجام دادن کار دیگری. کسی است که به مسجد غرض عبادت می
) نباید نظر به ظاھر این حدیث نبوی شریف این طور فھمید که مطلوب از رفتن به مسجد در ۲ 

ز صبح و نماز خفتن است، بلکه مراد شب و روز، رفتن به مسجد به نماز صبح و نماز شام، و یا نما
از رفتن به مسجد در شب و در روز، مداومت کردن به رفتن مسجد است، که در ھر وقت نماز به 

 مسجد برود.
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شان جمع  از نماز فارغ شدند، مردم به اطراف جخواند، بعد از اینکه پیامبر خدا  می
 شدند.

مگر نماز صبح چھار رکعت است؟ مگر نماز «برای آن شخص گفتند:  جپیامبر خدا 
 .)١(؟»صبح چھار رکعت است

دِّ باب:  -٢٧ ةَ  حَ عَ امَ دَ اجلَ هَ شْ يضِ أَنْ يَ  املَرِ

 ]: مریض تا چه وقت باید به جماعت حاضر شود٢٧باب [

ُ  ريَِضَ  اَع�َِشةَ َ�ْن  -٣٩٩ ا: قَالَْت  َ�نَْها، ا�َّ ِ  رَُسوُل  َمرَِض  لَمَّ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
ي َمرََضهُ  ِ

َّ
َالُة، فََحرَضَِت  ِ�يِه، َماَت  اذل ذِّنَ  الصَّ

ُ
بَا ُمُروا«: َ�َقاَل  فَأ

َ
 »بِانلَّاِس  فَلْيَُصلِّ  بَْ�رٍ  أ

ُ  فَِقيَل 
َ

بَا إِنَّ : هل
َ
ِسيٌف  رَُجٌل  بَْ�رٍ  أ

َ
نْ  �َْستَِطعْ  لَمْ  َمَقاِمَك  يِف  قَامَ  إَِذا أ

َ
َ  أ اَعدَ  بِانلَّاِس، يَُص�ِّ

َ
 َوأ

اَعُدوا
َ
ُ، فَأ

َ
اَعدَ  هل

َ
بَا ُمُروا يُوُسَف  َصَواِحُب  إِنَُّ�نَّ «: َ�َقاَل  اثلَّاثِلََة، فَأ

َ
 ،»بِانلَّاِس  فَلْيَُصلِّ  بَْ�رٍ  أ

بُو فََخَرجَ 
َ
ًة، َ�ْفِسهِ  ِمنْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  فَوََجدَ  فََص�َّ  بَْ�رٍ  أ  ُ�َهاَدى فََخَرجَ  ِخفَّ

 َ�ْ�َ ، ِ�ْ
�ِّ  رَُجلَ

َ
ْ�ُظرُ  َك�

َ
انِ  رِْجلَيْهِ  أ ُطَّ َرادَ  الوََجِع، ِمنَ  ختَ

َ
بُو فَأ

َ
نْ  بَْ�رٍ  أ

َ
َر، أ خَّ

َ
  َ�تَأ

َ
ْوَمأ

َ
ْهِ  فَأ

َ
 إيِل

نْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ 
َ
يِتَ  ُ�مَّ  َماَكنََك، أ

ُ
  َجلََس  َحىتَّ  بِهِ  أ

َ
ْ�َمِش  ِ�يَل  َجنْبِِه، إىِل

َ ْ
: لِأل

بُوَ�ْ�رٍ  َص�ِّ يُ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  َوَ�نَ 
َ
 بَِصَالةِ  يَُصلُّونَ  َوانلَّاُس  بَِصَالتِِه، يَُص�ِّ  َوأ

يِب 
َ
ُ  ريَِضَ  بَْ�رٍ  أ يِب  �ََسارِ  َ�نْ  َجلََس  و� رواية: ،َ�نْهَ  ا�َّ

َ
بُو فَاَكنَ  بَْ�ٍر، أ

َ
 قَائًِما يَُص�ِّ  بَْ�رٍ  أ

 ].٦٦٤[رواه ابلخاری: 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث اینکه: -١
ید ) این حدیث به طور صریح داللت بر این دارد که در وقت بر پا شدن جماعت، نماز دیگری نبا۱ 

 خوانده شود، ولو آنکه دو رکعت سنت صبح باشد.
گویند که: اگر خوف از دست رفتن ھر دو رکعت نماز  ) بعضی از علماء از آن جمله احناف می۲ 

فرض به جماعت موجود باشد، نباید به خواندن سنت صبح اقدام نمود، ولی اگر خوف تنھا یک 
مسجد، و یا در دروازه مسجد، دو رکعت سنت اش و یا در بیرون  رکعت باشد، بھتر است در خانه

توان گفت که ظاھر حدیث بر خالف  صبح را بخواند، و بعد از آن به جماعت داخل شود، ولی می
 این نظر است، والله تعالی أعلم بالصواب.
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به مریضی  جروایت است که گفت: ھنگامی که پیامبر خدا  لاز عائشه -۳۹۹
 که از آن وفات یافتند، گرفتار شدند، وقت نماز داخل گردید، و اذان داده شد.

ھا امامت  ، [یعنی: برای آن»ابوبکر را امر کنید که به مردم نماز بخواند«فرمودند: 
 بدھد].

شخص دل نازکی است، اگر به  سبود]: که ابوبکر لکسی گفت [گوینده عائشه
 تواند به مردم نماز بخواند. جای شما ایستاده شود [از شدت گریه] نمی

ھا ھم ھمان چیز را دوباره  ھمان گفته خود را تکرار نمودند، آن جباز پیامبر خدا 
 گفتند.

[خطاب به  جبرای بار سوم ھمین گفت و شنود تکرار گردید، پیامبر خدا 
ابوبکر  )١(ھستید، ÷ھای ھم نشین یوسف شمایان مانند زن«] فرمودند: لعائشه

 ».را امر کنید که به مردم نماز بخواند
در خود سبکی احساس  جبر آمد و به مردم نماز خواند، و پیامبر خدا  سابوبکر

شدند [از خانه]  نمودند، به کمک دو نفر در حالی که به طرف چپ و راست متمایل می
 جاز رفتند]، و گویا ھمین حاال به طرف پاھای پیامبر خدا بیرون شده [و به طرف نم

 کنم. شد، نگاه می که از شدت درد به زمین کشیده می
برایش اشاره  جخواست از جای خود عقب بیاید، ولی پیامبر خدا  می سابوبکر

را آوردند تا آنکه در پھلوی  جنمودند که درجای خود باش، بعد از آن پیامبر خدا 
 ند.نشت سابوبکر

 س، و مردم به ابوبکرجبه پیامبر خدا  سخواندند، و ابوبکر نماز می جو پیامبر خدا 
 اقتداء نموده بودند.

 و در روایت دیگری آمده است که:

(زلیخا) است، زیرا او مانند عائشه به زبانش چیزی گفته  ÷ھای ھم نشین یوسف مراد از زن -١
ھا را به مھمانی دعوت کرد، ولی در دلش  لش چیز دیگری بود، زیرا وی در ظاھر زنبود، و در د

ھا جمال یوسف را ببینند، و از طعنه زدن بر وی دست کشیده، و در عشق  این بود که زن
را بھانه قرار  سدل نازکی ابوبکر لچه عائشه معذورش بدارند، چنان ÷اش به یوسف ورزی

 به مردم امامت ندھد. داد، و قصدش آن بود که پدرش
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نماز را ایستاده اداء  سنشستند، و ابوبکر سبه طرف چپ ابوبکر جپیامبر خدا 
 .)١(نمود

ُ  ريَِضَ  -َوَ�نَْها  -٤٠٠ ا«يف رواية قالت:  – َ�نَْها ا�َّ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  َ�ُقَل  لَمَّ
َذنَ  وََجُعهُ  َواْشتَدَّ 

ْ
ْزَواَجهُ  اْستَأ

َ
نْ  أ

َ
ِذنَّ  بَييِْت، يِف  ُ�َمرََّض  أ

َ
ُ، فَأ

َ
[رواه و�ايق احلديث تقدىم انفا.  هل

 ].٦٦٥ابلخاری: 
 :در روایت دیگری آمده است که گفت لو از عائشه -۴۰۰

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
، و در وقت انتخاب خلیفه، وقتی که مردم در شبر بقیه صحابه س) ثبوت افضلیت ابوبکر صدیق۱ 

او  جھمین امر را مستمسک قرار داده و گفت: پیامبر خدا  سکردند، عمر این مورد ابراز نظر می
خواھید که شما او را پیشوای خود در امور دنیوی  دین قرار دادند، مگر نمیرا پیشوای ما در امور 

 قرار دھید.
 ) اقتداء کردن شخص ایستاده بر شخص نشسته جواز دارد.۲ 
 س) امام در صورت امکان باید اعلم، افقه، اقرء، و افضل قوم باشد، و این صفات نسبت به ابوبکر۳ 

 متحقق بود.
برای مردم امامت ندھد، دو سبب  ساصرار داشت که پدرش ابوبکر صدیق ل) اینکه عائشه۴ 

کردم کسی که بعد از  گوید این بود که: فکر می می لداشت، سبب اول طوری که خود عائشه
شان بایستد، او را دوست نخواھند داشت، و از وی بدشان خواھد آمد،  به جای جمرگ پیامبر خدا 

شخص دیگری را مامور به این کار سازند، و سبب دوم  جمبر خدا از این جھت اصرار نمودم که پیا
به  سخلیفه است، و اگر ابوبکر سابوبکر جدانستند که بعد از پیامبر خدا  آن بود که: مردم می

فرا رسیده است، و عائشه  جفھمیدند که مرگ پیامبر خدا  دیدند، می می ججای پیامبر خدا 
 ریعه پدرش برسد.خواست که این خبر برای مردم ذ نمی

ھای بھشت  ) گریه کردن در نماز اگر به سبب یاد آخرت، و ترس از آتش دوزخ، و تصور نعمت۵ 
اندوه مانند: غم مرگ  گردد، ولی اگر به سبب درد، و یا غم و باشد، سبب باطل شدن نماز نمی

 شود. ازش فاسد میھا باشد، نم اوالد، و یا خساره مال و تجارت، و یا آفت زدن زراعت و امثال این
به  سگردد، زیرا او ابوبکر صدیق ) احرام بستن مقتدی به نماز پیش از امام سبب فساد نماز نمی۶ 

حالت مقتدی را بخود گرفت، و به  جحیث امام به نماز ایستاده بود، ولی بعد از آمدن پیامبر خدا 
 ایشان اقتداء نمود.

خواند  د، به امامی که به سبب عذر نشسته نماز می) اقتداء کردن کسی که قدرت به ایستادن دار۷ 
 صحت دارد.
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شان شدت یافت، از ھمسران  سنگین گردیده و مرض جھنگامی که پیامبر خدا 
اجازه  جھا برای پیامبر خدا  خود اجازه خواستند تا در خانه من پرستاری شوند، و آن

 .گذشت، و باقی حدیث ھم اکنون )١(دادند

يلِّ  -٢٨ لْ يُصَ ةِ يفِ املَطَرِ  باب: هَ عَ مَ املُْجُ وْ ْطُبُ يَ لْ خيَ هَ َ وَ رضَ نْ حَ امُ بِمَ مَ  اإلِ

و آیا باید روز جمعه در باران  ؟]: آیا باید امام به اشخاص حاضر امامت بدهد٢٨باب [
 هم خطبه بخواند؟

ُ  َ�بَّاٍس ريَِضَ  َ�ْن ابِْن  -٤٠١ نَّه َخَطَب انلَّاَس  :ماَ�نْهَ  ا�َّ
َ
َمرَ  رَْدٍغ، ِذي يَْومٍ  يِف  �

َ
 الُمَؤذِّنَ  فَأ

ا َالِة، ىلَعَ  يَحَّ  بَلَغَ  لَمَّ َالةُ «: قُْل : قَاَل  الصَّ   َ�ْعُضُهمْ  َ�نََظرَ  ،»الرَِّحالِ  يِف  الصَّ
َ

�َُّهمْ  َ�ْعٍض، إِىل
َ
 فََك�

نَْ�ُروا،
َ
نَُّ�مْ : َ�َقاَل  أ

َ
نَْ�ْرُ�مْ  َك�

َ
 انلَّيِبَّ  َ�ْعِ�  - ،»ِم�ِّ  َخْ�ٌ  ُهوَ  َمنْ  َ�َعلَهُ  َهَذا إِنَّ « َهَذا، أ

نْ  َكِرْهُت  َو�ِ�ِّ  َعْزَمٌة، إِ�ََّها - وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ 
َ
ْحرَِجُ�مْ  أ

ُ
 ].٦٦٨[رواه ابلخاری:  »أ

روایت است که وی در یکی از روز ھایی که بسیار ِگل و  باز ابن عباس -۴۰۱
 الی بود، برای مردم خطبه داد، و مؤذن را امر کرد [که اذان بدھد].

رسید، گفت برای مردم بگو تا نماز را در  (حیَّ علی الصالة)و ھنگامی که مؤذن به 
 منازل خود بخوانند. 

] ببدشان آمد [ابن عباس مردم به طرف یکدیگر نگاه کردند، به طوری که گویا
گیرید؟ این کار را کسی کرده است که از من  شان گفت: مگر بر این کار ایراد می برای

بود]، نماز جمعه واجب است، [ولی] من نخواستم  جبھتر است، [مقصودش پیامبر خدا 
 .)٢(ازماند شما را به مشقت

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
ھا حتی در حالت مریضی خود  ) اگر کسی بیشتر از یک ھمسر دارد، باید عدالت را در بین آن۱ 

 نیز مراعات نماید.
 ) تا سرحد امکان نماز باید به جماعت اداء گردد.۲ 

 احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:از  -٢
شود، چون نمازی  ) اگر روی معذرتی نماز جمعه، به مسجد اداء نگردیده و به خانه خوانده می۱ 

یابد، باید در چنین حالتی عوض  شود، شروط نماز جمعه در آن تحقق نمی که در خانه خوانده می
 نماز جمعه، نماز پیشین خوانده شود.
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�ٍَس َ�ْن  -٤٠٢
َ
ُ  ريَِضَ  أ نَْصارِ  ِمنَ  رَُجٌل  قَاَل : قَاَل  ،َ�نْهُ  ا�َّ

َ
ْستَِطيعُ  الَ  إِ�ِّ : األ

َ
َالةَ  أ  الصَّ

  فََداَعهُ  َطَعاًما، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  لِلنَّيِبِّ  فََصنَعَ « َضْخًما، رَُجًال  َوَ�نَ  َمَعَك،
َ

هِلِ، إِىل  َمْ�ِ
ُ  فَبََسَط 

َ
  َعلَيْهِ  فََص�َّ  احلَِص�ِ  َطَرَف  َونََضحَ  َحِصً�ا، هل

ْ
 اجلَاُرودِ  آلِ  ِمنْ  رَُجٌل  َ�َقاَل  ،»َعتَْ�ِ َر�

�َِس 
َ
َ�انَ : َمالٍِك  بِْن  ِأل

َ
ىَح؟ يَُص�ِّ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  أ ْ�تُهُ  َما: قَاَل  الضُّ

َ
َها َرأ

َّ
  َصال

َّ
 إِال

 ].٦٧٠[رواه ابلخاری:  يَْوَمئِذ
] گفت: جروایت است که گفت: شخصی از انصار [به پیامبر خدا  ساز انس -۴۰۲

 توانم، این شخص خیلی چاق و فربه بود. من با شما [در جماعت] نماز خوانده نمی
طعامی را تھیه نمود، و ایشان را به خانه خود دعوت  ج[روزی] برای پامبر خدا 

] باالی آن بوریا جامبر خدا اخت، و بر آن بوریا آب پاشی کرد، [پیاندرا نمود، بوریایی 
 دو رکعت نماز اداء نمودند.

نماز (ضحی)  جگفت: آیا پیامبر خدا  سشخصی از (آل جاردو) برای انس
 خواندند؟ می

 .)١(] گفت: غیر از ھمین روز ندیدم که نماز (ضحی) را خوانده باشندس[انس

به حاء بدون نقطه آمده  (أن أحرج�م)ه در این حدیث شریف در یک روایت ) آخرین کلم۲ 
است، و ترجمه حدیث نبوی شریف ھم به اساس ھمین روایت صورت گرفته است، و در روایت 

به خاء نقطه دار آمده است، و معنی آن در این  (أن أحرج�م) (أن أخرج�م)دیگری به عوض 
ھای شما بیرون کنم، و  ا جھت ادای نماز جمعه از خانهشود که: نخواستم شما ر صورت چنین می

شود، و آن این است که: چون ِگل و الی بسیار است، لذا آمدن  روایت نتیجه یکی میھردو  در
 شما به مسجد الزم نیست.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) (ضحی): به معنی چاشت است، و وقت آن در حدود نیم روز بین طلوع و زوال آفتاب است، و ۱ 

نماز چاشت را گاه گاھی  جخواندن این نماز در نزد جمھور علماء مستحب است، و پیامبر خدا 
 کردند. خواندند، ولی از خوف اینکه مبادا فرض گردد، بر آن مداومت نمی می

بوده، و راه رفتن برای وی دشوار باشد، لزوم حضور جماعت از وی ) اگر کسی بسیار چاق ۲ 
ھا است:  کند این گردد، و از جمله اعذار دیگری که لزوم حضور در جماعت را ساقط می ساقط می

به خطر افتادن جان و یا مال به سبب رفتن به جماعت، سردی شدید، باران شدید، مرضی که 
نماید، حاضر شدن طعام شب در وقت بر پا شدن  میقدرت رفتن به مسجد را از شخص سلب 

جماعت، فراموش کردن وقت نماز، خوردن سیر و پیاز خام، و ھمچنین استعمال ھر چیز دیگری 
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الَةُ  -٢٩ تِ الصَّ أُقِيمَ امُ وَ َ الطَّعَ رضَ ا حَ  باب: إِذَ

 ]: اگر طعام حاضر گردید و اقامت گفته شد٢٩[باب 

نَّ : ريَِضِ اُهللا َ�نْهُ  وَ�نْهُ  -٤٠٣
َ
ِ  رَُسوَل  أ مَ  إَِذا«: قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ  الَعَشاُء، قُدِّ

نْ  َ�بَْل  بِهِ  فَابَْدُءوا
َ
رواه ابلخاری: [ »َعَشائُِ�مْ  َ�نْ  َ�ْعَجلُوا َوالَ  الَمْغِرِب، َصَالةَ  تَُصلُّوا أ

٦٧٢.[ 
وقتی که طعام شام «فرمودند:  جروایت است که پیامبر خدا  سو از انس -۴۰۳

شما حاضر شد، پیش از اینکه نماز شام را بخوانید، طعام خود را صرف نمایید، و به ترک 
 .)١(»طعام، به ادای نماز شتاب نکنید

ھا، و باید گفت: کسی که به سبب  که سبب بد بوئی دھان گردد، مانند سیگار، چرس، و امثال این
گردد، گناه نرفتن به جماعت بر  نع میاستعمال چنین چیزھای نا مشروعی از حضور جماعت م

 باشد. خودش می
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
دار اگر طعام شامش حاضر  ) در روایتی آمده است که (اگر روزه داشتید)، یعنی: شخص روزه۱ 

 شد، پیش از نماز خواندن بھتر است که طعام خود را بخورد، و به این اساس برای شخص غیر
 روزه دار چنین رخصتی نیست.

اند: کسی که طعامش حاضر  ) نظر به اینکه حضور قلب از اصول اساسی نماز است، علماء گفته۲ 
گردیده و قلب و ذھنش به آن طعام مشغول است، بھتر است اول طعامش را صرف نماید، و بعد از 

 آن نمازش را اداء نماید.
ه طعام از وقت ادای نماز و اقامه جماعت به تاخیر ) بھتر آن است که در صورت امکان، تھی۳ 

بیفتد، و یا پیش از اقامت گفتن طوری تھیه و تقدیم گردد، که در وقت اقامت گفتن، از صرف 
 طعام فارغ شده باشند.

گردید، الزم است که اول نمازش را اداء  ) اگر اشتغال به طعام خوردن سبب قضاء شدن نماز می۴ 
 به صرف طعام بپردازد. نماید، و بعد از آن
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تِ  -٣٠ أقِيمَ لِهِ فَ ةِ أَهْ اجَ انَ يفِ حَ نْ كَ جَ  باب: مَ رَ الَةُ فَخَ  الصَّ

اش بوده و در وقت اقامت گفتن به نماز رفته  ]: کسی که در خدمت خانوده٣٠باب [
 است

�ََّها سئلت عن انلَّيِبُّ  -۴۰۴
َ
 اَكنَ  َما وََسلََّم: َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  َ�ْن اَع�َِشَة ريَِضِ اُهللا َ�نُْها �

ْهِلهِ  ِمْهنَةِ  يِف  يَُ�ونُ  اَكنَ «: قَالَْت  بَيِْتِه؟ يِف  يَْصنَعُ 
َ
ْهِلهِ  ِخْدَمةَ  َ�ْعِ�  - أ

َ
إَِذا - أ

 َحرَضَِت  فَ
َالةُ    َخَرجَ  الصَّ

َ
َالةِ  إِىل  ].٦٧٦ابلخاری:  رواه[ »الصَّ

 کردند؟ در خانه خود چه می جپرسید: پیامبر خدا  لکسی از عائشه -۴۰۴
نماز شد، به طرف  گفت: در خدمت خانواده خود بودند، و چون اقامت گفته می

 .)١(رفتند می

ىلَّ  -٣١ نْ صَ الَةَ النَّبِيِّ  باب: مَ مُ صَ هُ لِّمَ عَ يدُ أَنْ يُ رِ نَّتَهُ  ج بِالنَّاسِ ويُ سُ  وَ

]: کسی که برای مردم امامت داده، و مقصدش تعلیم نماز، و سنت پیامبر ۳۱باب [
 بوده باشد جخدا 

َص�ِّ  إِ�ِّ : قَاَل  حلَُو�ِْرِث ريَِضِ اُهللا َ�نْهُ ا بِْن  َ�ْن َمالِِك  -٤٠٥
ُ َ
ِر�دُ  َوَما بُِ�مْ  أل

ُ
َالَة، أ  الصَّ

َص�ِّ 
ُ
يُْت  َكيَْف  أ

َ
،  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  َرأ  ].٦٧٧[رواه ابلخاری: يَُص�ِّ

خوانم،  برای شما نماز می روایت است که گفت: ساز مالک بن حویرث -۴۰۵
 جخوانم به کیفیتی که دیدم پیامبر خدا  گرچه قصد نماز خواندن را ندارم، نماز می

 .)٢(خواندند نماز می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 دادند، از آن جمله اینکه: پیامبر خدا در خانه کارھای زیادی را انجام می 
دوختند، و امثال  ھای خود را می زدند، و کفش ھای خود را پینه می دوشیدند، لباس گوسفند را می 

گویند که انجام دادن کارھای خانه از وظائف شوھر است، نه  می ھا، از این جھت، جمھور علماء این
ام، و برای  از وظائف زن، و این موضوع را در کتاب (أنیس النساء) به طور مشروح بررسی نموده

 توان به آن کتاب مراجعه نمود. اطالع بیشتر می
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
 برای مردم بیاموزد. جن بود که کیفیت نماز خواندن پیامبر خدا آ س) قصد مالک بن حویرث۱ 

                                                 



 ٧٣  أذان ]: کتاب۱۰کتاب [

ةِ  -٣٢ امَ قُّ باإلمَ لِ أَحَ ضْ الْفَ مِ وَ لْ لُ الْعِ  باب: أَهْ

 اند تر ]: اهل علم و فضل به امامت دادن مستحق۳۲باب [

مِّ  اَع�َِشةَ  َ�نْ  -٤٠٦
ُ
ُ  ريَِضَ  الُمْؤِمِن�َ  أ با بَْ�ٍر فَلْيَُصَلّ بانلَّاس،  َ�نَْها، حديث: ا�َّ

َ
ُمُروا أ

م.  واية قالت: قُلُْت: تقدَّ بَا إِنَّ و� هذه الَرّ
َ
 ِمنَ  انلَّاَس  �ُْسِمعِ  لَمْ  َمَقاِمَك  يِف  قَامَ  إَِذا بَْ�رٍ  أ

ُ  قُوِ� : حِلَْفَصةَ  َ�ُقلُْت : اَع�َِشةُ  َ�َقالَْت  لِلنَّاِس، فَلْيَُصلِّ  ُ�َمرَ  َ�ُمرْ  ابُلاَكِء،
َ

بَا إِنَّ : هل
َ
 إَِذا بَْ�رٍ  أ

 َ�َقاَل  َحْفَصُة، َ�َفَعلَْت  لِلنَّاِس، فَلْيَُصلِّ  ُ�َمرَ  َ�ُمرْ  ابُلاَكِء، ِمنَ  انلَّاَس  �ُْسِمعِ  لَمْ  َمَقاِمَك  يِف  قَامَ 
ِ  رَُسوُل  ْ�نُتَّ  إِنَُّ�نَّ  َمهْ «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َ َ
بَا ُمُروا يُوُسَف، َصَواِحُب  أل

َ
 بَْ�رٍ  أ

ِصيَب  ُكنُْت  َما: لَِعا�َِشةَ  َحْفَصةُ  َ�َقالَْت  »لِلنَّاِس  فَلْيَُصلِّ 
ُ
ا  ِمنِْك  ِأل [رواه ابلخاری: َخْ�ً

٦٧٩.[ 
فرمودند]: ابوبکر را امر کنید تا به  جحدیثی که [پیامبر خدا  لاز عائشه -۴۰۶

 ت بدھد، قبًال گذشت.مردم امام
] گفت: گفتم: ابوبکر چون در جای شما لو در این روایت آمده است که: [عائشه

را امر نمائید تا به  ستواند از شدت گریه صدایش را به مردم بشنواند، عمر بایستد، نمی
 مردم امامت بدھد.

بگو که  جگفتم: تو برای پیامبر خدا  لگوید: برای حفصه می لعائشه
تواند صدایش را به مردم  اگر در جای شما ایستاده شود، از شدت گریه نمی سابوبکر

 بشنواند.
 گفت. جاین سخن را برای پیامبر خدا  لحفصه

وقتی که در رکعت اول سر خود را از  ج) و در ادامه ھمین حدیث آمده است که پیامبر خدا ۲ 
نشستند، و این نشستن را به نام  داشتند، پیش از آنکه ایستاده شوند، لحظه می سجده دوم برمی

با تمسک به این حدیث بعضی از علماء از آن جمله شوافع کنند، و  جلسه استراحت یاد می
گویند که جلسه استراحت سنت و یا مستحب است، ولی اکثر علماء از آن جمله علمای احناف  می

اند که بعد از سجده دوم رکعت اول، جلسه نیست، و از این حدیث چنین جواب  بر این نظر
حت به طور مستمر نبود، بلکه این عمل را گاه در جلسه استرا جدھند که نشستن پیامبر خدا  می

دادند، بنابراین بدون ضرورت نباید به انجام دادن جلسه  گاھی در وقت ضعف و حاجت انجام می
 استراحت پرداخت.
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ھستید،  ÷ید! شمایان ھمچون زنان قضیه یوسفبس کن«فرمودند:  جپیامبر خدا 
 ».ابوبکر را امر کنید که به مردم نماز بخواند

 .)١(عائشه گفت: من از تو خیری ندیدم[بعد از این واقعه] حفصه به 

�ٍَس ريَِضَ  -٤٠٧
َ
ُ  َ�ْن أ نَّ  ا�َّ

َ
بَا َ�نُْه: أ

َ
ُ  بَْ�ٍر ريَِضَ  أ  انلَّيِبِّ  وََجعِ  يِف  لَُهمْ  يَُص�ِّ  اَكنَ  َ�نْهُ  ا�َّ

ي وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ِ
َّ

َ  اذل َالِة، يِف  ُصُفوٌف  َوُهمْ  اِالثْنَْ�ِ  يَْومُ  اَكنَ  إَِذا َحىتَّ  ِ�يِه، تُُو�ِّ  الصَّ
ْنَا َ�نُْظرُ  احلُْجَرةِ  ِسرْتَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  فََكَشَف 

َ
نَّ  قَائِمٌ  َوُهوَ  إيِل

َ
 َوَرقَةُ  وَْجَههُ  َكأ

مَ  ُ�مَّ  ُمْصَحٍف، نْ  َ�َهَمْمنَا يَْضَحُك، تَبَسَّ
َ
 َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  بُِرْؤَ�ةِ  الَفَرِح  ِمنَ  َ�ْفتَنِتَ  أ

بُو َ�نََكَص  وََسلََّم،
َ
، يِلَِصَل  َعِقبَيْهِ  ىلَعَ  بَْ�رٍ  أ فَّ نَّ  َوَظنَّ  الصَّ

َ
 وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  أ

  َخاِرجٌ 
َ

َالةِ  إِىل َشارَ « الصَّ
َ
ْنَا فَأ

َ
نْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  إيِل

َ
وا أ تِمُّ

َ
ْرىَخ  َصَالتَُ�مْ  أ

َ
 َوأ

رْتَ  َ  السِّ  ].٦٨٠[رواه ابلخاری:  »يَْوِمهِ  ِمنْ  َ�تُُو�ِّ
از آن وفات  جکه پیامبر خدا در مریضی  سروایت است که ابوبکر ساز انس -۴۰۷

 ھا امامت میداد. یافتند، برای آن
ر ھا به نماز ایستاده بودند، پیامب تا اینکه روز دوشنبه در حالی که مردم در صف

پرده حجره را به یک طرف زده و در حالی که ایستاده بودند، به طرف ما نگاه  جخدا
شان مانند ورقی از قرآن بود، در این وقت تبسم نموده و خندیدند، ما از  کردند، روی می

 خواستیم در فتنه افتاده [و نماز را ترک کنیم].  می جشدت خوشی دیدن پیامبر خدا 
، از اند جھت نماز خواندن بیرون شده جبه این فکر که شاید پیامبر خدا  سابوبکر

به طرف ما اشاره  ججایش عقب آمد تا به سر صف [مقتدیان] رسید، پیامبر خدا 
اختد، و در ھمان روز وفات اند پرده را دوباره پایان» نماز خود را تمام کنید«نمودند که: 

 .)٢(نمودند

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
فتن او را به گ لگفت که: عائشه لاین سخن را از این جھت برای عائشه ل) حفصه۲  

 گردید. جسخنی وادار نموده بود، که سبب رنجش پیامبر خدا 
) قبًال گذشت، به آن حدیث ۳۹۹) دیگر احکام و مسائل متعلق به این حدیث به حدیث شماره (۲ 

 مراجعه کنید.
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢

                                                 



 ٧٥  أذان ]: کتاب۱۰کتاب [

لَ  -٣٣ نْ دَخَ لُ  اسَ لِيَؤمَّ النَّ باب: مَ امُ األَوَّ مَ اءَ اإلِ  فَجَ

 ]: کسی که خواست امامت بدهد، و امام اصلی آمد۳۳باب [

اِعِديِّ ريَِضَ  َسْعدٍ  بِْن  َسْهِل  َ�نْ  -٤٠٨ ُ  السَّ نَّ : َ�نْهُ  ا�َّ
َ
ِ  رَُسوَل  أ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

  َذَهَب 
َ

َالُة، فََحانَِت  بَيْنَُهْم، يِلُْصِلحَ  َعوٍْف  بِْن  َ�ْمِرو بَِ�  إىِل   الُمَؤذِّنُ  فََجاءَ  الصَّ
َ

يِب  إىِل
َ
 بَْ�ٍر، أ

تَُص�ِّ : َ�َقاَل 
َ
ِ�يَم؟ لِلنَّاِس  أ

ُ
بُو فََص�َّ  َ�َعمْ : قَاَل  فَأ

َ
ِ  رَُسوُل  فََجاءَ  بَْ�ٍر، أ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َالِة، يِف  َوانلَّاُس  وََسلَّمَ  ، يِف  َوَ�َف  َحىتَّ  َ�تََخلََّص  الصَّ فِّ َق  الصَّ بُو َوَ�نَ  انلَّاُس  فََصفَّ
َ
 الَ  بَْ�رٍ  أ

ا َصَالتِِه، يِف  يَلْتَِفُت  ْ�رَثَ  فَلَمَّ
َ
ى اتلََفَت، اتلَّْصِفيَق  انلَّاُس  أ

َ
ِ  رَُسوَل  فََرأ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َشارَ  وََسلََّم،
َ
ْهِ  فَأ

َ
ِ  رَُسوُل  إيِل نِ «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َ
بُو فََرَ�عَ  ،»َماَكنََك  اْمُكْث  أ

َ
 بَْ�رٍ  أ

ُ  ريَِضَ  َ  فََحِمدَ  يََديِْه، َ�نْهُ  ا�َّ َمَرهُ  َما ىلَعَ  ا�َّ
َ
ِ  رَُسوُل  بِهِ  أ  َذلَِك، ِمنْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َخرَ  ُ�مَّ 
ْ
بُو اْستَأ

َ
، يِف  اْستََوى َحىتَّ  بَْ�رٍ  أ فِّ مَ  الصَّ ِ  رَُسوُل  َوَ�َقدَّ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

، ا فََص�َّ بَا يَا«: قَاَل  انرَْصََف  فَلَمَّ
َ
نْ  َمنََعَك  َما بَْ�رٍ  أ

َ
َمْرتَُك  إِذْ  تَثْبَُت  أ

َ
بُو َ�َقاَل  »أ

َ
 َما: بَْ�رٍ  أ

يِب  ِالبِْن  اَكنَ 
َ
نْ  قَُحافَةَ  أ

َ
َ  أ ِ  ُسولِ رَ  يََديْ  َ�ْ�َ  يَُص�ِّ ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ  ا�َّ

ْ�تُُ�مْ  يِل  َما«: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ 
َ
ُ�مُ  َرأ ْ�رَثْ

َ
ءٌ  َرابَهُ  َمنْ  اتلَّْصِفيَق، أ  فَلْيَُسبِّحْ  َصَالتِِه، يِف  يَشْ

ِْه، اتُلِفَت  َسبَّحَ  إَِذا فَإِنَّهُ 
َ

 ].٦٨٤[رواه ابلخاری:  »لِلنَِّساءِ  اتلَّْصِفيُق  َو�ِ�ََّما إيِل
به نزد مردم  جروایت است که: پیامبر خدا  ساز سھل بن سعد ساعدی -۴۰۸

 .)١(ھا صلح برقرار سازند (بنی عمرو بن عوف) رفتند، تا بین آن

ت نماز برای مردم بود، و از شان در امام خلیفه جتا لحظه وفات پیامبر خدا  سابوبکر صدیق 
در وقت تعیین خلیفه، امامت صغری را دلیل بر امامت کبری گرفته و  شھمین جا بود که صحابه

در امور دین ما، برایش رضایت  جیعنی: پیامبر خدا  (رضيه لديننا أفال ترضاه لدنيانا)گفتند: 
رایش رضایت ندھیم، و ھمان بود ب –که خالفت باشد  –دادند، آیا ما نباید در کارھای دنیوی خود 

 که برایش بیعت کردند.
باشند،  مردم (بنی عمرو بن عوف) در اطراف قبا بود وباش داشتند، و دارای قبائل بسیاری می -١

جھت آشتی و مصالحه بعد از آنکه نماز ظھر را  جھا نزاعی واقع شده بود، و پیامبر خدا  بین آن
رای بالل گفتند: اگر نماز عصر داخل شد و من نیامدم به ابوبکر ھا رفتند، و ب اداء نمودند نزد آن

 امر کن که به مردم امامت بدھد...
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دھی که  آمد و گفت: آیا به مردم امامت می سوقت نماز داخل شد، مؤذن نزد ابوبکر
 اقامت بگویم؟

 گفت: بلی! ابوبکر به مردم امامت داد.
صفوف ھای  آمدند، و از فرجه جو در حالی که مردم در نماز بودند، پیامبر خدا 

ھای دست خود را بھم  گذشته و به صف اول ایستادند، مردم کف زدند، [یعنی: کف
 ک چک کردند].زدند، و یا به قول مردم چ

شد، ولی چون زیاد  در نماز خود [به این طرف و آن طرف] ملتفت نمی سو ابوبکر
برایش اشاره نمودند  جرا دید، و پیامبر خدا  جکف زدند، ملتفت گردید و پیامبر خدا 

 ».درجای خود باش«که: 
ند ھایش را بل او را به این چیز امر نمودند، دست جاز اینکه پیامبر خدا  سابوبکر

پس آمد تا به سر صف  سکرد و حمد و ثنای خداوند را بجا آورد، بعد از آن ابوبکر
 پیش شده و نماز را خواندند. ج[مقتدیان] رسید، و پیامبر خدا 

ای ابوبکر! چه چیز مانع شد که با وجود امر من، «چون از نماز فارغ شدند فرموند: 
 ؟»يدر جای خود ایستاده نشو

برای (ابن ابی قحافه) [یعنی: ابوبکر] مناسب نیست که با  گفت: ھیچگاه سابوبکر
 .)١([برای مردم] امامت بدھد جحضور پیامبر خدا 

چرا اینقدر زیاد کف زدید، کسی که در «[خطاب به مردم] فرمودند:  جپیامبر خدا 
شود، سبحان الله بگوید، زیرا وقتی که سبحان الله بگوید، به  نماز با ضرورتی مواجه می

 .)٢(»ھا است شوند، و کف زدن، خاص برای زن او ملتفت می طرف

بود، و نامش عثمان بن عامر قرشی است، وی در فتح مکه مسلمان  سابو قحافه کنیه پدر ابوبکر -١
ه (ابن نامش را ذکر نکرده و از خود ب سوفات نمود، و اینکه ابوبکر سگردید، و در خالفت عمر

 بود. جابی قحافه) یاد کرد، سببش حقیر دانستن خود نسبت به مقام و مرتبه پیامبر خدا 
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
شود، باید خلیفه مسلمانان خودش شخصًا و یا  ) در وقتی که بین مسلمانان نزاعی واقع می۱ 

تر  ھا صلح بر قرار سازد، تا دامنه مشکالت وسیع بین آنبواسطه نماینده خود نزاع را از بین برده و 
 نگردد.

است، از این جھت او را به  سشان ابوبکر صدیق بر این اجماع داشتند که افضل ش) صحابه۲ 
 اجماع و بدون مخالفت به امامت خود بر گزیدند.
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مَّ بِهِ  -٣٤ امُ لِيُؤتَ مَ عِلَ اإلِ  باب: إنَّامَ جُ

 ]: امام برای این است که به وی اقتداء شود۳۴باب [

ُ  َ�ْن اَع�َِشَة ريَِضَ  -٤٠٩ َص�َّ «: قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  َ�ُقَل ا قَالَْت: لَما َ�نْهَ  ا�َّ
َ
 أ

 َ�َفَعلْنَا،: قَالَْت . »الِمْخَضِب  يِف  َماءً  يِل  َضُعوا«: قَاَل  يَنْتَِظُرونََك، ُهمْ  َال،: قُلْنَا »انلَّاُس؟
ْغِ�َ  يِلَنُوءَ  فََذَهَب  فَاْغتََسَل،

ُ
فَاَق، ُ�مَّ  َعلَيِْه، فَأ

َ
َص�َّ «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  َ�َقاَل  أ

َ
 »انلَّاُس؟ أ

، رَُسوَل  يَا يَنْتَِظُرونََك  ُهمْ  َال،: قُلْنَا ِ  َ�َقَعدَ : قَالَْت  »الِمْخَضِب  يِف  َماءً  يِل  َضُعوا«: قَاَل  ا�َّ
ْغِ�َ  يِلَنُوءَ  َذَهَب  ُ�مَّ  َل،فَاْغتَسَ 

ُ
فَاَق، ُ�مَّ  َعلَيِْه، فَأ

َ
َص�َّ «: َ�َقاَل  أ

َ
 ُهمْ  َال،: قُلْنَا »انلَّاُس؟ أ

، رَُسوَل  يَا يَنْتَِظُرونََك  ِ  َذَهَب  ُ�مَّ  فَاْغتََسَل، َ�َقَعَد، ،»الِمْخَضِب  يِف  َماءً  يِل  َضُعوا«: َ�َقاَل  ا�َّ
ْغِ�َ  يِلَنُوءَ 

ُ
فَاَق  ُ�مَّ  َعلَيِْه، فَأ

َ
َص�َّ «: َ�َقاَل  أ

َ
، رَُسوَل  يَا يَنْتَِظُرونََك  ُهمْ  َال،: َ�ُقلْنَا »انلَّاُس؟ أ ِ  ا�َّ

َالمُ  َعلَيْهِ  انلَّيِبَّ  يَنْتَِظُرونَ  الَمْسِجِد، يِف  ُعُكوٌف  اُس َوانلَّ  رَْسَل  اآلِخَرِة، الِعَشاءِ  لَِصَالةِ  السَّ
َ
 فَأ

 ) التفات در نماز روی حاجت جواز دارد.۳ 
داد به صف  از جای خود که امامت می سد، زیرا ابوبکرشو اندک سبب فساد نماز نمی ) عمل۴ 

 عقب خود آمد، ولی طوری عقب آمد که رویش از قبله منحرف نگردید.
ھا کف بزنند، تا امام  ھا (سبحان الله) بگویند، و زن کند، جواز دارد که مرد ) اگر امام سھو می۵ 

از کف زدنش بازی و شوخی باشد، متوجه اشتباه خود گردد، و قابل تذکر است که اگر قصد زنی 
 شود. نمازش فاسد می

ھا جھت رسیدن به صف اول، برای امام جواز دارد، اما برای غیر امام جواز  ) گذشتن از بین صف۶ 
رود، و این  رود، جھت انجام دادن وظیفه خود می ندارد، زیرا اول آنکه: امام که به صف اول می

شود، دوم آنکه: امام یک نفر است، و تحمل  آزرده نمیمصلحت مردم است، و کسی از این کار 
ھا قابل تحمل است، ولی اگر این کار برای غیر امام ھم جواز داشته  گذشتن یک نفر از بین صف

 گردند. باشد، اشخاص بسیاری به این کار مبادرت ورزیده و سبب اذیت مردم می
ی سازد، سبحان الله بگوید، و اگر زن ) اگر مقتدی مرد باشد و بخواھد امام را ملتفت به چیز۷ 

گوید که: زن ھم باید مانند مردم،  می /ھای دستش را به ھم بزند، ولی امام مالک باشد، کف
سبحان الله بگوید، و کف زدن منسوخ است، ولی ظاھر حدیث مؤید قول جمھور علما است، زیرا 

ر سنن داود به طور صریح آمده دلیل مشخصی برای نسخ این حدیث وجود ندارد، و عالوه بر آن د
ھا  اگر در نماز شما واقعه رخ داد، مردھا تسبیح بگویند، و زن«فرمودند:  جاست که پیامبر خدا 

 ».کف بزنند
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  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ 
َ

يِب  إِىل
َ
نْ  بَْ�رٍ  أ

َ
َ  بِأ تَاهُ  بِانلَّاِس، يَُص�ِّ

َ
 رَُسوَل  إِنَّ : َ�َقاَل  الرَُّسوُل  فَأ

 ِ ُمُركَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
ْ
نْ  يَأ

َ
َ  أ بُو َ�َقاَل  بِانلَّاِس، تَُص�ِّ

َ
 يَا: - َرِ�يًقا رَُجًال  َوَ�نَ  - بَْ�رٍ  أ

ُ  َ�َقاَل  بِانلَّاِس، َصلِّ  ُ�َمرُ 
َ

نَْت : ُ�َمرُ  هل
َ
َحقُّ  أ

َ
بُو فََص�َّ  بَِذلَِك، أ

َ
يَّاَم،  تِلَْك  بَْ�رٍ  أ

َ
و�ايق األ

م.   ].٦٨٧[رواه ابلخاری: احلديث تقدَّ
سنگین شدند،  جروایت است که گفت: چون پیامبر خدا  لاز عائشه -۴۰۹

 ؟»اند آیا مردم نماز خوانده«شان شدت یافت] پرسیدند: [یعنی: درد
 کشند. ھا انتظار شما را می گفتیم: ِنه! یا رسول الله! آن

 ».نیدبرای من آبی در طشت آماده ک«فرمودند: 
خواستند  ] گفت: چنین کردیم، از آن آب غسل کردند، و چون میل[عائشه

 ھوش شدند. برخیزند، بی
 ؟»آیا مردم نماز خواندند«بعد از آن به ھوش آمده و پرسیدند: 

 کشد. ھا انتظار شما را می گفتیم: ِنه، یا رسول الله! آن
 ».برایم آبی در طشت آماده کنید«فرمودند: 

نشستند و غسل نمودند، و چون خواستند  جگفت: پیامبر خدا  لعائشه
 ھوش گردیدند. برخیزند بی

 ؟»آیا مردم نماز خواندند«بعد از آن به ھوش آمده و پرسیدند: 
 ».کشند ھا انتظار شما را می ه! یا رسول الله! آنگفتیم: نِ 

دند، و آب غسل نمو آن، و نشستند و از »گفتند: آبی در طشت برایم آماده کنید
 ھوش گردیدند. خواستند برخیزند، بی چون می

 ؟»آیا مردم نماز خواندند«بعد از آن به ھوش آماده و پرسیدند: 
 کشند. ھا انتظار شما را می گفتیم: ِنه یا رسول الله! آن

در این وقت مردم در مسجد جمع شده بودند، و جھت ادای نماز عشای اخیر [که 
 کشیدند. را می جبر خدا نماز عشاء باشد] انتظار پیام

فرستادند که برای مردم امامت بدھد، آن  سشخصی را نزد ابوبکر جپیامبر خدا 
که برای مردم  اند به تو دستور داده جآمده و گفت: پیامبر خدا  سشخص نزد ابوبکر

 امامت بدھی.
 گفت: تو به مردم امامت بده. سشخص دل نازکی بود، برای عمر سچون ابوبکر و
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آن  سبرایش گفت: تو به این کار از من سزاوار تری، و ھمان بود که ابوبکر سعمر
 .)١(چند روز را برای مردم امامت داد. [وبقیه این حدیث قبًال گذشت]

ُ  َوَ�نَْها ريَِضَ  -۴١٠  َوُهوَ  بَيِْتهِ  يِف  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  حديث صالِة انليب َص�َّ  ا،َ�نْهَ  ا�َّ
م و َشاٍك،  ].٦٨٨[رواه ابلخاری:  »ُجلُوًسا فََصلُّوا َجالًِسا َص�َّ  َو�َِذا � هذه الرواية قال:تقدَّ

در حال  جدر موضوع حدیث نماز خواندن پیامبر خدا  لشهو از عائ -۴۱۰
اگر [امام] «چنین آمده است که فرمودند:  –بودند  لشان که در خانه عائشه مریضی

 )٢(»خواند، شما ھم نشسته نماز بخوانید  نشسته نماز می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) قبًال گذشت، و در اینجا این احکام و مسائل را نیز متذکر ٣٩٩تفصیل این حدیث به شماره ( 

 گردیم: می
در ایام مریضی خود فقط یک نماز را برای مردم به طور نشسته امامت دادند، و  ج) پیامبر خدا ١

 داد. امامت می سآن نماز، نماز ظھر بود، و دیگر نمازھا را ابوبکر صدیق
شود، از اینکه برای مردم نشسته نماز بخواند، بھتر آن است که  ) اگر امام مسجد مریض می٢

را برای خود  سابوبکر جدیگری را برای خود خلیفه بگیرد، زیرا پیامبر خدا  شخص مناسب
 خلیفه گرفتند، و به مردم به طور نشسته امامت ندادند.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
خواند، مقتدیان نیز به پیروی از وی  این حدیث داللت بر این دارد که اگر امام نماز را نشسته می 

باید نماز را نشسته بخوانند، ولی بعضی از علماء از آن جمله امام ابو حنیفه و ابو یوسف و شافعی 
دھند، و   و مالک واوزاعی رحمھم الله است، اقتدای شخص ایستاده را به شخص نشسته جواز می

 ) قبًال گذشت.۳۹۹است، که به شماره ( لشان حدیث عائشه دلیل
دھند، و  دن شخص ایستاده را به امامت شخص نشسته جواز نمیو بعضی از علماء نماز خوان 

شان  ھا نیز باید نشسته نماز بخوانند، و دلیل خواند، مقتدی گویند: اگر امام نشسته نماز می می
 ھمین حدیث باب است.

) ۳۹۹است که به شماره ( لگویند که: حدیث باب پیش از حدیث عائشه ولی جمھور علماء می 
از آن وفات یافتند، و حدیث  ج) بیانگر مریضی است که پیامبر خدا ۳۹۹را حدیث (قبًال گذشت، زی

این حدیث را به  سشان از اسپ بود، و جابر به سبب افتادن جباب بیانگر مریضی پیامبر خدا 
شان مجروح  از اسپ افتادند، و کف پای جگوید: پیامبر خدا  تفصیل بیشتری روایت کرده و می

خوانند، ما ھم ایستادیم و  شان آمدیم، دیدیم که نماز فرض را نشسته می یدنشد، در این وقت بد
خواند،   وقتی که امام نشسته نماز می«به ایشان اقتداء کردیم، چون از نماز فارغ شدند، فرمودند: 
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تَى -٣٥ امِ  باب: مَ مَ لْفَ اإلِ دُ خَ جُ سْ  يَ

 ]: مقتدی چه وقت باید سجده کند؟۳۵باب [

اِء ريَِضَ  -٤١١ ُ  َ�ْن الرَبَ ِ  رَُسوُل  اَكنَ «: قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ : قَاَل  إَِذا وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
ُ  َسِمعَ  َدُه، لَِمنْ  ا�َّ َحدٌ  َ�ِْن  لَمْ  مَحِ

َ
 َساِجًدا، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  َ�َقعَ  َحىتَّ  َظْهَرُه، ِمنَّا أ

 ].٦٩٠[رواه ابلخاری:  »َ�ْعَدهُ  ُسُجوًدا َ�َقعُ  ُ�مَّ 
سمع اهللا ملن «گفتند:  می جپیامبر خدا روایت است که گفت: چون  ساز براء -۴۱۱

رفتند، کسی از ما پشت خود را َخم  به سجده نمی جتا وقتی که آن حضرت  »محده
 .)١(رفتیم رفتند] ما ھم بعد از ایشان به سجده می کرد، [وچون به سجده می نمی

خواند، شما ھم ایستاده نماز بخوانید، و  شما ھم نشسته نماز بخوانید، و وقتی که ایستاده نماز می
در آخرین  ل، و چون حدیث عائشه»کنند، شما نکنید که اھل فارس به بزرگان خود می کاری

رو ناسخ آن حدیث  بود، و در نتیجه از حدیث جابر متاخر است، از این جایام حیات نبی کریم 
کند، و در نتیجه اگر  باشد، زیرا در وقت تعارض بین دو نص، نص اخیر، نص اول را نسخ می می

داد، مقتدیان باید ایستاده نماز بخوانند، والله تعالی أعلم  ت نشسته امامت میامام روی ضرور
 بالصواب.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 ) متابعت امام واجب است، و باید مقتدی از امام خود متابعت نماید.۱ 
رکن را مثًال: رکوع و یا اند که مقتدی وقتی یک  ) بعضی از علماء از این حدیث چنین فھمیده۲ 

قومه و یا جلسه را انجام دھد، که امام از انجام دادن آن فارغ شده باشد، ولی عموم علماء این نظر 
گیرد، بنابراین مقتدی باید بعد از  اند: در چنین حالتی متابعت امام صورت نمی را رد کرده و گفته

رکن شروع کند، مثًال: ھمین که امام به رکوع  این که امام به رکنی از ارکان نماز شروع کرد، به آن
رفت، بعد از وی به رکوع بروند، و ھمین که سر خود را از رکوع باال کرد، بعد از وی سر خود را از 

 رکوع باال کنند، و ھمچنین در انجام دادن ھر رکنی از ارکان دیگر نماز.
که پیش از امام کاری را انجام ندھد، آید، باید جدًا متوجه باشد  ولی طوری که در حدیث بعدی می 

یعنی: نه پیش از امام برکوع برود، و نه پیش از امام سر خود را از رکوع باال کند، و نه پیش از امام 
 به سجده برود، و نه پیش از امام سر خود را از سجده باال کند، و ھمچنین در تمام ارکان نماز.
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امِ  -٣٦ مَ بْلَ اإلِ هُ قَ أَسَ نْ رَ  باب: إِثُم مَ

 کند را پیش از امام باال می]: گناه کسی که سر خود ۳۶باب [

يب ُهَر�َْرَة ريَِضَ  َ�نْ  -۴۱۲
َ
ُ  أ َما«: قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َعِن  َ�نُْه، ا�َّ

َ
 َ�ىَْش  أ

َحُدُ�مْ 
َ
وْ  - أ

َ
َحُدُ�مْ  َ�ىَْش  الَ : أ

َ
َسهُ  َرَ�عَ  إَِذا - أ

ْ
نْ  اِإلَماِم، َ�بَْل  َرأ

َ
ُ  َ�َْعَل  أ َسهُ  ا�َّ

ْ
َس  َرأ

ْ
 َرأ

وْ  مِحَاٍر،
َ
ُ  َ�َْعَل  أ  ].٦٩١[رواه ابلخاری:  »مِحَارٍ  ُصوَرةَ  ُصوَرتَهُ  ا�َّ

کسی که سر «روایت است که: فرمودند:  جاز پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۴۱۲
خر، و ترسد که خداوند سرش مانند سر  کند، آیا از این نمی از امام باال میخود را پیش 
 .)١(؟»آوردبه صورت خر در یا صورتش را

ىلَ باب -٣٧ بْدِ و املَوْ ةُ العَ امَ تَلِمْ  : إِمَ ْ ْ حيَ ي ملَ الَمِ الَّذِ  والغُ

 ]: امامت غالم، و غالم آزاد شده و طفل نابالغ۳۷باب [

�ٍَس  َ�نْ  -٤١٣
َ
ُ  ريَِضَ  أ ِطيُعوا اْسَمُعوا«: قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َعِن  َ�نُْه، ا�َّ

َ
 َوأ

نَّ  َحبيَِشٌّ  اْستُْعِمَل  َو�ِنِ 
َ
َسهُ  َكأ

ْ
 ].٦٩٣[رواه ابلخاری:  »َز�ِيبَةٌ  َرأ

بشنوید و اطاعت «روایت است که فرمودند:  جاز پیامبر خدا  ساز انس -۴۱۳
کنید، و گرچه شخص حبشی که سرش بمانند کشمشی باشد، بر شما امیر مقرر 

 .)٢(گردد

 آنکه:از احکام و مسائل متعلق به این حدیث  -١
کند  ) مقتدی نباید سر خود را پیش از امام از رکوع و یا سجده باال کند، و کسی که چنین می۱ 

(مسخ) از این امت  جسزاوار آن است که سرش مانند سر خر گردد، و چون به دعای پیامبر خدا 
شود، ولی دور نیست که در وقت دیگری که خداوند بخواھد به  مرفوع گردیده است چنین نمی

 این عقوبت دچار گردد.
گوید: در بعضی از کتب دیدم، و از اشخاص موثوقی شنیدم که گروھی از  می /) امام عینی۲ 

دادند، و بعضی از کسانی که پدر و مادر خود را آزار داده، و  را دشنام می شمردمی که صحابه
صورت خر و سگ  ھا به کردند، در وقت مرگ، صورت آن ھا را به نام سگ و خر و خوک یاد می آن

 در آمده بود.
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
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٣٨-  ْ ا ملَ هُ باب: إِذَ فَ لْ نْ خَ تَمَّ مَ أَ امُ وَ مَ تِمَّ اإلِ  يُ

 ]: اگر امام نماز را کامل اداء نکرد و مقتدیان کامل اداء نمودند۳۸باب [

يِب  َ�نْ  -٤١٤
َ
ُ  ُهَر�َْرَة ريَِضَ  أ نَّ  َ�نُْه: ا�َّ

َ
ِ  رَُسوَل  أ  يَُصلُّونَ «: قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َصابُوا فَإِنْ  لَُ�ْم،
َ
ْخَطئُوا َو�ِنْ  فَلَُ�ْم، أ

َ
 ].٦٩٤[رواه ابلخاری:  »وََعلَيِْهمْ  فَلَُ�مْ  أ

ھا] برای شما  امام«[فرمودند:  جروایت است که پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۴۱۴
ھا  دھند، اگر نماز را کامل اداء نمودند، ثواب آن نماز برای شما و برای آن  امامت می

 .)١(»ھا است نماز برای شما و گناه آن بر خود آن  ند: ثواب آناست، و اگر خطا نمود

) تشبیه سر حبشی به کشمش در کوچکی و سیاھی آن است، به این معنی که سر حبشی از سر ۱ 
 تر است. مردمان دیگر کوچک تر است، و رنگ پوستش از رنگ پوست مردمان عادی سیاه

 ن واجب است.) اطاعت از امام و خلیفه مسلما۲ 
اگر غالم حبشی بر شما امیر «) امامت غالم جواز دارد، زیرا در بعضی از روایات آمده است که ۳ 

 دادند. مقرر گردید، و عادت آن بود که امیران برای مردم امامت می
) قیام بر علیه خلفاء و امراء مسلمان جواز ندارد ولو آنکه جور و ستم کنند، زیرا قیام بر علیه ۴ 

ھا به وجود  گردد، و مصائبی که به سبب قیام بر علیه آن ھا سبب خونریزی و چور و چپاول می آن
آید خیلی بیشتر است، و دیگر آنکه چه  ھا به وجود می آید، از مصائیبی که از جور و ستم آن می

 تر و ستمگارتر نباشد. معلوم که امام بعدی از امام اول ظالم
امی که نماز جمعه و جماعات را اقامه نموده و جھاد نماید، اطاعت گویند: ھر ام ) فقھاء می۵ 

کردن از وی واجب است، و البته این به آن معنی نیست که برایش نصیحت نکرد، و از وی انتقاد 
ننمود، نه خیر این کارھا جواز دارد، بلکه الزم است، وچیزی که روا نیست قیام مسلحانه و 

 ست.خونریزی جھت رسیدن به قدرت ا
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
گویند: اگر امام فاجر و ظالم  ) نماز به امامت نیکو کار و بد کار جواز دارد، بعضی از علماء می۱ 

اش بخواند و بعد از آن آمده و به آن امام اقتداء نماید،  بود، بھتر است که شخص نمازش را در خانه
 کردند. و در زمان حجاج بعضی از مردم چنین میتا از شرش در امان باشد، 

گویند که اخطاء و اشتباھات امام بر مقتدیان  ) نظر به ظاھر این حدیث بعضی از علماء می۲ 
وضوء و حتی جنب بوده  تاثیری ندارد، بنابراین اگر بعد از نماز خواندن معلوم شد که امام بی

نی مانند بول وجود داشته است، دوباره خواندن اش نجاست پنھا است، و یا بر بدن و یا بر جامه
گویند که نماز امام  نماز بر مقتدیان الزم نیست، ولی عده دیگری از علماء از آن جمله احناف می

متضمن نماز مقتدی است، به این معنی که اگر نماز امام صحت داشت، نماز مقتدیان نیز صحت 
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نيِ  -٣٩ مِ نْ يَ ومُ عَ قُ اءً باب: يَ وَ ائِهِ سَ ذَ امِ بِحِ مَ ِ   اإلِ نَنيْ انَ اثْ ا كَ  إذَ

 ]: اگر دو نفر بودند، مقتدی باید به پهلوی امام بایستد۳۹[ باب

ُ  ريَِضَ  َ�بَّاٍس  ابِْن  َعِن  -٤١٥ م، و� هذه َ�نُْهَما حديث  ا�َّ ِِه تقدَّ
َ

مبيِتِه يف بيِت َخاتل
تَاهُ  ُ�مَّ  َ�َفَخ، نَامَ  إَِذا َوَ�نَ  َ�َفَخ، َحىتَّ  نَامَ  قَاَل: ُ�مَّ  الرواية

َ
  َولَمْ  فََص�َّ  فََخَرَج، الُمَؤذُِّن، أ

ْ
أ  »َ�تَوَضَّ

 ].٦٩٨[رواه ابلخاری: 
اش خوابیده بود، قبًال گذشت  که شب به خانه خاله -بحدیث ابن عباس -۴۱۵

 و در این روایت آمده است که گفت: –
بعد از آن به خواب رفتند، تا اینکه صدای نفیرشان بلند شد، و چون پیامبر «... 

شد، سپش مؤذن نزدشان آمد، و  رفتند، صدای نفیرشان بلند می به خواب می جخدا
 .)١(نکه وضوء بسازند، نماز خواندندایشان از خانه برآمده و بدون آ

انَ لِلرَّ  -٤٠ كَ امُ وَ مَ لَ اإلِ وَّ ا طَ ىلَّ باب: إذَ جَ فَصَ رَ ةٌ فَخَ اجَ لِ حَ  جُ

را طوالنی کرد، و شخصی که ضرورت دارد بر آمده و نماز را  نماز]: اگر امام ۴۰[ باب
 تنها خواند

ِ ريَِضَ  َ�بْدِ  بِْن  َ�ْن َجابِر -٤١٦ ُ  ا�َّ نَّ  َ�نُْهَما، ا�َّ
َ
 َص�َّ  انلَّيِبِّ  َمعَ  يَُص�ِّ  َجبٍَل  ْ�نُ  ُمَعاذُ  أ

  الِعَشاَء، فََص�َّ  قَْوَمُه، َ�يَُؤمُّ  يَرِْجُع، ُ�مَّ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ 
َ
ََقَرِة، َ�َقَرأ نَّ  الرَُّجُل، فَانرَْصََف  بِابلْ

َ
 فََكأ

شان حدیث مستدرک حاکم  شود، و دلیل یز فاسد میدارد، و اگر نمازش فاسد بود، نماز مقتدیان ن

 ھا است. ، یعنی: امام ضامن نماز مقتدی»االمام ضامن«گوید:  است که می
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
بود، زیرا طوری  جنماز خواندن بدون وضوء ساختن بعد از خواب شدن خاص برای پیامبر خدا  

شان بیدار بود، از این  خوابید، ولی قلب می جمده است، چشم پیامبر خدا که در احادیث دیگری آ
ناقض وضوء نیست، ولی نسبت  جاند که خواب شدن تنھا نسبت به پیامبر خدا  جھت علماء گفته

باشد، با ھم  شود، و گرچه در کیفیت خوابی که ناقض وضوء می به دیگران ناقض وضوء شمرده می
 یل این مسئله قبًال گذشت.اختالف نظر دارند، و تفص
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 - ِمَرارٍ  ثََالَث  »َ�تَّانٌ  َ�تَّاٌن، َ�تَّاٌن،«: َ�َقاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  َ�بَلَغَ  ِمنُْه، َ�نَاَوَل  ُمَعاًذا
وْ 
َ
َمَرهُ  - »فَاتِنًا فَاتِنًا، فَاتِنًا،«: قَاَل  أ

َ
وَْسِط  ِمنْ  �ُِسوَرَ�ْ�ِ  َوأ

َ
ِل، [رواه ابلخاری:  أ  ].٧٠١الُمَفصَّ

نماز  جل با پیامبر خدا روایت است که معاذ بن جب باز جابر بن عبدالله -۴۱۶
 داد. رفت و به قوم خود امامت می خواند، و بعد از آن می  می

 س[شبی] در نماز خفتن سورة (بقره) را قراءت کرد، شخصی از نماز برآمد، و معاذ
 گویا از وی عیب جویی نمود.
گر  گر است، فتنه ر است، فتنهگ فتنه«رسید، فرمودند:  جاین خبر به پیامبر خدا 

سازد] و او را  [یعنی مردم را از دین متنفر می» از استاند از است، فتنهاند فتنه ،است
 .)١(ھای مفصل را بخواند امر کردند که دو سورۀ میانه از سوره

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 ) باید امام حال مقتدیان را در نظر گرفته و نماز را خفیف و کوتاه بخواند.۱ 
) اگر امام نماز را طوالنی ساخت، و مقتدی کار ضروری داشت، و یا قدرت تحمل چنین نمازی ۲ 

برایش روا است که از نماز خارج گردیده و نمازش را تنھا  را نداشت، در نزد بعضی از علماء
 بخواند، ولی در نزد احناف چنین عملی جواز ندارد، و باید نماز خود را با امام کامل نماید.

 (مل يكن الذين كفروا)تا سوره  (والسامء ذات الربوج)ھای میانه مفصل، از سوره  ) مراد از سوره۳ 
 باشد. می

نماز فرض را با  سگذار دارد، زیرا معاذ گذار به نفل لت بر جواز اقتدای فرض) ظاھر حدیث دال۴ 
داد، نماز نفل بود، ولی  رو نمازی را که برای قوم خود امامت می کرد، از این اداء می جپیامبر خدا 

کنند منسوخ دانسته، و در نتیجه اقتدای  احناف این حدیث را به احادیث دیگری که ذکر می
دھند که نماز خواندن  دانند، و از این حدیث این طور جواب می گذار جایز نمی گذار را به نفل فرض
به طور دائم نمود، بلکه گاه گاھی جھت آموختن احکام نماز، و یا به  جبا پیامبر خدا  سمعاذ

ھای را که معاذ به قوم خود  خواند، بنابراین احتمال دارد نمازی  غرض دیگری با ایشان نماز می
 بوده باشد، ولی باید گفت که ظاھر این حدیث با این تأویل موافقت داد، نماز فرضی وی امامت می

 کاملی ندارد، والله تعالی أعلم.

                                                 



 ٨٥  أذان ]: کتاب۱۰کتاب [

ودِ  -٤١ جُ السُّ وعِ وَ كُ َامِ الرُّ إِمتْ يَامِ وَ امِ يفِ القِ مَ يفِ اإلِ فِ ْ  باب: ختَ

 رکوع و سجود]: تخفیف امام در قیام و کامل کردن ۴۱باب [

ُ  َ�ْن أيب َمْسُعوٍد ريَِضَ  -٤١٧ نَّ  َ�نُْه، ا�َّ
َ
ِ : قَاَل  رَُجًال، أ ِ  رَُسوَل  يَا َوا�َّ رُ  إِ�ِّ  ا�َّ خَّ

َ
تَأ

َ َ
 َ�نْ  أل

ْجِل  ِمنْ  الَغَداةِ  َصَالةِ 
َ
ا فَُالنٍ  أ يُْت  َ�َما بِنَا، يُِطيُل  ِممَّ

َ
ِ  رَُسوَل  َرأ  يِف  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َشدَّ  َموِْعَظةٍ 
َ
ِر�َن، ِمنُْ�مْ  إِنَّ «: قَاَل  ُ�مَّ  يَْوَمئٍِذ، ِمنْهُ  َغَضبًا أ يُُّ�مْ  ُمنَفِّ

َ
 بِانلَّاِس  َص�َّ  َما فَ�

ْز، ِعيَف  ِ�يِهمُ  فَإِنَّ  فَلْيَتََجوَّ  ].٧٠٢[رواه ابلخاری:  »احلَاَجةِ  َوَذا َوالَكِب�َ  الضَّ
است که: شخصی گفت: یا رسول الله! به خداوند روایت  ساز ابو مسعود -۴۱۷

سازد، نماز فجر را به تاخیر  سوگند است که من از اینکه فالنی نماز را طوالنی می
 اندازم. می

را مانند آن روز  جگوید]: من در ھیچ موعظه پیامبر خدا  می س[ابو مسعود
 غضبناک ندیده بودم، فرمودند:

سازند، ھر کسی که از  را از دین متنفر می بعضی از شما کسانی ھستند که مردم«
دھد، نماز را سبک بخواند، زیرا در بین نماز گذاران کسانی  شما به مردم امامت می

 .)١(»وجود دارد که ضعیف و یا کالن سال بوده، و یا آنکه کار ضروری دارند

ِ ريَِضَ  َ�بْدِ  بِْن  َ�ْن َجابِرِ  -٤١٨ ُ  ا�َّ نَّ انلَّيِبَّ حديث  َ�نُْهما: ا�َّ
َ
 َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ُمَعاٍذ، َوأ

:ُ
َ

ْمِس  َر�َِّك، اْسمَ  �َِسبِِّح  َصلَّيَْت  فَلَْوالَ « وََسلََّم قَاَل هل َ�ْغىَش، [رواه  إَِذا َواللَّيِْل  وَُضَحاَها، َوالشَّ
 ].٧٠٥ابلخاری: 

 جآمده است که پیامبر خدا  – سدر حدیث معاذ – ساز جابر بن عبدالله -۴۱۸
(والليل إذا ، و (والشمس وضحاها) (سبح اسم ربک)،چرا در نماز «برایش فرمودند: 

ی) شَ  ؟)٢(»را نخواندی يغْ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 .بساخت، معاذ بن جبل و یا أبی بن کعب بود،  ) این شخصی که نماز را طوالنی می۱ 
 ) امام باید حال مقتدیان را در نظر گرفته و نماز را سبک بخواند.۲ 

 ) مطالعه فرمائید.۴۱۶دیث شمار(تفصیل احکام متعلق به این حدیث را در ح -٢
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ا -٤٢ هلَُ الةِ وإِكامَ ازِ يفِ الصَّ جيَ  باب: اإلِ

 ]: کوتاه خواندن و در عین حال کامل کردن نماز۴۲باب [

�ٍَس  َ�نْ  -٤١٩
َ
ُ  ريَِضَ  أ َالةَ  يُوِجزُ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  اَكنَ «: قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ  الصَّ

 ].٧٠٦[رواه ابلخاری  »َوُ�ْ�ِملَُها
نماز را کوتاه ولی به طور  جپیامبر خدا «روایت است که گفت:  ساز انس -۴۱۹

 .)١(»کردند کامل اداء می

نْدَ بُكَ  -٤٣ الَةَ عِ فَّ الصَّ نْ أَخَ بِيِّ باب: مَ  اءِ الصَّ

 ]: کسی که نماز را در وقت گریه کودک سبک اداء نمود۴۳[باب 

يِب  َ�نْ  -٤٢٠
َ
ُ  َ�تَاَدَة ريَِضَ  أ قُومُ  إِ�ِّ «: قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َعِن  َ�نُْه، ا�َّ

َ َ
 يِف  أل

َالةِ  ِر�دُ  الصَّ
ُ
نْ  أ

َ
َل  أ َطوِّ

ُ
ْسَمعُ  ِ�يَها، أ

َ
، بَُ�اءَ  َفأ يِبِّ زُ  الصَّ َوَّ جتَ

َ
نْ  َكَراِهيَةَ  َصَاليِت  يِف  فَأ

َ
ُشقَّ  أ

َ
 ىلَعَ  أ

هِ  مِّ
ُ
 ].٧٠٧[رواه ابلخاری:  »أ

 روایت است که فرمودند: جاز پیامبر خدا  ساز ابوقتاده -۴۲۰
گیرم که نماز را طوالنی بخوانم، ولی گریه کودکی را  من در وقت نماز تصمیم می«

برای مادرش شوم، نماز خود را کوتاه  شنوم، و از ترس اینکه مبادا سبب مشقت می
 )٢(»سازم می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
ساختند، ولی ارکان آن را از رکوع و سجود، و قیام و قعود به  نماز را کوتاه می جگرچه پیامبر خدا  

نمودند، زیرا کوتاه خواندن نماز حدی دارد که اگر از آن حد کم شود، به حد  طور کامل اداء می
به سر حد نقصان و یا  جرسد، و البته کوتاه خواندن نماز پیامبر خدا  صان و یا احیانًا فساد مینق

 رسید. فساد نمی
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
ھا روا است که اطفال خود را با خود به مسجد بیاورند، وچون در عصر و زمان ما به  ) برای زن۱ 

ھا ادرار  ارد، و طفل اگر به حال خودش رھا شود، شاید که بر روی فرشطور عموم مساجد فرش د
آورند، به این امر جدًا متوجه  ھای که اطفال خود را با خود به مسجد می و یا غائط نماید، لذا زن

 ھای مسجد را کثیف نمایند، ممانعت به عمل آورند. بوده، و به طور مناسبی از اینکه اطفال فرش

                                                 



 ٨٧  أذان ]: کتاب۱۰کتاب [

نْدَ  -٤٤ وفِ عِ فُ ةِ الصُّ ويَ ةِ  باب: تَسْ امَ قَ  اإلِ

 ها در وقت اقامت گفتن ]: برابر کردن صف۴۴باب [

ُ  �َِشِ� ريَِضَ  ْ�نَ  َعِن انلُّْعَمانِ  -٤٢١ : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  قَاَل : قاََل  َ�نُْه، ا�َّ
نَّ « وْ  ُصُفوفَُ�ْم، لَتَُسوُّ

َ
َُخاِلَفنَّ  أ ُ  يلَ  ].٧١٧[رواه ابلخاری:  »وُُجوِهُ�مْ  َ�ْ�َ  ا�َّ

یا «فرمودند:  جاست که گفت: پیامبر خدا  روایت )١(ساز نعمان بن بشیر -۴۲۱
 .)٢(»اندازد ھای خود را برابر کنید، یا اینکه خداوند بین شما اختالف می صف

تصمیم داشتند که نماز را طوالنی کنند، ولی چون گریه طفلی را  جبر خدا ) اینکه پیام۲ 
دارد، و این  جکردند، داللت بر کمال رأفت و رحمت پیامبر خدا  شنیدند نماز را کوتاه می می

نُفِسُ�مۡ  ّمِنۡ  رَُسولٞ  َجآَءُ�مۡ  لََقدۡ ﴿فرماید:  مصداق این قول خداوند متعال است که می
َ
 َعزِ�زٌ  أ

و ھمین مواقف رحیمانه و  .﴾١٢٨ رَِّحيمٞ  رَُءوٞف  بِٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  َعلَۡيُ�م َحرِ�ٌص  َعنِتُّمۡ  َما هَِعلَيۡ 
ترین افراد عالم ساخته بود،  شان از محبوب بود که ایشان را در نزد پیروان جحکیمانه پیامبر خدا 

را از جان و مال و فرزند خود بیشتر  جتا جائیکه تا ھم اکنون امت محمدی پیامبر خود محمد 
اند تا وقتی که مسلمان ایشان را تا  فرموده جدوست دارند، و البته طوری که خود نبی کریم 

 شود. ھمین سرحد دوست نداشته باشد، ایمانش کامل نمی
تولد یافت، در  جوی نعمان بن بشیر بن ثعلبه انصاری است، ھشت سال پیش از وفات پیامبر خدا  -١

امارت حمص، و بعد از آن امارت کوفه را بر عھده داشت، بعد از اینکه از مردم  سزمان معاویه
بیعت کنند، دعوتش را نپذیرفتند، و ھمان بود که از  سحمص خواست که به عبدالله بن زبیر

حمص بر آمد، ولی مردم حمص او را تعقیب نموده و به قتل رساندند، و این در سال شصت و 
 ).۲۴-۵/۲۲بود، اسد الغابه ( چھارم ھجری

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
ھا را  ھا در نماز در نزد اکثر علماء سنت است، و اھل ظاھر برابر ساختن صف برابر ساختن صف 

» ھا از تمام کردن نماز است برابر ساختن صف«که:  جدانند، ولی این قول پیامبر خدا  واجب می
 دھد. قول اول ترجیح می
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بَ  -٤٥ نْدَ  الِ باب: إقْ لَی النَّاسِ عِ ام عَ مَ ة الصُّ  اإلِ يَ وِ وفِ تَسْ  فُ

 ها ]: رو آوردن امام بر مقتدیان در وقت برابر کردن صف۴۵باب [

�ٍَس ريَِضَ  -٤٢٢
َ
ُ  َعِن أ نَّ انلَّيِبُّ  َ�نُْه، ا�َّ

َ
ِ�يُموا« قَاَل: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  أ

َ
 ُصُفوفَُ�ْم، أ

وا، إِ�ِّ  َوتََراصُّ
َراُ�مْ  فَ

َ
 ].٧١٩[رواه ابلخاری:  »َظْهِري َوَراءِ  ِمنْ  أ

 فرمودند: جروایت است که پیامبر خدا  ساز انس -۴۲۲
ھای خود را راست کنید، و به یکدیگر پیوست شوید، زیرا من شما را از پشت  صف«

 .)١(»بینم سر خود می

ائِطٌ  -٤٦ مِ حَ وْ بنيَ الْقَ امِ وَ مَ َ اإلِ انَ بَنيْ ا كَ  أَوْ سرتباب: إِذَ

 ]: وقتی که بین امام و بین مردم دیوار و یا پردۀ باشد٤٦باب [

ُ  اَع�َِشَة ريَِضَ  َ�نْ  -٤٢٣ ِ  رَُسوُل  اَكنَ : قَالَْت  ا،َ�نْهَ  ا�َّ  ِمنَ  يَُص�ِّ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
ى قَِصٌ�، احلُْجَرةِ  وَِجَدارُ  ُحْجَرتِِه، يِف  اللَّيِْل 

َ
 وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َشْخَص  انلَّاُس  فََرأ

نَاٌس  َ�َقامَ 
ُ
ْصبَُحوا بَِصَالتِِه، يَُصلُّونَ  أ

َ
ثُوا فَأ نَاٌس  َمَعهُ  َ�َقامَ  اثلَّاِ�يََة، اللَّيْلَةَ  َ�َقامَ  بَِذلَِك، َ�تََحدَّ

ُ
 أ

ْلَتَْ�ِ  َذلَِك  َصنَُعوا بَِصَالتِِه، يَُصلُّونَ 
َ

وْ  - يل
َ
ِ  رَُسوُل  َجلََس  َذلَِك، َ�ْعدَ  اَكنَ  إَِذا َحىتَّ  - ثََالثًا أ  ا�َّ

ا َ�ُْرْج، فَلَمْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ْصبَحَ  فَلَمَّ
َ
نْ  َخِشيُت  إِ�ِّ «: َ�َقاَل  انلَّاُس  َذلَِك  َذَكرَ  أ

َ
 أ

 ].٧٢٩[رواه ابلخاری:  »اللَّيِْل  َصَالةُ  َعلَيُْ�مْ  تُْ�تََب 
شب در حجرۀ خود نماز  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  لعائشهاز  -۴۲۳

را [در حال نماز خواندن]  جخواندند، و دیوار حجرۀ کوتاه بود، مردم پیامبر خدا  می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 ھا و نزدیک یکدیگر ایستادن در وقت نماز الزم است. ) برابر ساختن صف۱ 
ن بصر، و دیدند یا به عین بصیرت بود و یا به عی از پشت سر خود می ج) اینکه پیغمبر خدا ۲ 

دو چشم کوچک به مانند دو سوراخ سوزن وجود  جھای پیامبر خدا  اند که: در بین شانه گفته
شد، و ھرچه که باشد، آنچه که ثابت است این است که  ھا نمی داشت، و لباس مانع دیدن آن

 دیدند. بدون شک از پشت سر خود می جپیامبر خدا 
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دیدند، و گروھی از مردم به ایشان اقتداء نموده و نماز خواندند، چون صبح شد، این 
 حادثه را برای دیگران گفتند.

] به نماز ایستاد، و مردمی آمده و به ایشان اقتداء نمودند، جخدا شب دوم [پیامبر 
 این کار را دو و یا سه شب انجام دادند.
برای نماز خواندن] بیرون نشدند، چون صبح  جچون شب بعدی آمد، [پیامبر خدا 

 فرمودند: جشد مردم سبب را جویا شدند، پیامبر خدا 
 .)١(»تھجد] بر شما فرض گرددترسیدم که مبادا نماز شب، [یعنی: نماز «

يْلِ  -٤٧ الَةِ اللَّ  باب: صَ

 ]: نماز شب۴۷باب [

ُ  ثَابٍِت ريَِضَ  بِْن  و� هذا احلديِث من روايِة َز�ْدِ  -٤٢٤ نَّه قال ا�َّ
َ
 قَدْ «: َ�نُْه ز�ادة �

ي َعَرفُْت  ِ
َّ

يُْت  اذل
َ
َها فََصلُّوا َصنِيِعُ�ْم، ِمنْ  َرأ ُّ�

َ
فَْضَل  فَإِنَّ  ،ُ�يُوتُِ�مْ  يِف  انلَّاُس  �

َ
َالةِ  أ  الصَّ

  بَيِْتهِ  يِف  الَمرْءِ  َصَالةُ 
َّ

 ].٧٣١[رواه ابلخاری:  »الَمْكتُو�َةَ  إِال
] لعالوه بر روایت [عائشه سو در ھمین حدیث، از روایت زید بن ثابت -۴۲۴

 ] فرمودند:جآمده است که [پیامبر خدا 

 نکه:از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آ -١
ھا ندارد، جواز دارد، ولی احناف  ) اقتداء کردن به امامی که قصد امامت دادن را برای آن۱ 

ھا اطالع داشته، و  کردند، باید امام از اقتدای آن ھا به چنین امامی اقتداء می گویند: اگر زن می
 ھا را کرده باشد. نیت امامت دادن برای آن

در خانه، بھتر از خواندن آن در مسجد است،  –و از آن جمله نماز تھجد  –) خواندن نماز نفل ۲ 
گوید: خواندن نفل در خانه، بھتر از خواندن آن در مسجد نبوی است، مگر برای  می /امام مالک

کسی که غریب باشد، یعنی: برای کسی که چند روزی در مدینه منوره سکونت داشته و بعد از آن 
 باشد. اش می از نفل در مسجد نبوی، بھتر از نماز خواندن وی در خانهکند، خواندن نم سفر می

 ) خواندن نماز نفل به جماعت جواز دارد.۳ 
 شود. ھا مانع اقتداء کردن به امام نمی ) دیوار و یا پرده و امثال این۴ 

                                                 



 فیض الباری (جلد دوم)    ٩٠

ھای خود نماز  خانه آنچه را که از شما دیدم دانستم، پس ای مردم! شما به«
بخوانید، زیرا بھترین نماز به استثنای نماز فرض، نمازی است که شخص در خانه خود 

 .)١(»خواند می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
که ھر نمازی غیر از نماز فرض باید در خانه خوانده  این حدیث به طور صریح داللت بر این دارد 

احتمال ھردو  در این حدیث برای وجوب است، و یا برای استحباب جشود، اینکه امر پیامبر خدا 
وجود دارد، ولی ھرچه که باشد، حد اقل داللت بر این دارد که خواندن نماز نفل در خانه، بھتر از 

 قبلی در این مورد به تفصیل بیشتری سخن گفتیم. خواندن آن در مسجد است، و در حدیث

                                                 



 
 

 كتاب أبواب صفة الصالة

 کتاب ابواب صفت نماز

عِ الْ  -٤٨ فْ يْنِ يفِ يَ باب: رَ عَ االدَ ةِ األُولَی مَ بِريَ اءً فتِتَ التَّكْ وَ  احِ سَ

 ها در تکبیر اول، برابر با شروع نماز ]: باال کردن دست۱باب [

ِ بِْن  َ�بْدِ  َ�نْ  -٤٢٥ ُ  ريَِضَ  ُ�َمرَ  ا�َّ نَّ «: اَ�نُْهمَ  ا�َّ
َ
ِ  رَُسوَل  أ  اَكنَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َالَة، اْ�تَتَحَ  إَِذا َمنِْكبَيْهِ  َحْذوَ  يََديْهِ  يَْرَ�عُ  َ  َو�َِذا الصَّ ُكوِع، َكربَّ َسهُ  َرَ�عَ  َو�َِذا لِلرُّ
ْ
ُكوِع، ِمنَ  َرأ  الرُّ

يًْضا، َكَذلَِك  َرَ�َعُهَما
َ
ُ  َسِمعَ : َوقَاَل  أ َدُه، لَِمنْ  ا�َّ  يِف  َذلَِك  َ�ْفَعُل  الَ  َوَ�نَ  احلَْمُد، َولََك  َر�َّنَا مَحِ

ُجودِ   ].٧٣٥[رواه ابلخاری:  »السُّ
در این جاھا  جروایت است که پیامبر خدا  باز عبدالله بن عمر -۴۲۵

کردند، ھنگام شروع کردن به نماز، و  ھای خود باال می برابر شانه ھای خود را تا دست

سمع اهللا ملن «در وقت تکبیر گفتن برای رکوع، و در وقت باال کردن سر از رکوع که 

ھای خود را باال  گفتند، ولی در وقت سجده کردن، دست می »مداحل محده، ربنا ولك
 .)١(کردند نمی

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 ھا در تکبیر تحریمه به اتفاق علماء الزمی و حکمش باقی است. ) باال کردن دست۱ 
) کیفیت باال کردن دست به اینگونه است که: انگشتان خود را از یکدیگر بسیار نگشاید، و کف ۲ 

 ود را به طرف قبله نماید.دست خ
ھای  ھا متصل با گفتن تکبیر تحریمه باشد، ولی اگر اول دست ) بھتر است که باال کردن دست۳ 

ھای خود را باال  خود را باال کرد، و بعد از آن تکبیر گفت، و یا اول تکبیر گفت و بعد از آن دست
 کرد، نیز جواز دارد.

ھا، و در نزد عده دیگری تا برابر  بعضی از علماء تا برابر شانهھا در نزد  ) اندازه باال کردن دست۴ 
 ھا است. سینه، و در نزد احناف تا برابر نرمه گوش

                                                 



 فیض الباری (جلد دوم)    ٩٢

عِ  -٤٩ ضْ  وَ َ لَی الْيُرسْ نَی عَ  اليَدِ اليُمْ

 ]: نهادن دست راست بر باالی دست چپ۲باب [

) جمھور علماء از آن جمله امام شافعی، امام احمد و اسحق، و ابو ثور، و ابن جریر طبری و ابن ۵ 
ھا بر عالوه از وقت تکبیره  دست گویند که جای باال کردن سیرین و عطاء، و عده دیگر از علماء می

در کتاب  /تحریمه در وقت رفتن به رکوع، و در وقت باال شدن از رکوع است، و امام بخاری

در وقت  جھای پیامبر خدا  گوید که: نوزده نفر از صحابه می (رفع اليدين يف الصالة)خود بنام 
سانی که باال کردن دست را در ترین دلیل ک کردند، و مھم ھای خود را باال می رکوع کردن دست
 است. بدانند، ھمین حدیث عبدالله بن عمر این جاھا الزم می

ھا جز در تکبیر تحریمه در جای دیگری از  گویند که: دست ولی عده بسیار دیگری از علماء می 
ابی  نماز نباید باال شود، و از جمله این علماء: امام ابو حنیفه و اصحابش، و ثوری، و نخعی، و ابن

لیلی، وعلقمه بن قیس، و اسود بن یزید، و عامر شعبی، ابو اسحاق سبیعی، و امام مالک و غیره 
گوید که: عده از صحابه و تابعین نیز به ھمین نظر  می /رحمھم الله ھستند، و امام ترمذی

ھستند، و در (البدائع) آمده است که از ابن عباس روایت شده است که گفت: عشرۀ مبشرۀ که 
ھای خود را جز در وقت شروع کردن به  اند، دست ھا را به بھشت بشارت داده آن جیامبر خدا پ

نیز  شکردند، وعده دیگری از صحابه نماز (یعنی: در وقت تکبیر تحریمه) در جای دیگری باال نمی
 به ھمین نظر بودند.

ی که برای شروع نماز وقت جپیامبر خدا «گوید:  ودلیل این گروه حدیث براء بن عازب است که می 
رسید، بعد از آن  ھایشان می کردند، تا برابر نرمه گوش ھای خود را باال می گفتند دست تکبیر می

 ».کردند این کار را نمی
دھند که این حدیث منسوخ است، و دلیل نسخ آن حدیثی است  و از حدیث باب چنین جواب می 

نماز  بکند که گفت: (پشت سر ابن عمر که: ابوبکر بن عیاش از حصین از مجاھد روایت می
کرد)، امام  ھایش را باال نمی خواندم، و وی جز در تکبیر تحریمه در جای دیگری از نماز دست

ھای خود را باال  را دید که دست جپیامبر خدا  بگوید: ھمین ابن عمر می /طحاوی
، و اگر در نزدش نسخ باال ھا را ترک کرد باال کردن دست جکنند، و خودش بعد از پیامبر خدا  می

 کرد. ھا را ترک نمی شد، ھرگز باال کردن دست ھا ثابت نمی کردن دست
آنچه که از منھج ما بود و حتی بیشتر از آن در مورد این حدیث نبوی شریف سخن گفتیم، و  

) و عمدۀ ۷۳۶-۲/۷۳۵خواھد به کتاب: فتح البخاری (  کسی که در این مورد تفصیل بیشتری می
 ) مراجعه کند.۳۸۲-۴/۷۳۳ری (القا

                                                                                                                        



 ٩٣  نماز صفت ابواب کتاب

ُ  ريَِضَ  َسْعدٍ  بِْن  َسْهلِ  َ�نْ  -٤٢٦ نْ  يُْؤَمُرونَ  انلَّاُس  اَكنَ «: قَاَل  ،َ�نْهُ  ا�َّ
َ
 ايلَدَ  الرَُّجُل  يََضعَ  أ

َالةِ  يِف  اليرُْسَى ِذَراِعهِ  ىلَعَ  ايلُْمَ�   ].٧٤٠[رواه ابلخاری:  »الصَّ
شدند که ھنگام نماز  روایت است که گفت: مردم امر می ساز سھل بن سعد -۴۲۶

 .)١(خواندن، دست راست خود را بر باالی ذراع دست چپ خود بگذارند

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 ھا در نماز بین علماء اختالف است، به این طریق که: ) در مورد بستن و نبستن دست۱ 
اند که در نماز باید دست راست بر باالی دست چپ  أ) جمھور علماء رحمھم الله بر این نظر 

 امام ابو حنیفه، شافعی، و احمد و اسحاق وعامه اھل عام است.گذاشته شود، و این مذھب 
طوری  –ب) بعضی از علماء از آن جمله: عبدالله بن زبیر و حسن بصری و ابن سیرین رحمھم الله  

 ھا رھا ساخته شود. گویند: باید دست می –کند  ھا روایت می که ابن منذر از آن
ھا به درازا کشید،  ھا باید رھا ساخته شود، و اگر رھا کردن دست گوید: دست می /ج) امام مالک 

 جھت راحت شدن دست راست خود را بر باالی دست چپ خود بگذارد.
گوید: نمازگذار بین اینکه دست راست خود را بر باالی دست چپ خود بگذارد،  می /د) اوزاعی 

 .ھایش را رھا کند، مخیر است و بین اینکه دست
) در کیفیت گذاشتن دست راست بر باالی دست چپ حتی در مذھب واحد، اختالف است، و ۲ 

راجح در مذھب احناف آن است که کف دست راست بر باالی بند دست چپ گذاشته شود، سه 
انگشت وسط بر روی دست چپ به طرف آرنج راست نگھداشته شود، و دو انگشت کلک و شست 

 بر بند دست حلقه گردد.
ھا بعد از بسته شدن در کجا گذاشته شود، نیز اختالف است، در نزد احناف  در اینکه دست )۳ 

بر روی سینه و در روایت  /ھا زیر ناف، و در نزد امام شافعی رحمھم الله جای گذاشتن دست
این است که گذاشتن دست بر روی  /دیگری از وی، در زیر سینه است، و دلیل امام شافعی

ضوع و خشوع بیشتری دارد، و دیگر اینکه: سینه جای حفظ نور ایمان است، و سینه داللت بر خ
گویند:  مناسب آن است که دست در نماز در آنجا گذاشته شود، و حکمت آن در نزد احناف که می

دست باید در زیر ناف گذاشته شود، این است که: گذاشتن دست در زیر ناف داللت بر تعظیم و 
از تشبیه به اھل کتاب دورتر است، و طوری که معلوم است، چاکران در  احترام بیشتری دارد، و

شوند، و دیگر اینکه دست به سینه گذاشتن در نماز عمل  نزد شاھان به این طریق ایستاده می
 ھا بسازند. ھا است، و نباید در این مورد مردھا خود را شبیه زن زن

                                                 



 فیض الباری (جلد دوم)    ٩٤

دَ  -٥٠ ولُ بَعْ قُ ا يَ بِريِ  باب: مَ  التَّكْ

 شود ]: آنچه که بعد از تکبیر تحریمه گفته می۳باب [

�ٍَس  َ�نْ  -٤٢٧
َ
ُ  ريَِضَ  أ نَّ «: َ�نْهُ  ا�َّ

َ
بَا وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  أ

َ
 ريَِضَ  َوُ�َمرَ  بَْ�ٍر، َوأ

 ُ َالةَ  َ�ْفتَتُِحونَ  اَكنُوا َ�نُْهَما ا�َّ ِ  احلَْمدُ ﴿ ِب  الصَّ  ].٧٤٣[رواه ابلخاری:  ﴾الَعالَِم�َ  رَبِّ  ِ�َّ
نماز را به  ،ب، و ابوبکر و عمرجروایت است که پیامبر خدا  ساز انس -۴۲۷

 .)١(کردند شروع می (احلمد هللا رب العاملني)

يب ُهَر�َْرَة ريَِضَ  -٤٢٨
َ
ُ  َ�ْن أ ِ  رَُسوُل  اَكنَ : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ  �َْسُكُت  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

يِب : َ�ُقلُْت  إِْساَكتًَة. الِقَراَءةِ  َوَ�ْ�َ  اتلَّْكِب�ِ  َ�ْ�َ 
َ
�ِّ  بِأ

ُ
، رَُسوَل  يَا َوأ ِ  اتلَّْكبِ�ِ  َ�ْ�َ  إِْساَكتَُك  ا�َّ

قُوُل «: قَاَل  َ�ُقوُل؟ َما َوالِقَراَءةِ 
َ
قِ  َ�ْ�َ  ْدَت بَاعَ  َكَما َخَطايَاَي، َوَ�ْ�َ  بَيِْ�  بَاِعدْ  اللَُّهمَّ : أ  الَمرْشِ

ِ�  اللَُّهمَّ  َوالَمْغِرِب، ْ�يَُض  اثلَّوُْب  ُ�نىَقَّ  َكَما اخلََطايَا ِمنَ  َ�قِّ
َ
�َِس، ِمنَ  األ  اْغِسْل  اللَُّهمَّ  ادلَّ

 ].٧٤٤[رواه بلخاری:  »َوالرَبَدِ  َواثلَّلِْج  بِالَْماءِ  َخَطايَاَي 
بین تکبیر (تحریمه) و  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۴۲۸

 کردند. بین قراءت یک کمی سکوت می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١

 (احلمد هللا)گوید: بسم الله گفتن در وقت قراءت  نظر به ظاھر این حدیث می /) امام مالکأ 

 احلمد هللاو ابوبکر و عمر نماز را به  جالزمی نیست، زیرا در این حدیث آمده است که پیامبر خدا 

 حيم)(بسم اهللا الرمحن الربود، نماز را به گفتن  گفتن الزم می بسم اهللاکردند، و اگر  شروع می
 کردند. شروع می

(احلمد جزئی از  (بسم اهللا)گویند که:  ب) بسیاری از علمای دیگر از آن جمله علمای احناف می 

و از ھیچ سوره دیگری نیست، بلکه آیۀ از قرآن مجید است که جھت جدا کردن یک سوره از  هللا)
 سوره دیگر آمده است، و در نماز باید در اول فاتحه آھسته خوانده شود.

در نماز تابع قراءت است، اگر قراءت آھسته خوانده  (بسم اهللا)گوید:  می /ج) امام شافعی 

ھم  (بسم اهللا)شد،  ھم باید آھسته خوانده شود، و اگر قراءت بلند خوانده می (بسم اهللا)شد،  می
 باید بلند خوانده شود.

                                                 



 ٩٥  نماز صفت ابواب کتاب

گفتم: یا رسول الله! پدر و مادر من فدای شما، در سکوت بین قراءت و تکبیر چه 
 خوانید؟ می

قِ  َ�ْ�َ  بَاَعْدَت  َكَما َخَطايَاَي، َو�َْ�َ  بَيِْ�  بَاِعدْ  (اللَُّهمَّ گویم:  می«فرمودند:   َوالَمْغرِِب، الَمرْشِ

ِ�  اللَُّهمَّ  ْ�يَُض  اثلَّوُْب  ُ�نىَقَّ  َكَما اخلََطايَا ِمنَ  َ�قِّ
َ
�َِس، ِمنَ  األ  َواثلَّلِْج  بِالَْماءِ  َخَطايَايَ  اْغِسْل  اللَُّهمَّ  ادلَّ

 .)١(َوالرَبَِد)

 »باب« -٥١

 ]۴[باب 

يب بَْ�ٍر ريَِضَ  -٤٢٩
َ
ْسَماَء بِنِْت أ

َ
ُ  َ�ْن أ  .َ�نُْهَما: حديث الكسوف، و قد تقدم ا�َّ

 راجع به کسوف، قبًال گذشت. ببکر حدیث اسماء بنت ابی -٤٢٩

ُت  لَوِ  َحىتَّ  اجلَنَُّة، ِم�ِّ  َدنَْت  قَدْ «: و� هذه الرواية قالت: قَاَل  -٤٣٠
ْ
 َعلَيَْها، اْجرَتَأ

ئْتُُ�مْ  ِ
َ
يْ : قُلُْت  َحىتَّ  انلَّارُ  ِم�ِّ  وََدنَْت  قَِطافَِها، ِمنْ  بِِقَطاٍف  جل

َ
، أ نَا رَبِّ

َ
إَِذا َمَعُهْم؟ َوأ

ةٌ  فَ
َ
 - اْمَرأ

نَّهُ  َحِسبُْت 
َ
ِْدُشَها - قَاَل  �

َ
ٌة، خت نُ  َما: قُلُْت  ِهرَّ

ْ
 الَ  ُجواًع، َماتَْت  َحىتَّ  َحبََستَْها: قَالُوا َهِذهِ؟ َشأ

ْطَعَمتَْها،
َ
رَْسلَتَْها َوالَ  أ

َ
ُ�ُل  أ

ْ
نَّهُ  َحِسبُْت : نَافِعٌ  قَاَل  - تَأ

َ
وْ  - َخِشيِش  ِمنْ : قَاَل  �

َ
 َخَشاِش  أ

رِْض 
َ
 ]. ٧٤٥[رواه ابلخاری:  »األ

 ] فرمودند: جگفت: [پیامبر خدا  و در این روایت آمده است که -٤٣٠

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
چنان دور بساز که  ھایم آن نبوی شریف این است که: الھی! مرا از لغزش ) معنی این دعای۱ 

ھایم پاک بگردان، که لباس  چنان از لغزش مشرق و مغرب را از یکدیگر دور ساختی، الھی! مرا آن
 ھایم را به آب و برف و یخ بشوی. شود، الھی! لغزش سفید از کثافت پاک می

گویند: دعائی که بعد از تکبیر  حدیث نبوی شریف می ) بعضی از علماء با استدالل به این۲ 
شود، ھمین دعا است، و در نزد احناف و حنابله طوری که در سنن ترمذی و  تحریمه خوانده می

انَكَ ( صحیح ابن حبان آمده است، دعای مسنونه بعد از تکبیر تحریمه این است: بْحَ مَّ  سُ  اللَّهُ

، كَ دِ مْ بِحَ كَ  وَ بَارَ تَ ، وَ كَ مُ اىلَ  اسْ عَ تَ ، وَ كَ دُّ الَ  جَ هَ  وَ كَ  إِلَ ُ ريْ )، و چون این دو دعا و دعاھای دیگری به غَ
ھا جواز دارد، و آنچه که مورد اتفاق ھمه علماء  احادیث صحیح آمده است، خواندن ھریک از آن

  است این است که باید دعای استفتاح آھسته خوانده شود، چه نماز جھریه باشد و چه سریه.
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ھای آن را [و  کردم میوه از میوه بھشت برایم نزدیک شد، تا جایی که اگر جرأت می«
آوردم، و دوزخ تا جایی برایم نزدیک  برای شما میھای انگور آن را]  یا خوشه از خوشه

 ؟»شد که گفتم: پروردگارا! آیا من با دوزخیان خواھم بود
 خراشد. یش] میھا در این وقت زنی [را دیدم که] گریه روی او را [با چنگال«

 پرسیدم: این زن چه کرده است؟
را طعام داده گفتند: این گربه را آنقدر حبس نموده تا مرده است، نه خودش او 

 .)١(»است، و نه ھم او را رھا کرده است که خودش از حشرات روی زمین چیزی بخورد

الَةِ  -٥٢ امِ يفِ الصَّ مَ ِ إىلَ اإلِ عِ البَرصَ فْ  باب: رَ

 ]: نگاه کردن به طرف امام در نماز۵[ باب

ُ  َ�ْن َخبَّاٍب ريَِضَ  -٤٣١ َ�انَ  َ�نُْه، قيل هل: ا�َّ
َ
ِ  رَُسوُل  أ   وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ُ
 يِف  َ�ْقَرأ

ْهرِ  ؟، الظُّ [رواه  »حِلْيَتِهِ  بِاْضِطَراِب «: قَاَل  َذاَك؟ َ�ْعِرفُونَ  ُكنْتُمْ  بِمَ : قُلْنَا َ�َعْم،: قَاَل  َوالَعرْصِ
 ].٧٤٦ابلخاری: 

اب -۴۳۱ در  جروایت است که شخصی از وی پرسید: آیا پیامبر خدا  )٢(ساز َخبَّ
 خواندند؟ ھر و عصر، قراءت مینماز ظ

 م و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:از احکا -١
 ) دوزخ و بھشت فعًال وجود دارند.۱ 
 ) تعذیب حیوان روا نیست.۲ 
کند، خداوند متعال در روز قیامت ھمان حیوان را بر  ) اگر کسی حیوان مظلومی را تعذیب می۳ 

ورتی که اگر سازد تا انتقام خود را از وی بگیرد، و در ص ظالمی که بر او ظلم کرده است مسلط می
شود، پس کسانی که بر  کسی حیوانی را به ناحق تعذیب کند، به عذاب خداوندی گرفتار می

کنند،  ھا ظلم می ھا تعدی کرده و بر آن ھا و باالخص بر مسلمانان بر جان و مال و ناموس آن انسان
 چه حالی خواھند داشت؟

بر انسان به طریق اولی روا نیست، ) در صورتی که ظلم کردن بر حیوان روا نیست، ظلم کردن ۴ 
و اگر مظلوم حق خود را نبخشد، انتقام گرفتن وی از ظالم حتمی است، و ھیچ چیزی سبب 

 گردد، و تفصیل بیشتر این مسئله در جای مناسبش خواھد آمد. سقوط حق مظلوم نمی
اب بن ارت بن جندله تمیمی است، از کسانی است که در اول مسلمان شده -٢ بودند، گویند  وی خبَّ

ھای  ششمین کسی است که مسلمان شده بود، در راه خدا تعذیب فراوان دید، تا جائیکه لباس
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 گفت: بلی!
 دانستید؟ از وی پرسید: قراءت خواندن ایشان را چگونه می

 .)١(گفت: از تکان خوردن ریش [مبارک]شان

الَةِ  -٥٣ ءِ يفِ الصَّ امَ ِ إىلَ السَّ عِ البَرصَ فْ  باب: رَ

 ]: نگاه کردن به سوی آسمان در وقت نماز۶باب [

نَّ  -٤٣٢
َ
�َِس  أ

َ
ُ  َمالٍِك ريَِضَ  ْ�نَ  أ  بَاُل  َما«: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  قَاَل : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ

قَْوامٍ 
َ
بَْصارَُهمْ  يَْرَ�ُعونَ  أ

َ
  أ

َ
َماءِ  إِىل ُ  فَاْشتَدَّ  ،»َصَالتِِهمْ  يِف  السَّ

ُ
َنْتَُهنَّ «: قَاَل  َحىتَّ  َذلَِك، يِف  قَْوهل

َ
 يل

وْ  َذلَِك  َ�نْ 
َ
ُْخَطَفنَّ  أ بَْصارُُهمْ  تلَ

َ
 ].٧٥٠[رواه ابلخاری:  »أ

چرا «فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز انس بن مالک -۴۳۲
 ؟»کنند بعضی از مردم در وقت نماز خواندن به طرف آسمان نگاه می

 جداشتند، در تمام غزوات با پیامبر خدا  پوشاندند و او را در آفتاب سوزان نگه می آھنین بر او می
دن مرگ منع از طلب کر جگفت: اگر پیامبر خدا  زار بود و می اشتراک داشت، از زندگی بی

کردم، در کوفه سکنی گزین گردید، و در ھمآنجا در سال سی و  کردند، طلب مرگ خود را می نمی
 ).۱۰۰-۲/۹۸ھفت ھجری وفات نمود، اسد الغابه (

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
نار را در حالی که پشت سرشان قرار داشتند از دو ک ج) حرکت کردن ریش پیامبر خدا ۱ 

 شان بوده باشند. دیدند، نه آنکه در این وقت در پیش روی شان می روی
در نماز ظھر و عصر  جشود این است که پیامبر خدا  ) چیزی که از این حدیث دانسته می۲ 

کردند، از احادیث  گفتند و یا دعا نمی خواندند و تسبیح نمی خواندند، و اینکه قراءت می چیزی می
 شود نه از این حدیث. رد آمده است، دانسته میدیگری که در این مو

) نگاه کردن به طرف امام جھت دانستن حال وی روا است، واگر چنین مقصدی نباشد، بھتر ۳ 
است که شخص در حال قیام در جای سجده گاھش، و در حالت رکوع بر روی انگشتان پایش، و 

اش، نگاه کند، و  سینه در حالت سجده کردن در پیش چشمش، و در حالت نشستن بر روی
گویند: بسته کردن چشم در وقت نماز خواندن مکروه است، مگر آنکه به سبب  بعضی از علماء می

ھا به جھت تفکر در  تفکر در آیات قرآنی و یا یاد آوری از دوزخ و جنت باشد، ولی اگر بستن چشم
نین نمازی مکروه است، امور دنیوی، و حساب نفع و ضرر کار و کسب، و یا غلبه خواب باشد، چ

 اندازه غلبه خواب است. اندازه تفکر در امور دنیوی و به  اندازه کراھتش به  و 
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یا از این کار، خودداری «شان در این مورد تا جایی شدید شد که فرمودند:  لھجه
 .)١(»ھا ربوده خواھد شد و یا آنکه بینائی آن نمایند،

الَةِ  -٥٤ اتِ يفِ الصَّ  باب: االلِتِفَ

 ]: التفات نمودن در وقت نماز۷باب [

ُ  اَع�َِشَة ريَِضَ  َ�نْ  -٤٣٣ ُت : قَالَْت  ا،َ�نْهَ  ا�َّ
ْ
ل
َ
ِ  رَُسوَل  َسأ  َعِن  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َِفاِت 
ْ

َالِة؟ يِف  اِالتل يَْطانُ  َ�ْتَِلُسهُ  اْخِتَالٌس  ُهوَ «: َ�َقاَل  الصَّ [رواه  »الَعبْدِ  َصَالةِ  ِمنْ  الشَّ
 ].٧٥١ابلخاری: 

درباره التفات نمودن  جروایت است که گفت: از پیامبر خدا  لاز عائشه -۴۳۳
 در وقت نماز خواندن پرسیدم. 

 .)٢(»رباید ود میاین چیزی است که شیطان از نماز بنده برای خ«فرمودند: 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
دیدند، و کسانی را که  صحابه را از پشت سر خود می –طوری که قبًال گذشت  – ج) پیامبر خدا ۱ 

ھا به طور  شناختند، و اینکه از آن کردند، می در وقت نماز خواندن به طرف آسمان نگاه می
ساری این  مشخص نام نبرده و موضوع را به طور عموم مطرح کردند، آن بود که سبب شرم

 واقفی بود.در چنین م جاشخاص نشود، و این چیز اسلوب نبی کریم 
) نگاه کردن به طرف آسمان در وقت نماز خواندن مکروه تحریمه است، و گرچه ظاھر حدیث ۲ 

داللت بر تحریم آن دارد، و طریق مسنونه آن است که نظر نمازگذار در وقت نماز خواندن به 
 سجده گاھش باشد.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
کند، و کسی که این طرف و آن  ماز خواندن با پروردگارش مناجات می) نمازگذار در وقت ن۱ 

ماند، و این  بیند، مشغول چیزھای دیگری گردیده و از مناجات با پروردگارش محروم می طرف می
 شود. خواھد، پس کمائی و فائده برای شیطان گفته می چیزی است که شیطان آن را می

نماز خواندن اگر تنھا به چشم باشد، کار خوبی نیست، ولی ) نظر کردن به این و آن در وقت ۲ 
شود، و اگر  گردد، و اگر روی خود را بگرداند، نمازش مکروه می سبب فساد و یا کراھت نماز نمی

گویند: در روی گردانیدن  شود، و حتی بعضی از علماء می بدن خود را بگرداند، نمازش فاسد می
 د.شو از طرف قبله نیز نماز فاسد می

                                                 



 ٩٩  نماز صفت ابواب کتاب

ا -٥٥ لَّهَ اتِ كُ وَ لَ وم يفِ الصَّ امِ واملَأمُ ةِ لإلِمَ راءَ وبِ القِ جُ  وُ

 ]: وجوب قراءت خواندن بر امام و مقتدیان در همه نماز ها٨باب [

ُ  َسُمَرَة ريَِضَ  بِْن  َجابِرِ  َ�نْ  -٤٣٤ ْهُل  َشاَك : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ
َ
  َسْعًدا الُكوفَةِ  أ

َ
 ريَِضَ  ُ�َمرَ  إىِل

 ُ ُ، َ�نُْه، ا�َّ
َ

اًرا، َعلَيِْهمْ  َواْستَْعَمَل  َ�َعَزهل نَّهُ  َذَكُروا َحىتَّ  فََشَكْوا َ�مَّ
َ
، ُ�ِْسنُ  الَ  � رَْسَل  يَُص�ِّ

َ
 فَأ

ِْه،
َ

بَا يَا: َ�َقاَل  إيِل
َ
نََّك  يَْزُ�ُمونَ  َهُؤالَءِ  إِنَّ  إِْسَحاَق  أ

َ
ِْسنُ  الَ  �

ُ
، حت بُو قَاَل  تَُص�ِّ

َ
ا: إِْسَحاَق  أ مَّ

َ
نَا أ

َ
 أ

 ِ إِ�ِّ « َوا�َّ
َص�ِّ  ُكنُْت  فَ

ُ
ِ  رَُسولِ  َصَالةَ  بِِهمْ  أ ْخِرمُ  َما وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َ
َص�ِّ  َ�نَْها، أ

ُ
 أ

ْرُكدُ  الِعَشاِء، َصَالةَ 
َ
َْ�ِ  يِف  فَأ ويلَ

ُ
ِخفُّ  األ

ُ
ْخَرَ�ْ�ِ  يِف  َوأ

ُ
نُّ  َذاكَ : قَاَل  ،»األ بَا يَا َك بِ  الظَّ

َ
 إِْسَحاَق، أ

رَْسَل 
َ
وْ  رَُجًال  َمَعهُ  فَأ

َ
  أ

ً
  رَِجاال

َ
َل  الُكوفَِة، إِىل

َ
ْهَل  َ�نْهُ  فََسأ

َ
  َمْسِجًدا يََدعْ  َولَمْ  الُكوفَةِ  أ

َّ
َل  إِال

َ
 َسأ

ُ  ُ�َقاُل  ِمنُْهمْ  رَُجٌل  َ�َقامَ  َعبٍْس، بِلَِ�  َمْسِجًدا َدَخَل  َحىتَّ  َمْعُروفًا، َوُ�ثْنُونَ  َ�نُْه،
َ

َساَمةُ  هل
ُ
 ْ�نُ  أ

بَا يُْ�َ�  َ�تَاَدةَ 
َ
ا: قَاَل  َسْعَدةَ  أ مَّ

َ
�َِّة، �َِس�ُ  الَ  اَكنَ  َسْعًدا فَإِنَّ  �ََشْدَ�نَا إِذْ  أ ِ

 َ�ْقِسمُ  َوالَ  بِالرسَّ
ِو�َِّة، َما: َسْعدٌ  قَاَل  الَقِضيَِّة، يِف  َ�ْعِدُل  َوالَ  بِالسَّ

َ
ِ  أ ْدُعَونَّ  َوا�َّ

َ َ
 َ�بُْدكَ  اَكنَ  إِنْ  اللَُّهمَّ : بِثََالٍث  أل

ِطْل  وَُسْمَعًة، ِرَ�اءً  قَامَ  اَكِذبًا، َهَذا
َ
ِطْل  ُ�ْمَرُه، فَأ

َ
، وََعرِّْضهُ  َ�ْقَرُه، َوأ  ُسئَِل  إَِذا َ�ْعدُ  َوَ�نَ  بِالِفنَتِ

َصابَتِْ�  َمْفتُوٌن، َكِب�ٌ  َشيْخٌ : َ�ُقوُل 
َ
نَ : الَمِلِك  َ�بْدُ  قَاَل  َسْعٍد، َدْعَوةُ  أ

َ
ْ�تُهُ  افَأ

َ
 َسَقَط  قَدْ  َ�ْعُد، َرأ

، ِمنَ  َ�يْنَيْهِ  ىلَعَ  َحاِجبَاهُ  َتََعرَُّض  َو�ِنَّهُ  الِكرَبِ
َ

ُرقِ  يِف  لِلَْجَواِري يل َ�ْغِمُزُهنَّ [رواه  الطُّ
 ].٧٥٥ابلخاری:
 ساست که گفت: اھل کوفه از دست (سعد) روایت )١(ساز جابر بن سمره -٤٣٤

 شکایت نمودند. سدر نزد عمر
ھای  ، [و از جمله شکایت)٢(را به جایش مقرر نمود ساو را عزل کرد، و عمار سعمر

 .)١(این بود که گفتند]: او نماز خواندن را خوب یاد ندارد ساھل کوفه از سعد

وی جابر بن سمره بن جنادۀ عامری است، پدرش ھم صحابه بود، از خودش روایت است که  -١
بیش از صد بار نشستم، و بیش از دو ھزار نماز با ایشان خواندم، در کوفه  جگفت: با پیامبر خدا 

 ).۱/۲۱۲سکنی گزین گردید، و در سال ھفتاد وچھارم ھجری وفات یافت، (االصابه: 
اش جھت امامت دادن برای اھل کوفه بود، و ابن مسعود  ن عمار بن یاسر است، و مقرریمراد از آ -٢

 را مسوول مالی، و عثمان بن حنیف را مساح اراضی آن منطقه مقرر نمود.
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گویند که تو  ھا می این )٢(به طلبش فرستاده و برایش گفت: ای ابا اسحق! سعمر
 نماز خواندن را خوب یاد نداری.

خواندم، و  را می جھا نماز پیامبر خدا  به خداوند سوگند است که من برای آن گفت:
و دو  خوانم، دو رکعت اول را دراز، ه میکردم، نماز عشاء را ک چیزی را از آن ترک نمی
 خوانم. رکعت اخیر را سبک می

 ] برایش گفت: س[عمر
خص و یا ش سای ابو اسحاق! گمان من ھم نسبت به تو ھمین چیز بود، و عمر

 اشخاصی را با وی به کوفه فرستاد.
از اھل کوفه پرسان نمود، و ھیچ مسجدی را در مورد  سآن شخص درباره سعد

پرسان و استفسار از مردم نسبت به وی فروگذار ننمود، ھمگی از وی تعریف و توصیف 
 نمودند.

اده) به نام (اسامه بن قتتا اینکه به مسجد (بنی عبس) رفت، در آن مسجد شخصی 
پرسی، [باید بگویم  اش (ابو سعده) بود، برخاست و گفت: حاال که درباره او می که کنیه

کرد، و در  رفت، اموال را مساویانه تقسیم نمی که] (سعد) با مجاھدین به جھاد نمی
 نمود. قضایا عدالت را مراعات نمی

سعد بن ابی وقاص را به جنگ ُفرس فرستاد، و ھمان بود که  سدر سال چھاردھم ھجری عمر -١
ھجری شھر کوفه را بنا نمود، و تا سال بیست و یکم ھجری عراق را فتح نمود، و در سال ھفدھم 

 سامارت آن را به عھده داشت، و در ھمین سال بود که مردم کوفه از وی شکایت نمودند، و عمر
 او را عزل نمود.

ھا تحقیق نمود، و برایش  در موارد ھمه این شکایت سگوید: عمر ) و طوری که زبیر بن بکار می۳ 
گناھی نداشته است، و از اینجا  ساند، و سعد فه در ھمه این امور دروغ گفتهثابت شد که اھل کو

اش در ھنگام وفاتش گفت که: من سعد را [روی مصلحت] عزل  در وصیت نامه سبود که عمر
 نمودم نه روی عجز و یا خیانتش.

سعد را  سبود، و ندا کردن به کنیت مشعر بر احترام است، و اینکه عمر سابا اسحق کنیت سعد -٢
به کنیتش یاد کرده است، داللت بر این دارد که برای وی احترام داشته و سخنان مردم کوفه را 

ھم برای آنکه از موضوع بھتر متاکد شود، کسی را جھت  در مورد وی باور نکرده است، و با آن
 بررسی موضوع، به کوفه فرستاد.
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ده است] گفت: به خداوند سوگند که [در مقابل این سه تھمتی که بر من ز س(سعد
گویم]  به سه چیز بر وی دعای [بد] خواھم کرد [یعنی: نفرینش خواھم کرد، و می

ات به دروغ و از روی ریا و خودنمایی چنین گفته باشد، عمرش را  الھی! اگر این بنده
 .)١(اش دچار بگردان دراز، فقرش را دوامدار، و در فتنه

گفت: پیر  پرسید، می ] میعدهو ھمان بود که در آینده چون کسی از حال [ابوس
 ام کرده است. چاره ام، و دعای [سعد]، بی ام که در فتنه دچار شده مردی

کند [گفت]: من آن شخص را بعد از مدتی دیدم، از پیری  روایت می سراوی از جابر
ابروھایش روی چشمانش افتاده بود، با آن ھم سر راه کنیزان [و یا دختران جوان] را 

 .)٢(داد ا را مشت و مالش میھ گرفت، و آن می

ن نفرین نیست بلکه دعا کردن به نفع او در مورد (دعا به درازی عمر) شاید کسی بگوید که ای -١
است، در جواب باید گفت که درازی عمر اگر در طاعت خدا از یک طرف، و در حالت وسعت و 
فراخ دستی از طرف دیگر باشد، نعمت خداوندی است، ولی اگر درازی عمر، با فقر و تنگدستی از 

که باالتر از آن مصیبتی یک طرف، و معصیت خدا از طرف دیگر ھمراه باشد، مصیبتی است 
ھمین نوع  سگردد، و (سعد) نیست، زیرا سبب رنج شدید در دنیا، و عذاب مدید در آخرت می

 دوم را برایش از خداوند خواسته بود. 
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
رکعت اول نماز فجر از چه باید  ) دو رکعت اول نماز باید از دو رکعت اخیر آن، دراز تر باشد، چنان۱ 

 رکعت دوم آن دراز تر باشد.
کند، باید امام در  ) اگر کسی که از نائب و یا از ھر موظف امام و خلیفه مسلمانان شکایت می۲ 

 موردش جستجو نموده، و بدون تحقیق و بررسی کامل او را محکوم نسازد.
 دوش سازد. ی را از کار سبک) امام مسلمانان حق دارد روی مصلحت و لزوم دید، کدام موظف۳ 
) نفرین کردن ظالم روا است، ولو آنکه در مورد نقص دینش باشد، و این نوع نفرین کردن از باب ۴ 

طلب واقع شدن در گناه و معصیت نیست، بلکه از باب این است که ظالم به جزای ظلم خود 

ۡمَ�ٰلِِهۡم وَ  ٱۡطِمۡس َر�َّنَا ﴿نسبت به ظالمین دعا کرده و گفت:  ÷چه موسی برسد، چنان
َ
ٰٓ أ  ٱۡشُددۡ َ�َ

 ْ ٰ يََرُوا ْ َح�َّ ٰ قُلُو�ِِهۡم فََ� يُۡؤِمنُوا ِ�مَ  ٱۡلَعَذاَب َ�َ
َ
شان را  یعنی: پروردگارا! اموال ]۸۸[یونس:  .﴾ٱۡ�

 آورند. ھا تا عذاب درد ناک را نبینند، ایمان نمی ھایشان را سخت بگردان، زیرا این نابود کن، و دل
در مورد آن شخص قبول شده بود، زیرا از یک  سشود که دعای سعد از این حدیث دانسته می) ۵ 

را به این چیزھا متھم کرده بود، و از طرف  سطرف سعد مظلوم بود، و آن شخص به دروغ سعد
الھی! اگر «برایش دعا کرده و گفته بودند:  جمستجاب الدعوه بود، زیرا پیامبر خدا  سدیگر سعد
 ».چیزی میخواھد دعایش را اجابت کن سعد از تو
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اِمِت ريَِضَ  بِْن  ُ�بَاَدةَ  َ�نْ  -٤٣٥ ُ  الصَّ نَّ : َ�نْهُ  ا�َّ
َ
ِ  رَُسوَل  أ : قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

  لَمْ  لَِمنْ  َصَالةَ  الَ «
ْ
 ].٧٥٦[رواه ابلخاری:  »الِكتَاِب  بَِفاحِتَةِ  َ�ْقَرأ

کسی که «فرمودند:  جروایت است که پیامبر خدا  ساز عباده بن صامت -۴۳۵
 .)١(»را نخواند، نمازش، نماز نیست (احلمد هللا)

يِب  َ�نْ  -٤٣٦
َ
ُ  ُهَر�َْرَة ريَِضَ  أ نَّ : َ�نْهُ  ا�َّ

َ
ِ  رَُسوَل  أ  الَمْسِجدَ  َدَخَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

، رَُجٌل، فََدَخَل  ، ارِْجعْ «: َوقَاَل  فََردَّ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  ىلَعَ  فََسلَّمَ  فََص�َّ  فَإِنََّك  فََصلِّ
، َكَما يَُص�ِّ  فَرََجعَ  ،»تَُصلِّ  لَمْ  : َ�َقاَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  ىلَعَ  فََسلَّمَ  َجاَء، ُ�مَّ  َص�َّ
، ارِْجعْ « ي: َ�َقاَل  ثََالثًا، »تَُصلِّ  لَمْ  فَإِنََّك  فََصلِّ ِ

َّ
ْحِسنُ  َما بِاحلَقِّ  َ�َعثََك  َواذل

ُ
 َ�َعلِّْمِ�، َ�ْ�َُه، أ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 در خواندن (الحمد لله) در نماز در چندین مورد بین علماء اختالف است: 
 اول در حکم خواندن (الحمد لله): 
که در آن (الحمد اند که (الحمد لله) رکنی از ارکان نماز است، و نمازی  أ) عده از علماء بر این نظر 

 شود و باطل است. لله) خوانده نشود، نماز گفته نمی
دانند نه رکن، و  ب) عده دیگری از آن جمله احناف خواندن (الحمد لله) را در نماز واجب می 

گویند: مراد از نفی نماز در این حدیث، نفی کمال نماز است، نه نفی حقیقت آن، مانند این  می
و به اتفاق » نماز ھمسایه مسجد جز در مسجد نماز نیست«فرمایند:  یکه م جقول پیامبر خدا 

 شود، ولی نماز کاملی نیست. اش نماز گفته می علماء نماز ھمسایه مسجد در خانه
 دوم) در خواندن (الحمد لله) با امام: 
م نماز کسی که با اما«فرمایند:  که می جأ) احناف رحمھم الله با استناد به این قول پیامبر خدا  

و با استناد به این قول خداوند متعال که » شود خواند، قراءت امام برایش قراءت گفته می  می
گویند: کسی که با امام نماز  می ﴾.شود، گوش فرا دھید وقتی که قرآن خوانده می﴿فرماید:  می
 خواند، نباید با وی چیزی بخواند. می

حدیث، خواندن (الحمد لله) را در ھر نمازی خواه با ب) شوافع رحمھم الله با استناد به ظاھر این  
 دانند. امام باشد و خواه بدون امام، و خواه نماز جھریه باشد و خواه خفیه الزم می

گویند: در نماز جھریه باید مقتدی ساکت باشد، ولی در نماز خفیه  ھا رحمھم الله می ج) مالکی 
 ایش الزمی است.مانند نماز ظھر و عصر، خواندن (الحمد لله) بر

آراء مختلفی دارد، که به ھر یک از مذاھب سه گانه فوق نظر داده  /د) امام احمد بن حنبل 
 است.
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  ُ�ْمَت  إَِذا«: َ�َقاَل 
َ

َالةِ  إىِل ، الصَّ ْ   ُ�مَّ  فََكربِّ
ْ
َ  َما اقَْرأ  َحىتَّ  اْرَكعْ  ُ�مَّ  الُقْرآِن، ِمنَ  َمَعَك  تَيرَسَّ

 َحىتَّ  اْرَ�عْ  ُ�مَّ  َساِجًدا، َ�ْطَمنِئَّ  َحىتَّ  اْسُجدْ  ُ�مَّ  قَائًِما، َ�ْعِدَل  َحىتَّ  اْرَ�عْ  ُ�مَّ  َراِكًعا، َ�ْطَمنِئَّ 
 ].٧٥٧[رواه ابلخاری:  »لُكَِّها َصَالتَِك  يِف  َذلَِك  َواْ�َعْل  َجالًِسا، َ�ْطَمنِئَّ 

به مسجد آمدند، شخصی به  جروایت است که پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۴۳۶
بود]، بعد از آن نزد پیامبر  سز خواند، [این شخص خالد بن رافع زرقیمسجد آمد و نما

 آمده و سالم کرد. جخدا 
 جواب سالم را گفته و فرمودند:

 ».برو و دوباره نماز بخوان، که تو نماز نخواندی«
 جآن شخص رفت و مانند بار گذشته نماز را اداء نمود، باز پس آمد و بر پیامبر خدا 

 سالم داد.
 ».برو دوباره نماز بخوان، چون تو نماز نخواندی«فرمودند: ایشان 

آن شخص برگشت و مانند دو بار گذشته نماز را اداء نمود، باز برگشته و بر پیامبر 
 سالم داد. جخدا 

 ».برو و دوباره نماز بخوان، چون تو نماز نخواندی«فرمودند: 
را به حق و ی که توچون این سخن سه بار تکرار شد، آن شخص گفت: قسم به ذات

 فرستاده است، نمازی را از این بھتر یاد ندارم، شما برای من یاد بدھید.
وقتی که برای نماز خواندن برخاستی، تکبیر بگو، و آنچه را از قرآن «فرمودند: 

برایت میسر باشد بخوان، بعد از آن رکوع کن، و در رکوع آرام بگیر، بعد از آن سر خود 
و راست ایستاده شو، بعد از آن سجده کن، و در سجده آرام بگیر،  را از رکوع باال کن

در تمام نمازت مراعات  بعد از آن سرت را از سجده بردار و آرام بنشین، و ھمین کار را
 .)١(کن

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) ظاھر این حدیث نبوی شریف داللت بر این دارد که طمانینه [یعنی: آرام گرفتن در رکوع و ۱ 

کند، ولی احناف  در نماز فرض است، و بدون آن نماز صحت پیدا نمیسجود، و در قومه و جلسه] 
دانند، نه فرض، به این معنی که اگر شخصی  با دالئلی که با خود دارند، طمانینه را واجب می

ارکان نماز را که عبارت از قیام و قراءت و رکوع و سجود و قعود باشد، به طور عجوالنه و بدون 
گردد، ولی عده دیگری از علماء به استناد به  ش به طور ناقص اداء میطمانینه انجام داد، نماز

 دانند. ظاھر این حدیث، چنین نمازی را فاسد می
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ةِ يفِ الظُّهْ  -٥٦ اءَ رَ  رِ باب: الْقِ

 ]: قراءت خواندن در نماز ظهر٩باب [

يِب  َ�نْ  -٤٣٧
َ
ُ  َ�تَاَدَة ريَِضَ  أ   وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  اَكنَ «: َ�نُْه، قَاَل  ا�َّ

ُ
 يِف  َ�ْقَرأ

ْكَعتَْ�ِ  َْ�ِ  الرَّ ويلَ
ُ
ْهرِ  َصَالةِ  ِمنْ  األ ُل  وَُسوَرَ�ْ�ِ  الِكتَاِب، بَِفاحِتَةِ  الظُّ ، يِف  ُ�َطوِّ

َ
و�

ُ
ُ  األ  يِف  َو�َُقرصِّ

ْحيَانً  اآليَةَ  َو�ُْسِمعُ  اثلَّاِ�يَةِ 
َ
  َوَ�نَ  ا،أ

ُ
، الِكتَاِب  بَِفاحِتَةِ  الَعرْصِ  يِف  َ�ْقَرأ ُل  َوَ�نَ  وَُسوَرَ�ْ�ِ  يِف  ُ�َطوِّ

،
َ

و�
ُ
ُل  َوَ�نَ  األ ْكَعةِ  يِف  ُ�َطوِّ   الرَّ

َ
و�

ُ
بِْح، َصَالةِ  ِمنْ  األ ُ  الصُّ [رواه ابلخاری:  »اثلَّاِ�يَةِ  يِف  َوُ�َقرصِّ

٧٥٩.[ 
در دو رکعت اول نماز  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابو قتاده -۴۳۷

 خواندند. و دو سوره را می (احلمد هللا)پیشین 
کردند، و گاه گاھی آیه را  [قراءت را] در رکعت اول دراز، و در رکعت دوم کوتاه می

 شنواندند. کردند] برای ما می [که تالوت می

واندند، [قراءت را] در رکعت اول خ و دو سوره می احلمد هللا][و در نماز عصر ھم 
 کردند. دراز، و در رکعت دوم کوتاه می

 .)١(خواندند و [ھمچنین] رکعت اول نماز صبح را دراز، و رکعت دوم را کوتاه می

خوانند که نه تنھا آنکه توجھی  ) متاسفانه بسیاری از عوام منسوب به احناف به طوری نماز می۲ 
ومه و جلسه باشد، به معنی به طمانینه ندارند، بلکه بعضی از ارکان را که رکوع و سجود، و ق

) شمسی در قریه از قریه ۱۳۵۹ھای رمضان سال ( کنند. در یکی از از شب حقیقی آن نیز اداء نمی
جات شھر ھرات با امامی در نماز تراویح دچار شدم که چھار رکعت نماز عشاء، و بیست رکعت 

نمود، و نماز آن شخص و  نماز تراویح، و سه رکعت نماز وتر را در ظرف کمتر از نیم ساعت اداء
خوانند به شوخی بیشتر شباھت دارد، تا راز و نیاز و ایستادن به  نماز کسانیکه به مانند او نماز می

حضور خداوند جّل جالله، و یقینًا که چنین نمازی اگر در عرف عوام الناس نماز گفته شود، در 
 شود. عرف شرع و دین نبوی نماز گفته نمی

 ائل متعلق به این حدیث آنکه:از احکام و مس -١
توان گفت که: در نماز شام (مغرب) و  با قیاس به سه نمازی که در نص حدیث آمده است، می 

 نماز خفتن (عشاء) ھم باید ھمین قانون مراعات گردد.
) مستحب آن است که در نماز صبح و پیشین قراءت را دراز تر، و در نماز عصر و خفتن، میانه، ۲ 

 شام کوتاه بخواند.و در نماز 

                                                                                                                        



 ١٠٥  نماز صفت ابواب کتاب

بِ  -٥٧ رِ ةِ يفِ املَغْ اءَ رَ  باب: القِ

 ]: قراءت در نماز مغرب۱۰[باب 

ِ  َ�ْن َ�بْدِ  -٤٣٨ ُ  ريَِضَ  َ�بَّاٍس  بِْن  ا�َّ مَّ  إِنَّ : َ�نُْهَما ا�َّ
ُ
  َوُهوَ  َسِمَعتْهُ  الَفْضِل  أ

ُ
 :َ�ْقَرأ

، يَا: َ�َقالَْت  ﴾١ُعۡرٗفا  َوٱلُۡمۡرَسَ�ٰتِ ﴿ َّ�َ�ُ  ِ ْرتَِ�  لََقدْ  َوا�َّ وَرَة، َهِذهِ « بِِقَراَءتَِك  َذكَّ  إِ�ََّها السُّ
ِخرُ 

َ
ِ  رَُسولِ  ِمنْ  َسِمْعُت  َما آل   وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ُ
[رواه ابلخاری:  »الَمْغِرِب  يِف  بَِها َ�ْقَرأ

٧٦٣.[ 
 ﴾١ُعۡرٗفا  َوٱلُۡمۡرَسَ�ٰتِ ﴿روزی سوره  بروایت است که عبدالله بن عباس -۴۳۸

 آن را شنید و گفت: لنمود، (أم فضل) میرا تالوت 
] جر خدا ای فرزندم! به خداوند سوگند است که از تالوت این سوره، [تالوت پیامب

 جرا به یادم دادی، و این آخرین سوره بود که تالوت آن را در نماز مغرب از پیامبر خدا 
 .)١(شنیدم

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
است، و  س) مراد از (ام فضل) مادر ابن عباس است، و نامش لبابه بنت حارث ھمسر عباس۱ 

 است. جھمین لبابه خواھر میمونه بنت حارث ھمسر پیامبر خدا 
بود، و این نماز را در خانه  جخدا  کند، آخرین نماز پیامبر ) این نمازی را که ام فضل روایت می۲ 

امام بخاری از حدیث ابن شھاب  جخود در بستر مریضی اداء نمودند، و در وفات پیامبر خدا 
 برای ما دیگر نمازی نخواندند). جکند که: (بعد از این نماز پیامبر خدا  روایت می

رای ما خواندند نماز ب جآمده است که آخرین نمازی را که پیامبر خدا  ل) در حدیث عائشه۳ 
پیشین بود، و در این حدیث آمده است که آخرین نماز، نماز شام بود، و در توفیق بین او دو 

در  جنماز پیشینی است که پیامبر خدا  لاند که مراد از حدیث عائشه حدیث علماء گفته
در خانه خود  کند، نماز شامی است که مسجد اداء نمودند، و مراد از نمازی که ام فضل روایت می

اداء کرده بودند، و این چیز در بعضی روایات ھم آمده است، پس خالصه اینکه: آخرین نمازی را 
در مسجد اداء کردند نماز پیشین بود، و آخرین نمازی را که در خانه خود اداء  جکه پیامبر خدا 

 کردند، نماز شام بود.
شنیدند،  گر صدای گریه طفلی را میدر حال صحت خود ا ج) قابل توجه است که نبی کریم ۴ 

دادند توصیه  خواندند، و برای کسانی از صحابه که برای مردم امامت می نماز را کوتاه می
کردند که حال مردم را مراعات نمایند، زیرا احتمال دارد که در بین مردم اشخاص مریض و یا  می

                                                 



 فیض الباری (جلد دوم)    ١٠٦

ُ  ريَِضَ  ثَابٍِت  بْن َز�ْد َ�نْ  -٤٣٩   وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  َسِمْعُت «: َ�نُْه قَاَل  ا�َّ
ُ
 َ�ْقَرأ

 
َ

َْ�ِ  بُِطو� ويلَ  ].٧٦٤[رواه ابلخاری:  »الطُّ
را شنیدم که در  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  )١(ساز زید بن ثابت -٤٣٩

 .)٢(خواندند نماز مغرب یکی از دراز ترین دو سوره دراز را می

ته باشند، ولی نماز شامی را که در پیر وجود داشته باشند، و یا کسانی باشند که کار ضروری داش
ھای متوسط خواندند، زیرا آن احتماالتی را که  خانه خود خواندند، با آنکه مریض بودند، از سوره

دھند، و یا دیگر امور مردم را بر  کردند، وجود نداشت، پس کسانی که به مردم امامت می ذکر می
ھا  نند که سبب ایجاد مشکالت برای آنعھده دارند، به مشاکل مردم توجه داشته، و کاری نک

 گردد.
وی زید بن ثابت بن ضحاک انصاری خزرجی است، یکی از علمای صحابه و کتبه وحی بود، و  -١

 ججمع کرد، پیامبر خدا  سیکی از کسانی است که قرآن کریم را در زمان خالفت ابوبکر صدیق
ه سریانی را در ھفده روز یاد گرفتم، در گوید ک او را امر کردند که سریانی را بیاموزد، خودش می

خواست بر اسپ سوار شود، شخصیتی چون ابن   مرتبه از علم و دانش رسیده بود که روزی می
پس برو، ابن  جآمد که رکابش اسپش را بگیرد، گفت: ای پسر کاکای پیامبر خدا  بعباس
کرد، به شھادت نبی روم، با علماء و بزرگان باید چنین  گفت که: نه خیر پس نمی بعباس
دانست، دارای فضائل بسیار است، در سال چھل وپنج  علم فرائض را از ھمگان بھتر می جکریم 

 ).۵۶۲-۱/۵۶۱ھجری وفات یافت، (االصابه: 
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
) مراد از دو سوره دراز طوری که در روایات دیگری آمده است: سوره (مائده، و اعراف) و یا ۱ 

یکی از این دو سوره را در نماز شام تالوت  جسوره (انعام و اعراف) است، که پیامبر خدا 
 ھای دراز در قرآن کریم شش سوره است به این تفصیل: ه نمودند، و سور می

 ) حرف.۲۵۵۰۰) کلمه، و (۶۱۲۱یت، () آ۲۸۶أ) سورۀ بقره: ( 
 ) حرف.۱۴۵۲۵) کلمه، و (۳۴۸۱) آیت، (۲۰۰ب) سورۀ آل عمران: ( 
 ) حرف.۱۶۰۳۰) کلمه، و (۳۷۴۵) آیت، (۱۷۵ج) سورۀ نساء: ( 
 ) حرف.۱۱۷۸۳) کلمه، و (۱۸۰۴) آیت، (۱۲۲د) سورۀ مائده: ( 
 ) حرف.۱۲۴۲۲) کلمه، و (۳۰۵۲) آیت، (۱۶۶ه) سورۀ أنعام: ( 
 ) حرف.۱۴۰۱۰) کلمه، و (۳۳۲۵) آیت، (۲۰۶) سورۀ أعراف: (و 
یکی از دو سورۀ (مائده، و اعراف) و یا سورۀ (انعام و اعراف)  ج) در چگونگی قراءت پیامبر خدا ۲ 

را در نماز شام، بین علماء اختالف است، زیرا در خواندن سوره مانند سوره (اعراف)، وقت نماز 
 گردد، و اشھر این اقوال سه قول است. ز خفتن داخل میشام خارج گردیده و وقت نما

                                                                                                                        



 ١٠٧  نماز صفت ابواب کتاب

بِ  -٥٨ رِ رِ يفِ املَغْ هْ  باب: اجلَ

 ]: بلند خواندن در نماز مغرب۱۱باب [

ُ  ريَِضَ ُمْطِعٍم  بِْن  ُجبَْ�ِ  َ�نْ  -٤٤٠ ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت : َ�نُْه، قَاَل  ا�َّ : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
» 

َ
ورِ  الَمْغِرِب  يِف  قََرأ  ].٧٦٥[رواه ابلخاری:  »بِالطُّ

را شنیدم که  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  .)١(ساز جبیر بن مطعم -۴۴۰

 .)١(خواندند را می (والطور)در نماز شام، سورۀ 

کردند که  در رکعت اول آنقدر تالوت می جگوید: پیامبر خدا  می /قول اول) امام خطابی شافعی 
کردند، ولو وقت شام خارج شده  ھنوز وقت شام باقی بود، و بقیه سوره را در رکعت دوم تالوت می

 رکعت در وقت اصلی نماز واقع گردد. بود، زیرا مھم آن است که حد اقل یک
گوید: مراد از تالوت سوره اعراف آن است که بعضی از آن  می /قول دوم) امام طحاوی حنفی 

 کردند، نه تمام سوره را، و این از باب اطالق کل به اسم جزء است. سوره را تالوت می
در قراءت قرآن  جگوید: (پیامبر خدا  است که می /قوم سوم) قول امام عینی حنفی 

توانستند با مراعات قواعد تالوت و ادای کامل حروف، مقدار  خصوصیتی دیگری داشتند، که می
کرد که مرکبش را زین کنند، و  امر می ÷چه داود اندکی بخوانند، چنان زیادی از قرآن را در وقت

به چنین تالوتی اولی  جکرد، و پیامبر خدا  شد، تمام زبور را تالوت می تا وقتی که مرکبش زین می
 و افضل است.)

تر تالوت گردد، در ظرف  اندکی سریع و من خودم تالوت سوره (اعراف) را عمًال تجربه کردم، اگر  
شود، و با رکوع و سجده و قیام و قعود، ادای نماز شام، وقتی را  ) دقیقه تالوت می۱۸) الی (۱۷(

دای وقت به نماز شروع شود، با تالوت سوره گیرد، و اگر از ابت ) دقیقه دربر می۲۲در حدود (
گردد، و لزومی برای این تاویالت  (اعراف) پیش از آنکه وقت شام خارج شود، نماز شام اداء می

رسد، و  تر به نظر می دلنشین /ماند، و اگر تاویالت را در نظر بگیریم، تاویل امام عینی باقی نمی
خواندند، که البته  در رکعت دوم سوره (انعام) را میباالخص آنکه در بعضی روایات آمده است که 

گیرد، و به  در این صورت ادای نماز مغرب وقتی را در حدود چھل الی چھل و پنج دقیق دربر می
 شود، و الله تعالی اعلم بالصواب. وقت شام خارج می /ھر تاویلی غیر از تاویل امام عینی

گوید که: جبیر از اشخاص با حلم، و دانشمند  می وی جبیر بن مطعم بن عدی قرشی است، زبیر -١
ھا به طور عموم یگانه بود، در وقتی که  قریش بود، و در شناسائی نسب قریش و بلکه ھمه عرب

از طائف برگشتند، ایشان را پناه داد، و یکی از کسانی بود که صحیفه جابرانه قریش  جپیامبر خدا 
 ).۲۷۲-۱/۲۷۱ری وفات یافت، اسد الغابه (را نقض کردند، و در سال پنجاه و ھفت ھج
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ةِ باب:  -٥٩ اءَ رَ ا القِ ةِ يفِ الْعِشَ دَ جْ  ءِ بِالسَّ

 ]: قراءت خواندن به سوره سجده دار، در نماز عشاء۱۲باب [

يِب  َ�نْ  -٤٤١
َ
ُ  ريَِضَ ُهَر�َْرَة  أ يب الَقاِسمِ  قَاَل: َ�نْهُ  ا�َّ

َ
 َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  َصلَّيُْت َخلَْف أ

  وََسلََّم الَعتََمَة،
َ
َماءُ  إَِذا: َ�َقَرأ ْت، السَّ َزاُل  فَالَ  فََسَجَد، ا�َْشقَّ

َ
ْسُجدُ  أ

َ
َقاهُ  َحىتَّ  بَِها أ

ْ
ل
َ
[رواه  »أ

 ].٧٦٨ابلخاری: 
 جروایت است که گفت: نماز عشاء را پشت سر ابو القاسم  ساز ابو ھریره -۴۴۱

َمآءُ  إَِذا﴿خواندم، و ایشان سوره  ۡت  ٱلسَّ را خوانده و سجده [تالوت] را به جا  ﴾ٱ�َشقَّ
آوردند، و من ھم تا روزی که زنده باشم از خواندن این سوره، سجده تالوت را به جا 

 .)٢(خواھم آورد

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١

ھای  خوانده شود، و یا از سوره (والطور)ھای مانند سوره  ) در اینکه باید در نماز مغرب از سوره۱ 
 کوتاه، اختالف نظر وجود دارد.

در نماز مغرب مکروه است، و از طور) (وال ھای مانند سوره خواندن سوره /أ) در نزد امام مالک 

به معنی خواندن از سوره  (والطور)دھد که مراد از خواندن سوره  این حدیث چنین جواب می

 .(والطور)است، نه خواندن ھمه سوره  (والطور)

 داند. ھای را مستحب و یا جائز می خواندن چنین سوره /ب) امام شافعی 

را در نماز مغرب خواندند، به  (والطور)سوره  جگوید: اینکه پیامبر خدا  می /ج) امام عینی 
ھای جواز دارد، و در عین حال خبر داشتند که در  جھت بیان این امر بود که خواندن چنین سوره

شود، وجود ندارند، و  ھا می این نماز از کسانی که دراز خواندن قراءت سبب مشکالت برای آن
 از قراءت دیگران فرق دارد. جءت پیامبر خدا عالوه بر آن قرا

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢

َمآءُ  إِذَا﴿) سجده تالوت در سوره ۱  ۡت  ٱلسَّ گوید که  می /ثابت است، و گرچه امام مالک .﴾ٱ�َشقَّ
 در این سوره سجده تالوت نیست، ولی این حدیث صحیح بر وی حجت است.

گویند که سجده تالوت در این سوره واجب و عده دیگری آن را سنت  اء می) بعضی از علم٢ 
 دانند، ولی ھرچه که باشد، سجده کردن از تالوت این سوره نباید ترک گردد. می
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اءِ  -٦٠ ةِ يفِ العِشَ اءَ رَ  باب: الْقِ

 ]: قراءت خواندن در نماز عشاء۱۳باب [

اءَ  -٤٤٢ ُ  ريَِضَ  َ�ْن الرَبَ نَّ : َ�نْهُ  ا�َّ
َ
 يَف  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  أ

َ
 اَكَن يِف َسَفٍر، َ�َقَرأ

 ، َعتَْ�ِ
ْ
ر� ِعَشاِء يِف إِْحَدى الرَّ

ْ
 «ال

ُ
�ْتُوِن، َواتلِّ�ِ : َ�ْقَرأ َحًدا َسِمْعُت  َوَما َوالزَّ

َ
ْحَسنَ  أ

َ
 ِمنْهُ  َصْوتًا أ

وْ 
َ
 ].٧٦٩[رواه ابلخاری:  »قَِراَءةً  أ

به سفر بودند، در یکی از دو رکعت  جاست که پیامبر خدا  روایت ساز براء -۴۴۲

 را خواندند. (والتني و الزيتون)نماز عشاء 
تر  یا خوش قراءت –را خوش آوزتر  ھیچکسو در روایت دیگری آمده است که گفت: 

 .)١(ندیده بودم جاز پیامبر خدا  –

 َ�  ٱۡلُقۡرَءانُ  َعلَۡيِهمُ  قُرِئَ  �ذَا﴿) اینکه در وقت تالوت این سوره باید در وقت تالوت ٣ 
و یا بعد از تمام کردن ھمه سوره، بعضی از علماء نظر اول را، و بعضی  . سجده کرد،﴾�۩

گردد،  اند، ولی بنابر اینکه سجده تالوت در وقت تالوت آیه سجده الزم می نظر دوم را تائید کرده

 سجده شود. .﴾�۩ َ�  ٱۡلُقۡرَءانُ  َعلَۡيِهمُ  قُرِئَ  �ذَا﴿بھتر آن خواھد بود که در وقت تالوت 
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
بر عالوه از صحت قراءت و ادای حروف به طور کامل، قراءت خوش و دلنشینی  ج) پیامبر خدا ۱ 

شان خوش و خوب  اشخاصی وجود داشتند که قراءت شداشتند، زیرا با وجود آنکه در بین صحابه
 تر و موثرتر بود. ھمگان خوشاز قراءت  جبود، ولی قراءت نبی کریم 

) تا جای امکان برای نماز باید امامی بر گزیده شود، که بر عالوه از عالم بودن، و قاری بودن، ۲ 
 دارای آواز خوش، و قراءت دلنشین باشد.

ھا ھم در بدست  ) کسی که دارای صفت بارزی است، باید صفتش برای دیگران گفته شود، تا آن۳ 
 ند.آوردن آن صفت بکوش

                                                                                                                        



 فیض الباری (جلد دوم)    ١١٠

رِ  -٦١ جْ ةِ يفِ الفَ راءَ  باب: الْقِ

 قراءت خواندن در نماز فجِر  ]:۱۴باب [

يب ُهَر�َْرةَ  -٤٤٣
َ
ُ  ريَِضَ  َ�ْن أ ، َصَالةٍ  لُكِّ  يِف «: قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ

ُ
ْسَمَعنَا َ�َما ُ�ْقَرأ

َ
ِ  رَُسوُل  أ  ا�َّ

ْسَمْعنَاُ�ْم، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ 
َ
ْخىَف  َوَما أ

َ
ْخَفيْنَا َ�نَّا أ

َ
مِّ  ىلَعَ  تَزِدْ  لَمْ  َو�ِنْ  َ�نُْ�ْم، أ

ُ
 أ

ْت  الُقْرآنِ 
َ
ْجَزأ

َ
 ].٧٧٢[رواه ابلخاری:  »َخْ�ٌ  َ�ُهوَ  زِْدَت  َو�ِنْ  أ
شود، و  روایت است که گفت: در ھر نمازی قراءت خوانده می ساز ابو ھریره -۴۴۳

خواندند، برای شما به آواز بلند   قراءت را به آواز بلند می جنمازھائی را که پیامبر خدا 
 خوانیم. خواندند، برای شما آھسته می چه را که آھسته میخوانیم، و آن می

چیز دیگری را نخوانی، برایت روا است، ولی اگر چیزی را  (احلمد هللا)اگر زیادتر از 

 .)١(بخوانی، برایت بھتر است هللا)(احلمد بیشتر از 

بْحِ  -٦٢ الَةِ الصُّ ةِ صَ اءَ رَ رِ بِقِ هْ  باب: اجلَ

 در نماز فجر]: بلند خواندن قراءت ۱۵باب [

ُ  ريَِضَ  َ�بَّاٍس  ابِْن  َعِن -٤٤٤  يِف  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  اْ�َطلََق : قَاَل  َ�نُْهَما، ا�َّ
ْصَحابِهِ  ِمنْ  َطائَِفةٍ 

َ
  اَعِمِدينَ  أ

َ
يَاِط�ِ  َ�ْ�َ  ِحيَل  َوقَدْ  ُعاَكٍظ، ُسوقِ  إىِل َماِء، َخرَبِ  َوَ�ْ�َ  الشَّ  السَّ

 »:از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه -١

 (احلمد هللا)) ظاھر این حدیث داللت بر این دارد که: خواندن سوره و یا چند آیه دیگری با ۱ 

 است. /مستحب است، و این مذھب شافعی
) احناف نظر به احادیث دیگری که در این زمینه آمده است، خواندن سوره و یا آیات دیگری را ۲ 

دانند، و از جمله این احادیث، در کامل ابن عدی آمده است که پیامبر خدا  واجب می (احلمد هللا)با 

، و در روایت دیگری آمده »، و سوره با آن نماز نیستاحلمد هللانماز جز به خواندن «فرمودند:  ج

م)، و در حدیث و آنچه را میسر است، بخوانی احلمد هللابه ما امر کردند که: ( جاست که پیامبر خدا 

و سه آیت  احلمد هللافرمودند که: (نماز فرض جز به خواندن  جابن عمر آمده است که پیامبر خدا 
 ، و ھمچنین احادیث بسیار دیگری در ھمین معنی.»و یا بیشتر از آن جواز ندارد
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رِْسلَْت 
ُ
ُهُب، َعلَيِْهمُ  َوأ يَاِط�ُ  فَرََجَعِت  الشُّ   الشَّ

َ
 ِحيَل : َ�َقالُوا لَُ�ْم؟ َما: َ�َقالُوا قَْوِمِهْم، إىِل

َماِء، َخرَبِ  َوَ�ْ�َ  بَيْنَنَا رِْسلَْت  السَّ
ُ
ُهُب، َعلَيْنَا َوأ َماءِ  َخرَبِ  َوَ�ْ�َ  بَيْنَُ�مْ  َحاَل  َما: قَالُوا الشُّ  السَّ

 
َّ

ُ�وا َحَدَث، ءٌ يَشْ  إِال رِْض  َمَشاِرَق  فَارْضِ
َ
ي َهَذا َما فَاْ�ُظُروا َوَمَغاِر�ََها، األ ِ

َّ
 بَيْنَُ�مْ  َحاَل  اذل

َماِء، َخرَبِ  َوَ�ْ�َ  َِك  فَانرَْصََف  السَّ
َ

وئل
ُ
ينَ  أ ِ

َّ
ُهوا اذل ْوَ  تَوَجَّ

َ
  تَِهاَمةَ  �

َ
 وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  إىِل

  اَعِمِدينَ  بِنَْخلَةَ  َوُهوَ 
َ

ْصَحابِهِ  يَُص�ِّ  َوُهوَ  ُعاَكٍظ، ُسوقِ  إىِل
َ
ا الَفْجِر، َصَالةَ  بِأ  َسِمُعوا فَلَمَّ

ُ، اْستََمُعوا الُقْرآنَ 
َ

ِ  َهَذا: َ�َقالُوا هل ي َوا�َّ ِ
َّ

َماِء، َخرَبِ  َوَ�ْ�َ  بَيْنَُ�مْ  َحاَل  اذل  ِح�َ  َ�ُهنَالَِك  السَّ
  رََجُعوا

َ
ا  َٔ َ�  ٱلرُّۡشدِ َ�ۡهِدٓي إَِ�  ١إِنَّا َسِمۡعَنا قُۡرَءانًا َعَجٗبا ﴿ :قَْوَمنَا يَا: َوقَالُوا ِهْم،قَْومِ  إِىل اَمنَّ

َحٗدا  ۦۖ بِهِ 
َ
ٓ أ ُّۡ�َِك بَِرّ�َِنا نَْزَل  ،﴾٢َولَن �

َ
ُ  فَأ وِ�َ  قُۡل ﴿ :وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  نَِبيِّهِ  ىلَعَ  ا�َّ

ُ
أ

ويِحَ  َو�ِ�ََّما ﴾إَِ�َّ 
ُ
ْهِ  أ

َ
 ].٧٧٣[رواه ابلخاری:  اجِلنِّ  قَْوُل  إيِل

با گروھی از  جپیامبر خدا  روایت است که گفت: باز ابن عباس -۴۴۴
، و این در وقتی بود که بین شیاطین و )١(ھای خود به قصد سوق (عکاظ) رفتند صحابه

ھا از  [جھت ممانعت آنھای  ھا شھاب بین خبر آسمانی مانع واقع شده بود، و بر آن
 رفتن به آسمان] فرستاده شده بود.

ھا پرسیدند: شما را چه شده  شان] از آن چون شیاطین نزد قوم خود برگشتند [قوم
 است؟

ھای بر ما فرستاده  گفتند: بین ما و بین خبر آسمان مانع واقع گردیده، و شھاب
 .شده است

ان مانع واقع نگردیده است، بلکه ھا گفتند: بدون سبب بین شما و بین خبر آسم آن
کدام حادثه نوی پیدا شده است، بروید و شرق و غرب زمین را بگردید تا ببینید سبب 

 ممانعت شما از خبر آسمان چیست؟

سالی  ھا در ھر (سوق عکاظ) یکی از اسواق و یا بازارھای مشھور عرب در زمان جاھلیت بود، عرب -١
کرد، تا خود را از دیگران برتر  شدند، و ھر کس مفاخر خود را بیان می یکبار در این بازار جمع می

سرودند، و عکاظ میدانی وسیعی در  ھای که ساخته بودند، در این بازار می بشمارد، و شعراء شعر
 یافت. ادامه مینزدیکی مکه مکرمه در حوالی عرفات بود، و از اول ماه ذی القعده تا بیستم آن 
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آمدند، [یعنی: به  ج، طرف پیامبر خدا )١(ھایی که به طرف (تھامه)رفته بودند آن
، و با )٢(سوق عکاظ) در (نخله) بودندرسیدند]، ایشان درین وقت در راه ( جپیامبر خدا 

 خواندند. نماز فجر را می شصحابه
چون [شیاطین] صدای قرآن خواندن را شنیدند، به آن گوش داده و گفتند: به 
خداوند سوگند است که این ھمان چیزی است که بین شما و بین خبر آسمان مانع 

 گردیده است.
ما عجب قرآنی شنیدیم، [این (تند: ] به سوی قوم خود برگشته و گفآنجاو[ از ھم

نماید، و ما ھم به آن ایمان آوردیم، و ھرگز به  قرآن] به کارھای نیک رھنمائی می
 .)آوریم پروردگار خود شریک نمی

بگو بر من وحی ﴿را که ابتدایش این آیت است] » ِجن«و خداوند متعال [سوره 
را نازل نمود » جنیان«قول  نازل کرد، و در واقع ھمان جبر پیامبر خود  ﴾شده است

)٣(. 

گوید که جزیره عرب به پنج قسمت تقسیم  ھای مکه مکرمه است، و مدائنی می تھامه نامی از نام -١
اند از: تھامه، ونجد، و حجاز، و عروض، و یمن، و به اساس این تقسیم مکه  شود که عبارت می

 مکرمه جزئی از تھامه است، نه عین تھامه، والله تعالی اعلم.
رود، و سوق عکاظ بعد از  جایی است در شرق مکه در وسط راھی که به طرف طائف مینخله نام  -٢

(نخله) به طرف طائف است، و سوق عکاظ سوقی بود که در زمان جاھلیت ھر سال یکبار از اول 
شدند، و مفاخر خود را بیان  ھا در آن جمع می شد، و عرب الی بیستم ذی القعده برپا می

 خواندند. اری را که سروده بودند، در آنجا میکردند، و شعراء اشع می
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٣
 ) این حدیث نبوی شریف داللت صریحی بر وجود (جن) دارد.۱ 
ھا در این حدیث آمده است، در ربیع االول سال یازدھم نبوت نزد پیامبر  ) جنیانی که قصه آن۲ 

 آمده بودند. جخدا 
 د عالم جن این امور قابل تذکر است:) در مور۳ 
خلق  ÷شود، (جنیان) دو ھزار سال پیش از خلقت آدم أ) طوری که از بعضی روایات دانسته می 

 شده بودند.
 شود، نامش (شوما) است. ب) اولین (جن) که به نام (ابوالجن) نیز یاد می 
 د.بینن ھا جنیان را نمی بینند، و انسان ھا را می ج) جنیان انسان 
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ُ  ريَِضَ  َ�بَّاٍس  ابِْن  َعِن  -٤٤٥  «: قَاَل  ،َ�نُْهَما ا�َّ
َ
ِمرَ  ِ�يَما وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  قََرأ

ُ
 أ

ِمَر، ِ�يَما وََسَكَت 
ُ
ا ﴿ أ ِ لََّقۡد َ�َن لَُ�ۡم ِ� رَُسوِل ﴿. ﴾٦٤َوَما َ�َن َر�َُّك �َِسّيٗ ۡسَوٌة  ٱ�َّ

ُ
أ

 ].٧٧٤[رواه ابلخاری:  »﴾َحَسَنةٞ 
در [نمازی که امر  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  باز ابن عباس -۴۴۵

خواندند، و در  شده بودند قراءت را به آواز بلند] بخوانند، [قراءت را به آواز بلند] می
ند، [یعنی: قراءت [نمازی که امر شده بودند قراءت را به آواز بلند] نخوانند، خاموش بود

 خواندند] را به آواز بلند نمی
ویقینًا که برای شما در پیروی نمودن از ﴿، )١(﴾پروردگار تو فراموش کار نیست﴿

 .)٢(﴾رسول خدا، سر مشق خوبی است

کنند،  د) جنیان بعد از اینکه به سن پیری رسیدند، دوباره جوان گردیده و باز به طفلی رجعت می 
 گردد. ھا خود بخود در خاک مدفون می میرند، بعد از مردن، جسم آن و در این حالت می

به ولی  ،یابد ھا از عذاب آخرت نجات می ھا مؤمن و کافر دارند، مؤمن آن ه) جنیان مانند انسان 
 گردد. ھا تعذیب می شود، و کافر آن جنت داخل نمی

ھا حکایت  باشند، و طوری که قرآن کریم از آن برای عالم (جن) نیز مبعوث می جو) پیامبر خدا  
 اند.  ایمان آورده جکند، بعضی از جنیان به پیامبر خدا  می

ین طور نبوده است که این یعنی: در جای که پیامبر خود را به آھسته خواندن امر کرده است، ا -١
ای است که خود خداوند متعال آن را بھتر  کار روی فراموشی شده باشد، بلکه روی حکمت بالغه

 داند. می
پیروی نموده و در پی  جیعنی: بر شخص مسلمان الزم است که در چنین مواردی از پیامبر خدا  -٢

در عبادت آن است که توقیفی  اند: اصل جستجو از حکمت و علت نباشد، زیرا طوری که گفته
است، یعنی: عمل به آن به ھمان طریقی واجب است که از صاحب شریعت به ثبوت رسیده است، 

 و جایی در آن برای بحث از ِحَکم و علل نیست.
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عِ  -٦٣ مْ َ باب: اجلَْ اتِ  بَنيْ وَ ةِ بِاخلَ اءَ رَ القِ ةِ وَ عَ كْ ِ يفِ رَ تَنيْ ورَ بْلَ يم وبِ السُّ ةٍ قَ ورَ ةٍ سُ ورَ سُ

بِأَوَّ  ةٍ وَ ورَ  لِ سُ

]: حکم جمع کردن دو سوره در یک رکعت و خواندن آخر و أول سوره، و ١٦باب [
 از سورۀ دیگریک سوره پیش 

ُ  َمْسُعوٍد ريَِضَ  ابِْن  َ�نْ  -٤٤٦ نَُّه َجاَءُه رَُجٌل، ا�َّ
َ
ُت : َ�َقاَل  َ�نُْه: �

ْ
َل  قََرأ  يِف  اللَّيْلَةَ  الُمَفصَّ

َعٍة،
ْ
ا«: َل َ�َقا َر� ْعِر، َكَهذِّ  َهذًّ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  اَكنَ  الَّيِت  انلََّظائِرَ  َعَرفُْت  لََقدْ  الشِّ

، َ�ْقُرنُ  �نَ  فََذَكرَ  بَيْنَُهنَّ ِل، ِمنَ  ُسوَرةً  ِعرْشِ َعةٍ  لُكِّ  يِف  ُسوَرَ�ْ�ِ  الُمَفصَّ
ْ
[رواه ابلخاری:  »َر�

٧٧٥.[ 
روایت است که شخصی نزدش آمده و گفت: شب گذشته  ساز ابن مسعود -۴۴۶

 ھای مفصل را در یک رکعت خواندم. یکی از سوره
ھایی ھم  خواندن، شعر خواندن است من سوره قرآن اینگونه] گفت: س[ابن مسعود

، و از آن جمله بیست )١(دانم خواندند، به خوبی می  باھم می جنظیری را که پیامبر خدا 
 .)٢(خواندند  ھا، دو سوره را در یک رکعت با ھم می که از این سوره سوره را ذکر نمود،

خواندند، ولی این دو سوره، در عدد آیات،  گاھی در یک رکعت، دو سوره را با ھم می جپیامبر خدا  -١
 و معانی خود با ھم نزدیک، و شبیه بودند.و یا در محتوا 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
برد در سنن ابو داود مذکور است، و امام ابن  ھا نام می از آن ساین بیست سوره را که ابن مسعود 

 جخدا اند که: پیامبر  حجر، و امام عینی رحمھما الله این بیست سورۀ را به این طریق ذکر نموده
را در یک  (احلاقه)و سورۀ  (اقرتبت)را در یک رکعت، و سورۀ:  (النجم)و سورۀ  (الرمحن)سورۀ 

 (نون)و سورۀ  (الواقعه)را در یک رکعت، و سورۀ  (والطور)و سورۀ  (والذاريات)رکعت، و سورۀ 

 للمطففني)(ويل را در یک رکعت، و سورۀ  (والنازعات)) و سورۀ (وسالرا در یک رکعت، و سورۀ 

(هل را در یک رکعت، و سورۀ  (املزمل)و سورۀ  (املدثر)را در یک رکعت، و سورۀ  (عبس)و سورۀ 

را در یک رکعت، و  (واملرسالت)و سورۀ  (عم)را در یک رکعت، و سورۀ  (ال أقسم)و سورۀ  أتی)

رت)سورۀ   خواندند. را در یک رکعت می (الدخان)و سورۀ  (اذا الشمس كوَّ
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ةِ الْكِتابِ  -٦٤ َ احتِ ِ بِفَ يَنيْ رَ أُ يفِ األخْ رَ قْ  باب: يَ

 خواند  ، (الحمد لله) را میاخیر] در دو رکعت گذار]: [نماز۱۷باب [

يِب  َ�نْ  -٤٤٧
َ
ُ  َ�تَاَدَة ريَِضَ  أ نَّ «َ�نُْه:  ا�َّ

َ
  اَكنَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  أ

ُ
ْهرِ  يِف  َ�ْقَرأ  الظُّ

َْ�ِ  يِف  ويلَ
ُ
مِّ  األ

ُ
، الِكتَاِب، بِأ ْكَعتَْ�ِ  َوِ�  وَُسوَرَ�ْ�ِ ْخَر�َْ�ِ  الرَّ

ُ
مِّ  األ

ُ
 اآليََة، َو�ُْسِمُعنَا الِكتَاِب  بِأ

ُل  ْكَعةِ  يِف  َوُ�َطوِّ   الرَّ
َ

و�
ُ
ُل  الَ  َما األ ْكَعةِ  يِف  ُ�َطوِّ  يِف  َوَهَكَذا الَعرْصِ  يِف  َوَهَكَذا اثلَّاِ�يَِة، الرَّ

بِْح   ].٧٧٦[رواه ا بلخاری:  »الصُّ
در نماز پیشین در دو  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابو قتاده -۴۴۷

و یک سوره را  هللا)(احلمد و دو سوره، [یعنی: در ھر رکعت  (احلمد هللا)رکعت اول: 

خواندند، و بعضی آیات را برای  را میهللا] [احلمد در دو رکعت اخیر: تنھا  خواندند] و  می
 شنواندند. ما می

نمودند، و در نماز عصر و نماز فجر نیز چنین  و رکعت اول را از رکعت دوم درازتر می
 .)١(کردند می

امِ  -٦٥ مَ رِ اإلِ هْ نيِ باب: جَ  بِالتَّأمِ

 آواز بلند]: بلند گفتن امام (آمین) را به ۱۸باب [

يِب  َ�نْ  -٤٤٨
َ
ُ  ُهَر�َْرَة ريَِضَ  أ نَّ : َ�نْهُ  ا�َّ

َ
نَ  إَِذا«: قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  أ مَّ

َ
 أ

نُوا، اِإلَماُم، مِّ
َ
ِمينُهُ  َواَ�َق  َمنْ  فَإِنَّهُ  فَأ

ْ
ِم�َ  تَأ

ْ
ُ  ُغِفرَ  الَمَالئَِ�ةِ  تَأ

َ
مَ  َما هل واه َذنْبِِه [ر ِمنْ  َ�َقدَّ

 ].٧٨٠ابلخاری: 
وقتی که امام آمین «فرمودند:  جروایت است که پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -٤٤٨

گوید، شما ھم آمین بگویید، زیرا کسی که آمین گفتنش با آمین گفتن مالئکه  می
 .)٢(»شود اش بخشیده می موافقت نماید، گناھان گذشته

 خواندند. در نماز عصر و نماز فجر نیز رکعت اول را از رکعت دوم درازتر مییعنی:  -١
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
ھا مورد اتفاق ھمگان است، و در نزد جمھور علماء ھمانطوری که  ) (آمین) گفتن برای مقتدی۱ 

 گویند، امام نیز باید (آمین) بگوید. ھا (آمین) می مقتدی
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لِ التَّ  -٦٦ نيِ باب: فَضْ  أمِ

 (آمین) گفتن ]: فضیلت۱۹باب [

يِب  َ�نْ  -٤٤٩
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ  أ نَّ : َ�نْهُ  ا�َّ

َ
ِ  رَُسوَل  أ  قَاَل  إَِذا«: قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َحُدُ�مْ 
َ
َماءِ  يِف  الَمَالئَِ�ةُ  َوقَالَِت  آِمَ�،: أ ْخَرى إِْحَداُهَما فََواَ�َقْت  آِمَ�،: السَّ

ُ
ُ  ُغِفرَ  األ

َ
 َما هل

مَ   ].٧٨١[رواه ابلخاری:  »َذنِْبهِ  ِمنْ  َ�َقدَّ
وقتی که کسی از «فرمودند:  جروایت است که پیامبر خدا  سو از ابو ھریره -۴۴۹

شما (آمین) بگوید، و مالئکه در آسمان (آمین) بگویند، و یکی از این دو (آمین) گفتن 
 .)١(»شود اش بخشیده می با دیگری موافق شود، گناھان گذشته

فِّ  -٦٧ عَ دُونَ الصَّ كَ ا رَ  باب: إذَ

 ]: اگر کسی پیش از رسیدن به صف رکوع نمود۲۰[ باب

يِب  َ�نْ  -۴۵۰
َ
ُ  بَْ�َرَة ريَِضَ  أ نَّهُ  َ�نُْه، ا�َّ

َ
  اْ�تََ�  �

َ
 َوُهوَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  إىِل

نْ  َ�بَْل  فََرَ�عَ  َراِكٌع،
َ
  يَِصَل  أ

َ
، إىِل فِّ  َزاَدكَ «: َ�َقاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  لِلنَّيِبِّ  َذلَِك  فََذَكرَ  الصَّ

 ُ  ].٧٨٣[رواه ابلخاری:  »َ�ُعدْ  َوالَ  ِحرًْصا ا�َّ

در بلند گفتن و آھسته گفتن (آمین) بین علماء اختالف است، و احناف به اساس احادیث و  )۲ 
 اند که (آمین) باید آھسته گفته شود. دالئل دیگری که دارند، بر این نظر

) مراد از بخشیده شدن گناھان، گناھان صغیره است، و راه بخشیده شدن گناھان کبیره توبه ۳ 
بخشیده شدن حقوق، رساندن حق به صاحب آن، و یا معذرت چه طریق  کردن است، چنان

 خواستن از صاحب حق است، که اگر عفو کرد خوب، ورنه باید حق را به حقدارش برساند.
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
مراد از گناھانی که به جھت موافق شدن آمین گفتن انسان با آمین گفتن مالئکه بخشیده  

د، گناھان صغیره است، و بخشیده شدن گناھان کبیره ضرورت به توبه دارد، و اما (حقوق شو می
الناس) تا وقتی که رضایت صاحب حق حاصل نشود، به ھیچ وجه قابل بخشایش نیست، و به این 

 موضوع قبًال ھم در جاھای مناسبش اشاره نمودیم.
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رسید که ایشان در  جروایت است که وی وقتی به پیامبر خدا  ساز ابو بکره -۴۵۰
حال رکوع کردن بودند، او پیش از آنکه به سر صف برسد، رکوع کرد، این واقعه را برای 

 گفت، فرمودند: جپیامبر خدا 
 .)١(»تر نماید، ولی دو مرتبه چنین کاری مکنرا زیادو خداوند حرص ت«

وعِ  -٦٨ كُ بِريِ يفِ الرُّ َامِ التَّكْ  باب: إمتْ

 بیر در رکوع]: تمام کردن تک۲۱باب [

ُ  ُحَصْ�ٍ ريَِضَ  بِْن  ِعْمَرانَ  َ�نْ  -۴۵۱ نَُّه َص�َّ : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ
َ
ٍّ  َمعَ  � ُ  ريَِضَ  يلَعِ  َ�نْهُ  ا�َّ

ةِ  َرْصَ َرنَا«: َ�َقاَل  بِابلْ ِ  رَُسولِ  َمعَ  نَُصلِّيَها ُكنَّا َصَالةً  الرَُّجُل  َهَذا َذكَّ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
نَّهُ  فََذَكرَ 

َ
ُ  اَكنَ  � َما َرَ�عَ  لُكََّما يَُ�ربِّ

َّ
 ].٧٨٤[رواه ابلخاری:  »وََضعَ  َوُ�

در بصره نماز خواند، و  سروایت است که او با علی ساز عمران بن حصین -۴۵۱
 جاخت که با پیامبر خدا اند بعد از نماز خواندن گفت: این شخص ما را به یاد نمازی

در ھر باری که سر خود را باال و یا پایین  جم، و گفت که پیامبر خدا خواندی  می
 .)٢(گفتند کردند، تکبیر می می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
از آن سبب پیش از رسیدن به سر صف رکوع کرد، که اگر بعد از رسیدن به سر صف  سبکره) ابو۱ 

کردند، و در نتیجه آن رکعت را  تا آن وقت سر خود را از رکوع بلند می جکرد، پیامبر خدا  رکوع می
 کرد. درک نمی

گویند که: اگر  اء میرا به دوباره خواندن نماز امر نکردند، علم سابوبکره ج) از اینکه پیامبر خدا ۲ 
کسی پیش از رسیدن به سر صف رکوع کرد، و بعد از آن در حالت رکوع خود را به سر صف 

اش از صف در وقت رکوع کردن  گویند که نباید فاصله کند، و می رسانید، نمازش صحت پیدا می
 داند. این عمل را مکروه می /بیش از سه قدم باشد، ولی امام ابو حنیفه

 م و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:از احکا -٢
) در ھر انتقالی در نماز، مانند رکوع کردن، سجده کردن، باال کردن سر از سجده، برخاستن از ۱ 

 گفت.(اهللا أكرب) تشھد رکعت دوم باید تکبیر یعنی: 

                                                 



 فیض الباری (جلد دوم)    ١١٨

ودِ  -٦٩ جُ نَ السُّ امَ مِ ا قَ بِريِ إِذَ  باب: التَّكْ

 ]: تکبیر گفتن هنگام بلند شدن از سجده۲۲باب [

يب ُهَر�َْرَة ريَِضَ  -٤٥٢
َ
ُ  َ�ْن أ ِ  رَُسوُل  اَكنَ «: قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ  قَامَ  إَِذا وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

 
َ

َالةِ  إِىل ُ  الصَّ ُ  ُ�مَّ  َ�ُقوُم، ِح�َ  يَُ�ربِّ ُ  َسِمعَ : َ�ُقوُل  ُ�مَّ  يَْرَكُع، ِح�َ  يَُ�ربِّ َدُه، لَِمنْ  ا�َّ  ِح�َ  مَحِ
ْكوِع، ِمنَ  ُصلْبَهُ  يَْرَ�عُ   ].٧٨٩[رواه ابلخاری:  احلَْمدُ  لََك  َر�َّنَا: قَائِمٌ  َوُهوَ  َ�ُقوُل  ُ�مَّ  الرُّ

چون به نماز شروع  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۴۵۲
رفتند، باز تکبیر  گفتند، و چون به رکوع می کردند، ھنگام ایستادن به نماز تکبیر می می

و در حالی که ھنوز  ،(سمع اهللا ملن محده)گفتند، و ھنگام باال کردن سر خود از رکوع  می

 .)١(گفتند می(ربنا ولک احلمد) ایستاده بودند: 

) طوری که در احادیث دیگری آمده است، در وقت باال کردن سر از رکوع، اگر شخص تنھا نماز ۲ 

(سمع خواند، امام   بگوید، و اگر به جماعت نماز می (سمع اهللا ملن محده ربنا لک احلمد)بخواند باید 

 بگویند. (ربنا لک احلمد)مقتدیان  اهللا ملن محده)
 این حدیث آنکه:از احکام و مسائل متعلق به  -١

 برای امام بین علماء اختالف است: احلمد) ك(ربنا ولدر مورد گفتن  

 (سمع اهللا ملن محده)گویند که امام باید بعد از اینکه  أ) بنابر ظاھر این حدیث بعضی از علماء می 
 گفت، به آواز بلند (ربنا ولک الحمد) نیز بگوید.

 (ربنا ولک احلمد)گویند: امام باید  ر مذھب حنفی میب) امام یوسف و امام محمد رحمھما الله د 
 را آھسته بگوید.

(ربنا ولک بگوید، و از گفتن  (سمع اهللا ملن محده)گوید: امام باید تنھا  می /ج) امام ابو حنیفه 

وقتی که «فرمودند:  جخود داری نماید، زیرا در حدیث دیگری آمده است که پیامبر خدا  احلمد)

و این حدیث وظیفه ھر یک از امام » بگوئید (ربنا ولک احلمد)گفت، شما  ملن محده)(سمع اهللا امام 
دھد که این  نماید، و از حدیثی که در اینجا آمده است، این طور جواب می و مقتدیان را تعیین می

 در حال انفراد است، و این تاویل جھت عمل کردن به جحدیث بیانگر کیفیت نماز پیامبر خدا 
 ضروری است. حدیثھردو 
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ضعِ األَكُفِّ  -٧٠ وعِ  باب: وَ كُ بِ يفِ الرُّ كَ ىل الرُّ  عَ

 ها باشدها باید بر زانو در رکوع، کف دست]: ۲۳[ باب

يب َوقَّاٍص ريَِضَ  َ�ْن َسْعدِ  -٤٥٣
َ
ُ  بِْن أ   َ�نُْه، ا�َّ

َ
 إِىل

نَّه ص�َّ
َ
 ابنه ُمْصَعٌب قَاَل: َجنِْب  �

، َ�ْ�َ  َ�َطبَّْقُت  َّ ، َ�ْ�َ  وََضْعتُُهَما ُ�مَّ  َكيفَّ يِب، َ�نََهاِ�  فَِخَذيَّ
َ
 َ�نْهُ  َ�نُِهينَا« َ�ْفَعلُُه، ُكنَّا: َوقَاَل  أ

ِمْرنَا
ُ
نْ  َوأ

َ
يِْدينَا نََضعَ  أ

َ
َكِب  ىلَعَ  أ  ].٧٩٠[رواه ابلخاری:  »الرُّ

 سروایت است که وی: در پھلوی فرزندش مصعب سسعد بن ابی وقاص -٤٥٣
] گفت که: [در ھنگام رکوع کردن] دو کف دستم را با ھم سنماز خواند، [مصعب
 رانم گذاشتم.ھردو  پیوست نموده و بین

کردیم، ولی از آن نھی شدیم،  پدرم مرا از این کار منع کرد و گفت: ما نیز چنین می
 .)١(ھای خود بگذاریمر زانوھای خود را ب مر شد تا دستو به ما ا

وعِ واالطْ  -٧١ كُ رِ يفِ الرُّ اءِ الظَّهْ ئنَانَ فِيهباب: استِوَ  مِ

 ]: هموار نمودن پشت و آرام گرفتن در رکوع۲۴[ باب

اِء ريَِضَ  َعِن  -۴۵۴ ُ  الرَبَ  وَُسُجوُدهُ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  ُرُكوعُ  اَكنَ «: قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ
، َوَ�ْ�َ  ْجَدَ�ْ�ِ َسهُ  َرَ�عَ  َو�َِذا السَّ

ْ
ُكوِع، ِمنَ  َرأ َواءِ  ِمنَ  قَِر�بًا َوالُقُعودَ  الِقيَامَ  َخالَ  َما الرُّ  »السَّ

 ].٧٩٢[رواه ابلخاری: 
ازه اند و جازه رکوع و سجده پیامبر خدا اند  روایت است که گفت: ساز براء -۴۵۴
ایستادن بعد از رکوع نمودن، تقریبًا با ھم برابر بود، ازه اند شان بین دو سجده، و نشستن

 .)٢(شان چنین نبود ولی قیام و قعود

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
ھای دست خود را با ھم پیوست نموده و در بین  در اول مشروعیت نماز، در وقت رکوع کردن کف 

در  جکردند، و پیامبر خدا  داند، و این کار موافق کاری بود که یھود می ھای خود قرار می ران
شد، خوش داشتند که موافق اھل کتاب عمل نمایند، ولی  یشان چیزی وحی نم اموری که برای

ھای خود را  شان امر شد که با یھود مخالفت نموده و در ھنگام رکوع کردن، دست در اخیر برای
 به زانوھای خود بگیرند.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
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وعِ  -٧٢ كُ اءِ يفِ الرُّ عَ  باب: الدَّ

 ]: دعا کردن در رکوع۲۵[باب 

ُ  ريَِضَ  اَع�َِشةَ  َ�نْ  -٤٥٥  يِف  ُل َ�ُقو وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  اَكنَ «: قَالَْت  َ�نَْها، ا�َّ
 ].٧٩٤[رواه ابلخاری:  »يِل) اْغِفرْ  اللَُّهمَّ  َوحِبَْمِدكَ  َر�َّنَا اللَُّهمَّ  (ُسبَْحانََك : وَُسُجوِدهِ  ُرُكوِعهِ 

در رکوع و سجده خود  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  لاز عائشه -۴۵۵

 .)١(»يِل  اْغِفرْ  اللَُّهمَّ  َوحِبَْمِدكَ  َر�َّنَا اللَُّهمَّ  ُسبَْحانََك «گفتند:  چنین می

ُقْرآَن.  -٤٥٦
ْ
ُل ال وَّ

َ
 ].۸۲۸[رواه ابلخاری: َوَ�نَْها يف رواية أخري: يَتأ

آن  جدر روایت دیگری آمده است که گفت: پیامبر خدا  لو از عائشه -۴۵۶
گفتند که در قرآن کریم مامور به گفتن آن شده  چیزی را در حالت رکوع و سجده می

 .)٢(بودند

ر حکم طمانینه در رکوع و سجده، و در ترین انواع نماز است، ولی د این نوع نماز خواندن، کامل 
ھا آن را سنت،  نشستن بین دو سجده، و بعد از باال شدن از رکوع بین علماء اختالف است، بعضی

 دانند، و به این موضوع قبًال نیز اشاره شد. وعده واجب، و گروھی آن را رکنی از ارکان نماز می
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
گویم، الھی!  را میو ) معنی این دعا این است که: الھی، پروردگارا! به توفیق و ھدایت تو، تسبیح ت۱ 

 برایم بیامرز.
  ) ظاھر این حدیث داللت بر این دارد که دعا کردن در رکوع مشروع است.۲ 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
مامور به گفتن آن شده بودند در این قول خداوند متعال است که  جچیزی را که پیامبر خدا  

از ارتکاب گناه معصوم  جوشکی نیست که پیامبر خدا  ﴾َوٱۡستَۡغفِۡرهُ  َرّ�ِكَ  ِ�َۡمدِ  فََسّبِحۡ ﴿فرماید:  می
ھم اینکه از خداوند  شان بخشیده شده بود، و با این شان برای ھای گذشته و آینده بودند، و لغزش

کردند، سببش اظھار کمال عبودیت برای پروردگار از یک طرف، و تعلیم  طلب مغفرت می متعال
 دادن امت به این کار، از طرف دیگر بود.
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دُ  -٧٣ مْ نَا لَكَ احلَ بَّ مَّ رَ لِ اللَّهُ  باب: فَضْ

 ]: فضیلت (اللهم ربنا لک الحمد)۲۶[باب 

يِب  َ�نْ  -۴۵۷
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ  أ نَّ : َ�نْهُ  ا�َّ

َ
ِ  رَُسوَل  أ  قَاَل  إَِذا«: قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ُ  َسِمعَ : اِإلَمامُ  َدُه، لَِمنْ  ا�َّ ُ  َواَ�َق  َمنْ  فَإِنَّهُ  احلَْمُد، لََك  َر�َّنَا اللَُّهمَّ : َ�ُقولُوا مَحِ
ُ

 قَْوَل  قَْوهل
ُ  ُغِفرَ  الَمَالئَِ�ِة،

َ
مَ  َما هل  ].٧٩٦[رواه ابلخاری:  »َذنْبِهِ  ِمنْ  َ�َقدَّ

وقتی که امام «فرمودند:  جروایت است که: پیامبر خدا  سابو ھریرهاز  -۴۵۷

ھر کسی که با  قولزیرا  احلَْمُد) لََك  َر�َّنَا (اللَُّهمَّ گفت، شما بگوئید:  (سمع اهللا ملن محده)
 .)١(»شود اش آمرزیده می قول مالئکه موافق شود، گناھان گذشته

 »باب« -٧٤

 ]۲۷باب [

يِب  َ�نْ  -٤٥٨
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ  أ َ�نَّ : قَاَل  ،َ�نْهُ  ا�َّ قَرِّ

ُ َ
 وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َصَالةَ  أل

بُو فَاَكنَ 
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ  أ ْكَعةِ  يِف  َ�ْقنُُت « َ�نْهُ  ا�َّ ْهِر، َصَالةِ  ِمنْ  اآلِخَرةِ  الرَّ  الِعَشاِء، وََصَالةِ  الظُّ
بِْح، وََصَالةِ  ُ  َسِمعَ : َ�ُقوُل  َما َ�ْعدَ  الصُّ َدُه، لَِمنْ  ا�َّ ارَ  نُ َو�َلْعَ  لِلُْمْؤِمِن�َ  َ�يَْدُعو مَحِ [رواه  »الُكفَّ

 ].٧٩٧ابلخاری: 
[برای شما]  جروایت است که گفت: نماز پیامبر خدا را  سو از ابو ھریره -۴۵۸

 دھم]. سازم [یعنی: توضیح می نزدیک می

(سمع در رکعت اخیر نماز ظھر، و نماز عشاء، و نماز فجر، بعد از اینکه  سابو ھریره

خواند، [و در دعای خود] برای مسلمانان دعا  گفت، دعای قنوت می می اهللا ملن محده)
 .)٢(فرستاد کرد، و بر کفار لعنت می می

شود،  اینکه مراد از آمرزش گناھان چه نوع گناھی است، و اینکه گناھی کبیره چگونه بخشیده می -١
 گذشت، و حاجتی به تکرار آن نیست. و اینکه در مورد حق الناس چه باید کرد، قبًال به تفصیل

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
دانند، وعده  ) نظر به ظاھر حدیث اھل ظاھر خواندن قنوت را در ھمه نمازھا عمل نیکی می۱ 

شود، وعده  بسیاری از علماء نظرشان این است که قنوت در نماز فجر بعد از رکوع خوانده می
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�َِس  َ�نْ  -٤٥٩
َ
ُ  ريَِضَ  َمالٍِك  بِْن  أ [رواه  »َوالَفْجرِ  الَمْغرِِب  يِف  الُقنُوُت  اَكنَ «: قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ

 ].٧٩٨ابلخاری: 
ورایت است که گفت: [در اول امر] دعای قنوت، در نماز مغرب و  ساز انس -۴۵۹

 .)١(شد نماز فجر خوانده می

َرِ�ِّ ريَِضَ  َرافِعٍ  بِْن  ِرفَاَعةَ  َ�نْ  -٤٦٠ ُ  الزُّ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َوَراءَ  نَُص�ِّ  يَْوًما ُكنَّا«: قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ
ا وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ    َرَ�عَ  فَلَمَّ

ْ
ْكَعةِ  ِمنَ  َسهُ َرأ ُ  َسِمعَ : قَاَل  الرَّ َدهُ  لَِمنْ  ا�َّ : َوَراَءهُ  رَُجٌل  قَاَل  ،" مَحِ

ا ِ�يِه، ُمبَاَر�ً  َطيِّبًا َكِثً�ا مَحًْدا احلَْمدُ  َولََك  َر�َّنَا نَا،: قَاَل  »الُمتلََكِّمُ  َمِن «: قَاَل  انرَْصََف، فَلَمَّ
َ
 أ

يُْت «: قَاَل 
َ
ُهمْ  يَبْتَِدُروَ�َها َملاًَك  َوثََالِ��َ  بِْضَعةً  َرأ ُّ�

َ
ُل  يَْ�تُبَُها � وَّ

َ
 ].٧٩٩[رواه ابلخاری:  »أ

پشت سر پیامبر که گفت: روزی  روایت است )١(ساز ِرفاعه بن رافع ُزَرقی -٤٦٠

عَ خواندیم، چون سر خود را از رکوع باال نمودند گفتند:  نماز می جخدا  مِ  ملَِنْ  اهللاَُّ (سَ

( هُ ِدَ  ».محَ

د که وقت خواندن آن قبل از رکوع است، و نظر عده بسیاری از فقھاء صحابه و گوین دیگری می
 این است که وقت خواندن قنوت نماز وتر و پیش از رکوع است. /نظر امام ابو حنیفه

کند،  در این نمازھای سه گانه نقل می جاز پیامبر خدا  س) این قنوت خواندنی را که ابو ھریره۲ 
ھا  کردند، و بعد از این که بر آن که بر قبیله (عصیه) و (ذکوان) دعا میفقط یک ماه ادامه داشت 

آید، شاھد این مدعا  پیروز گشتند، این دعا خواندن را ترک نمودند، و حدیثی که بعد از این می
  است.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
شد، و بعد از آن ترک  و نماز خوانده می) سیاق این حدیث داللت بر این دارد که قنوت در این د۱

 شد. گردید، و آنچه که ترک شده باشد، منسوخ است، ورنه ترک نمی
تا وقتی که از  جروایت است که گفت: (پیامبر خدا  س) در مصنف عبدالرازق از انس بن مالک۲ 

دنیا رحلت نمودند، دعای قنوت را در نماز فجر ترک نکردند)، و امام عینی از این حدیث چنین 

گفته است که این حدیث صحیح نیست، و یا  (العلل املتناهيه)دھد، که: (ابن جوزی در  جواب می

را در وقت تا وقتی که زنده بودند، خواندن دعای قنوت  جمعنایش این است که پیامبر خدا 
ھای دیگری نیز داده  از این حدیث جواب /حدوث نوازل و مصائب ترک نکردند، و امام عینی

 توانید در شرح این حدیث در عمدة القاری مطالعه فرمائید. است، که تفصیل بیشتر آن را می
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نَاشخصی از پشت سرشان گفت:  بَّ لَكَ  (رَ ا وَ ْدً ، محَ دُ ا احلَمْ ريً
ثِ يِّبًا كَ ا طَ كً بَارَ ) مُ  .فِيهِ

 ؟»گوینده چه کسی بود«چون از نماز فارغ شدند پرسیدند: 
 [آن شخص] گفت: من بودم.

سی وچند فرشته را دیدم که در نوشتن ثواب آنچه که گفتی: بر یکدیگر «فرمودند: 
 .)٢(»کوشید که از دیگری اول تر بنویسد جستند، و ھریکی می بقت میس

نيَ باب: االطْ  -٧٥ ئْنَانِيَّة حِ وعِ يَ مِ كُ نَ الرُّ هُ مِ أسَ عُ رَ فَ  رْ

 کند ]: آرام گرفتن بعد از اینکه سر خود را از رکوع باال می۲۸باب [

�ٍَس  َ�نْ  -٤٦١
َ
ُ  ريَِضَ  أ َا َ�نَْعُت  َ�نُْه: أنه اَكنَ  ا�َّ

َ
 وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َصَالةَ  نل

َسهُ  َرَ�عَ  َو�َِذا يَُص�ِّ  فَاَكنَ «
ْ
ُكوِع، ِمنَ  َرأ  ].٨٠٠[رواه ابلخاری:  »�يَِسَ  قَدْ : َ�ُقوَل  َحىتَّ  قَامَ  الرُّ

در نماز خواندن خود، طرز نماز خواندن پیامبر  سروایت است که انس -۴۶۱
کرد،  خواند، و چون سر خود را از رکوع باال می د، و نماز میکر را وصف می جخدا

گفتیم: به یقین [به سجده رفتن را] فراموش کرده  ایستاد، تا جایی که می می ھمانطور
 .)٣(است 

فقین وی رفاعه بن رافع بن مالک زرقی انصاری است، مادرش خواھر عبدالله بن ابی سر کرده منا -١
روایت کرده  جاشتراک داشت، و احادیثی را از پیامبر خدا  جاست، در تمام غزوات با پیامبر خدا 

 ).۱۷۹-۲/۱۷۸است، اسد الغابه (
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢

ھا به تعداد حروف این کلمات، یعنی: سی وچھار فرشته بودند، و این به  ) گویند تعداد آن فرشته۱
 جھت عظمت و اھمیت این کلمات متبرکات است.

جواز دارد، ولو آنکه در امور عبادات باشد، زیرا این شخص  ج) اجتھاد در حضور پیامبر خدا ۲
دعای را که کرده بود، به طور یقین در نماز که مھمترین عبادات است و به اجتھاد خود کرده 

ن اجتھادش منع نکردند، بلکه عمل او را تحسین بر عالوه از اینکه وی را از ای جبود، و نبی کریم 
در مسائل عبادات و غیر عبادات  جدر حضور آن حضرت  شنیز نمودند، و برای اجتھاد صحابه

 شواھد بسیاری دیگری نیز وجود دارد.
اند که این  این حدیث نیز داللت صریح، بر لزوم طمانینه در نماز دارد، و گروھی از علماء کوشیده -٣

احادیث دیگری را که به تایید این معنی آمده است تاویل نموده و طمانینه و آرام گرفتن  حدیث و
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دُ  -٧٦ جُ سْ نيَ يَ بِريِ حِ ي بِالتَّكْ وِ  باب: هيَ

 ]: به مجرد تکبیر گفتن باید سجده نمود۲۹باب [

يبَ�ْن  -۴۶۲
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ  أ ِ  رَُسوُل  َوَ�نَ «: َ�نُْه قَاَل  ا�َّ  ِح�َ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َسهُ  يَْرَ�عُ 
ْ
ُ  َسِمعَ : َ�ُقوُل  َرأ َدُه، لَِمنْ  ا�َّ يِهمْ  لِرَِجالٍ  يَْدُعو احلَْمُد، َولََك  َر�َّنَا مَحِ ْسَمائِِهْم، فَيَُسمِّ

َ
 بِأ

نِْج  اللَُّهمَّ : َ�يَُقوُل 
َ
يِب  ْ�نَ  َوَ�يَّاَش  ِهَشاٍم، ْ�نَ  وََسلََمةَ  الَويِلِد، ْ�نَ  الَويِلدَ  أ

َ
 َر�ِيَعةَ  أ

تََك  اْشُددْ  اللَُّهمَّ  الُمْؤِمِن�َ  ِمنَ  َوالُمْستَْضَعِف�َ 
َ
 َكِسِ�  ِسنِ�َ  َعلَيِْهمْ  َواْجَعلَْها ُمرَضَ  ىلَعَ  َوْطأ

ْهُل  »يُوُسَف 
َ
قِ  َوأ ُ  ُ�َاِلُفونَ  ُمرَضَ  ِمنْ  يَْوَمئِذٍ  الَمرْشِ

َ
 ].۸۰۴[رواه ابلخاری: هل

ھنگام بلند کردن سر  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۴۶۲

عَ «(گفتند:  خود[از رکوع] می مِ ، ملَِنْ  اهللاَُّ سَ هُ ِدَ نَا محَ بَّ لَكَ  رَ دُ  وَ  )».احلَمْ
گفتند:  کردند، و می ھا دعا می رای آنبردند و ب [و در این وقت] مردمی را نام می

الھی! ولید بن ولید، سلمه بن ھشام، عیاش ابن أبی ربیعه، و مسلمانان مستضعف را «
ھا را به قحطی مانند  نجات بده، الھی! عذاب خود را بر قوم (مضر) شدید بساز، و آن

 ».دچار بگردان ÷قحطی زمان یوسف
 .)١(مخالف بودند جپیامبر خدا  و در این وقت، اھل مشرق از قوم مضر، با

ھا دور از تعسف و خالی از ضعف نیست، والله  را در قومه و جلسه الزم ندانند، ولی تاویالت آن
 تعالی أعلم.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
برادر ابوجھل لعین، وعیاش بن  س، وسلمه بن ھشامبولید) ولید بن ولید برادر خالد بن ۱ 

ھا در دست کفار قریش از قوم مضر اسیر بودند، و  برادر مادری ابوجھل لعین بود، و این سربیعه
 از اسارت نجات یافته و به مسلمانان پیوستند. جبه برکت دعای پیامبر خدا 

قنوت، در نماز فرض و بعد از باال شدن ) این حدیث داللت بر این دارد که وقت خواندن دعای ۲ 
از رکوع است، و احناف با استناد به روایات بسیار دیگری که در زمنیه آمده است این حدیث را 

گویند که وقت خواندن قنوت پیش از رکوع ، و در غیر نماز فرضی است، و  منسوخ دانسته و می
در سنن ابو داود است که  سمالکجویند: حدیث انس بن  ترین حدیثی که به آن تمسک می مھم
 /، و امام عینی»یک ماه قنوت خواندند، و سپس آن را ترک کردند جپیامبر خدا «گوید:  می
گوید: (و سپس آن را ترک کردند)، داللت بر این دارد ک: قنوت  که می سگوید: این قول انس می

 خواندن در فرائض بود، و سپس نسخ گردید.

                                                                                                                        



 ١٢٥  نماز صفت ابواب کتاب

ودِ  -٧٧ جُ لِ السُّ  باب: فَضْ

 ]: فضیلت سجده۳۰باب [

ُ  ريَِضَ  َوَ�نْهُ  -٤٦٣ نَّ  ا�َّ
َ
ِ  رَُسوَل  يَا: قَالُوا انلَّاَس  َ�نُْه: أ  الِقيَاَمِة؟ يَْومَ  َر�َّنَا نََرى َهْل  ا�َّ

ْلَةَ  الَقَمرِ  يِف  ُ�َماُرونَ  َهْل «: قَاَل 
َ

، رَُسوَل  يَا الَ : قَالُوا »َسَحاٌب  ُدونَهُ  لَيَْس  ابَلْدرِ  يل ِ : قَاَل  ا�َّ
ْمِس  يِف  ُ�َماُرونَ  َ�َهْل «  ُ�رَْشُ  َكَذلَِك، تََرْونَهُ  فَإِنَُّ�مْ «: قَاَل  َال،: قَالُوا »َسَحاٌب  ُدوَ�َها لَيَْس  الشَّ

ْمَس، يَتَِّبعُ  َمنْ  فَِمنُْهمْ  فَلْيَتَِّبْع، َشيْئًا َ�ْعبُدُ  اَكنَ  َمنْ : َ�يَُقوُل  الِقيَاَمِة، يَْومَ  انلَّاُس   َمنْ  َوِمنُْهمْ  الشَّ
َواِ�يَت، يَتَِّبعُ  َمنْ  َوِمنُْهمْ  الَقَمَر، يَتَِّبعُ  ةُ  َهِذهِ  َوَ�بىَْق  الطَّ مَّ

ُ
ِ�يِهمُ  ُمنَافُِقوَها، ِ�يَها األ

ْ
ُ  َ�يَأ  ا�َّ

نَا: َ�يَُقوُل 
َ
تِيَنَا َحىتَّ  َماَكُ�نَا َهَذا َ�يَُقولُونَ  َر�ُُّ�ْم، أ

ْ
إَِذا َر�ُّنَا، يَأ

ِ�يِهمُ  َعَرْ�نَاُه، َر�ُّنَا َجاءَ  فَ
ْ
 َ�يَأ

 ُ نَا: َ�يَُقوُل  ا�َّ
َ
نَْت : َ�يَُقولُونَ  َر�ُُّ�ْم، أ

َ
اُط  َ�يُرْضَُب  َ�يَْدُعوُهمْ  َر�ُّنَا، أ َ  َجَهنََّم، َظْهَراَ�ْ  َ�ْ�َ  الرصِّ

ُ�ونُ 
َ
َل  فَأ وَّ

َ
ِتِه، الرُُّسِل  نَ مِ  َ�ُوزُ  َمنْ  أ مَّ

ُ
َحدٌ  يَْوَمئِذٍ  َ�تَلَكَّمُ  َوالَ  بِأ

َ
  أ

َّ
 الرُُّسِل  َوَ�َمُ  الرُُّسُل، إِال

ْعَداِن، َشْوكِ  ِمثُْل  الَكيَِلُب  َجَهنَّمَ  َوِ�  َسلِّْم، َسلِّمْ  اللَُّهمَّ : يَْوَمئِذٍ  ْ�تُمْ  َهْل  السَّ
َ
 َشوْكَ  َرأ

ْعَداِن؟ ْعَدانِ  َشْوكِ  ِمثُْل  فَإِ�ََّها«: قَاَل  َ�َعْم،: قَالُوا »السَّ نَّهُ  َ�ْ�َ  السَّ
َ
  ِعَظِمَها قَْدرَ  َ�ْعلَمُ  الَ  �

َّ
 إِال

، ُ َْطُف  ا�َّ
َ

ْ�َمالِِهْم، انلَّاَس  خت
َ
 إَِذا َحىتَّ  َ�نُْجو، ُ�مَّ  ُ�َرَْدُل  َمنْ  َوِمنُْهمْ  بَِعَمِلِه، يُوَ�ُق  َمنْ  فَِمنُْهمْ  بِأ

َرادَ 
َ
ُ  أ َرادَ  َمنْ  رمَْحَةَ  ا�َّ

َ
ْهِل  ِمنْ  أ

َ
َمرَ  انلَّاِر، أ

َ
ُ  أ نْ : الَمَالئَِ�ةَ  ا�َّ

َ
، َ�ْعبُدُ  اَكنَ  َمنْ  ُ�ْرُِجوا أ َ  ا�َّ

ُجوِد، بِآثَارِ  َوَ�ْعِرفُوَ�ُهمْ  َ�يُْخرُِجوَ�ُهمْ  مَ  السُّ ُ  وََحرَّ نْ  انلَّارِ  ىلَعَ  ا�َّ
َ
ُ�َل  أ

ْ
ثَرَ  تَأ

َ
ُجوِد، أ  السُّ

ُ�لُهُ  آَدمَ  ابِْن  فلَُكُّ  انلَّاِر، ِمنَ  َ�يَْخرُُجونَ 
ْ
  انلَّارُ  تَأ

َّ
ثَرَ  إِال

َ
ُجوِد، أ  قَدْ  انلَّاِر، ِمنَ  َ�يَْخرُُجونَ  السُّ

يِل  يِف  احِلبَّةُ  تَنْبُُت  َكَما َ�يَنْبُتُونَ  احلَيَاِة، َماءُ  َعلَيِْهمْ  َ�يَُصبُّ  اْمتََحُشوا يِْل، مَحِ   ُ�مَّ  السَّ
ُ
 َ�ْفُرغ

 ُ ْهِل  آِخرُ  َوُهوَ  َوانلَّارِ  اجلَنَّةِ  َ�ْ�َ  رَُجٌل  َو�َبىَْق  الِعبَادِ  َ�ْ�َ  الَقَضاءِ  ِمنَ  ا�َّ
َ
  انلَّارِ  أ

ً
 اجلَنَّةَ  ُدُخوال

ْحَرقَِ�  ِر�َُها قََشبَِ�  قَدْ  انلَّاِر، َعِن  وَْجِ�  ارْصِْف  رَبِّ  يَا: َ�يَُقوُل  انلَّاِر، قِبََل  بِوَْجِههِ  ُمْقِبٌل 
َ
 َوأ

نْ  بَِك  َذلَِك  فُِعَل  إِنْ  َعَسيَْت  َهْل : َ�يَُقوُل  ا،َذاَكُؤهَ 
َ
َل  أ

َ
تَِك، الَ : َ�يَُقوُل  َذلَِك؟ َ�ْ�َ  �َْسأ  وَِعزَّ

َ  َ�يُْعِطي ُ  َ�يرَْصُِف  َوِميثَاٍق، َ�ْهدٍ  ِمنْ  �ََشاءُ  َما ا�َّ إَِذا انلَّاِر، َعِن  وَْجَههُ  ا�َّ
ْ�بََل  فَ

َ
 ىلَعَ  بِهِ  أ

ى اجلَنَِّة،
َ
ُ  َشاءَ  َما َسَكَت  َ�ْهَجتََها َرأ نْ  ا�َّ

َ
ْمِ�  رَبِّ  يَا: قَاَل  ُ�مَّ  �َْسُكَت، أ  اجلَنَِّة، بَاِب  ِعنْدَ  قَدِّ

ُ  َ�يَُقوُل  ُ  ا�َّ
َ

لَيَْس : هل
َ
ْ�َطيَْت  قَدْ  أ

َ
نْ  َوالِميثَاَق، الُعُهودَ  أ

َ
َل  الَ  أ

َ
ي َ�ْ�َ  �َْسأ ِ

َّ
َت؟ ُكنَْت  اذل

ْ
ل
َ
 َسأ

ُ�ونُ  الَ  رَبِّ  يَا: َ�يَُقوُل 
َ
ْشىَق  أ

َ
ْعِطيَت  إِنْ  َعَسيَْت  َ�َما: َ�يَُقوُل  َخلِْقَك، أ

ُ
نْ  َذلَِك  أ

َ
َل  الَ  أ

َ
 �َْسأ
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تَِك، الَ : َ�يَُقوُل  َ�ْ�َُه؟ ُل  الَ  وَِعزَّ
َ
ْسأ

َ
 َوِميثَاٍق، َ�ْهدٍ  ِمنْ  َشاءَ  َما َر�َّهُ  َ�يُْعِطي َذلَِك، َ�ْ�َ  أ

ُمهُ    َ�يَُقدِّ
َ

إِذَ  اجلَنَِّة، بَاِب  إِىل
ى بَاَ�َها، بَلَغَ  افَ

َ
ةِ  ِمنَ  ِ�يَها َوَما زَْهَرَ�َها، فََرأ وِر، انلَّرْضَ ُ  َوالرسُّ

ُ  َشاءَ  َما فَيَْسُكُت  نْ  ا�َّ
َ
ْدِخلِْ�  رَبِّ  يَا: َ�يَُقوُل  �َْسُكَت، أ

َ
ُ  َ�يَُقوُل  اجلَنََّة، أ  ا�ْنَ  يَا َوْ�ََك : ا�َّ

ْغَدَرَك، َما آَدَم،
َ
لَيَْس  أ

َ
ْ�َطيَْت  قَدْ  أ

َ
نْ  َوالِميثَاَق، الُعُهودَ  أ

َ
َل  الَ  أ

َ
ي َ�ْ�َ  �َْسأ ِ

َّ
ْعِطيَت؟ اذل

ُ
 أ

َْعلِْ�  الَ  رَبِّ  يَا: َ�يَُقوُل 
َ

ْشىَق  جت
َ
ُ  َ�يَْضَحُك  َخلِْقَك، أ َذنُ  ُ�مَّ  ِمنُْه، وََجلَّ  َعزَّ  ا�َّ

ْ
ُ  يَأ

َ
 ُدُخولِ  يِف  هل

،: َ�يَُقوُل  اجلَنَِّة، ْمِنيَّتُُه، اْ�َقَطعَ  إَِذا َحىتَّ  َ�يَتََم�َّ  َ�َمنَّ
ُ
ُ  قَاَل  أ ْ�بََل  َوَ�َذا، َكَذا ِمنْ : وََجلَّ  َعزَّ  ا�َّ

َ
 أ

ُرهُ  ، بِهِ  اْ�تََهْت  إَِذا َحىتَّ  َر�ُُّه، يَُذكِّ َماِ�ُّ
َ
ُ  قَاَل  األ   ا�َّ

َ
بُو قَاَل  »َمَعهُ  َوِمثْلُهُ  َذلَِك  لََك : َ�َعاىل

َ
 َسِعيدٍ  أ

يِب  اخلُْدِريُّ 
َ
ُ  ريَِضَ  َر�َْرةَ هُ  ِأل ِ  رَُسوَل  إِنَّ : َ�نُْهَما ا�َّ ُ  قَاَل «: قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ : ا�َّ

ةُ  َذلَِك  لََك  ْمثَاهِلِ  وََعرَشَ
َ
بُو قَاَل  ،»أ

َ
ْحَفْظ  لَمْ : ُهَر�َْرةَ  أ

َ
ِ  رَُسولِ  ِمنْ  أ   وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َّ
 إِال

 ُ
َ

بُو قَاَل  »َمَعهُ  َوِمثْلُهُ  َذلَِك  لََك «: قَْوهل
َ
ةُ  لََك  َذلَِك «: َ�ُقوُل  َسِمْعتُهُ  إِ�ِّ : َسِعيدٍ  أ ْمثَاهِلِ  وََعرَشَ

َ
 »أ

 ].٨٠٦[رواه ابلخاری: 
روایت است که مردم گفتند: یا رسول الله! آیا پروردگار خود  سو از ابو ھریره -۴۶۳

 را در روز قیامت خواھیم دید؟
آیا در دیدن ماه شب چھارده که ابری وجود نداشته باشد، دچار شک و «فرمودند: 

 ؟»شوید اشتباه می
 گفتند: نه، یا رسول الله!

آیا از [وجود] آفتاب در روزی که ابری نباشد، دچار شک و اشتباه «فرمودند: 
 ؟»شوید می

 گفتند: نه.
مردمان در روز شما ھم [پروردگار خود را] به ھمین گونه خواھید دید، «فرمودند: 

گوید: ھر کسی پیرو  ھا] می شوند، [خداوند متعال برای آن قیامت حشر و جمع می
 کرد. چیزی باشد که [در دنیا آن را] عبادت می

ھا  در اینجا است که عده پیرو آفتاب، گروھی پیرو مھتاب، و مردمی پیرو طاغوت
 ماند. ھستند باقی میھا  ھا با آن شوند، و امت اسالم در حالی که منافقان آن می

 گوید: من پروردگار شما ھستم. ھا آمده و می خداوند متعال نزد آن
گویند: تا پروردگار ما نیاید و او را نبینیم، ھمین جا جای ما است، و  ھا می آن

 ھنگامی که پروردگار ما بیاید او را خواھیم شناخت.
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گوید: من  ی گردیده و میھا ظاھر است] متجل خداوند متعال [به صفاتی که برای آن 
ھا را به طرف  گویند: تو پروردگار ما ھستی، و خداوند آن پروردگار شما ھستم، مردم می

 .)١(کند خود دعوت می
گردد، و من اولین کسی از پیامبران  در این وقت پلی برای باالی دوزخ نصب می

یامبران ھیچکس کنم، و در این روز غیر از پ ھستم که با امت خود از آن پل عبور می
زند، و سخن پیامبران ھم در این روز این است که: (الھی! تو حفظ  دیگری سخن نمی

 کن)، (الھی تو حفظ کن).
ھائی است مانند خار مغیالن [ویا: خار  گفتند]: در دوزخ چنگک جو [پیامبرخدا 

 ؟»اید است]، و آیا خار مغیالن را دیده خسک که ھمه اطراف آن خاردار
 !گفتند بلی
ھا را جز خدا  ھا ھم مانند خار مغیالن است، ولی بزرگی آن این چنگک«فرمودند: 

ربایند، مردمی  شان می ھا مردمان را به تناسب اعمال داند، این چنگک کس دیگری نمی
ھا] ریزه ریزه  شوند، و مردمی [بر سر این چنگک به سبب اعمال خود ھالک می

 .)٢(بندیا شوند، ولی بعد از مدتی نجات می می

و چون خداوند متعال بخواھد کسانی را از دوزخیان مورد رحمت خود قرار دھد، 
کردند [از دوزخ] بیرون کنند)  کند که: کسانی را که خدا را عبادت می مالئکه را امر می

کنند، و  ھا شناخته و از دوزخ بیرون می ھا را از اثر سجده پیشانی آن [مالئکه] آن
 .)٣(دوزخ، خوردن آثار سجده را حرام گردانیده استخداوند متعال بر 

گاه  شوند، و آتش ھمه وجود بنی آدم به استثنای سجده ھا از دوزخ بیرون می و این
ھائی که [مورد رحمت خداوندی قرار گرفته] و از دوزخ بیرون  خورد، و آن  او را می

با اول، از طرف منافقان است، و اعتراف به ربوبیت پروردگار برای بار دوم،  گویند: انکار بعضی می -١
گویند که آمدن اول پروردگار، با حجاب است، از این سبب مسلمانان  از طرف مؤمنان، و بعضی می

شناسند، و آمدن بار دوم بدون حجاب است، و در اینجا است که مؤمنان پروردگار  پروردگار را نمی
 ناسند.ش خود را می

شود، و با  ھا ریزه ریزه می ھای آن ربایند که گوشت ھا طوری این اشخاص را می یعنی: این چنگک -٢
باشد، زیرا طوری که در حدیث آمده است، این گروه  شان از حال گروه اول بھتر می ھم حال آن

 نیست.ھا  یابند، ولی گروه اول ھالک گردیده و راه نجاتی برای آن دوم باالخره نجات می
اند از: پیشانی، دو کف دست، دو زانو، و  مراد از آثار سجده اعضای ھفتگانه سجده است که عبارت -٣

 ماند. خواندند، از آتش دوزخ محفوظ می انگشتان دو پا، که این اعضاء از گنھکارانی که نماز می
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وقت آب حیات را  ھا را سوزانده است، در این شوند، آتش دوزخ گوشت و پوست آن می
روید، تازه شده و  ھا بار دیگر مانند دانه که در مجرای سیل می ریزند، و آن ھا می بر آن

 رویند. می
شود، و در این وقت شخصی  گان فارغ میز آن خداوند از قضاوت در بین بندبعد ا

ماند، و این آخرین کسی از دوزخیان است که به بھشت  بین بھشت و دوزخ باقی می
گوید: الھی! مرا  گردد، این شخص به طرف دوزخ روان است، در این وقت می می داخل

اش مرا  از آتش دوزخ نجات بده، بوی دوزخ مرا سخت اذیت کرده است، و شعله
 سوزانده است.

گوید: آیا اگر دعایت قبول گردد، [یعنی: از دوزخ رفتن  [خداوند متعال] برایش می
 لبه خواھی کرد؟نجات یابی] چیز دیگری را ھم مطا

گوید: به عزت و جاللت سوگند، که چیزی دیگری را مطالبه نخواھم کرد، و  می
ھای دیگری را نیز در [اینکه از خداوند چیز دیگری را  عھد و پیمان عالوه از این سوگند

 دھد. بندد، و خداوند او را از آتش دوزخ نجات می مطالبه نخواھد کرد] با خداوند می
بیند، لحظه که  رود، و شادابی و خرمی آن را می طرف بھشت می آن شخص چون به

گوید: پروردگارا! مرا به دروازه  ماند، و بعد از آن می خواھد خاموش می خداوند می
 بھشت برسان!

گوید: مگر عھد و پیمان نکرده بودی که چیز دیگری را جز از  خداوند متعال می
 نجات یافتن از دوزخ، مطالبه ننمائی؟

 ترین مخلوقات تو نیستم.  گوید: پروردگارا! من بد بخت خص میآن ش
ات برآورده شود، چیز دیگری را ھم  گوید: آیا اگر این خواسته [خداوند متعال] می

 مطالبه خواھی نمود؟
گوید: به عزت و جاللت سوگند، که چیز دیگری را مطالبه نخواھم  آن شخص می

ھای دیگری را نیز در زمینه با خداوند  یمانکرد، و به عالوه از این سوگند، عھد و پ
 رساند. بندد، و خداوند متعال او را به دروازه بھشت می متعال می

ھنگامی که به دروازه بھشت رسید و ُگل وریاحین و سبزی و خرمی بھشت را 
گوید:  نماید، و بعد از آن می خواھد سکوت می مشاھده نمود، لحظه که خداوند می

 کن! بھشت داخلبه پروردگارا! مرا 
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ای بنی آدم وای برتو! دیگر چه عذری داری؟ مگر عھد و فرماید:  خداوند متعال می
 ام چیز دیگری را از من نخواھی؟ پیمان نکرده بودی که غیر از آنچه که برایت داده

 ترین بندگان خود مگردان! گوید: پروردگارا! مرا بد بخت می
بالکیف]، و برایش اجازه داخل شدن به خندد [ خداوند متعال از این سخنش می

 خواھی بخواه! گوید: ھرچه که می بھشت را داده و می
خواھد، و بعد از  آن شخص ھمه چیزھائی را [که آرزو داشته است از خداوند] می

گوید: فالن چیز و  شود، خداوند متعال برایش می اینکه ھمه آرزوھایش بر آورده می
دھد، آن شخص آن  را بیادش میوند متعال، آرزوھایش فالن چیز را ھم بخواه! و خدا

فرماید:  خواھد، و چون ھمه آن خواھشات تمام شد، خداوند متعال می  ھا را نیز میآرزو
 ھا را برای تو بخشیدم. ھا و مانند آن ھمه این

خداوند متعال «فرمودند که:  جگفت: پیامبر خدا  سبرای ابو ھریره سابو سعید 
 ».گوید: آنچه را که خواستی و َده برابر آن را برای تو بخشیدم برایش می

خداوند] «[شان  چیز دیگری جز این گفته جگفت: من از پیامبر خدا  سابو ھریره
 به خاطر ندارم.» ھا را برای تو بخشیدم ھا و مانند آن گوید: ھمه این می

خداوند متعال «[شنیدم که فرمودند:  جگفت: [ولی] من از پیامبر خدا  سابوسعید
 .)١(»ھا و َده چند آن را برای تو بخشیدم گوید:] ھمه این می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
بینند، و این مصداق این قول خداوند متعال است  ردگار خود را می) مؤمنان در روز قیامت پرو۱ 

ٞ ﴿فرماید:  که می ةٌ  وُُجوه ٞ  يَۡوَم�ِٖذ نَّاِ�َ یعنی: در این روز [که روز قیامت باشد]  ﴾إَِ�ٰ َرّ�َِها نَاِظَرة
 ھای تر و تازه است، و به سوی پروردگارش در حال نظر کردن است. روی

عبادات است، زیرا نماز حاوی سجده است، و اعضای سجده از سوختن در ) نماز از باالترین ۲ 
 مانند. آتش دوزخ محفوظ می

 شود. ) رحمت خداوند واسع بوده و ھمه گنھکاران را شامل می۳ 
) صراط حق است، جنت حق است، دوزخ حق است، حشر حق است، دخول بعضی از مؤمنان ۴ 

 اند حق است. به دوزخ رفتهبه دوزخ حق است، نجات بعضی از کسانی که 
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ظُمٍ  -٧٨ ةِ أَعْ بْعَ ىلَ سَ ودِ عَ جُ  باب: السُّ

 ]: سجده کردن بر هفت استخوان۳۱باب [

ُ  ريَِضَ  َ�بَّاٍس  ابِْن  َعِن  -٤٦٤ ِمْرُت «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  قَاَل : قَاَل  َ�نُْهَما، ا�َّ
ُ
نْ  أ

َ
 أ

ْسُجدَ 
َ
ْ�ُظمٍ  َسبَْعةِ  ىلَعَ  أ

َ
َشارَ  اجلَبَْهِة، ىلَعَ  أ

َ
نِْفهِ  ىلَعَ  �ِيَِدهِ  َوأ

َ
، َوايلََديِْن  أ ْكبَتَْ�ِ ْطَراِف  َوالرُّ

َ
 َوأ

َعرَ  اثلِّيَاَب  نَْ�ِفَت  َوالَ  الَقَدَمْ�ِ   ].٨١٢ابلخاری: [رواه  »َوالشَّ
 جدر یکی از روایات آمده است که گفت: پیامبر خدا  باز ابن عباس -۴۶۴
 فرمودند:

و با دست خود به  -ام که بر ھفت استخوان سجده نمایم، بر پشیانی،  امر شده«
ھا  و دو دست، و دو زانو، و سر انگشتان دو پا، ولی نباید لباس –بینی خود اشاره نمودند 

ود را [از ترس اینکه مبادا خاک آلود شود] جمع نموده و به ھم و یا موی سر خ
 .)١(»بپیچیم

ثِ  -٧٩ ِ  باب: املُكْ تَنيْ دَ جْ َ السَّ  بَنيْ

 ]: درنگ کردن در بین دو سجده۳۲[باب 

�ٍَس  َ�نْ  -۴۶۵
َ
ُ  ريَِضَ  أ نْ  آلُو الَ  إِ�ِّ : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ

َ
َ  أ َص�ِّ

ُ
يُْت  َكَما بُِ�ْم، أ

َ
 َص�َّ  انلَّيِبَّ  َرأ

م. [رواه ابلخاری:  َعلَيْهِ  اهللاُ   ].٨٢١وََسلََّم، و�ايق احلديث تقدَّ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
به سوی بینی خود، برای فھماندن این امر بود که در مورد  ج) این اشاره نمودن پیامبر خدا ۱ 

شود، و به این اساس ھفت اسخوانی که پیامبر  سجده کردن، بینی و پشانی یک عضو شمرده می
دو  -۳و ۲پیشانی و بینی،  -۱ھا مامور شده بودند عبارت بود از:  ر آنبه سجده کردن ب جخدا 

 انگشتان دو پا. -۷و  ۶دو زانو،  -۵و  ۴دست، 
) سجده باید با این ھفت عضو صورت پذیرد، و اگر کسی بدون عذر با بعضی از این اعضای ۲ 

 ود.ش اش صحت پیدا نکرده و در نتیجه نمازش فاسد می ھفتگانه سجده کند، سجده
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روایت است که گفت: من از اینکه برای شما نمازی را بخوانم که  ساز انس -۴۶۵
کنم، و بقیه حدیث قبًال  اند]، تقصیر و کوتاھی نمی ام [که خوانده را دیده جپیامبر خدا 

 .)١(گذشت

ودِ  -٨٠ جُ يْهِ يفِ السُّ اعَ شُ ذِرَ ِ قْرتَ  باب: ال يَ

 ]: نباید ساعدهایش را در سجده فرش نماید۳۳باب [

ُجوِد، يِف  اْ�تَِدلُوا«: قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َعِن  َوَ�نُْه ريََضَ اُهللا َ�نُْه: -۴۶۶  السُّ
َحُدُ�مْ  يَبُْسْط  َوالَ 

َ
ِب  اَط انِْبسَ  ِذَراَ�يْهِ  أ

ْ
 ].۸۲۲[رواه ابلخاری:  »اللَك

 فرمودند: جروایت است که پیامبر خدا  سو از انس -۴۶۶
در سجده آرام بگیرید و معتدل باشید، و ساعد خود را مانند ساعد سگ [بر زمین] «

 .)٢(»فرش نکنید

در نماز  س)، و نص حدیث این بود که: (انس۴۱۶مراد از حدیثی که قبًال گذشت، حدیث شماره ( -١
خواند، و چون سر خود  کرد، و نماز می را وصف می جخواندن خود، طرز نماز خواندن پیامبر خدا 

رفتن را]  گفتیم: به یقین [به سجده ایستاد، تا جائی که می کرد، ھمانطور می را از رکوع باال می
 فراموش کرده است).

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
دست خود را بر زمین نھاده، و ھردو  ) مراد از معتدل بودن در سجده آن است که نمازگذار کف۱ 

از زمین بلند نگھدارد، و بازوھای خود را نه به  –که از آرنج تا بند دست باشد  –ساعد دست خود را 
پھلوھایش بچسپاند، و نه ھم از پھلوھایش خیلی دور نگھدارد، و اگر نمازگذاران در صف تنگاتنگ 
پھلوی ھم ایستاده بودند، در ھنگام سجده کردن متوجه باشد که به سبب دور نگھداشتن 

 ھا نشود. بازوھایش از یکدیگر، سبب زحمت آن
وری که گفتیم، باید ھنگام سجده کردن، تنھا کف دست نمازگذار بر زمین تماس داشته ) ط۲ 

اش تحقق یافته  باشد و بس، پس اگر کسی بازوھایش را بر زمین فرش کرد، چون اصل سجده
 گردد. است، این کار برایش مکروه است، ولی سبب فساد نمازش نمی
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َضَ  -٨١ تِةِ ثُمَّ هنَ الَ نْ صَ رِ مِ تْ داً يفِ وِ اعِ  قَ تَوَ نِ اسْ  باب: مَ

 های وتری نمازش نشسته و بعد از آن برخاسته است کسی که در رکعت]: ۳۴[باب 

نَّهُ  ،ريََضَ اُهللا َ�نْهُ  احلَُو�ِْرِث  بِْن  َمالِِك  َ�نْ  -٤٦٧
َ
ى« �

َ
 وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  َرأ

، إَِذا يَُص�ِّ
 ].٨٢٣[رواه ابلخاری:  »قَاِعًدا �َْستَوَِي  َحىتَّ  َ�نَْهْض  لَمْ  َصَالتِهِ  ِمنْ  ِوتْرٍ  يِف  اَكنَ  فَ
را دیده است که نماز  جروایت است که پیامبر خدا  ساز مالک بن حویرث -۴۶۷

ھای وتری نماز خود [یعنی: در رکعت اول و سوم] تا  خواندند، و ایشان در رکعت می
 .)١(خاستند نشستند، بر نمی وقتی که به طور کامل نمی

٨٢-  ُ ربِّ كَ وَ باب: يُ هُ ِ  وَ تَنيْ دَ جْ نَ السَّ ضُ مِ نْهُ  يَ

 هنگام باال شدن از سجده باید تکبیر گفت ]:۳۵[باب 

يب َسِعيدٍ  َ�نْ  -۴۶۸
َ
ُْدِريِّ ريََضَ اُهللا َ�نُْه، أ

ْ
نَُّه َص�َّ : قَاَل  اخل

َ
 َرَ�عَ  ِح�َ  بِاتلَّْكِب�ِ  فََجَهرَ « �

َسهُ 
ْ
ُجوِد، ِمنَ  َرأ ْكَعتَْ�ِ  ِمنَ  قَامَ  وَِح�َ  َرَ�عَ  وَِح�َ  َسَجدَ  وَِح�َ  السُّ يُْت  َهَكَذا: َوقَاَل  »الرَّ

َ
 َرأ

 ].٨٢٥[رواه ابلخاری: وََسلََّم  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ 
روایت است که نماز خواند، و در وقت باال کردن سر  ساز ابو سعید ُخدری -۴۶۸

رکعتی، به صدای خود از سجده، و در وقت سجده کردن، و در وقت برخاستن از سر دو 
 .)٢(را دیدم که چنین کردند جبلند تکبیر گفت، و گفت: پیامبر خدا 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 نامند. ) این نشستن را به نام جلسه خفیفه یا جلسه استراحت می۱ 
) این جلسه در نزد بعضی از علماء سنت است، ولی در نزد جمھور علماء سنت نیست، و در ۲ 

این عمل را در آخر عمر خود از روی ضعف انجام  جگویند که پیامبر خدا  جواب از این حدیث می
راین کسی که به مشکالت ضعف پیری گرفتار نیست، نباید این دادند، نه روی عبادت، بناب می

چه اگر کسی پیر، و یا مریض، و یا ناتوان است برایش روا است که در  جلسه را انجام دھد، چنان
 رکعت اول و سوم بعد از سجده کردن قدری بنشیند.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢

                                                 



 ١٣٣  نماز صفت ابواب کتاب

دِ  -٨٣ هُّ لُوسِ يفِ التَّشَ نَّةِ اجلُ  باب: سُ

 ]: سنت نشستن در تشهد۳۶باب [

ِ  َ�ْن َ�بْدِ  -٤٦٩ ُ  ريَِضَ  ُ�َمرَ  �ْنَ  ا�َّ �َُّع يِف  َ�نُْهَما، ا�َّ نَُّه اَكَن َ�رَتَ
َ
َالةِ  �  َجلََس، إَِذا الصَّ

ُه فعَل ذلَك فَنهاُه، َوقَاَل  َ ى َودلَ
َ
نَّه رأ

َ
َالةِ  ُسنَّةُ  إِ�ََّما«: و� نْ  الصَّ

َ
 َوتَثِْ�َ  ايلُْمَ�  رِْجلََك  َ�نِْصَب  أ

ِْمَالِ�  الَ  رِْجَ�َّ  إِنَّ : َ�َقاَل  َذلَِك، َ�ْفَعُل  إِنََّك : َ�ُقلُْت  ،»اليرُْسَى
َ

 ].٨٢٧[رواه ابلخاری: حت
روایت است که وی در وقت نشستن در نماز، چھار  ببدالله بن عمراز ع -۴۶۹
کند، او را از این کار منع کرد، و  زد، ولی چون پسرش را دید که چنین می زانو می

گفت: سنت نماز این است که [ھنگام نشستن] پای راست را ایستاده کرده، و پای چپ 
 را بپیچی، [وبر روی آن بنشینی].

کنی [یعنی: چھار زانو میزنی، پس چرا مرا از این  چنین میپسرش گفت: خودت 
 کنی]؟ کار منع می

شود که در بلند گفتن و  که: از ظاھر این حدیث چنین دانسته می ) در فتح الباری آمده است۱ 

در بین خود اختالف داشتند، از این جھت به صدای بلند تکبیر  (اهللا اكرب)آھسته گفتن تکبیر 
 گفت.

شود، تکبیر باید مقارن با فعل گفته شود، یعنی: مثًال به  ) طوری که از این حدیث دانسته می۲ 
کند، تکبیر بگوید، به طوری که تلفظ به اول  مجردی که از قیام به طرف رکوع کردن تمایل می

کامل  مقارن به رسیدن (اهللا اكرب)مقارن به اول تمایلش به سوی رکوع، و آخر تلفظ به  (اهللا اكرب)
به حالت رکوع باشد، و ھمچنین در انجام دادن ھر رکنی از ارکان دیگر، مانند سجده کردن، باال 
کردن سر از سجده، نشستن به تشھد، و برخاستن از تشھد، وغیره، و این مذھب جمھور علماء 

 شود، بعد از ایستاد شدن گفته می (اهللا اكرب)این است که تکبیر  /است، و مذھب امام مالک
ولی ان شاء الله راجح مذھب جمھور علماء است، زیرا نماز عبادتی است که ھیچ لحظه آن قراءت، 
و تکبیر و تسبیح خالی نیست، و اگر تکبیر بعد از انجام دادن رکن نماز گفته شود، معانیش این 
 است که در ھنگام انتقال از یک رکن تا رکن دیگر، حالتی است که بدون ذکر و دعاء و تسبیح

 است.
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 .)١(گفت: پاھایم تحمل نشستن مرا ندارند بابن عمر

يب مُحَيْدٍ  -٤٧٠
َ
اِعِديُّ ريَِضَ  َ�ْن أ ُ  السَّ نَا َ�نُْه، قَاَل: ا�َّ

َ
ْحَفَظُ�مْ  ُكنُْت  أ

َ
 رَُسولِ  لَِصَالةِ  أ

 ِ ْ�تُهُ « وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
َ
َ  إَِذا َرأ ْمَ�نَ  َرَ�عَ  َو�َِذا َمنِْكبَيِْه، ِحَذاءَ  يََديْهِ  َجَعَل  َكربَّ

َ
 يََديْهِ  أ

إَِذا َظْهَرُه، َهرَصَ  ُ�مَّ  ُرْكبَتَيِْه، ِمنْ 
َسهُ  َرَ�عَ  فَ

ْ
إَِذا َماَكنَُه، َ�َقارٍ  لُكُّ  َ�ُعودَ  َحىتَّ  اْستََوى َرأ

 َسَجدَ  فَ
ابِِضِهَما، َوالَ  ُمْفرَتٍِش  َ�ْ�َ  يََديْهِ  وََضعَ 

ْطَراِف  َواْستَْقبََل  قَ
َ
َصابِعِ  بِأ

َ
إَِذا الِقبْلََة، رِْجلَيْهِ  أ

 َجلََس  فَ
ْكَعتَْ�ِ  يِف  ْكَعةِ  يِف  َجلََس  َو�َِذا ايلُْمَ�، َونََصَب  اليرُْسَى، رِْجِلهِ  ىلَعَ  َجلََس  الرَّ مَ  اآلِخَرةِ  الرَّ  قَدَّ

ْخَرى َونََصَب  اليرُْسَى، رِْجلَهُ 
ُ
 ].٨٢٨[رواه بلخاری:  »َمْقَعَدتِهِ  ىلَعَ  َوَ�َعدَ  األ

روایت است که گفت: من از ھمه شما طرز نماز  )٢(ساز ابو حمید ساعدی -۴۷۰
 را بھتر به خاطر دارم. جخواندن پیامبر خدا 

ھای خود  ھای خود را تا شانه یر گفتن، دست] را دیدم که ھنگام تکبج[پیامبر خدا 
گرفتند، و پشت خود را َخم  ھای خود را به زانوھای می کردند، و در رکوع، دست باال می

شدند  کردند، طوری راست ایستاده می کردند، و چون سر خود را از رکوع بلند می می
 شد. ھای کمر جابجا می که مھره

نه ھم کردند و  ھای خود را نه بر روی زمین فرش می کردند دست وچون سجده می
این وقت، سر انگشتان پای خود را به طرف قبله  چسپاندند، و در به پھلوی خود می

نشستند، بر باالی پای چپ خود نشسته و پای  و چون در دو رکعتی می کردند. می
 کردند. راست را ایستاده می

نشستند، پای چپ خود را پیش نموده و پای دیگر  و ھنگامی که در رکعت اخیر می
 .)١(نشستند کردند، و بر روی سرین خود می ده میرا ایستا

شود که: در وقت نشستن برای اشخاص معذور روا است که چھار زانو  از این حدیث دانسته می -١
روایت کرده است،  ببزنند، ولی اگر شخص معذور نباشد، باید به ھمان طریقی که ابن عمر

 بنشیند.
خدا  گفت که من از ھمه شما نماز پیامبر وی عبدالرحمن بن عمرو بن سعد ساعدی است، و می -٢

بیشتر صحبت داشتی، و نه در  جدانم، برایش گفتند که نه تو از ما با پیامبر خدا  را بھتر می ج
گوئید نیست، گفتند: پس کیفیت نماز  رفتی، گفت: این طور که شما می نزدشان بیشتر می

را برای ما بیان کن، و او این حدیث را بیان کرد، وی در آخر خالفت  جخواندن پیامبر خدا 
 ).۵/۱۷۴وفات یافت، اسد الغابه ( ساویهمع
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٨٤-  ْ نْ ملَ باً يَ باب: مَ اجِ لَ وَ دَ األَوَّ هُّ  رَ التَّشَ

 داند ]: کسی که تشهد اول را واجب نمی۳۷باب [

ِ  َ�بْدَ  َ�نْ  -٤٧١ ُ  حُبَيْنََة ريَِضَ  اْ�نَ  ا�َّ زْدِ  ِمنْ  َ�نُْه، َوُهوَ  ا�َّ
َ
 بِلَِ�  َحِليٌف  َوُهوَ  َشنُوَءَة، أ

ْصَحاِب  ِمنْ  َوَ�نَ  َمنَاٍف  َ�بْدِ 
َ
نَّ « - وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  أ

َ
 وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  أ

ْهَر، بِِهمُ  َص�َّ  ْكَعتَْ�ِ  يِف  َ�َقامَ  الظَّ َْ�ِ  الرَّ
َ

ويل
ُ
 قىََض  إَِذا َحىتَّ  َمَعهُ  انلَّاُس  َ�َقامَ  َ�ِْلْس، لَمْ  األ

َالةَ  َ  �َْسِليَمهُ  انلَّاُس  َواْ�تََظرَ  الصَّ نْ  َ�بَْل  َسْجَدَ�ْ�ِ  فََسَجدَ  َجالٌِس، َوُهوَ  َكربَّ
َ
 »َسلَّمَ  ُ�مَّ  �َُسلَِّم، أ

 ].٨٢٩[رواه ابلخاری: 
د شنوءه)، و از قبیله (از جکه صحابه پیامبر خدا  )٢(ساز عبدالله بن بحینه -۴۷۱

نماز پیشین را  جمناف) بود، روایت است که: پیامبر خدا (عبدو ھم پیمان اوالد 
شان امامت دادند، و در سر دو رکعتی ننشستند و برخاستند، و مردم ھم با ایشان  برای

 برخاستند.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
گویند که طریق نشستن به قعده اخیر مغایر طریق  ) نظر به ظاھر این حدیث بعضی از علماء می۱ 

گویند که کیفیت نشستن  نشستن به قعده اول است، ولی بعضی از علماء و از آن جمله احناف می
قعده یکسان است، و آن به این طریق است که قدم پای راست را ایستاده نگھدارد، و پای دو ھر در

 چپ را فرش نموده، و بر روی آن بنشیند.
گویند:  ھا است، و این مذھب عامه فقھاء است، ولی احناف می ھا تا برابر شانه ) باال کردن دست۲ 

ھای گوش است، و  ھا تا برابر نرمه ردن دستنظر به احادیث دیگری که در زمینه آمده است باال ک
ھا به جھت معذرت داشتن  ھا تا به شانه دھند که باال کردن دست از این حدیث این طور جواب می

 بود.
) دیگر احکام متعلق به این حدیث در خود حدیث به طور واضح مذکور بوده و تقریبًا مورد اتفاق ۳ 

 علماء است.
باشد، و نام پدرش مالک بن قشب  ت حارث است، و (بحینه) مادرش میوی عبدالله بن بحینه بن -٢

شود،  ازدی است، و گاھی به نام پدر و مادر خود یاد شده و عبدالله بن مالک بن بحینه گفته می
کرد، از فضالء بود، و ھمیشه روزه داشت،  صحابی بودنش به اثبات رسیده است، خیلی عبادت می

 ).۳/۱۲۳اسد الغابه (
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در حالی که  –شان بودند  و مردم منتظر سالم دادن –چون نماز را تمام کردند 
نمودند، و بعد از آن  دن، دوبار سجدهنشسته بودند، تکبیر گفته، و پیش از سالم دا

 .)١(سالم دادند

ةِ  -٨٥ رَ دِ يفِ االخِ هُّ  باب: التَّشَ

 اخیر ]: تشهد در جلسۀ۳۸[ باب

ِ بْن َمْسُعوٍد ريَِضَ  َ�بْدُ  َ�نْ  -٤٧٢ ُ  ا�َّ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َخلَْف  َصلَّيْنَا إَِذا ُكنَّا: َ�نُْه، قَاَل  ا�َّ
َالمُ : قُلْنَا وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  �َل  ىلَعَ  السَّ َالمُ  َوِمياَكِ�يَل  ِجرْبِ ََفَت  َوفَُالٍن، فَُالنٍ  ىلَعَ  السَّ ْنَا فَاتلْ

َ
 إيِل

ِ  رَُسوُل  َ  إِنَّ «: َ�َقاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ َالُم، ُهوَ  ا�َّ إَِذا السَّ
َحُدُ�ْم، َص�َّ  فَ

َ
: فَلْيَُقْل  أ

ِ  اُت اتلَِّحيَّ  لََواُت  ِ�َّ يِّبَاُت، َوالصَّ َالمُ  َوالطَّ َها َعلَيَْك  السَّ ُّ�
َ
ِ  َورمَْحَةُ  انلَّيِبُّ  � َالمُ  َو�ََرَ�تُُه، ا�َّ  السَّ

ِ  ِعبَادِ  وىلََعَ  َعلَيْنَا احِلَِ�، ا�َّ َصابَْت  قُلْتُُموَها إَِذا فَإِنَُّ�مْ  الصَّ
َ
ِ  َ�بْدٍ  لُكَّ  أ َماءِ  يِف  َصاِلٍح  ِ�َّ  السَّ

رِْض،
َ
ْشَهدُ  َواأل

َ
نْ  أ

َ
َ  الَ  أ

َ
  إِهل

َّ
ُ  إِال ْشَهدُ  ا�َّ

َ
نَّ  َوأ

َ
ًدا أ ُ  َ�بُْدهُ  ُ�َمَّ

ُ
 ].٨٣١[رواه ابلخاری:  »َورَُسوهل

روایت است که گفت: [در اول امر] وقتی که پشت  ساز عبدالله بن مسعود -۴۷۲
 تیم:گف خواندیم، [در تشھد] چنین می نماز می جسر پیامبر خدا 

 .)١(فالن وفالن) ميكائيل، السالم عىلجربيل و (السالم عىل اهللا، السالم عىل

 احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: از -١
 ) این دو سجده، سجده سھو بود که جھت ترک تشھد اول انجام دادند.۱ 
) اینکه وقت سجده سھو بعد از سالم دادن است و یا پیش از آن، علماء در آن اختالف نظر ۲ 

، یعنی: بعضی شان اختالف اولویت است نه اختالف در جواز و عدم جواز دارند، او این اختالف
 گویند که پیش از آن. گویند که ادای سجده سھو بعد از سالم دادن بھتر است، و بعضی می می

گویند که: انجام دادن سجده سھو پیش از سالم دادن  ) اکثر علماء با استدالل به این حدیث می۳ 
سھو، بعد از گویند که: وقت ادای سجده  اخیر بھتر است، وعده دیگری و از آن جمله احناف می

 جھا تصریح شده است که پیامبر خدا  شان احادیثی است که در آن سالم دادن اخیر است، و دلیل
سجده سھو را بعد از سالم دادن اخیر انجام دادند، و بسیاری از صحابه و از آن جمله علی بن ابی 

و بعضی از تابعین  شطالب، عبدالله بن عباس، عبدالله بن مسعود، عبدالله بن زبیر، عمار بن یاسر
 اند. نیز به ھمین نظر
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سالم خود خداوند متعال «به این چیز ملتفت گردیده و فرمودند:  جپیامبر خدا 

ِ  (اتلَِّحيَّاُت است، وقتی که کسی از شما در نمازش [به تشھد نشست] بگوید:  َّ�ِ 
لََواُت  يِّبَاُت، َوالصَّ َالمُ  َوالطَّ َها َعلَيَْك  السَّ ُّ�

َ
ِ  َورمَْحَةُ  انلَّيِبُّ  � َالمُ  َوَ�َرَ�تُُه، ا�َّ  وىلََعَ  َعلَيْنَا السَّ

ِ  ِعبَادِ  احِلَِ�). ا�َّ  الصَّ
زیرا وقتی که شما این دعا را بخوانید، این دعای شما، ھمه بندگان صالح خداوند 

ْشَهدُ شود، [و بعد از آن بگوید]  میمتعال را در زمین و آسمان شامل 
َ
نْ  (أ

َ
َ  الَ  أ

َ
  إِهل

َّ
ُ  إِال  ا�َّ

ْشَهدُ 
َ
نَّ  َوأ

َ
ًدا أ ُ) َ�بُْدهُ  ُ�َمَّ  .)٢(»َورَُسوهلُ

عَ  -٨٦ الَمِ باب: الدُّ بْلَ السَّ  اءِ قَ

 ]: دعا کردن پیش از سالم دادن۳۹[باب 

ُ  ريَِضَ اَع�َِشَة  َ�نْ  -٤٧٣ تْهُ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َزْوِج  ،اَ�نْهُ  ا�َّ ْخرَبَ
َ
نَّ «: أ

َ
 رَُسوَل  أ

 ِ َالةِ  يِف  يَْدُعو اَكنَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ ُعوذُ  إِ�ِّ  اللَُّهمَّ : الصَّ
َ
، َعَذاِب  ِمنْ  بَِك  أ ُعوذُ  الَقرْبِ

َ
 َوأ

ھا (جبریل) و  جبریل به معنی (عبدالله) است، و در آن ھفت لغت آمده است، و مشھور ترین آن -١
(جبرئیل) است، که در اکثر نصوص شریعت به تعبیر اول، و در زبان فارسی به تعبیر دوم گفته 

 شود. می
 شود که: و معنی آن چنین می -٢

 : بقاء و ملک و انواع تعظیم خاص برای خدا است.ت اهللا)(اتلحيا 

 و نمازھای پنجگانه، و یا ھمه عبادات خاص برای خدا است. (والصلوات): 

 : و صفات نیکی که برای ستایش است، خاص برای خدا است.(والطيبات) 

ای پیامبر! سالمتی از ھر بدی، و از ھر ناگواری، و  ، ورمحة اهللا و بر�ته):(السالم عليك أيها انليب 
 رحمت خدا و برکات خدا بر تو باد.

و سالمی را که خداوند برای اشخاص صالح امم سابقه  (السالم علينا وىلع عباده الصاحل�): 
فرستاده است، بر ما نمازگذاران حاضر، و بر بندگان صالح خدا باد، (وبنده صالح کسی است که 

 کند). شان اداء می دا و حقوق بندگان خدا را برایحقوق خ

دھم و متیقن ھستم که جز خدای یگانه و بر حق، خدای  شھادت می ال اهللا):(أشهد أن ال � إ 
 دیگری نیست.

 دھم و متیقن ھستم که محمد فرستاده خدا است. و شھادت می (وأشهد أن �مد رسول اهللا):
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اِل، الَمِسيِح  فِتْنَةِ  ِمنْ  بَِك  جَّ ُعوذُ  ادلَّ
َ
ُعوذُ  إِ�ِّ  اللَُّهمَّ  الَمَماِت، َوفِتْنَةِ  الَمْحيَا، فِتْنَةِ  ِمنْ  بَِك  َوأ

َ
 أ

ثَمِ  ِمنَ  بَِك 
ْ
ُ  َ�َقاَل  »َوالَمْغَرمِ  الَمأ

َ
ْ�رَثَ  َما: قَائٌِل  هل

َ
 إَِذا الرَُّجَل  إِنَّ «: َ�َقاَل  الَمْغَرِم، ِمنَ  �َْستَِعيذُ  َما أ

َث  َغِرَم، ْخلََف  َووََعدَ  فََكَذَب، َحدَّ
َ
 ].٨٣٢[رواه ابلخاری:  »فَأ

در نماز  جروایت است که: پیامبر خدا  جھمسر پیامبر خدا  لاز عائشه -۴۷۳
 کردند: چنین دعا می

ُعوذُ  إِ�ِّ  اللَُّهمَّ «(
َ
، َعَذاِب  ِمنْ  بَِك  أ ُعوذُ  الَقرْبِ

َ
الِ  الَمِسيِح  فِتْنَةِ  ِمنْ  بَِك  َوأ جَّ ُعوذُ  ،)١(ادلَّ

َ
 َوأ

ُعوذُ  إِ�ِّ  اللَُّهمَّ  ،)٢(الَمَماِت  َوفِتْنَةِ  الَمْحيَا، فِتْنَةِ  ِمنْ  بَِك 
َ
ثَمِ  ِمنَ  بَِك  أ

ْ
کسی  )٣()»َوالَمْغَرمِ  الَمأ

] گفت: چه سبب است که بسیاری از اوقات از قرضداری به جبرای [پیامبر خدا 
 .)٤(جوئید؟ خداوند پناه می

گوید، و وقتیکه  بگوید دروغ میچون شخص قرضدار، وقتی که سخن «فرمودند: 
 .)٥(»کند وعده بدھد، وعده خالفی می

پیماید، و  گویند که ھمه روی زمین را می جھت برایش مسیح میمسیح لقب دجال است، و از آن  -١
چه (مسیح) لقب عیسی بن  یا از این سبب است که یک چشمش ممسوح یعنی کور است، چنان

گویند که چون مریضی  از آن جھت (مسیح) می ÷نیز ھست، و برای عیسی ابن مریم ÷مریم
 افت.ی کرد، آن مریض شفا می را با دست مبارک خود مسح می

مراد از فتنه زندگی ارتکاب معاصی و ترک طریق ھدایت، و مراد از فتنه مرگ دھشت از جواب  -٢
 نکیر و منکر، و عذاب قبر است.

و معنی این دعا این است که: الھی! از عذاب قبر، و از فتنه مسیح دجال، و از فتنه زندگی و فتنه  -٣
 برم. در گناه و از قرضداری به تو پناه می ور شدن برم، الھی! از غوطه مرگ، به تو پناه می

نمود که ایشان در این دعا و غیر این دعا  جآن شخص از آن جھت این سوال را از پیامبر خدا  -٤

ُعوذُ  إِ�ِّ  اللَُّهمَّ «گفتند:  می
َ
ثَمِ  ِمنَ  بَِك  أ

ْ
ور شدن در گناه و از  یعنی: الھی! از غوطه »َوالَمْغَرمِ  الَمأ

 بود. لبرم، و در سنن نسائی آمده است که سوال کننده عائشه اه میقرضداری به تو پن
شان بدون شک از این چیزھا  کردند، و خود به جھت تعلیم امت خود می جاین دعا را پیامبر خدا  -٥

 سطوری که واضح است معصوم بودند، و در تایید آنچه که در این حدیث آمده است، از ابن عمر
قرضداری نشانه غضب خدا بر روی زمین است، و «ست که فرمودند: روایت ا جاز پیامبر خدا 

 ».سازد چون خدا بخواھد بنده را ذلیل نماید، او را قرضدار می
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يِب  َ�نْ  -٤٧٤
َ
يِق  بَْ�رٍ  أ دِّ ُ  ريَِضَ  الصِّ نَّهُ : َ�نْهُ  ا�َّ

َ
ِ  لَِرُسولِ  قَاَل  � : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ْدُعو ُداَعءً  َعلِّْمِ� 
َ
 َ�ْغِفرُ  َوالَ  َكِثً�ا، ُظلًْما َ�ْفيِس  َظلَْمُت  إِ�ِّ  اللَُّهمَّ : قُْل «: قَاَل  َصَاليِت، يِف  بِهِ  أ

نُوَب    اذلُّ
َّ

نَْت، إِال
َ
نَْت  إِنََّك  َوارمَْحِْ�  ِعنِْدَك، ِمنْ  َمْغِفَرةً  يِل  فَاْغِفرْ  أ

َ
[رواه  »الرَِّحيمُ  الَغُفورُ  أ

 ].٨٣٤ابلخاری: 
گفت: برای من  جروایت است که برای پیامبر خدا  )١(ساز ابو بکر صدیق -۴۷۴

 .)٢(دعائی بیاموزید که در نماز خود آن را بخوانم

نُوَب  َ�ْغِفرُ  َوالَ  َكِثً�ا، ُظلًْما َ�ْفيِس  َظلَْمُت  إِ�ِّ  (اللَُّهمَّ بگو: «فرمودند:    اذلُّ
َّ

نَْت، إِال
َ
 أ

نَْت  إِنََّك  َوارمَْحِْ�  ِعنِْدَك، ِمنْ  َمْغِفَرةً  يِل  فَاْغِفرْ 
َ
 .)٣(»الرَِّحيُم) الَغُفورُ  أ

بکر صدیق بن ابی قحافه است،  وی عبدالله بن عثمان بن عامر قرشی تیمی است، مشھور به ابی -١
سی است که صحابی بودنش به نص در راه ھجرت بود، و ک جیار غار، و یگانه رفیق پیامبر خدا 

قرآن کریم ثابت شده است، از این سبب اگر کسی از صحابی بودنش منکر شود، به اجماع علماء 
از اسراء خود خبر دادند، وعده نپذیرفتند و مرتد شدند، ولی  جشود، وقتی که پیامبر خدا  کافر می

ز این جھت به صدیق امت لقب ابوبکر صدیق به مجرد شنیدن این خبر آن را تصدیق نمود، و ا
یافت، اولین کسی از مردھا است که مسلمان شده است، و بعد از مسلمان شدن سبب عده 

شان  است، و به اجماع تمام مسلمانانی که قول جبسیاری گردید، اولین خلیفه بعد از پیامبر خدا 
باشد، از علماء، فقھاء، و فضالی  می جدر اجماع معتبر است بھترین این امت بعد از پیامبر خدا 

صحابه است، بلکه در ھمه صفات حمیده سر آمده ھمگان است، در ھمه غزوات بلکه در ھمۀ 
بود، آنچه که در فضل و مرتبت این  جحاالت و در ھمۀ مواقف ھمراه و ھمنشین پیامبر خدا 

بوی در خالل این کتاب ایم، بعضی از مناقبش در احادیث ن شخصیت اول اسالم بگوئیم کم گفته
-۳/۲۰۵ھا خواھیم کرد، اسد الغابه ( خواھد آمد، و در جای مناسبش تعلیق مناسب را بر آن

۲۲۴.( 
اش که در نماز خود آن را بخوانم، یعنی: آن را بعد از تشھد اخیر  از این گفته سمراد ابوبکر صدیق -٢

 و پیش از سالم دادن بخوانم.
بخشد،  ام، و گناه را جز تو کسی نمی الھی! بر خود ستم بسیار کرده معنی این دعا این است که: -٣

 پس بر من رحمت کن و گناھانم را بیامرز، زیرا تو آمرزنده و مھربان ھستی.
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دِ  -٨٧ هُّ دَ التَّشَ اءِ بَعْ عَ نَ الدُّ ُ مِ ريَّ تَخَ ا يُ  باب: مَ

 ]: دعائی که خواندنش بعد از تشهد اختیاری است۴۰[باب 

ُ  ريَِضَ  حديث ابن َمْسعودٍ  -٤٧٥ َ�نُْه يِف التََّشُهد تقدم قر�باً، وقال يف هذه الرواية  ا�َّ
ْشَهدُ وَ بعد قوهل: (

َ
نْ  أ

َ
َ  الَ  أ

َ
  إِهل

َّ
، إِال ُ ْشَهدُ  ا�َّ

َ
نَّ  َوأ

َ
ًدا أ ُ، َ�بُْدهُ  ُ�َمَّ

ُ
ُ  ُ�مَّ  َورَُسوهل اَعءِ  ِمنَ  َ�تََخ�َّ  ادلُّ

ْعَجبَهُ 
َ
ِْه، أ

َ
 ].٨٣٥[رواه ابلخاری:  َ�يَْدُعو) إيِل

در مورد تشھد پیشتر گذشت، در این روایت چنین  سحدیث ابن مسعود -۴۷۵

ْشَهدُ وَ («آمده است که بعد از: 
َ
نْ  أ

َ
َ  الَ  أ

َ
  إهِل

َّ
، إِال ُ ْشَهدُ  ا�َّ

َ
نَّ  َوأ

َ
ًدا أ ُ  َ�بُْدهُ  ُ�َمَّ

ُ
» )َورَُسوهل

خواھد  بعد از [گفتن این کلمه] شخص مختار است ھر دعائی را که می«[فرمودند]: 
 .)١(»بخواند

لِيمِ  -٨٨  باب: التَّسْ

 ]: سالم دادن٤١باب [

مَّ  َ�نْ  -٤٧٦
ُ
ُ  ريَِضَ  َسلََمةَ  أ ِ  رَُسوُل  اَكنَ «: قَالَْت  َ�نَْها، ا�َّ  إَِذا وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

نْ  َ�بَْل  �َِسً�ا َوَمَكَث  �َْسِليَمُه، َ�ْقيِض  ِح�َ  النَِّساءُ  قَامَ  لَّمَ سَ 
َ
 ].٨٣٧[رواه ابلخاری:  »َ�ُقومَ  أ

 از احکام و مسائل متعلق به دو حدیث اخیر آنکه: -١
خواھد در  در نزد امام شافعی و امام مالک رحمھما الله روا است که شخص ھر دعائی را که می 

خواھد از خداوند مسئلت نماید، در  نماز خود بخواند، و ھر چیزی را که از امور دنیا و آخرت می
گفت: من در نماز خود، حتی به جو خر، و نمک خانه  بیکی از روایات آمده است که ابن عمر

ر، و خانه کنم، بنابراین روا است که شخص بگوید: (خدایا! برایم زن زیبا، پول بسیا خود دعا می
و یا به الفاظی  جھا، ولی در نزد احناف جز به الفاظ مأثورۀ نبی کریم  کالنی عطا فرما) و امثال این

است  جشان این قول پیامبر خدا  که شبیه الفاظ قرآن کریم باشد، دعا کردن جواز ندارد، و دلیل
اسب نیست، زیرا نماز در نماز ما ھیچ سخنی [که شبیه سخن] مردمان باشد، من«اند:  که فرموده

 ».عبارت از : تسبیح و تکبیر و قراءت قرآن است
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دادند،  سالم می جروایت است که گفت: چون پیامبر خدا  لاز ام سلمه -۴۷۶
 جرفتند] ولی [خود پیامبر خدا  ھای خود می خاستند، [و به طرف خانه میھا بر زن

 .)١(کردند کی مکث میاند پیش از برخاستن

لِّ  -٨٩ سَ نيَ يُ لِّمُ حِ سَ امُ باب: يُ مَ  مُ اإلِ

 دهد ]: [مقتدی] وقتی سالم بدهد که امام سالم می۴۲باب [

ُ  ريَِضَ  تْبَانَ �ُ  َ�نْ  -۴۷۷  فََسلَّْمنَا وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َمعَ  َصلَّيْنَا«: قَاَل  ،َ�نْهُ  ا�َّ
 ].٨٣٨[رواه ابلخاری:  »َسلَّمَ  ِح�َ 

نماز خواندیم، و  جروایت است که گفت: با پیامبر خدا  )٢(ساز عتبان -۴۷۷
 .)٣(ھنگامی سالم دادیم که ایشان سالم دادند

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
ھا  ھا بروند، و در راه با مرد آن بوده باشد که زن ج) شاید یکی از اسباب مکث کردن پیامبر خدا ۱ 

 یکجا نشوند.
است، و در حدیث علی بن ابی طالب از پیامبر  ) در وقت بیرون شدن از نماز، سالم دادن واجب۲ 

، (اهللا اكرب)مفتاح نماز طھارت است، و داخل شدن به آن تکبیر «روایت است که فرمودند:  جخدا 

 ».است(السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته) و خارج شدن از آن تسلیم، یعنی: گفتن 

 ج، در غزوه بدر با پیامبر خدا وی عبتان (به کسر عین)، بن مالک بن عمرو انصاری است -٢
اجازه خواست  جاش ضعیف و بعد از آن کور شد، از این جھت از نبی کریم  اشتراک داشت، بینائی

 ).۳۶۰-۳/۳۹۵وفات یافت، اسد الغابه ( ساش نماز بخواند، در زمان معاویه که در خانه
امام است، ولی روی  شود که سالم دادن مقتدی ھنگام سالم دادن از این حدیث دانسته می -٣

وجه ھردو  /احتیاط بھتر آن است که بعد از سالم دادن امام سالم بدھد، و از امام ابو حنیفه
 روایت شده است.
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الَةِ باب: الذِّ  -٩٠ دَ الصَّ عْ رِ بَ  كْ

 ]: ِذکر بعد از نماز ۴۳[باب 

ُ  ريَِضَ  َ�بَّاٍس  ابِْن  َعِن  -٤٧٨ نَّ «: َ�نُْهَما ا�َّ
َ
وِْت، َرْ�عَ  أ ْكرِ  الصَّ  انلَّاُس  َ�نرَْصُِف  ِح�َ  بِاذلِّ

ْعلَمُ  ُكنُْت «: َ�بَّاٍس  اْ�نُ  َوقَاَل  »وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َ�ْهدِ  ىلَعَ  اَكنَ  الَمْكتُوَ�ةِ  ِمنَ 
َ
 إَِذا أ

فُوا  ].٨٤١[رواه ابلخاری:  »َسِمْعتُهُ  إَِذا بَِذلَِك  انرَْصَ
روایت است که گفت: ذکر کردن با صدای بلند، بعد از  باز ابن عباس -۴۷۸

 بود. جشدند، از عادت زمان پیامبر خدا  اینکه مردم از نماز فرض فارغ می
بودیم] از شنیدن آواز ذکر مردم،  گفت [اگر در خارج مسجد می بو ابن عباس

 .)١(دانستیم که نماز خوانده شده است می

يِب  َ�نْ  -٤٧٩
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ  أ   الُفَقَراءُ  َجاءَ : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ

َ
 وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  إِىل

ْهُل  َذَهَب : َ�َقالُوا
َ
ثُورِ  أ ْمَوالِ  ِمنَ  ادلُّ

َ
رََجاِت  األ ، َكَما يَُصلُّونَ  الُمِقيمِ  َوانلَِّعيمِ  الُعَال، بِادلَّ  نَُص�ِّ

ْمَوالٍ  ِمنْ  فَْضٌل  َولَُهمْ  نَُصوُم، َكَما َوَ�ُصوُمونَ 
َ
ونَ  أ  َوُ�َاِهُدوَن، َوَ�ْعتَِمُروَن، بَِها، َ�ُجُّ

قُوَن، الَ «: قَاَل  َوَ�تََصدَّ
َ
ثُُ�مْ  أ َحدِّ

ُ
َخْذُ�مْ  إِنْ  أ

َ
تُمْ  أ

ْ
ْدَر�

َ
ُ�مْ  َولَمْ  َسبََقُ�مْ  َمنْ  أ

ْ
َحدٌ  يُْدِر�

َ
 أ

ْ�تُمْ  َمنْ  َخْ�َ  َوُ�نْتُمْ  َ�ْعَدُ�ْم،
َ
  َظْهَراَ�يْهِ  َ�ْ�َ  أ

َّ
َْمُدونَ  �َُسبُِّحونَ  ِمثْلَهُ  َعِمَل  َمنْ  إِال

َ
 َوحت

ُونَ   ثََالثًا �َُسبِّحُ : َ�ْعُضنَا َ�َقاَل  بَيْنَنَا، ْفنَافَاْختَلَ  ،»َوثََالِ��َ  ثََالثًا َصَالةٍ  لُكِّ  َخلَْف  َوتَُ�ربِّ
َْمدُ  َوثََالِ�َ�،

َ
ُ  َوثََالِ�َ�، ثََالثًا َو� ْرَ�ًعا َونَُ�ربِّ

َ
ِْه، فَرََجْعُت  َوثََالِ�َ�، أ

َ
: َ�ُقوُل : َ�َقاَل  إيِل

، ُسبَْحانَ « ِ ، َواحلَْمدُ  ا�َّ ِ َّ�ِ  ُ ، َوا�َّ ْ�رَبُ
َ
[رواه  »َوثََالِ��َ  ثََالثًا لُكِِّهنَّ  ِمنُْهنَّ  يَُ�ونَ  َحىتَّ  أ

 ].٨٤٣ابلخاری: 
آمده و گفتند:  جفقراء نزد پیامبر خدا روایت است که گفت:  ساز ابو ھریره -٤٧٩

 را بردند. جنتھای کامل  مردم ثروتمند ھمۀ درجات اعلی و نعمت

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
اند که: ذکر کردن به صدای بلند بعد از نماز فرض  بعضی از علماء نظر به ظاھر این حدیث گفته 

گویند: اگر امام قصد تعلیم ذکر را برای مقتدیان داشت،  است، ولی اکثر علماء میمستحب 
ھا ذکر را  مستحب است که ذکر را به صدای بلند بگوید، ورنه بھتر آن است که امام و مقتدی

 آھسته بگویند.

                                                 



 ١٤٣  نماز صفت ابواب کتاب

که ما روزه ی ھمانطورخوانند، و  خوانیم، نماز می ی که ما نماز میھمانطور
ما شده است، زیرا با مالی ھا سبب فضیلت بر ند، ولی ثروت آنگیر گیریم، روزه می می

 دھند. نمایند و زکات و خیرات می  کنند، در جھاد اشتراک می که دارند حج و عمره می
آیا برای شما از چیزی خبر ندھم که اگر به آن عمل کنید، ثواب «فرمودند: 

از آیندگان کسی به شما نرسد، و شما بھترین مردمان عصر و گذشتگان را دریابید، و 
کنید عمل کند، [و  زمان خود باشید، مگر کسی باشد که به مثل آنچه که شما عمل می

انَ آن چیز این است که]: بعد از ھر نمازی سی وسه مرتبه  بْحَ دُ و  اهللاَِّ) (سُ احلَمْ و  هللاَِِّ) (وَ

اهللاَُّ ) (وَ ُ ربَ  . )١(»بگوئید أَكْ

 از مسائل و احکام متعلق به این حدیث آنکه: -١
تمال است، احتمال اول آنکه: عدد سی وسه ) اسلوب این حدیث نبوی شریف دارای دو اح۱ 

متعلق به ھر سه لفظ باشد، یعنی: ھر لفظی را یازده بار بگوید، و احتمال دوم آنکه: عدد سی وسه 
 /متعلق به ھر یک از این سه لفظ باشد، یعنی: ھر لفظی را سی وسه بار بگوید، و امام عینی

 ھمین احتمال دوم را ترجیح داده است.
آمده و گفتند: برادران  جمسلم آمده است که فقرای مھاجرین نزد پیامبر خدا  ) در صحیح۲ 

گویند:  ھا ھم می گوئیم، آن ثروتمند ما این سخن شما را شنیدند، و ھمان چیزی را که ما می
این فضل و مرحمت خدا است که برای ھر کس که خواسته باشد، «فرمودند:  جپیامبر خدا 

 ».دھد می
اند که اگر ثروتمند و فقیر   ) بعضی از علماء از این حدیث نبوی شریف این طور استنباط کرده۳ 

فرائض را بجا بیاورند، ثروتمند بر فقیر فضیلت دارد، زیرا شخص ثروتمند با مال خود کارھای 
رھا دھد، که فقیر از انجام دادن آن کا ھا را انجام می نیکی از قبیل صدقه و خیرات و امثال آن

اند که: فقیر صابر بر ثروتمند شاکر فضیلت دارد، زیرا  عاجز است، وعده دیگری از علماء بر این نظر
کردند،  آن را اختیار می جر خدا ببود، پیام فقیر بودند، و اگر داشتن ثروت بھتر می جپیامبر خدا 

 شود که حالت فقر از حالت ثروت بھتر است. و چون چنین نکردند، پس معلوم می
و در حقیقت گر چه دلیل ھر طرف قوی است، ولی اگر ثروتمندی باشد که تمام مالش را از راه  

حالل بدست آورده باشد، و حق مال را ھمانطوری که شریعت امر کرده است، اداء نماید، کم از 
چه اگر فقیری باشد، که به حالت فقرش صبر نموده و نیتش از روی صدق  فقیر نخواھد بود، چنان

داشت و یا در آینده خداوند برایش مالی بدھد، بمانند آن  اخالص این باشد، که اگر مالی میو 
شخص ثروتمند صدقه و خیرات خواھد داد، ثوابش از ثواب شخص ثروتمند کم نخواھد بود، والله 

 تعالی أعلم.
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گوید: ما در بین خود اختالف نمودیم، بعضی ما گفتیم که: باید سی وسه  راوی می

انَ مرتبه  بْحَ دُ (سی وسه مرتبه  اهللاَِّ) (سُ احلَمْ اهللاَُّ(و سی چھار مرتبه  )هللاَِِّ وَ ُ  وَ ربَ بگوییم،  )أَكْ

 رفتم [و موضوع را به عرض رسانیدم]. جمن نزد پیامبر خدا 

انَ (بگو: «فرمودند:  بْحَ دُ ، اهللاَِّ سُ احلَمْ اهللاَُّ، هللاَِِّ وَ ُ  وَ ربَ ھا را سی وسه  و مجموع این )أَكْ
 .)١(»مرتبه بگو

ُ  ُشْعبََة ريَِضَ  بِْن  الُمِغَ�ةِ  َعِن  -٤٨٠ نَّ  ا�َّ
َ
 يِف  َ�ُقوُل  اَكنَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  َ�نُْه: أ

َ  الَ «: َمْكتُوَ�ةٍ  َصَالةٍ  لُكِّ  ُدبُرِ 
َ

  إِهل
َّ

ُ  إِال �َك  الَ  وَْحَدهُ  ا�َّ ُ، رَشِ
َ

ُ  هل
َ

ُ  الُملُْك، هل
َ

 ىلَعَ  َوُهوَ  احلَْمُد، َوهل
ءٍ  لُكِّ  ْ�َطيَْت، لَِما َمانِعَ  الَ  اللَُّهمَّ  قَِديٌر، يَشْ

َ
 ِمنَْك  اجلَدِّ  َذا َ�نَْفعُ  َوالَ  َمنَْعَت، لَِما ُمْعِطيَ  َوالَ  أ

 ].٨٤٤بلخاری: [رواه ا »اجلَدُّ 
بعد از ھر نماز فرضی  جروایت است که پیامبر خدا  ساز مغیره بن شعبه -۴۸۰

 گفتند: چنین می

َ َال «
َ

  إهِل
َّ

ُ  إِال �َك  الَ  وَْحَدهُ  ا�َّ ُ، رَشِ
َ

ُ  هل
َ

ُ  الُملُْك، هل
َ

ءٍ  لُكِّ  ىلَعَ  َوُهوَ  احلَْمُد، َوهل  اللَُّهمَّ  قَِديٌر، يَشْ
ْ�َطيَْت، لَِما َمانِعَ  الَ 

َ
 .)٢(»اجلَدُّ  ِمنَْك  اجلَدِّ  َذا َ�نَْفعُ  َوالَ  َمنَْعَت، لَِما ُمْعِطيَ  َوالَ  أ

ستَ  -٩١ مَ قْ باب: يَ لَّ ا سَ امُ النَّاسَ إذَ مَ  بِلُ اإلِ

 کند ]: بعد از سالم، امام رویش را به طرف مردم می۴۴[باب 

ُ  ريَِضَ بِْن ُجنُْدٍب َسُمَرَة  َ�نْ  -٤٨١  إَِذا وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  اَكنَ «: قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ
ْ�بََل  َصَالةً  َص�َّ 

َ
 ].٨٤٥[رواه ابلخاری:  »بِوَْجِههِ  َعلَيْنَا أ

رتبه گفته این جزء اخیر حدیث داللت بیشتری بر این دارد که: مجموع این سه عبارت سی وسه م -١
 ماند. شود، ولی متیقن نیست، بنابراین ھمان دو احتمال جزء اول حدیث به حال خود باقی می می

معنی حدیث نبوی شریف این است که: ھیچ معبود بر حقی جز خدای واحد که شریکی برایش  -٢
نیست، وجود ندارد، مالک عالم [در خلق و تصرف] خاص برای او است، و ثنا و ستایش خاص 

رای او است، و او بر ھر چیزی قادر است، الھی! اگر بدھی مانعی نیست، و اگر ندھی دھنده ب
رساند، [بلکه منفعت رسیدن برای  نیست، و صاحب مال و ثروت را در نزد تو ثروتش منفعتی نمی

 بنده، عمل نیک و رضای پروردگار است].
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وقتی که نمازی  سروایت است که گفت: پیامبر خدا سبن جندباز سمره  -۴۸۱
 .)١(کردند کردند، روی خود را به طرف ما می را اداء می

ُ  اجلَُهِ�ِّ ريَِضَ  َخادِلٍ  بِْن  َز�ْدِ  َ�نْ  -٤٨٢ نَّهُ  َ�نُْه، ا�َّ
َ
َا َص�َّ : قَاَل  �

َ
ِ  رَُسوُل  نل  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

بِْح  َصَالةَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ا اللَّيْلَِة، ِمنَ  اَكنَْت  َسَماءٍ  إِثْرِ  ىلَعَ  بِاحلَُديِْبيَةِ  الصُّ ْ�بََل  انرَْصََف  فَلَمَّ
َ
 ىلَعَ  أ

ُ : قَالُوا َر�ُُّ�ْم؟ قَاَل  َماَذا تَْدُرونَ  َهْل : َ�َقاَل  انلَّاِس، ُ  ا�َّ
ُ

ْعلَُم، َورَُسوهل
َ
ْصبَحَ «: قَاَل  أ

َ
 ِمنْ  أ

ا َوَ�فٌِر، يِب  ُمْؤِمنٌ  ِعبَاِدي مَّ
َ
ِ  بَِفْضِل  ُمِطْرنَا: قَاَل  َمنْ  فَأ  َوَ�فِرٌ  يِب  ُمْؤِمنٌ  فََذلَِك  َورمَْحَتِِه، ا�َّ

ا ِب،بِالَكْوكَ  مَّ
َ
[رواه ابلخاری:  »بِالَكْوَكِب  َوُمْؤِمنٌ  يِب  اَكفِرٌ  فََذلَِك  َوَ�َذا، َكَذا بِنَوْءِ : قَاَل  َمنْ  َوأ

٨٤٦.[ 
نماز فجر را در  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز زید بن خالد جھنی -٤٨٢

دادند، و بعد از تعقیب بارانی که در شب باریده بود، برای ما امامت به  )٢((ُحَدیِبَیه)
 فارغ شدن از نماز، روی خود را به طرف ما نموده و فرمودند:

 ؟»دانید که خداوند عزوجل چه فرمود آیا می«
 [مردمان] گفتند: خدا و رسولش داناتر است.

فرماید]: بعضی از بندگانم به من ایمان آورده، و بعضی  گفتند: [خداوند عز وجل می
ھا به من  تند: از فضل و رحمت خداوند باران بارید، ایندیگر کافر شدند، کسانی که گف

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
کند، به سبب امامت است،  گوید: اینکه امام پشت خود را به طرف مقتدیان می یر می) ابن من۱ 

 چون نماز خوانده شد، و سبب از بین رفتن، باید روی خود را بطرف مقتدیان برگرداند.
 کند این است که:  ) حکمت دیگر در اینکه امام روی خود را به طرف مقتدیان می۲ 
 بفھمد که نماز جماعت خوانده شده است. شود، اگر کسی به مسجد داخل می 
گویند: بعد از اینکه امام نماز را اداء  ) ھمانطوری که ظاھر حدیث بر آن داللت دارد، احناف می۳ 

خواند، باید به طور کامل روی خود را به طرف  کرد، اگر نمازی بود که بعد از آن سنت و نفل نمی
از ادای نماز طوری بنشیند که مقتدیان به طرف گوید: بعد  می /مقتدیان کند، و امام شافعی

شد،  راست، محراب به طرف چپش قرار گیرد، و اگر نمازی بود که بعد از آن سنت خوانده می
 نباید پیش از ادای سنت به چیز دیگری از تسبیح و ذکر و غیره مشغول گردد.

مشرکان مسلمانان را از  (حدیبیه) جایی است در نزدیک مکه مکرمه، و این ھمان جایی است که -٢
رفتن به مکه ممانعت نمودند، و در ھمین جا بود که بیعت رضوان صورت گرفت، و جنگ حدیبیه 

 در سال ششم ھجری واقع گردید.

                                                 



 فیض الباری (جلد دوم)    ١٤٦

ایمان آوردند، و به ستارگان کافر شدند، و کسانی که گفتند: از تاثیر فالن و فالن ستاره 
 .)١(اند که به من کافر گردیده، و به ستارگان ایمان آورده اند ھا کسانی باران بارید، این

ىلَّ  -٩٢ نْ صَ ذَ  باب: مَ مْ بِالنَّاسِ فَ طَّاهُ تَخَ ةً فَ اجَ رَ حَ  كَ

]: کسی که برای مردم امامت داده و چیزی به یادش آمده است، و از روی ۴۵[باب 
 ها گذشته است های آن شانه

ُ  ُ�ْقبََة ريَِضَ  َ�نْ  -٤٨٣  بِالَْمِدينَةِ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َوَراءَ  َصلَّيُْت : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ
، ى ُمرْساًِع، قَامَ  ُ�مَّ  فََسلََّم، الَعرْصَ   انلَّاِس  ِرقَاَب  َ�تََخطَّ

َ
 انلَّاُس  َ�َفِزعَ  �َِسائِِه، ُحَجرِ  َ�ْعِض  إِىل

ى َعلَيِْهْم، فََخَرجَ  رُسَْعِتِه، ِمنْ 
َ
�َُّهمْ  فََرأ

َ
 ترِْبٍ  ِمنْ  َشيْئًا َذَكْرُت «: َ�َقاَل  رُسَْعِتِه، ِمنْ  َعِجبُوا �

نْ  ِرْهُت فَكَ  ِعنَْدنَا،
َ
َمْرُت  َ�ِْبَسِ�، أ

َ
 ].٨٥١[رواه ابلخاری:  »بِِقْسَمِتهِ  فَأ

روایت است که گفت: در مدینه نماز عصر را پشت سر پیامبر  ساز عقبه -۴۸۳
سالم دادند و شتابان برخاستند و در حالی که از روی  جخواندم، پیامبر خدا  جخدا

 بعضی از ھمسران خود رفتند.ھای  گذشتند، به سوی خانه ھای مردم می شانه
شان ترسیدند، چون پس آمدند و متوجه شدند که مردم از  مردم از این شتاب

 ، فرمودند:اند شان به تعجب افتاده شتاب
از طالھایی که نزدم بود به یادم آمد، نخواستم که یاد طال، مرا از یاد خدا باز دارد، «

 .)٢(»ھا دادم از این جھت [به سرعت رفتم] و امر به توزیع آن

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
اینجا در مراد از کفر در این حدیث نبوی شریف در نزد بعضی از علماء کفر حقیقی است، زیرا در  

مقابل ایمان حقیقی واقع شده است، و چیزی که در اینجا سبب کفر است، اعتقاد این امر است 
که باعث حقیقی در باریدن باران فالن ستاره و یا طلوع فالن ستاره است، بنابراین اگر کسی بر 

یتی این عقیده باشد که فاعل حقیقی خدا است، و طلوع فالن ستاره به حکمت و اذن خدا توق
 شود. برای باریدن باران است، نه باعث و مسبب حقیقی آن، کافر نمی

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
ھای نمازگذاران منع  از گذشتن از روی شانه ج) در احادیث دیگری آمده است که پیامبر خدا ۱ 

مردمان گذشتند، از این ھای  اند، ولی در این حدیث آمده است که خودشان از روی شانه کرده
ھای نمازگذاران در حالت ضرورت مانند: خون بینی  اند که گذشتن از روی شانه جھت علماء گفته

 ھا جواز دارد. شدن، و یا دچار عارضه ناگھانی شدن و امثال این

                                                 



 ١٤٧  نماز صفت ابواب کتاب

لِ  -٩٣ امَ ِ والشِ نيْ نِ اليَمِ افِ عَ َ
 باب: االنرصِ

 ]: بازگشتن از طرف راست و چپ۴۶باب [

ِ بِْن َمْسُعوٍد ريَِضَ  َ�ْن َ�بْدِ  -٤٨٤ ُ  ا�َّ َحُدُ�مْ  َ�َْعْل  الَ : َ�نُْه قال ا�َّ
َ
يَْطانِ  أ  َشيْئًا لِلشَّ

نَّ  يََرى َصَالتِهِ  ِمنْ 
َ
ا أ نْ  َعلَيْهِ  َحقًّ

َ
  َ�نرَْصَِف  الَ  أ

َّ
يُْت  لََقدْ « يَِميِنهِ  َ�نْ  إِال

َ
 اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  َرأ

 ].٨٥٢[رواه ابلخاری:  »�ََساِرهِ  َ�نْ  َ�نرَْصُِف  َكِثً�ا وََسلَّمَ  َعلَيْهِ 
روایت است که گفت: نباید کسی از شما چیزی از  ساز عبدالله بن مسعود -۴۸۴

یعنی: نباید به این عقیده باشد که باید حتمًا از طرف  نماز خود را برای شیطان بدھد،
را دیدم که بسیاری اوقات از طرف  جدست راست خود برگردد، من خودم پیامبر خدا 

 .)١(گشتند دست چپ خود برمی

نْ  (فََكرِْهُت که فرمودند:  ج) این قول پیامبر خدا ۲ 
َ
 دو احتمال دارد: َ�ِْبَسِ�) أ

که: نخواستم که مرا از ذکر خدا باز دارد، دوم آنکه: نخواستم آنکه در روز قیامت سبب باز یکی آن 
باشد، باید ھرچه  احتمال اگر کسی مالی از بیت المال در نزدش میھردو  داشتنم شود، بنابر

زودتر آن را از تحت تصرف خود در آورده و به مستحقین آن و یا به مرجع مسوول آن برساند، تا 
 ممانعتش از ذکر خدا در دنیا، و سبب بازداشتنش در روز آخرت نگردد. سبب

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) مراد از برگشتن از دست راست این است که شخص بعد از فارغ شدن از نماز بر خود الزم ۱ 

د، و مقصود ابن بداند که باید حتمًا از طرف دست راست جایی که نماز خوانده است، برگرد
کردند که برگشتن  دانستند، و این طور فکر می کسانی بودند که این عمل را الزم می سمسعود

ھا را وسوسه شیطان دانست و  این فکر آن سبعد از نماز از طرف چپ روا نیست، و ابن مسعود
 برای اثبات نظر خود این حدیث را روایت نمود.

اکثر اوقات از  جروایت است که گفت: (دیدم که پیامبر خدا  س) در حدیث دیگری از انس۲ 
گشتند)، و البته بین این دو حدیث تعارضی نیست، زیرا در حدیث ابن  طرف راست خود برمی

لفظ (کثیر) به معنی (بسیار)، و لفظ حدیث انس (اکثر) به معنی (بسیارتر) است، و  سمسعود
مثًال: ھفتاد فیصد از طرف  جشود که پیامبر خدا  بین این دو عبارت تعارضی نیست، یعنی: می

راست برگشته باشند، و سی فیصد از طرف چپ، و در این صورت روا است که کسی بگوید: اکثر 
چه  گشتند، زیرا ھفتاد فیصد نسبت به سی فیصد (اکثر) است، چنان اوقات از طرف راست برمی

گشتند، زیرا سی فیصد ھم  ود برمیروا است که دیگری بگوید: بسیاری اوقات از طرف چپ خ
 اوقات (کثیری) یعنی: اوقات بسیاری است.
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اءَ يفِ الثُّومِ النِّ ب -٩٤ ا جَ اثِ اب: مَ رَّ الكُ لِ وَ البَصَ  بيءِ وَ

 است پیاز، و گندنا (تره) آمده]: آنچه که در مورد سیر خام و ۴۷باب [

ِ ريَِضَ  َ�بْدِ  ِن بْ  َ�ْن َجابِرِ  -٤٨٥ ُ  ا�َّ : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  قَاَل : قَاَل  َ�نُْهما، ا�َّ
َ�َل  َمنْ «

َ
َجَرةِ  َهِذهِ  ِمنْ  أ  بِِه؟ َ�ْعِ�  َما: قُلُْت  »َمَساِجِدنَا يِف  َ�ْغَشانَا فَالَ  - اثلُّومَ  يُِر�دُ  - الشَّ

َراهُ  َما: قَاَل 
ُ
  َ�ْعِ�  أ

َّ
 ].٨٥٤[رواه ابلخاری: نِيئَُه،  إِال

فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ببن عبدالله از جابر -۴۸۵
 ».خورده باشد، در مساجد ما نزد ما نیاید –یعنی سیر  –کسی که از این گیاه «

 ان [از این گیاه] چه بود؟گفتم که مقصد ایش سگوید: برای جابر راوی می
جز بوی سیر، چیز دیگری  –و در روایتی  –کنم که جز [سیر] خام  گفت: فکر نمی

 .)١(بوده باشد

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
حرام نیست، زیرا در حدیث دیگری آمده است که  –چه خام باشد و چه پخته  –) خوردن سیر ۱ 

تو بخور، زیرا من با کسی «برای کسی که از خوردن آن امتناع ورزید، فرمودند:  جپیامبر خدا 
 کردند. بود آن شخص را به خوردن آن امر نمی ، و اگر حرام می»مناجات دارم که تو نداری

مکروه  –و ھمچنین ھر گیاه دیگری را که بوی بد بدھد  –) علماء با دو شرط خوردن سیر ۲ 
دھد، ولی  ی بدی میاند: شرط اول آنکه: آن گیاه خام باشد، زیرا در این حالت است که بو دانسته

ماند، شرط دوم آنکه: آن شخص آروغ بزند، ولو  بعد از پخته شدن بوی چندانی از آن باقی نمی
 زد، خوردن آن باکی ندارد. آنکه سیر پخته خورده باشد، و اگر آروغ نمی

) شکی نیست که سیر، و پیاز و گندنه و امثال این گیاھان از نگاه طبی مفید است، ولی چون ۳ 
برای دیگران  –ھا باشد  که پراکنده شدن بوی بد آن –ھا در اجتماعات مردم سبب ضرر  دن آنخور
ھا در چنین حاالتی منع شده است، زیرا مصلحت عامه بر  شود، از این سبب از خوردن آن می

 مصلحت خاصه مقدم است.
اینکه برای دیگران ھا نظر به  ) از طرف دیگر چون از خوردن چنین گیاھانی با وجود منفعت آن۴ 

ضرر نسبی دارد، منع شده است، شکی نیست که استعمال سیگار که برای استعمال کننده 
شود، به طور اولی ممنوع  ضررھای فراوانی، و برای دیگران با بوی بد خود نیز سبب اذیت می

 است.
یا بدنش  گویند: ھر کسی که دھانش به طور طبیعی بد بوی باشد، و یا در سر و ) علماء می۵ 

جراحاتی باشد که بوی بد بدھد، و یا پای و یا بغلش متعفن باشد، و یا لباسش بوی نا مطلوبی 

                                                 



 ١٤٩  نماز صفت ابواب کتاب

ِ  بْدِ �َ  بْنش َجابِرِ  َ�نْ  -۴۸۶ ُ  ريَِضَ ا�َّ نَّ  ،َ�نُْهما ا�َّ
َ
: قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  أ

َ�َل  َمنْ «
َ
وْ  ثُوًما أ

َ
َا بََصًال، أ

ْ
نل وْ  - فَلْيَْعزَتِ

َ
ْل : قَاَل  أ َْقُعدْ  - َمْسِجَدنَا فَلْيَْعزَتِ

ْ
نَّ  »بَيِْتهِ  يِف  َويل

َ
 َوأ

يِتَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ 
ُ
اٌت  ِ�يهِ  بِِقْدرٍ  أ َل  ِر�ًا، لََها فَوََجدَ  ُ�ُقوٍل، ِمنْ  َخرِضَ

َ
ْخرِبَ  فََسأ

ُ
 فَأ

ُ�وَها«: َ�َقاَل  ابُلُقوِل، ِمنَ  ِ�يَها بَِما  . »قَرِّ
َ

ْصَحابِهِ  َ�ْعِض  إِىل
َ
ا َمَعُه، اَكنَ  أ ْ�لََها، َكِرهَ  َرآهُ  فَلَمَّ

َ
: قَاَل  أ

إِ�ِّ  لُكْ «
نَايِج  فَ

ُ
 ].٨٥٥ُ�نَايِج [رواه ابلخاری:  الَ  َمنْ  أ
 فرمودند: جروایت است که پیامبر خدا  باز جابر بن عبدالله -۴۸۶

از «ویا فرمودند که: » خورده است، از ما کناره گیری نماید کسی که سیر یا پیاز«
 ».مسجد ما کناره گیری نماید، و در خانه خود بنشیند

جاتی از بقول بود، آوردند، چون بویش  دیگی را که در آن سبزی جبرای پیامبر خدا 
 را احساس نمودند، پرسیدند:

 [در دیگ چیست]؟
 شان خبر داده شد. ایاز محتویات دیگ که در آن بقول بود بر

 .)١(»نزد او ببرید«شخصی را نشان دادند] و فرمودند: [دیگ را]  ج[پیامبر خدا 
 دیدند که آن شخص از خوردن امتناع ورزید، فرمودند: جچون پیامبر خدا 

کنم که تو  بخور! [و من نخوردم سببش این بود] که من با کسی مناجات می«
 .)٢(»کنی نمی

۴٨٧-  
ُ
اٌت [رواه ابلخاری:  ِ�يهِ  َطبًَقا َ�ْعِ� : بِبَْدرٍ  يِتَ و� رواية: أ  ].٨٥٥َخرِضَ

 و در روایتی آمده است که: -۴۸۷

بدھد، و یا با حرکاتش، و یا با زبان بدش سبب اذیت مسلمانان گردد، نباید در اجتماعات مسلمانان 
 حاضر گردد.

از طعامی  جبر خدا بود، و عادت وی این بود که اگر پیام سآن شخص ابو ایوب انصاری -١
پرسید تا از  می جدادند، از جای انگشتان پیامبر خدا  خوردند، و باقی مانده را برای وی می می

پرسید، گفتند  جھمان جا بخورد، چون این طعام را نزدش آوردند، و از جای انگشتان پیامبر خدا 
داری نمود، و ھمان بود که اند، لذا او ھم از خوردن آن طعام خود که ایشان از این طعام نخورده

 برایش گفتند: بخور، و من که نخوردم سببش این است که... جنبی کریم 
 بود. ÷از آن شخص که با وی مناجات و گفت و شنود داشتند، جبرئیل جمقصود پیامبر خدا  -٢

                                                                                                                        



 فیض الباری (جلد دوم)    ١٥٠

 .)١(جاتی بود طبق مدوری را آوردند که در آن سبزی جبرای پیامبر خدا 

وءِ الصِّ  -٩٥ ضُ  بيَانِ باب: وُ

 ]: وضوی اطفال۴۸[باب 

ُ  ريَِضَ  َ�ْن ابِْن َ�بِّاٍس  -٤٨٨ نَّ  ا�َّ
َ
 َ�رْبٍ  ىلَعَ  َمعَ  َمرَّ « وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َ�نُْهما: أ

ُهمْ  َمنْبُوذٍ  مَّ
َ
وا فَأ  ].٨٥٧، [رواه ابلخاری: »َعلَيْهِ  وََصفُّ
از کنار قبر دور افتاده  جروایت است که پیامبر خدا  باز ابن عباس -۴۸۸

گذشتند، برای مردم امامت دادند، و مردم [پشت سرشان] بر باالی آن قبر صف 
 .)٢(بستند

 جیعنی: در این روایت عوض دیگی که در روایت گذشته آمده بود، آمده است که برای آن حضرت -١
جات را در طبق مدوی تقدیم نمودند، ولی از نگاه احکام فقھی متعلق به محتوای حدیث،  سبزی

 شود. فرقی بین این دو روایت دیده نمی
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
 مراد از قبر دور افتاده این است که: این قبر از قبرھای دیگر تنھا و در گوشه واقع شده بود. -۱ 
کرد و خار و خاشاک آن را  را جارو می ج) این قبر متعلق به زنی بود که مسجد پیامبر خدا ۲ 

با خبر نشده بودند، از این سبب خواستند که بر وی  جچید، و از مردن و دفنش پیامبر خدا  می
 نماز بخوانند.

یت بدون آنکه بر اند اگر م ) نماز خواندن بر مرده بر قبرش جواز دارد، از این جھت علماء گفته۳ 
وی نماز خوانده شده بود، دفن گردید، تا وقتیکه نپوسیده باشد، نماز خواندن بر قبرش جواز 

بعد از ھشت سال بر  –طوری که در حدیث بخاری آمده است  – جدارد، و اینکه پیامبر خدا 
عا کردن گوید: مراد از این نماز خواندن د شھدای غزوه (احد) نماز خواندند، امام سرخسی می

 /گوید: سببش آن است که آن شھداء نپوسیده بودند، در موطأ مالک است، ولی امام عینی می
آمده است که: (سیل قبر عمرو بن جموح، و عبدالله بن عمرو انصاری را که از شھدای احد بودند، 

باقی اند، و طوری به حالت اولی خود  ھا ھیچ تغیری نکرده نفر آنھردو  خراب کرد، دیدند که
گذشت)، عمدة  شان چھل و شش سال می اند، در حالی که از شھادت اند که گویا دیروز مرده مانده

 ).۲/۶۴۱القاری (
) اگر میتی را غسل نداده و به قبر گذاشتند، اگر بر وی خاک نریخته بودند، باید او را بیرون ۴ 

 روا نیست.کنند و غسل بدھند، و اگر خاک ریخته بودند، بیرون کردنش از قبر 

                                                 



 ١٥١  نماز صفت ابواب کتاب

يِب  َ�نْ  -۴۸۹
َ
ُ  اخلُْدِريِّ ريَِضَ  َسِعيدٍ  أ نَّ  َ�نُْه، ا�َّ

َ
: قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  أ

 ].٨٥٨[رواه ابلخاری:  »ُ�ْتَِلمٍ  لُكِّ  ىلَعَ  َواِجٌب  اجلُُمَعةِ  يَْومَ  الُغْسُل «
غسل روز «فرمودند:  جروایت است که پیامبر خدا  ساز ابو سعید خدری -۴۸۹

 .)١(»جمعه بر ھر شخص بالغی واجب است

ُ  ريَِضَ  َ�بَّاٍس  َعِن ابِْن  -٤٩٠ ُ  َوقَْد قَاَل  َ�نُْهَما، ا�َّ
َ

ِ  رَُسولِ  َمعَ  اخلُُروجَ  َشِهْدَت : رَُجٌل  هل  ا�َّ
ىَت « - ِصَغِرهِ  ِمنْ  َ�ْعِ�  - َشِهْدتُهُ  َما ِمنْهُ  َماَكِ�  َولَْوالَ  َ�َعْم،: قَاَل  وََسلََّم؟ َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ 

َ
 الَعلَمَ  أ

ي ِ
َّ

لِْت  بِْن  َكِث�ِ  َدارِ  ِعنْدَ  اذل ىَت  ُ�مَّ  َخَطَب، ُ�مَّ  الصَّ
َ
، النَِّساءَ  أ ، فََوَ�َظُهنَّ َرُهنَّ َمَرُهنَّ  وََذكَّ

َ
نْ  َوأ

َ
 أ

ْ�َن، ةُ  فََجَعلَِت  َ�تََصدَّ
َ
  �ِيَِدَها ُ�ْهِوي الَمْرأ

َ
ىَت  ُ�مَّ  بَِالٍل، ثَوِْب  يِف  تُليِْق  َحلِْقَها، إِىل

َ
 َو�َِالٌل  ُهوَ  أ

 ].٨٦٣[رواه ابلخاری:  »ابَليَْت 
روایت است که شخصی از وی پرسید: وقتی که پیامبر  باز ابن عباس -۴۹۰

 ھا رفتند] تو با ایشان حاضر بودی؟ ید نزد زن[در روز ع جخدا 
بود، نسبت بخورد  گفت: بلی! ولی اگر به سبب منزلتی که نزدشان داشتم نمی

 شدم. با ایشان [به آنجا حاضر] نمی –ام  سالی
نزد مناره [یا بلندی] که نزد خانه [ابن صلت] است آمدند و خطبه  جپیامبر خدا 

ھا را امر  ھا را وعظ و نصیحت کردند، و آن ھا آمدند، و آن خواندند، بعد از آن نزد زن
اش برده و در  کردند که صدقه بدھند، زن بود که دستش را به گوشواره و انگشتری

 .)٢(به خانه آمدند سھمراه بالل ج انداخت، بعد از آن پیامبر خدا دامن بالل می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
وضوء ساختن کار «در مورد جمعه فرمودند:  جدر حدیث دیگری آمده است که پیغمبر خدا  

اند که غسل  از این سبب عموم علماء بر این نظر» خوبی است، و کسی که غسل نماید بھتر است
ر نظر به حدیث این باب، غسل روز جمعه را روز جمعه سنت است و واجب نیست، ولی اھل ظاھ

 دانند. واجب می
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢

 )این واقعه در نماز عید واقع گردیده بود.۱
توانند به نماز عید بروند، و در حدیث دیگری که قبًال گذشت آمده بود که: پیامبر خدا  ھا می ) زن۲ 

ھا به    گاه بروند، و اگر کسی از آن ای جوان، و دخترھای نو بالغ به عیدھ امر کرده بودند که زن ج
 عادت ماھانگی گرفتار است، از داخل شدن به عیدگاه خودداری نماید.

                                                 



 فیض الباری (جلد دوم)    ١٥٢

وجِ النِّ  -٩٦ رُ لَسِ باب: خُ الغَ يْلِ وَ دِ بِاللَّ اجِ اءِ إِىلَ املَسَ  سَ

 ها در تاریکی شب به سوی مسجد ]: بیرون شدن زن۴۹باب [

ُ  ريَِضَ  ُ�َمرَ  ابِْن  َعِن  -٤٩١  إَِذا«: قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َعِن  َ�نُْهَما، ا�َّ
َذنَُ�مْ 

ْ
  بِاللَّيِْل  �َِساُؤُ�مْ  اْستَأ

َ
َذنُوا الَمْسِجِد، إىِل

ْ
 ].٨٦٥[رواه ابلخاری:  »لَُهنَّ  فَأ

 روایت است که فرمودند: جاز پیامبر خدا  باز ابن عمر -۴۹۱
ھای شما در شب از شما اجازه رفتن به مسجد را خواستند، برای  وقتی که زن«

 .)١(»ھا اجازه بدھید آن

ھا نیز  کوشد، باید برای زن ھا می دھد، و به تعلیم آن ) ھمانطوری که امام برای مردھا خطبه می۳ 
 ھا بکوشد. م آنخطبه داده، و به وعظ و نصیحت و تعلی

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
و با قیاس به آن در وقت رفتن به  –شود که زن ھنگام رفتن به مسجد  ) از این حدیث دانسته می۱ 

 باید از شوھرش اجازه بگیرد. –جای دیگری 
د، و یا جای دیگری ) اگر مانع جدی وجود نداشته باشد، نباید شوھر زن خود را از رفتن به مسج۲ 

 ھا، منع نماید. که رفتن زن به آنجا ضرور است، مانند حج، و یا دیدن پدر و مادر و امثال این

                                                                                                                        



 
 

ة -١١ عَ مُ  كتابُ اجلُ

 )١(نماز جمعه :]۱۱[کتاب 

ةِ  عَ مُ ضِ اجلُ رْ  باب: فَ

 ]: فرضیت نماز جمعه۱باب [

يِب َ�ْن  -٤٩٢
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ أ نَّهُ  َ�نُْه، ا�َّ

َ
ِ  رَُسوَل  َسِمعَ  � : َ�ُقوُل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ْنُ «
َ

ابُِقونَ  اآلِخُرونَ  � �َُّهمْ  َ�يْدَ  الِقيَاَمِة، يَْومَ  السَّ
َ
وتُوا �

ُ
 يَْوُمُهمُ  َهَذا ُ�مَّ  َ�بِْلنَا، ِمنْ  الِكتَاَب  أ

 گویند، اقوال بسیاری است، از آن جمله اینکه: در این که روز جمعه را چرا جمعه می -١
عال خلق گوید: سبب تسمیه روز (جمعه) به جمعه آن است که خداوند مت می ب) ابن عباس۱ 

 را در این روز جمع کرد. ÷آدم
گوید: (جمعه) اسم اسالمی است، و در جاھلیت وجود نداشته است، و این روز  می /) ابن حزم۲ 

 شوند. را از این سبب جمعه نامیدند که مردم در این روز جھت ادای نماز جمعه با ھم جمع می
با خود گفتند:  جیش از آمدن پیامبر خدا گوید: مردم انصار در مدینه منوره پ می /) و ابن سیرین۳

شوند، بیائید تا ما ھم یک روز را تعیین کنیم،  یھود و نصاری در ھر ھفت روز یکبار با ھم جمع می
و در آن روز با ھم جمع شومی، و ھمان بود که روز عروبه را برای این کار تعیین کرده، و آن را 

 (جمعه) نامیدند.
 ھای اصلی به اینگونه بود: زد عرب) نام روزھای ھفته در ن۴ 
روز شنبه که سبت باشد، (شبار)، روز یک شنبه که (االحد) باشد، (أول)، روز دوشنبه که  

(االثنین) باشد، (أھون)، روز سه شنبه که (الثالثاء)، باشد، (جبار)، روز چھار شنبه که (األربعاء) 
 )، روز جمعه که (الجمعه) باشد (عروبه).باشد، (دبار)، روز پنج شنبه که (الخمیس) باشد، (مونس

شود که: روز  ) (ُجمعه) اگر به سکون میم باشد، به معنی مفعول است، و معنایش چنین می۵ 
شود  جمع شده در آن، و اگر (ُجَمعه) به فتح میم باشد، به معنی فاعل است، و معنایش چنین می

 که: روز جمع کننده مردمان.
کریم، و سنت نبوی، و اجماع امت اسالمی فرض عین است، و کسی که از ) نماز جمعه به قرآن ۶ 

 فرضیت آن منکر شود، به اجماع تمام علماء کافر و خارج از ملت اسالم است.

                                                 



 فیض الباری (جلد دوم)    ١٥٤

ِي
َّ

، َ�َهَدانَا ِ�يِه، فَاْختَلَُفوا َعلَيِْهْم، فُِرَض  اذل ُ َا فَانلَّاُس  ا�َّ
َ

 َوانلََّصارَى َغًدا، ايلَُهودُ  َ�بَعٌ  ِ�يهِ  نل
 ].٨٧٦[رواه ابلخاری:  »َغدٍ  َ�ْعدَ 

 فرمودند: شنیده است که می جروایت است که از پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۴۹۲
ایم، و در روز قیامت از ھمه پیشتر ھستیم، با آنکه  [مسلمانان] در آخر آمدهما «

کتابی داده شده بود، و تعظیم این روز ھا [یعنی: برای اھل کتاب] پیش از ما  برای آن
ھا در [تعظیم این روز] اختالف  ھا فرض گردیده بود، ولی آن [یعنی روز جمعه] بر آن

 .)١(»نمودند
و خداوند ما را در [اختیار و تعظیم] این روز موفق نمود، مردمان دیگر [در تعظیم] «

ز شنبه] را، و نصاری پس این روز تابع ما ھستند، یھود، فردای روز جمعه [یعنی: رو
 .)٢(فردای آن [یعنی: روز یکشنبه را برای تعظیم و عبادت اختیار نمودند]

ھا به موسی  به امر پروردگارش یھود را به تعظیم روز جمعه امر نمود، آن ÷بعد از اینکه موسی -١
تر است، زیرا این روزی است که خداوند  به تعظیم مناسببه مجادله برخاسته و گفتند: روز شنبه 
ھرچه گفت: قبول نکردند، تا اینکه برایش وحی آمد  ÷از آفرینش عالم فارغ شده است، موسی

ھا فرض گردید،  که مناقشه با این قوم لجوج فایده ندارد، و ھمان بود که تعظیم روز شنبه برای آن
 جمعه محروم ماندند.و به این طریق از عبادت و ثواب روز 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
) یھود از آن سبب روز شنبه را جھت تعظیم اختیار نمودند که گفتند: خداوند در این روز از ۱ 

خلقت جھان فارغ گردیده است، پس بھتر است که ما نیز در این روز کارھا را گذاشته و به راحت 
صاری از آن سبب تعظیم روز یک شنبه را اختیار نمودند که گفتند: خداوند و عبادت بپردازیم، و ن

در این روز شروع به خلقت خلق نمود، پس این روز برای عبادت کردن سزاوار تر است، زیرا خود 
خداوند متعال به حکمت بالغه خود، این روز را برای تعظیم و عبادت، تعیین نموده بود، و آنچه را 

ھا  ار نموده باشد، بدون شک از اختیار بنده بھتر است، و البته این گمان ورای آنکه خداوند اختی
 است که با عقل خود اوامر خدا را ترک کردند، و تابع ھوی و ھوس و عقل ناقص خود شدند.

 ) ھدایت و گمراھی از طرف خداوند است، و این مذھب اھل سنت و جماعت است.۲ 
دالل به عقل جواز ندارد، زیرا ھر یک از یھود و نصاری با ) در وقت وجود نص، قیاس و است۳ 

 ھا شد. وجود نص، اعتماد به قیاس کرده و نص را ترک کردند، و ھمین چیز سبب گمراھی آن

                                                 



 ١٥٥  جمعه نماز :]۱۱[ کتاب

ةِ  -٢ عَ مُ  باب: الطِّيْبِ لِلْجُ

 ]: خوشبوئی برای جمعه۲[باب 

يِب َسِعيدٍ  -٤٩٣
َ
ُْدرِيِّ ريَِضَ  َ�ْن أ

ْ
ُ  اخل ْشَهدُ : َ�نُْه قَاَل  ا�َّ

َ
ِ  رَُسولِ  ىلَعَ  أ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

نْ  ُ�ْتَِلٍم، لُكِّ  ىلَعَ  َواِجٌب  اجلُُمَعةِ  يَْومَ  الُغْسُل «: قَاَل  وََسلَّمَ 
َ
، َوأ نْ  �َْسنَتَّ

َ
 »وََجدَ  إِنْ  ِطيبًا َ�َمسَّ  َوأ

 ].٨٨٠[رواه ابلخاری: 
شھادت  جروایت است که گفت بر پیامبر خدا  ساز ابو سعید خدری -۴۹۳

 دھم که فرمودند: می
بر ھر  –اگر میسر شود  –غسل روز جمعه، و مسواک زدن، و استعمال خوشبوئی «

 .)١(»شخص بالغی واجب است

ةِ  -٣ عَ مُ لِ اجلُ  باب: فَضْ

 ]: فضیلت روز جمعه۳[ باب

يِب  َ�نْ  -٤٩٤
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ  أ نَّ : َ�نْهُ  ا�َّ

َ
ِ  رَُسوَل  أ  َمِن «: قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

�ََّما َراَح، ُ�مَّ  اجلَنَابَةِ  ُغْسَل  اجلُُمَعةِ  يَْومَ  اْغتََسَل 
َ
اَعةِ  يِف  َراحَ  َوَمنْ  بََدنًَة، قَرََّب  فََك�  اثلَّاِ�يَِة، السَّ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) ۴۸۹(شان در حدیث  ) اقوال علماء در مورد اینکه غسل جمعه سنت و یا واجب است، با ادله۱ 

 قبًال گذشت، و گفتیم که نظر جمھور علماء این است که غسل روز جمعه سنت است نه واجب.
روند نیز  ھائیکه به نماز جمعه می ) ھمانطوری که غسل جمعه برای مردھا سنت است، برای زن۲ 

 سنت است.
ھا  ) در اینکه وقت غسل نماز جمعه چه وقت است، نظریات مختلفی وجود دارد، بعضی۳ 

گوید که: بعد از فجر است،  می /گویند: که وقت آن، در وقت طلوع فجر است، و امام شافعی می
داند، وعده دیگری آن را در وقت آماده شدن برای  آن را بعد از طلوع فجر می /و امام ماوردی

شود این چیز را از لفظ  دانند، و شاید ھمین قول راجح تر باشد، و می رفتن به نماز جمعه می
کسی که روز جمعه مانند غسل جنابت غسل نماید، و بعد از آن «گوید:  یث نبوی شریف که میحد

نیز دانست، زیرا غسل کردن و رفتن به طرف مسجد پی ھم ذکر گردیده » به طرف مسجد برود...
 است، و الله تعالی أعلم.
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�ََّما
َ
اَعةِ  يِف  َراحَ  َوَمنْ  َ�َقَرًة، قَرََّب  فََك� �ََّما اثلَّاثِلَِة، السَّ

َ
قَْرَن، َكبًْشا قَرََّب  فََك�

َ
 يِف  َراحَ  َوَمنْ  أ

اَعةِ  ابَِعِة، السَّ �ََّما الرَّ
َ
اَعةِ  يِف  َراحَ  َوَمنْ  َدَجاَجًة، قَرََّب  فََك� �ََّما اخلَاِمَسِة، السَّ

َ
 َ�يَْضًة، قَرََّب  فََك�

إَِذا
ْكرَ  �َْستَِمُعونَ  الَمَالئَِ�ةُ  َحرَضَِت  اِإلَمامُ  َخَرجَ  فَ  ].٨٨١[رواه ابلخاری:  »اذلِّ

 فرمودند: جروایت است که پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۴۹۴
طرف مسجد ، بعد از آن به )١(کسی که روز جمعه مانند غسل جنابت غسل نماید«

 ».برود، مانند کسی است که شتری را خیرات کرده باشد
و کسی که در ساعت دوم برود، مانند کسی است که گاوی را خیرات کرده «
 ».باشد
ند کسی است که قوچ شاخداری را خیرات و کسی که در ساعت سوم برود، مان«

 ».کرده باشد
و کسی که در ساعت چھارم برود، مانند کسی است که مرغی را خیرات کرده «
 ».باشد
و کسی که در ساعت پنجم برود، مانند کسی است که تخم مرغی را خیرات کرده «
 ».باشد
[اوراق نوشتن ثواب شود، مالئکه  و ھنگامی که امام [برای خطبه دادن] بیرون می«

 .)٢(»گردند اعمال را بسته نموده] و مشغول شنیدن خطبه می

جمعه دارد، که گوید: این حدیث نبوی شریف اشاره به جماع کردن در روز  می /شیخ شرقاوی -١
اش از حرام، و آرامش نفسی  باید در این روز از جنابت غسل نماید، تا این کار، سبب چشم پوشی

 برایش گردد.
که البته در این صورت، ثوابی که در این حدیث نبوی شریف آمده است خاص برای کسانی است  

ده باشند، و از جنابت که با ھمسران خود شب جمعه و یا بعد از نماز فجر روز جمعه جماع کر
غسل نموده و به طرف مسجد رفته باشند. ولی به نظرم مقصود این معنی نیست، زیرا در این 
صورت ثوابی که در این حدیث نبوی شریف آمده است شامل بسیاری از اشخاص دیگری را که به 

به سببی از  شود، مانند کسانی که ھمسر ندارند، و یا ھمسر دارند، و روند نمی نماز جمعه می
باشند، و  اند، و ھمچنین پیر مردانی که از جماع کردن عاجز می اسباب با ھمسر خود جماع نکرده

ھا، والله  نیز کسانی که از خانه و ھمسران خود دور ھستند، و باالخره اشخاص دیگری ھمانند این
 تعالی أعلم.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢

                                                 



 ١٥٧  جمعه نماز :]۱۱[ کتاب

شوند،  شود ثواب کسانی که به نماز جمعه حاضر می ز صریح این حدیث دانسته می) طوری که ا۱ 
گردد، و از این پنج مرتبه به پنج ساعت یاد شده است، ولی اینکه این  به پنج مرتبه تقسیم می

شود، در احادیث نیامده است، از این جھت علماء  ساعات از چه وقت شروع و چه وقت ختم می
شود این است که:  اند، و آنچه که بیشتر دلنشین می ات مختلفی ابراز نمودهبرای تعیین آن نظری

آید، ثوابش  تقسیم این مراتب به اساس حضور نمازگذاران است، یعنی: کسی که با گروه اول می
آید، ثوابش مانند  مانند کسی است که شتری را خیرات کرده است، و کسی که با گروه دوم می

 رات کرده است، و ھمچنین الی آخره.کسی است که گاوی را خی
ھا به این طریق است که: اگر مثًال در فالن مسجد (دو ھزار) نفر به جمعه حاضر  و تعیین این گروه 

اند، و ھمچنین تا  شدند، گروه اول (چھار صد) نفری است که از دیگران پیشتر به مسجد آمده می
آید  شود، و اگر کسی وقتی به مسجد می کمیل میھا ت (چھار صد) نفر اخیر که (دو ھزار) نفر به آن

گردد، ولی ثواب  اش اداء می که امام برای خطبه دادن بر باالی منبر رفته است، نماز جمعه
 بیشتری غیر از ادای نماز جمعه برایش نیست.

) طوری که در احادیث نبوی شریف دیگری آمده است، برای روز جمعه خصائص و فضائل ۲ 
در کتاب قیم خود (زاد المعاد) بسیاری از این خصائص و  /امام ابن قیم بسیاری است، و

در ھمین روز خلق شده است، و در ھمین  ÷فضائل را ذکر کرده است، از آن جمله اینکه: آدم
گیرد،  روز به بھشت داخل گردید، و در ھمین روز وفات یافت، و نفخ صور در ھمین روز صورت می

ھوش شدن مردم در روز قیامت در ھمین روز است،  شود، و روز بی می و قیامت در ھمین روز برپا
شود، و بنابر قول راجح این  در ھمین روز ساعتی است که اگر کسی دعا کند، دعایش قبول می

ساعت آخرین ساعت روز جمعه قبل از غروب آفتاب است، کسی که در این روز سوره کھف را 
رسد، و گناھانی را که بین دو  از زمین تا به آسمان می گردد، که بخواند، از وی نوری ساطع می

شود، در روز جمعه، و باالخص پیش از ادای نماز  جمعه مرتکب شده است، برایش بخشیده می
جمعه سفر نکردن بھتر است، کسی که نماز جمعه را بخواند، بشرط آنکه خون ناحق نکرده باشد، 

شود، آتش دوزخ در روز جمعه بر افروخته  ده میاش بخشی گناھان بین این جمعه و جمعه گذشته
شود، و البته این در این دنیا است، ولی در آخرت آتش دوزخ به طور مستمر بر افروخته  نمی
باشد، صدقه دادن در روز جمعه از صدقه دادن در روزھای دیگر فضیلت بیشتری دارد،  می

ھای دیگر فضیلت  ن در ماهھمانطوری که صدقه دادن در ماه رمضان، نسبت به صدقه داد
شان  کند، و نزدیکی ش در بھشت تجلی می بیشتری دارد، در روز جمعه خداوند متعال برای اولیاء

شان به امام در روز جمعه است، ارواح  به خداوند جل جالله در این روز، به تناسب نزدیکی
آیند و یا بر  سر قبرشان می شود، و کسانی را که بر شان باز گردانیده می مردگان در این روز برای

 شناسند. دھند، درک کرده و می ایشان سالم می
) در مشروعیت اینکه کسی تنھا روز جمعه را روزه بگیرد بین علماء اختالف است، امام ۳ 

گویند: اختصاص دادن روز جمعه به روزه گرفتن جواز  ابوحنیفه و امام مالک رحمھما الله می

                                                                                                                        



 فیض الباری (جلد دوم)    ١٥٨

ةِ  -٤ عَ مُ نِ لِلجُ هْ  باب: الدُّ

 ]: خوشبوئی برای جمعه ۴[باب 

ُ  ريَِضَ الَفاريِِسِّ  َسلَْمانَ  َ�نْ  -٤٩٥  الَ «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  قَاَل : قَاَل  ،َ�نْهُ  ا�َّ
رُ  اجلُُمَعِة، يَْومَ  رَُجٌل  َ�ْغتَِسُل  ِهنُ  ُطْهٍر، ِمنْ  اْستََطاعَ  َما َو�َتََطهَّ وْ  ُدْهنِِه، ِمنْ  َو�َدَّ

َ
 ِمنْ  َ�َمسُّ  أ

ُق  فَالَ  َ�ُْرجُ  ُ�مَّ  بَيِْتِه، ِطيِب  ، َ�ْ�َ  ُ�َفرِّ ُ، ُكتَِب  َما يَُص�ِّ  ُ�مَّ  اثْنَْ�ِ
َ

 تََ�لَّمَ  إَِذا ُ�نِْصُت  ُ�مَّ  هل
  َماُم،اإلِ 

َّ
ُ  ُغِفرَ  إِال

َ
ْخَرى اجلُُمَعةِ  َو�َْ�َ  بَيْنَهُ  َما هل

ُ
 ].٨٨٣[رواه ابلخاری:  »األ

 فرمودند: جروایت است که گفت: پیامبر خدا  )١(ساز سلمان فارسی -۴۹۵
ی نیست که روز جمعه غسل کند، و تا جایی که برایش میسر است ھیچکس«

خوشبوئی که در اختیار دارد به جانش روغن خودش را پاک و نظیف نماید، و از روغن 
 بزند، و یا از خوشبوی که در خانه دارد به جانش استعمال نماید.

گوید: از ھیچ فقیه و عالمی نشنیدم که از روزه گرفتن روز جمعه  یم /دارد، و حتی امام مالک
 سشان در این نظر ادله فراوانی است، از آن جمله اینکه: از ابن مسعود منع کرده باشد، و برای

در روز جمعه روزه نگرفته باشند، و  جروایت است که گفت: بسیار کم شده است که پیامبر خدا 
 بن حدیث، حدیث صحیحی است، و عالوه بر آن از ابن عباسگوید ای می /امام ابن قیم

کرد، ولی در  گرفت، و به روزه گرفتن آن توصیه می روایت است که خودش روز جمعه را روزه می
ھا نیز دالئل  روز گرفتن تنھا روز جمعه مکروه است، و برای این /نزد امام شافعی و امام احمد

روایت است که گفت:  سدارد، از آن جمله از ابو ھریره بسیاری در احادیث بخاری و مسلم وجود
کسی از شما نباید روز جمعه را روزه بگیرد، مگر آنکه یک «گفتند:  شنیدم که می جاز پیامبر خدا 

 ).۴۲۴-۱/۳۶۴، زاد المعاد (»روز پیش از آن، و یا یک روز بعد از آن را روزه بگیرد
روف است، چون از وی از نسبش پرسیدند گفت: وی سلمان فارسی است، و به سلمان خیر مع -١

من سلمان بن اسالم ھستم، اصل وی از اصفھان است، و به طلب دین حق بر آمد تا اینکه نزد 
روایت است  سرسید، و اسالم آورد، وی از بزرگان و فضالی صحابه است، از انس جپیامبر خدا 

فرمودند که: جنت به سه کس اشتیاق دارد: علی، و عمار، و سلمان، وی  جکه گفت: پیامبر خدا 
گوید که: اھل علم  از معمیرین است، و در سال سی و پنج ھجری وفات نمود، عباس بن یزید می

گویند که سلمان سه صد وپنجاه سال عمر کرد، و در اینکه دو صد وپنجاه سال عمر کرده  می
 ).۳۳۲-۲/۳۲۸ابه (است، ھیچ شکی ندارند، اسد الغ

                                                                                                                        



 ١٥٩  جمعه نماز :]۱۱[ کتاب

] از یکدیگر جدا اند بعد از آن از خانه برآمده، و دو نفری را [که پھلوی ھم نشسته
مقدر است نماز بخواند، و ھنگام خطبه دادن، به ، و سپس آنچه که برایش )١(نکند

اش بخشیده  مام گوش بدھد، مگر آنکه گناھان بین این جمعه و جمعه آیندهسخنان ا
 .)٢(شود می

ُ  َ�ْن ابِْن َ�بَّاٍس ريَِضَ  -٤٩٦ ُ: َذَكُروا: ماَ�نْهُ  ا�َّ
َ

نَُّه قيل هل
َ
نَّ  �

َ
 َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  أ

ِصيبُوا ُجنُبًا تَُ�ونُوا لَمْ  َو�ِنْ  رُُءوَسُ�ْم، َواْغِسلُوا اجلُُمَعةِ  يَْومَ  اْغتَِسلُوا«: قَاَل  وََسلَّمَ 
َ
 ِمنَ  َوأ

يِب  ا: َ�بَّاٍس  اْ�نُ  قَاَل  »الطِّ مَّ
َ
ا َ�نََعْم، الُغْسُل  أ مَّ

َ
يُب  َوأ ْدِري [رواه ابلخاری:  فَالَ  الطِّ

َ
 ].٨٨٤أ

روایت است که کسی برایش گفت: [آیا صحیح است که]  باز ابن عباس -٤٩٦
 :اند فرموده جگویند: پیامبر خدا  می

ھای پیشتر برسد، نباید مردمی را که پیشتر از وی به مسجد آمده و بر  یعنی: برای آنکه به صف -١
 ھا بگذرد. اند، از یکدیگر جدا نموده و از بین آن سر صف پھلوی یکدیگر قرار گرفته

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
اھان طوری که بارھا گفتیم به اتفاق علماء، گناھان صغیره است، ) مراد از بخشیده شدن این گن۱ 

و گناھان کبیره بدون توبه، و حقوق الناس بدون حصول رضایت صاحب حق، قابل بخشایش 
شود که  نیست، و گناھان صغیره طوری که در این حدیث آمده است، به ھفت شرط بخشیده می

 اند از: عبارت
) پاک کردن بدن که گرفتن موی لب، موی زیر بغل و ۲مسجد، ) غسل کردن پیش از رفتن به ۱ 

) نگذشتن از ۴) استعمال خوشبوئی، ۴ھا،  ) شانه زدن سر و ریش و روغن زدن آن۳عانه باشد، 
 ) گوش دادن به سخنان امام.۶) نماز خواندن، ۵روی شانه مردمان، 

ما این شروط را بدون ذکر و در احادیث دیگری در این زمینه شروط دیگری نیز آمده است، که  
 اند از: نمائیم، و این شروط عبارت احادیث مشتمل بر این شروط ذکر می

) رفتن به طرف مسجد به آرامی و وقار، ۳) اذیت نکردن مردم، ۲) پیاده رفتن به مسجد جامع، ۱ 
 ) سخن نگفتن بدون لزوم، که به این طریق مجموع شروط۵) نزدیک شدن به امام قدر امکان، ۴

 شود. در این موضوع دوازده شرط می
نمیدانم به چه سبب آن را ذکر  –ولی یک شرط دیگری که در نص حدیث آمده است، و علماء  

این است که بعد از رسیدن به مسجد چند رکعت نماز نفلی بخواند، و آنچه که افاده این  –اند  نکرده
، یعنی آنچه که »صلی ماکتب له«است که فرمودند:  جکند، این قول پیامبر خدا  شرط را می

 برایش مقدر شده است، نماز بخواند، والله تعالی أعلم بالصواب.
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روز جمعه اگرچه جنب ھم نباشید، غسل نمائید و سر خود را بشوئید، و «
 ؟»خوشبوئی استعمال نمائید

 .)١(دانم [در جواب گفت]: غسل، بلی! ولی خوشبوئی را نمی

ِدُ -٥ ا جيَ نَ مَ سَ بَسُ أَحْ لْ  باب: يَ

 یابد بپوشد ]: بهترین لباسی را که می۵[ باب

اِب ريَِضَ  ْ�نَ  ُ�َمرَ  َ�نْ  -٤٩٧ ُ  اخلَطَّ اءَ  َ�نُْه، ا�َّ نَّه وََجَد ُحلًَّة ِسَ�َ
َ
 الَمْسِجِد، بَاِب  ِعنْدَ  �

ِ  رَُسوَل  يَا: َ�َقاَل  �َْت  لَوِ  ا�َّ  َ�َقاَل  َعلَيَْك، قَِدُموا إَِذا َولِلَْوفْدِ  اجلُُمَعةِ  يَْومَ  فَلَِبْستََها َهِذهِ، اْشرَتَ
ِ  رَُسوُل  ُ  َخَالَق  الَ  َمنْ  َهِذهِ  يَلْبَُس  إِ�ََّما«: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َ
 َجاَءْت  ُ�مَّ  »اآلِخَرةِ  يِف  هل

ِ  رَُسوَل  ْ�َطى ُحلٌَل، ِمنَْها وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
َ
اِب  ْ�نَ  ُ�َمرَ  فَأ ُ  ريَِضَ  اخلَطَّ  ِمنَْها َ�نُْه، ا�َّ

، ُسوَل رَ  يَا: ُ�َمرُ  َ�َقاَل  ُحلًَّة، ِ  رَُسوُل  قَاَل  قُلَْت؟ َما ُ�َطارِدٍ  ُحلَّةِ  يِف  قُلَْت  َوقَدْ  َكَسْوتَنِيَها ا�َّ
 ِ ْ�ُسَكَها لَمْ  إِ�ِّ «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َ
اِب  ْ�نُ  ُ�َمرُ  فََكَساَها »تِلَلْبََسَها أ ُ  ريَِضَ  اخلَطَّ  ا�َّ

ًخا َ�نُْه،
َ
ُ  أ

َ
ةَ  هل ً� [رواه ابلخاری:  بَِمكَّ  ].٨٨٦ُمرْشِ

روایت است که وی به دروازه مسجد دید که جامه  ساز عمر بن خطاب -۴۹۷
 ]اند ابریشمینی را [به معرض فروش گذاشته

شود] اگر این جامه را بخرید، و روز جمعه، و روزی که  گفت: یا رسول الله! [چه می
 آیند، بپوشید؟ فرستادگان خارجی نزد شما می

پوشد که برای وی نصیب و بھره از  این جامه را کسی می«فرمودند:  جپیامبر خدا 
 ».آخرت نیست

این  باند یا نه، و اینکه ابن عباس (خوشبوئی) را ھم گفته جدانم که پیامبر خدا  یعنی: نمی -١
آن را نگفته باشند، زیرا  جسخن را نشنیده و یا بیاد نداشت، داللت بر آن ندارد که پیامبر خدا 

چه در  شنیده باشد، که دیگری نشنیده باشد، چنان جشود که کسی چیزی را از آن حضرت  می
اگر کسی خوشبوئی «فرمودند:  جحدیث پیشتر و در احادیث دیگری آمده است که پیامبر اکرم 

 ».داشت، از آن خوشبوئی به جان خود استعمال نماید
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ھایی ابریشمینی را [از ھمان نوعی که در دروازه مسجد  بعد از مدتی جامه
ھا را برای عمر بن  آوردند، و ایشان یکی از آن جامه جفرختند] برای پیامبر خدا  می

 دادند. سخطاب
رسول الله! این جامه را برایم دادید که بپوشم، و شما در مورد جامه گفت: یا  سعمر

 .)١((عطارد)، چنین و چنان گفتید
و ھمان بود » من این کسوه را غرض پوشیدن برایت ندادم«فرمودند:  جپیامبر خدا 

 .)٢(آن جامه را به مکه برای برادر مشرکش فرستاد سکه عمر بن خطاب

فروخت، و  ه ابریشمینی بود که در روز جمعه در دروازه مسجد آن را میعطارد: نام صاحب جام -١
پوشد که برای  در مورد آن گفته بودند این بود که: این جامه را کسی می جچیزی که پیامبر خدا 

 ھم ھمین چیز بود. سوی بھره و نصیبی از آخرت نیست، و سبب تعجب عمر
 :از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه -٢
 ) پوشیدن لباس ابریشمین برای مردھا روا نیست.۱ 
 ھا روا است. ) پوشیدن لباس ابریشمین نظر به دالیل دیگری که وجود دارد، برای زن۲ 
 ) خرید و فروش در دروازه مسجد روا است.۳ 
 ) برای اشخاص صالح و متقی خرید و فروش جواز دارد.۴ 
نیست، جواز دارد، به شرط آنکه در تملک آن مانع ) در تملک داشتن چیزی که پوشیده آن روا ۵ 

 شرعی دیگری وجود نداشته باشد.
 سخی و جواد، و دارای فضل و کرم بودند. ج) پیامبر خدا ۶ 
 ) بخشش دادن لباس ابریشمین برای مردھا روا است.۷ 
 توانند برای ولی امر پیشنھاد انجام دادن بعضی کارھا را بدھند. ) رعیت می۸ 
 شود. که در دنیا لباس ابریشمین بپوشد، از پوشیدن آن در روز قیامت محروم می) کسی ۹ 
ھای بھتری  ) مستحب است که شخص مسلمان در روز جمعه و ھنگام مالقات با مردم لباس۱۰ 

 را بپوشند.
 با اقارب غیر مسلمان نیز باید مراعات گردد. –با شروط آن  –) صله رحم ۱۱ 
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مَ  -٦ وْ اكِ يَ وَ ةِ باب: السِّ عَ مُ  اجلُ

 ]: مسواک در روز جمعه۶باب [

يِب  َ�نْ  -٤٩٨
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ  أ ِ  رَُسوَل  قَاَل: قَال: َ�نْهُ  ا�َّ : قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

نْ  لَْوالَ «
َ
ُشقَّ  أ

َ
يِت  ىلَعَ  أ مَّ

ُ
وْ  أ

َ
َمْرُ�ُهمْ  انلَّاِس  ىلَعَ  أ

َ َ
َواكِ  أل [رواه ابلخاری:  »َصَالةٍ  لُكِّ  َمعَ  بِالسِّ

٨٨٧.[ 
 فرمودند: جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۴۹۸

کردم، تا در  ھا را امر می شدم، آن نمی –و یا مردم  –اگر سبب مشقت بر امت خود «
 .)١(»ھای خود را] مسواک بزنند وقت ھر نمازی [دندان

�ٍَس  -٤٩٩
َ
ُ  ريَِضَ  َ�ْن أ ِ  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ ْ�رَثُْت «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َ
 أ

َواكِ  يِف  َعلَيُْ�مْ   ].٨٨٨[رواه ابلخاری:  »السِّ
در مورد مسواک «فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز انس -۴۹۹

 .)٢(»برای شما بسیار سفارش نمودم

 متعلق به این حدیث آنکه:از احکام و مسائل  -١
کردند، مسواک زدن در وقت ھر نمازی واجب  به مسواک زدن امر می ج) اگر پیامبر خدا ۱ 

گردید، ولی چون امر نکردند، مسواک زدن در وقت نماز خواندن، و یا در وقت اراده نماز که  می
 وقت وضوء ساختن باشد، سنت است نه واجب.

شود،  نشینان خود می د و سبب اذیت نمازگذاران و یا ھمدھ ) کسیکه دھانش بوی بدی می۲ 
 غرض رفع اذیت از مردم مسواک زدن نسبت به چنین شخصی الزمی است.

ھا و از بین بردن جراثیم است، میتوان این  ) و چون غرض از مسواک زدن، پاک کردن دندان۳ 
 داد.عمل را به ھر وسیله دیگری مانند استعمال کریم دندان و برس انجام 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
 –شود که مسواک زدن گرچه واجب نیست، ولی  ) از این حدیث و از حدیث قبلی آن دانسته می۱ 

 سنت است. –طوری که قبًال یاد آور شدیم 
نمازی که با مسواک زدن خوانده «فرمودند:  ج) در سنن ابن ماجه آمده است که پیامبر خدا ۲ 

شود، ھفتاد مرتبه فضیلت دارد، و  شود، نسبت به نمازی که بدون مسواک زدن خوانده می می
شاید سببش آن باشد که مسواک زدن سبب پاکی و نظافت دھان و دندان گردیده، و بالعکس 
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الَةِ  -٧ أُ يفِ صَ رَ قْ ةِ باب: ما يَ عَ مُ ومَ اجلُ رِ يَ جْ  الفَ

 شود ]: آنچه که در نماز فجر روز جمعه خوانده می۷[باب 

يِب  َ�نْ  -٥٠٠
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ  أ   وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  اَكنَ «: قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ

ُ
 يِف  َ�ْقَرأ

�ُل  الم الَفْجرِ  َصَالةِ  يِف  اجلُُمَعةِ  ْجَدَة، َ�ْ�ِ َ�  َوَهْل  السَّ
َ
ْهرِ  ِمنَ  ِح�ٌ  اِإل�َْسانِ  ىلَعَ  � رواه [ »ادلَّ

 ].٨٩١ابلخاری: 
در نماز صبح روز جمعه  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۵۰۰

يلُ  امل(سورۀ  نْزِ َ�ٰ َ�َ  َهۡل ﴿که دارای سجدۀ تالوت است، و سورۀ  )تَ
َ
�َ�ٰنِ � را  ﴾١ ٱۡ�ِ

 .)١(کردند قراءت می

نِ  -٨ املُدُ  وَ رَ ةِ يفِ القُ عَ مُ  باب: اجلُ

 ]: نماز جمعه در دهات و شهر ها۸باب [

ُ  ريَِضَ  ُ�َمرَ  ابِْن  َعِن  -٥٠١ ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت  قاَل:: َ�نُْهَما ا�َّ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
ُ�مْ  َراٍع، لُكُُّ�مْ «: َ�ُقوُل 

ُّ
 َوالرَُّجُل  َرِ�يَّتِِه، َ�نْ  َوَمْسئُوٌل  َراٍع  اِإلَمامُ  َرِ�يَّتِِه، َ�نْ  َمْسئُوٌل  َوُ�

ْهِلهِ  يِف  َراٍع 
َ
ةُ  َرِ�يَِّتِه، َ�نْ  َمْسئُوٌل  َوُهوَ  أ

َ
 َرِ�يَِّتَها، َ�نْ  َوَمْسئُولَةٌ  َزوِْجَها َ�يِْت  يِف  َراِ�يَةٌ  َوالَمْرأ

مسواک نزدن سبب بد بوئی دھان و دندان گردیده، و سبب ضرر برای خود شخص، و باعث اذیت 
 .گردد برای دیگران می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١

را که در آن سجدۀ تالوت است، و در  (امل تنزيل)در رکعت اول سورۀ  ج) یعنی: پیامبر خدا ۱ 

َ�ٰ َ�َ  َهۡل ﴿رکعت دوم سورۀ 
َ
�َ�ٰنِ �  کردند. را قراءت می ﴾١ ٱۡ�ِ

وز جمعه در نزد بعضی از علماء ) نظر به ظاھر این حدیث، خواندن این دو سورۀ در نماز فجر ر۲ 
اند که در نماز فجر روز جمعه نباید به طور مستمر ھمین  واجب است، ولی اکثر علماء بر این نظر

ھای دیگر غیر این دو  دو سوره خوانده شود، تا مبادا مردم این طور فکر کنند که خواندن سوره
ھای دیگری  ین دو سوره و گاھی سورهسوره در این نماز جواز ندارد، پس بھتر آن است که گاھی ا

خوانده شود، ولی این سنت متاسفانه در نزد بسیاری از مردم به طور کامل ترک شده است، در 
ھا بگذرد، ولی یکبار ھم این دو سوره در نماز فجر  ھا و حتی سال بعضی از مساجد چه بسا که ماه

 روز جمعه خوانده نشود.
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نْ  وََحِسبُْت  -: قَاَل  »َرِ�يَّتِهِ  َ�نْ  َوَمْسئُوٌل  َسيِِّدهِ  َمالِ  يِف  َراٍع  َواخلَاِدمُ 
َ
 َوالرَُّجُل « - قَاَل  قَدْ  أ

�ِيهِ  َمالِ  يِف  َراٍع 
َ
ُ�مْ  َرِ�يَّتِِه، َ�نْ  َوَمْسئُوٌل  أ

ُّ
[رواه ابلخاری:  »َرِ�يَِّتهِ  َ�نْ  َوَمْسئُوٌل  َراٍع  َوُ�

٨٩٣.[ 
شنیدم که فرمودند:  جروایت است که گفت: از پیامبر خدا  باز ابن عمر -۵۰۱

 ».ای مردم!] ھمه شما نگھبان ھستید، و ھمه شما از رعیت خود مسؤول ھستید«[
 ».امام [یعنی: خلیفه] نگھبان است و از رعیت خود مسؤل است -
 ».ل استاست و از افراد زیر دست خود مسؤو اش نگھبان شخص در داخل خانه -
 ».باشد مسؤول است ه نزدش میزن در خانه شوھرش نگھبان است، و از آنچه ک -
خادم در مال بادار خود نگھبان است، و از رعیت خود [یعنی: از آنچه که تحت  -

 ».باشد]، مسؤول است تصرفش می
شخص در مال پدر خود نگھبان «کنم این را ھم گفتند که:  گوید: فکر می راوی می

مسؤول است، و ھمه باشد]،  است، و از رعیت خود [یعنی: از آنچه که تحت تصرفش می
شما نگھبان ھستید و از رعیت خود [یعنی: از آنچه که تحت تصرف شما است]، 

 .)١(»مسؤول ھستید

 ین حدیث آنکه:از احکام و مسائل متعلق به ا -١
اش، و زن نسبت  ) در این حدیث نبوی شریف امام نسبت به رعیتش، و شخص نسبت به خانواده۱ 

به مال شوھرش، و غالم نسبت به مال بادارش، و فرزند نسبت به مال پدرش به لفظ واحدی که 
دیگری (راعی) و (رعیت) باشد، ذکر گردیده است، ولی مسؤولیت ھر کدام نسبت به مسؤولیت 

 متفاوت است.
مثًال: مسؤولیت امام آن است که حدود و احکام شریعت را بر رعیت نافذ ساخته و در اتخاذ ھر  

اش آن است که: در  قراری مصالح عمومی را در نظر داشته باشد، و مسؤولیت شخص از خانواده
ید، و مسؤولیت زن آن ھا را از نفقه و سکنی وغیره اداء نما ھا بکوشد، و حق آن تعلیم و تربیت آن

است که از مال شوھر با کمال امانت داری حفظ و مراقبت نماید، و مسؤولیت غالم آن است که از 
اندازه توان  شود، بدون تقصیر به اموال بادارش حفاظت نموده و کاری را که برایش سپرده می

نباید در مال و خود انجام دھد، و مسؤولیت فرزند آن است که در پھلوی احسان برای پدر، 
 اش خود سرانه تصرف نماید. دارائی
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يهِ  -٩ لَ ِبُ عَ نْ الَ جتَ ىلَ مَ ةِ عَ عَ مُ لُ اجلُ سْ ِبُ غُ لْ جيَ  باب: هَ

 ]: آیا بر کسی که نماز جمعه واجب نیست، غسل جمعه واجب است؟۹[باب 

يِب  َ�نْ  -٥٠٢
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ  أ ابُِقوَن) تقدم قر�باً، وزاد هنا يف  ا�َّ ُْن االِخُروَن السَّ

َ
َ�نُْه: (�

نْ  ُمْسِلٍم، لُكِّ  ىلَعَ  َحقٌّ «: قَاَل  ُ�مَّ اخِره. 
َ
يَّامٍ  َسبَْعةِ  لُكِّ  يِف  َ�ْغتَِسَل  أ

َ
َسهُ  ِ�يهِ  َ�ْغِسُل  يَْوًما �

ْ
 َرأ

 ].٨٩٧[رواه ابلخاری:  »وََجَسَدهُ 
ایم و از  ما آخر آمده«] فرموده بودند: جکه: [پیامبر خدا  سحدیث ابو ھریره -۵۰۲

قبًال گذشت، و در این روایت در آخرش افزوده است که » باشیم... ھمه پیشتر می
 ] فرمودند:ج[پیامبر خدا 

بر ھر مسلمانی الزم است که در ھر ھفت روزی، یک روز غسل نماید و سر و جان «
 .)١(»خود را بشوید

،با -١٠ ةُ عَ مُ نْ أَيْنَ تُؤتَى اجلُ ِبُ  ب: مِ نْ جتَ ىلَ مَ عَ  وَ

 ]: تا از چه مسافتی باید به نماز جمعه حاضر شد؟ و بر چه کسی واجب است؟۱۰باب [

ُ  اَع�َِشَة ريَِضَ  َ�نْ  -٥٠٣  َمنَاِزلِِهمْ  ِمنْ  اجلُُمَعةِ  يَْومَ  يَنْتَابُونَ  انلَّاُس  اَكنَ : قَالَْت  ا،َ�نْهَ  ا�َّ
، تُونَ  َوالَعَوايِلِّ

ْ
ىَت  الَعَرُق، ِمنُْهمُ  َ�يَْخُرجُ  َوالَعَرُق، الُغبَارُ  يُِصيبُُهمُ  الُغبَارِ  يِف  َ�يَأ

َ
ِ  رَُسوَل  فَأ  ا�َّ

  لَوْ «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  َ�َقاَل  ِعنِْدي، َوُهوَ  ِمنُْهمْ  إِ�َْسانٌ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ 
َ
 نَُّ�مْ �

ْرُ�مْ   ].٩٠٢[رواه ابلخاری:  »َهَذا يِلَْوِمُ�مْ  َ�َطهَّ
روایت است که گفت: مردم از منازل خود و از (عوالی) به  لاز عائشه -۵۰۳

آمدند، و گاھی  یعنی: گاھی به نماز جمعه می، [)١(آمدند طور نوبتی به نماز جمعه می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
، به شماره »باشیم... ایم و از ھمه پیشتر می ما آخر آمده«فرمودند:  ج) حدیثی که پیامبر خدا ۱ 

 ) قبًال گذشت، برای توضیح بیشتر به آنجا مراجعه کنید.۴۹۲(
غسل نمودن و سر و جان شستن مقید به روز جمعه و یا به سبب نماز  ) چون در این حدیث۲ 

جمعه نشده است، بنابراین اگر کسی باشد که نماز جمعه بروی واجب ھم نباشد، مانند: مسافر، 
 ھا، باید حداقل در ھر ھفته یکبار سر و جان خود را بشوید. زن، اسیر، و امثال این
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ھا بوی  نشست، و از آن ھا می آن آمدند] در ایام گرد و خاک، غبار و عرق به جان نمی
 آمد. عرق می

ام بودند نزدشان آمد، پیامبر   به خانه جشخصی از این افراد در حالی که پیامبر خدا 
شد اگر برای امروز [یعنی: روز جمعه]، خود را  چه می«برایش گفتند:  جخدا 

 .)٢(؟»کردید شستید و پاک می می

ُ  ريَِضَ  َوَ�نَْها -٥٠٤ ْ�ُفِسِهْم، َمَهنَةَ  انلَّاُس  اَكنَ «: ا قَالَْت َ�نْهَ  ا�َّ
َ
  َراُحوا إَِذا َوَ�نُوا أ

َ
 إىِل

 ].٩٠٣[رواه ابلخاری:  »اْغتََسلْتُمْ  لَوِ : لَُهمْ  فَِقيَل  َهيْئَِتِهمْ  يِف  َراُحوا اجلُُمَعِة،
مرۀ خود ست که گفت: مردمان به کارھای روزروایت ا لو از عائشه -۵۰۴

ھا گفته  رفتند، برای آن ھای کار خود به نماز جمعه می ھمان لباسمشغول بودند و به 
 .)٣(؟»شود اگر غسل کنید چه می«شد که: 

ھای بود که به طرف جنوب شرق حرم  م، (عوالی) نام بلندیطوری که قبًال ھم یاد آوری نمودی -١
نبوی فعلی قرار داشت، و ابتدای آن از حرم نبوی حدود سه کیلومتر، و انتھای آن حدود ھشت 
کیلومتر فاصله داشت، ولی اکنون تمام منطقه (عوالی) مربوط به شھر مدینه منوره گردیده و با 

 شود. می ھم به ھمین نام یعنی: (عوالی) یاد آن
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
) علماء در وجوب نماز جمعه بر کسی که در خارج از شھر سکونت دارد، اختالف نظر دارند، به ۱ 

 اینگونه که:
اش بر  گویند: کسی که بتواند به نماز جمعه حاضر گردد، و تا شب به خانه ھا می أ) بعضی از آن 

 ر وی الزم است.گردد، نماز جمعه ب
گویند که: نماز جمعه بر کسی واجب است که صدای اذان را بشنود، خواه در  ب) عده دیگری می 

داخل شھر سکونت داشته باشد، و خواه در بیرون از شھر، و البته مرادشان شنیدن صدای اذان با 
 صوت عادی است، نه ذریعه وسائل تخنیکی امروزی.

گوید: نماز جمعه بر کسی که در شھر سکونت  می /مام ابو حنیفهج) وعده دیگری از آن جمله ا 
بر این نظر  /دارد، واجب است، خواه صدای اذان را بشنود و خواه نشنود، زیرا امام ابو حنیفه

است که نماز جمعه جز در شھر و در مسجد جامع و یا در عیدگاه، در جای دیگری صحت ندارد، 
اش بر گشته  ول است، یعنی کسی که تا شب به خانهولی فتوی در مذھب احناف بر قول ا

تواند، باید به نماز جمعه حاضر گردد، و مراد از برگشتن مسافتی است که به طور پیاده طی  می
 شود. می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٣
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�َِس  َ�نْ  -۵۰۵
َ
ُ  ريَِضَ  َمالٍِك  بِْن  أ نَّ انلَّىِبَّ  ا�َّ

َ
اكَن يَُص�ِّ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ َ�نُْه: أ

ْمُس.  ].۹۰۵[رواه ابلخاری:  اجلُُمَعِة ِحَ� تَِميُل الشَّ
نماز جمعه را ھنگامی که  جروایت است که: پیامبر خدا  ساز انس بن مالک -۵۰۵

 .)١(خواندند کرد، می آفتاب زوال می

ةِ  -١١ عَ مُ مَ اجلُ وْ رُّ يَ ا اشتَدَّ احلَ  باب: إَذَ

 ]: اگر گرمی در روز جمعه زیاد شد١١باب [

ُ  ريَِضَ  َوَ�نْهُ  -٥٠٦ رَ  الرَبْدُ  اْشتَدَّ  إَِذا وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  اَكنَ «: َ�نُْه قَاَل  ا�َّ  بَ�َّ
َالِة، بَْردَ  احلَرُّ  اْشتَدَّ  َو�َِذا بِالصَّ

َ
َالةِ  أ  ].٩٠٦اجلُُمَعَة [رواه ابلخاری:  َ�ْعِ�  ،»بِالصَّ

روایت است که گفت: زمانی که ھوا به شدت سرد  سو از انس بن مالک -٥٠٦
کردند، و ھنگامی که ھوا به  نماز جمعه را در اول وقت اداء می جشد، پیامبر خدا  می

 .)٢(شد خواندند که ھوا سرد می شد، نماز جمعه را وقتی می گرم می شدت

مای علم اصول ھا گفته شد)، و گوینده معلوم نیست، ولی عل ) لفظ حدیث آن است که: (برای آن۱ 
 جگویند: در چنین حالتی حدیث حکم مرفوع را دارد، یعنی: به این معنی است که پیامبر خدا می
 اند. ھا را امر کرده آن

 سنت است. –طوری که قبًال ھم یاد آوری نمودیم  –) غسل کردن در روز جمعه ۲ 
شود، بھتر آن  حاضر می ) خواندن نماز جمعه با ھر لباسی روا است، ولی کسیکه به نماز جمعه۳ 

 ھا پاک و نظیفی را بپوشد. است که لباس
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
وقت نماز جمعه، بعد از زوال آفتاب است، یعنی: وقت نماز ظھر است، و این نظر عامه علماء است،  

 جز دارد، زیرا پیامبر خدا گرچه در نزد بعضی از علماء ادای نماز جمعه در وقت نماز عید نیز جوا
روز جمعه روزی است که خداوند آن را عید مسلمانان قرار «اند که:  در یکی از احادیث فرموده

شود که ادای آن در  ، ولی مجرد نام نھادن روز جمعه به روز (عید) دلیل بر این نمی»داده است
 ھور است.وقت نماز عید نیز جواز داشته باشد، بنابراین راجح ھمان قول جم

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
کوشیدند که  کردند، و حتی االمکان می در ادای نماز، حال مردم را مراعات می ج) پیامبر خدا ۱ 

ھا نشود، از ھمین سبب بود که در وقت سردی  نماز خواندن سبب زحمت و یا مشکالت برای آن
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١٢-  ِ ةِ  باب: املَيشْ عَ مُ  إىلَ اجلُ

 ]: رفتن به نماز جمعه۱۲باب [

يِب َعبٍْس ريَِضَ  َ�نْ  -٥٠٧
َ
ُ  أ   :َ�نُْه �نَّهُ  ا�َّ

َ
 َص�َّ  انلَّيِبَّ  َسِمْعُت : اجلُُمَعةِ  قَاَل، َوُهَو َذاهب إىِل

ِ  َسِبيِل  يِف  قََدَماهُ  اْ�رَبَّْت  َمِن «: َ�ُقوُل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َمهُ  ا�َّ ُ  َحرَّ [رواه  »انلَّارِ  ىلَعَ  ا�َّ
 ].٩٠٧ابلخاری: 

روایت است که وی در حالی که به سوی نماز جمعه روان  )١(سابو عبساز  -۵۰۷
 شنیدم که فرمودند: جبود، گفت: از پیامبر خدا 

ھایش در راه خدا غبار آلود شود، خداوند آتش [دوزخ] را بر وی  کسی که قدم«
 .)٢(»سازد حرام می

شد، اداء  نماز را در آخر وقت که از شدت گرمی کم مینماز را در اول وقت، و در وقت گرمی 
 کردند. می

کند، بر امام و مسؤول  ) چون شدت گرمی و شدت سردی ھوا نسبت به مناطق مختلف فرق می۲ 
 منطقه است که وقت ادای نماز جمعه را در وقت مناسب آن تعیین نماید.

 ان وقت نماز ظھر است.شود که وقت نماز جمعه، ھم ) از این دو حدیث دانسته می۳ 
اشتراک داشت،  جوی عبدالرحمن بن جبر بن عمرو انصاری است، در تمام غزوات با پیامبر خدا  -١

از وی تنھا ھمین  /در سال سی وچھار ھجری به عمر ھفتاد سالگی وفات نمود، و امام بخاری
 ).۲۴۸-۵/۲۴۷یک حدیث را روایت کرده است، اسد الغابه (

 ئل متعلق به این حدیث آنکه:از احکام و مسا -٢
گردد، مانند رفتن به  ) مراد از راه خدا، راھی است که در رفتن به آن، طاعت خداوند حاصل می۱ 

نماز جمعه، رفتن به نماز جماعت، رفتن به حج، رفتن به جھاد، رفتن جھت دعوت و تبلیغ برای 
 ھا. ل اینمسلمانان، رفتن جھت صلح و آشتی بین دو برادر مسلمان، و امثا

شود، رفتن به طرف  ) ھمانطوری که این حدیث به عموم خود، رفتن به نماز جمعه را شامل می۲ 
 شود. ھر راه خیر دیگری را نیز شامل می
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يمُ  -١٣ قِ هُ  باب: الَ يُ انَ كَ دُ مَ عُ قْ اهُ ويَ لُ أَخَ جُ  الرَّ

 ]: نباید برادرش را بر خیزاند و به جایش بنشیند١٣[باب 

ُ  ريَِضَ  ُ�َمرَ َ�ْن ابِْن  -٥٠٨ نْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  َ�َ� «: قَاَل  ا،َ�نُْهم ا�َّ
َ
 يُِقيمَ  أ

َخاهُ  الرَُّجُل 
َ
[رواه َوَ�ْ�ََها  اجلُُمَعةَ : قَاَل  اجلُُمَعَة؟: نِلَافِعٍ  قُلُْت  ،»ِ�يهِ  َوَ�ِْلَس  َمْقَعِدهِ، ِمنْ  أ

 ].٩١١ابلخاری: 
از اینکه شخص،  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  باز ابن عمر -۵۰۸

 برادرش را از جایش دور کرده و خودش به جایش بنشیند، منع کردند.
 پرسیدند: در روز جمعه؟

 .)١(گفت: در روز جمعه و در غیر روز جمعه

مَ  -١٤ وْ انِ يَ ةِ باب: األَذَ عَ مُ  اجلُ

 ]: اذان در روز جمعه١٤باب [

ائِِب  َعِن  -٥٠٩ ُ  ريَِضَ  يَِز�دَ  بِْن  السَّ ُ  اجلُُمَعةِ  يَْومَ  انلَِّداءُ  اَكنَ «: قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ
ُ

هل وَّ
َ
 َجلََس  إَِذا أ

يِب  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َ�ْهدِ  ىلَعَ  الِمنرَْبِ  ىلَعَ  اِإلَمامُ 
َ
ُ  ريَِضَ  َوُ�َمرَ  بَْ�ٍر، َوأ  َ�نُْهَما، ا�َّ

ا ُ  ريَِضَ  ُ�ثَْمانُ  اَكنَ  فَلَمَّ ْوَراءِ  ىلَعَ  اثلَّاِلَث  انلَِّداءَ  َزادَ  انلَّاُس  َوَ�رُثَ  َ�نُْه، ا�َّ [رواه  »الزَّ
 ].٩١٢ابلخاری: 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 ) نباید کسی دیگری را از جایش دور کرده و خودش به جای آن شخص بنشیند، خواه این کار۱ 

در نماز جمعه باشد، و خواه غیر نماز جمعه، خواه در مسجد باشد، و خواه در غیر مسجد، 
اش جایی را برای خود تخصیص بدھد، به طوری که اگر کسی پیش از  چه نباید با سجاده چنان

انداخته است بنشیند، زیرا مسجد برای  آید، نتواند در جایی که جا نمازش را  وی به مسجد می
کس از دیگری حق بیشتری در آن ندارد، ولو آنکه آن شخص کسی باشد که  ، و ھیچھمگان است

 مسجد را بنا کرده است.
دھد، باکی  ) اگر کسی به رضایت خود، در غیر مسائل عبادات جایش را برای شخص دیگری می۲ 

حق ندارد، ولی در مسائل عبادات این کار روا نیست، مثًال: اگر کسی در صف اول نشسته است، 
 ندارد صف اول را گذاشته و جایش را برای شخص دیگری بدھد، زیرا ایثار در عبادات جواز ندارد.
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ابوبکر و  جروایت است که گفت: در زمان پیامبر خدا  )١(ساز سائب بن یزید -۵۰۹
نشست، و چون خالفت به  اذان اول، ھنگامی بود که امام بر روی منبر می ،بعمر

 .)٢(رسید و مردم زیاد شدند، اذان سوم را بر (زوراء) زیاد نمود سعثمان

مسؤولیت بازار را بر  سوی سائب بن یزید بن ابی سعید کندی است، در زمان عمر بن خطاب -١
-۲/۲۵۷عھده داشت، در سال ھشتاد ھجری به عمر نود وچھار سالگی وفات نمود، اسد الغابه (

۲۵۸.( 
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
) مراد به این سه اذانی که در این حدیث آمده است، یکی اذان اول، دیگری اقامت، و سومی ۱ 

 زیاد کرده بود. ساذانی است که عثمان
) زوراء: نام دیوار، و یا نام سنگی است، که در بازار مدینه و نزدیک مسجد قرار داشت، و ۲ 

 امر کرد که اذان سوم بر باالی آن سنگ که جای نسبتًا بلندی بود داده شود. سعثمان
لماء ) تصرف در عبادات چه به زیاد کردن آن عبادت باشد و چه به کم کردن آن، به اتفاق ع۳ 

جواز ندارد، مثًال روا نیست که نماز عصر پنج رکعت و یا سه رکعت خوانده شود، و روا نیست که به 
دور خانه کعبه شش بار طواف شود و یا ھشت بار، و در جمرات شش ریگ زده شود و یا ھشت 

ت ریگ، و روزه رمضان یک روز بیشتر و یا یک روز کمتر گرفته شود، ولی تصرف در وسایل عبادا
در مسجد  جاگر به اساس مصلحت، و یا روی ضرورت باشد، روا است، مثًال: در زمان پیامبر خدا 

سوار بر  جکنند، باکی ندارد، نبی کریم  فرشی وجود نداشت، ولی اگر امروز مساجد را فرش می
شتر به حج رفتند، و اگر کسی امروز سوار بر موتر (ماشین) به حج رود باکی ندارد، و امثال 

 ھا. ینا
در مورد زیاده کردن اذان سوم انجام داد، در وسائل عبادت و به اساس  سو کاری که عثمان 

گاه ساختن  مصلحت بود نه در اصل عبادت، زیرا اصل عبادت نماز است، و اذان وسیله برای آ
ته مردم از وقت نماز است، بنابراین اگر در زمان ما که تعداد مردم زیاد شده و شھرھا توسعه یاف

شود، باکی ندارد، حال آنکه مکروفون وسیله نو محدثی  است، اگر اذان ذریعه مکروفون داده می
 چنین وسیله وجود نداشته است. جاست، و در زمان نبی کریم 
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ةِ  -١٥ عَ مُ مَ اجلُ وْ دِ يَ احِ نِ الْوَ ذِّ  باب: املُؤَ

 ]: اذان دادن یک مؤذن در روز جمعه۱۵باب [

ُ  وَعنُْه ريَِضَ  -٥١٠  ُمَؤذِّنٌ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  لِلنَّيِبِّ  يَُ�نْ  َولَمْ  َ�نُْه، يف رواية قَاَل: ا�َّ
ِذينُ  َوَ�نَ  َواِحٍد، َ�ْ�َ 

ْ
[رواه ابلخاری: الِمنرَْبِ  ىلَعَ  َ�ْعِ�  »اِإلَمامُ  َ�ِْلُس  ِح�َ  اجلُُمَعةِ  يَْومَ  اتلَّأ

٩١٣.[ 
آمده است که گفت: برای پیامبر  در روایت دیگری سو از سائب بن یزد -۵۱۰

مؤذن دیگری نبود، و اذان در روز جمعه ھنگامی بود که امام بر  جز یک مؤذن، جخدا
 .)١(نشست روی منبر می

ةِ  -١٦ عَ مُ مَ اجلُ وْ ِ يَ ىل املِنْربَ انُ عَ ِب األَذَ  باب: جيَ

 ]: واجب است که امام بر روی منبر جواب مؤذن را بگوید۱۶باب [

يِب  ْ�نَ  ُمَعاِوَ�ةَ َ�ْن  -٥١١
َ
ُ  ُسْفيَاَن ريَِضَ  أ نَُّه َجلََس  َ�نُْه، ا�َّ

َ
، ىلَعَ  � ا  الِمنرَْبِ يَْوَم اجلُُمَعِة، فَلَمَّ

ذَّنَ 
َ
ُ : قَاَل  الُمَؤذُِّن، أ ْ�رَبُ  ا�َّ

َ
ُ  أ ، ا�َّ ْ�رَبُ

َ
ُ «: ُمَعاِوَ�ةُ  قَاَل  أ ْ�رَبُ  ا�َّ

َ
ُ  أ ْ�رَبُ  ا�َّ

َ
ْشَهدُ : قَاَل  ،»أ

َ
نْ  أ

َ
 الَ  أ

 َ
َ

  إِهل
َّ

، إِال ُ نَا«: ُمَعاِو�َةُ  َ�َقاَل  ا�َّ
َ
ْشَهدُ : َ�َقاَل  ،»َوأ

َ
نَّ  أ

َ
ًدا أ ، رَُسوُل  ُ�َمَّ ِ نَا«: ُمَعاِو�َةُ  َ�َقاَل  ا�َّ

َ
 ،»َوأ

ا نْ  فَلَمَّ
َ
ِذيَن، قىََض  أ

ْ
َها يَا: قَاَل  اتلَّأ ُّ�

َ
ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت  إِ�ِّ  انلَّاُس، �  ىلَعَ  وََسلَّمَ  يْهِ َعلَ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ذَّنَ  ِح�َ « الَمْجِلِس، َهَذا
َ
 ].٩١٤[رواه ابلخاری:  »َمَقاليَِت  ِمنْ  ِم�ِّ  َسِمْعتُمْ  َما َ�ُقوُل  الُمَؤذُِّن، أ

روایت است که وی در روز جمعه باالی منبر  باز معاویه بن ابی سفیان -۵۱۱
 نشست.

ُ  اهللاَُّ(چون مؤذن اذان داد و گفت:  ربَ ُ  اهللاَُّ أَكْ ربَ ُ  اهللاَُّ(گفت:  سمعاویه )،أَكْ ربَ ُ  اهللاَُّ  أَكْ ربَ  )،أَكْ

دُ (چون مؤذن گفت:  هَ هَ  الَ  أَنْ  أَشْ گویم  معاویه گفت: و من، [یعنی: و من ھم می )اهللاَُّ إِالَّ  إِلَ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
یک  جیامبر خدا یک مؤذن بود) این است که: برای پ جمراد از قول راوی که (برای پامبر خدا  

ام مکتوم) و  سه مؤذن داشتند (بالل) (ابن جداد نه بیشتر از آن، ورنه پیامبر خدا  مؤذن اذان می
 .ش(سعد قرظی)
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دُ (که:  هَ هَ  الَ  أَنْ  أَشْ دُ (چون [مؤذن] گفت:  )،اهللاَُّ إِالَّ  إِلَ هَ ا أَنَّ  أَشْ دً َمَّ ولُ  حمُ سُ  سمعاویه )،اهللاَِّ رَ

دُ (گویم که:  گفت: و من، [یعنی: و من ھم می هَ ا أَنَّ  أَشْ دً َمَّ ولُ  حمُ سُ  ].)اهللاَِّ رَ

در  ج] گفت: ای مردم! من از پیامبر خدا سچون مؤذن اذان را تمام کرد، [معاویه
حالی که در ھمین جا نشسته بودند، شنیدم که ھنگام که مؤذن اذان داد، ھمان 

 .)١(ی را گفتند که شما از گفته من شنیدیدچیز

١٧-  ِ ىلَ املِنْربَ طبَةِ عَ  باب: اخلُ

 ]: خطبه بر باالی منبر۱۷باب [

م وِذْكُر صالتِِه عليه ورجوعه الَقْهَقرى.  -٥١٢ ْمِر الِمنرَْبِ تقدَّ
َ
حديث سهِل بن سعٍد يف أ

وايِة:  اوزاد يف هذه الرِّ   فَلَمَّ
َ
ْ�بََل  فََرغ

َ
َها«: َ�َقاَل  انلَّاِس، ىلَعَ  أ ُّ�

َ
 َهَذا َصنَْعُت  إِ�ََّما انلَّاُس، �

وا َ�مُّ
ْ
 ].٩١٧[رواه ابلخاری:  »َصَاليِت  َوتِلََعلَُّموا تِلَأ

 جحضرتوع منبر، و کیفیت نماز خواندن آندر موض سحدیث سھل بن سعد -۵۱۲
 و به عقب آمدن ایشان ھنگام سجده کردن، قبًال گذشت. 

از نماز فارغ شدند، رو به مردم  جده است که: چون پیامبر خدا و در این روایت آم
 کرده و فرمودند:

ای مردم! از این جھت چنین کردم، تا به من اقتداء کنید، و نماز خواندن مرا یاد «
 .)١(»بگیرید

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 ) متابعت از مؤذن در اذان مستحب است.۱ 
شنود، آنچه را  که اذان را می ) طوری که در احادیث دیگری به طور مفصل تر آمده است، کسی۲ 

 (حي علی الفالح)و  (حي علی الصالة)گوید، باید بگوید، و ھنگامی که مؤذن  که مؤذن می

مَّ «و در اخیر بگوید:  (ال حول وال قوة اال باهللا العيل العظيم)،گوید، او بگوید:  می بَّ  اللَّهُ هِ  رَ ذِ  هَ

ةِ  وَ عْ ، الدَّ ةِ الَةِ  التَّامَّ الصَّ ةِ  وَ ائِمَ ا آتِ  القَ دً َمَّ ةَ  حمُ يلَ سِ ، الوَ يلَةَ ضِ الفَ ثْهُ  وَ عَ ابْ ا وَ امً قَ ا مَ ودً ْمُ ي حمَ ه الَّذِ تَ دْ عَ  ».وَ
 باشد. ) تعلیم و تعلم علم از امام در وقتی که بر باالی منبر نشسته است، روا می۳ 
 ) سخن زدن امام پیش از شروع کردن به خطبه جواز دارد.۴ 
 بر روی منبر در روز جمعه پیش از خطبه دادن جواز دارد. ) نشستن برای امام۵ 
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ِ ريَِضَ  َ�بْدِ  بْن َ�ْن َجابِر -٥١٣ ُ  ا�َّ ْهِ  َ�ُقومُ  ِجْذعٌ  اَكنَ «: قَاَل  َ�نُْهما، ا�َّ
َ

 َص�َّ  انلَّيِبُّ  إيِل
ا وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  ُ  وُِضعَ  فَلَمَّ

َ
ْصَواِت  ِمثَْل  لِلِْجْذِع  َسِمْعنَا الِمنرَْبُ  هل

َ
 انلَّيِبُّ  نََزَل  َحىتَّ  الِعَشارِ  أ

 ].٩١٨[رواه ابلخاری:  »َعلَيْهِ  يََدهُ  فَوََضعَ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ 
[ھنگام خطبه  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  بعبداللهاز جابر بن  -۵۱۳

 ایستادند. دادن] روی تنۀ درختی که در آنجا بود، می
وازھایی را مانند آواز شترھای شان منبری نھاده شد، از آن تنۀ درخت آ وچون برای

از  جشنیدیم، تا جایی که پیامبر خدا  دار است] می زاد [یا مانند آواز شتری که حاملهنو
 .)٢(منبر پایین شدند، و دست خود را بر باالی آن تنۀ درخت نھادند

ائِامً  -١٨ طْبَةِ قَ  باب: اخلُ

 ]: خطبه دادن در حالت ایستاده۱۸باب [

ُ  ريَِضَ  ُ�َمرَ  بِْن  َعِن َ�بِْد اهللاِ  -٥١٤  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  اَكنَ «: قَاَل  َ�نُْهَما، ا�َّ
 ].٩٢٠[رواه ابلخاری:  »اآلنَ  َ�ْفَعلُونَ  َكَما َ�ُقومُ  ُ�مَّ  َ�ْقُعُد، ُ�مَّ  قَائًِما، َ�ُْطُب 

در حالت  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  باز عبدالله بن عمر -۵۱۴
خاستند [و خطبه  مینشستند، باز دوباره بر آن میدادند و بعد از  ایستاده خطبه می

 .)٣(کنید ما امروز میدادند] ھمچنانی که ش می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
گردد، از این جھت علماء  اندک اگر غرض مصلحت باشد، سبب فساد و یا کراھت نماز نمی عمل  

کیل داده اند که: اگر کسی به مجسد آمد و در صف جایی برایش پیدا نشد، صف دیگری را تش گفته
و یکی از کسانی را که در پیش رویش در صف جلوتر قرار دارند، به عقب کشیده و در پھلوی خود 

 اند. از تنھا ایستادن در صف منع کرده جایستاده کند، زیرا پیامبر خدا 
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
کرد، و این چیز نشانه  د، ناله میآن تنۀ درخت خرما به مانند شتری که از اوالدش جدا شو 

بر  جباشد، زیرا خداوند برای تنۀ درختی که نبی کریم  می جآشکاری از عالئم نبوت آن حضرت 

ٓ ﴿شدند، ایجاد احساس نمود، و در ھنگام مفارقت از ایشان به ناله افتاد،  آن ایستاده می َما ۥٓ  إِ�َّ ۡمُرهُ
َ
 أ

 ٓ َرادَ  إِذَا
َ
ن ا ًٔ َشۡ�  أ

َ
 .﴾َ�يَُكونُ  ُ�ن َ�ُۥ َ�ُقوَل  أ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٣
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دُ  -١٩ عْ ا بَ : أَمَّ دَ الثَّنَاءِ طْبَةِ بَعْ الَ يفِ اخلُ نْ قَ  باب: مَ

 که در خطبه بعد از ثنای خدا اما بعد گفت ]: کسی۱۹باب [

ُ  ريَِضَ  َ�ْغِلَب  بْن َ�ْن َ�ْمُرو -٥١٥ نَّ : َ�نْهُ  ا�َّ
َ
ِ  رَُسوَل  أ يِتَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ُ
 بَِمالٍ  أ

وْ  -
َ
ْ�َطى َ�َقَسَمُه، - َسيْبٍ  أ

َ
  فَأ

ً
، َوتََركَ  رَِجاال

ً
نَّ  َ�بَلََغهُ  رَِجاال

َ
ينَ  أ ِ

َّ
، فََحِمدَ  َ�تَبُوا، تََركَ  اذل َ  ا�َّ

ْ�َ�  ُ�مَّ 
َ
ا«: قَاَل  ُ�مَّ  َعلَيِْه، أ مَّ

َ
ِ  َ�ْعدُ  أ ْعِطي إِ�ِّ  فََوا�َّ

ُ َ
َدعُ  الرَُّجَل، أل

َ
ي الرَُّجَل، َوأ ِ

َّ
َدعُ  َواذل

َ
َحبُّ  أ

َ
 أ

 َّ
َ

ي ِمنَ  إيِل ِ
َّ

ْعِطي، اذل
ُ
ْعِطي َولَِ�نْ  أ

ُ
قَْواًما أ

َ
رَى لَِما أ

َ
ِ�ُل  َوالَهلَِع، اجلََزِع  ِمنَ  قُلُو�ِِهمْ  يِف  أ

َ
 َوأ

قَْواًما
َ
  أ

َ
ُ  َجَعَل  َما إِىل ، الِغَ�  ِمنَ  قُلُو�ِِهمْ  يِف  ا�َّ ِ  »َ�ْغِلَب  ْ�نُ  َ�ْمُرو ِ�يِهمْ  َواخلَْ�ِ ِحبُّ  َما فََوا�َّ

ُ
 أ

نَّ 
َ
ِ  رَُسولِ  بَِ�ِلَمةِ  يِل  أ  ].٩٢٣[رواه ابلخاری:  انلََّعمِ  مُحْرَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

روایت است که [گفت]: مال و یا اسیرانی را نزد  )١(ساز عمرو بن تغلب -۵۱۵
ھا  برای مردمی از آن آوردند، ایشان آن چیزھا را تقسیم نمودند، ولی جپیامبر خدا 

 دادند و برای مردمی ندادند.
ھا چیزی داده نشده است متاثر گردیده  شان خبر رسید که: مردمانی که به آن برای

 اند. و خشمگین شده
 [برخاستند] و بعد از حمد و ثنای پروردگار گفتند:

دھم، و شخص  اما بعد: به خداوند سوگند است که من برای شخصی چیزی می«
دھم]، ولی شخصی را که ترک  کنم، [یعنی: برای وی چیزی نمی ی را ترک میدیگر

تر از کسی است که برای وی چیزی میدھم، لیکن مردمانی را  کنم، در نزدم محبوب می

نظر به این حدیث امام شافعی و امام احمد رحمھما الله ایستادن را در وقت خطبه دادن شرط  
شان  دانند، ولی در نزد احناف ایستادن در وقت خطبه دادن سنت است نه شرط، و دلیل می

 جکند که گفت: (پیامبر خدا  روایت می /ابی سعید خدریحدیثی است که امام بخاری از 
گوید:  شان نشستیم)، و حدیث سھل است که می روزی بر باالی منبر نشستند، و ما ھم به اطراف

برای زنی گفتند: غالم خود را امر کن که برایم منبری بسازد، تا در وقتیکه برای  جپیامبر خدا 
 نم.گویم، بر باالی آن بنشی مردم سخن می

وی عمرو بن تغلب عنبری است، در بصره سکنی گزین گردید، از کسانی که از وی حدیث روایت  -١
از عالئم «... کند که فرمودند:  روایت می جاند، حسن بصری است، در حدیثی از پیامبر خدا  کرده

عی ، از تاریخ وفاتش اطال»شود شوند، و قلم بسیار می قیامت یکی این است که تجار زیاد می
 ).۴/۹۰حاصل نکردم، اسد الغابه (

                                                                                                                        



 ١٧٥  جمعه نماز :]۱۱[ کتاب

ھا مشاھده  طاقتی است که در دل آن صبری و بی دھم به سبب بی که چیزی می
زی و خیری است که خداوند نیا دھم به جھت بی کنم، و کسانی را که چیزی نمی می

 ».ھا است، از آن جمله: عمرو بن تغلب است متعال در دل آن
خواھم که عوض این سخن پیامبر  گوید]: به خداوند سوگند نمی [عمرو بن تغلب می

 .)١(برایم شتران سرخ مو باشد جخدا 

يِب  َ�نْ  -٥١٦
َ
اِعِديِّ  مُحَيْدٍ  أ ُ  ريَِضَ  السَّ نَّ : َ�نْهُ  ا�َّ

َ
ِ  رَُسوَل  أ  قَامَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َالِة، َ�ْعدَ  َعِشيَّةً  دَ  الصَّ ْ�َ�  فَتََشهَّ
َ
ِ  ىلَعَ  َوأ ْهلُُه، ُهوَ  بَِما ا�َّ

َ
ا«: قَاَل  ُ�مَّ  أ مَّ

َ
[رواه ابلخاری:  »َ�ْعدُ  أ

٩٢٥.[ 
شبی بعد از نماز  جروایت است که: پیامبر خدا  ساز ابو حمید ساعدی -۵۱۶

اما «برخاستند، و بعد از حمد و ثنایی که سزاوار خداوند متعال است، گفتند: 
 .)٢(»بعد...

ُ  ريَِضَ  َ�بَّاٍس  ابِْن  َعِن  -٥١٧ ، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  َصِعدَ : قَاَل  َ�نُْهَما، ا�َّ  الِمنرَْبَ
ًفا َجلََسهُ  َ�ِْلٍس  آِخرَ  َوَ�نَ  َسهُ  َعَصَب  قَدْ  َمنِْكبَيِْه، ىلَعَ  ِملَْحَفةً  ُمتََعطِّ

ْ
 َدِسَمٍة، بِِعَصابَةٍ  َرأ

صفت کرده باشند، شخصی است که به طور یقین از سعادت دنیا  جزیرا کسی را که پیغمبر خدا  -١
مند است، و از این جھت بود که (عمرو بن تغلب) اظھار چنین خوشی و فرحتی  و آخرت بھره

ھا شتران سرخ مو را ذکر نمود، که چنین  نمود، و عمرو بن تغلب از آن جھت از بین ھمه نعمت
 ھای دنیا است. ھا از بھترین نعمت شترھایی در نزد عرب

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
او را  جدر قصۀ (ابن اللتبیه) گفتند، و وی شخصی بود که پیامبر خدا  جاین سخن را پیامبر خدا  

مامور جمع آوری اموال زکات نموده بودند، این شخص چون برگشت، یک قسمت از اموال را داد، 
اشت و گفت: این قسمت از این اموال متعلق به شما است، و این و یک قسمت را برای خود نگھد

بر باالی منبر بعد از حمد و  جاند، و ھمان بود که پیامبر خدا  قسمت دیگر را برایم بخشش داده
ھا  ثنای خداوند متعال فرمودند: (أما بعد)! من اشخاصی را بر کارھای که خداوند مرا بر آن

گوید: این قسمت [این اموال] از  آید و می ارم، و بعضی از شما میگم سرپرست قرار داده است، می
گوید، پس چرا در خانه پدر و  اند، اگر راست می شما، و این قسمت دیگر را برایم بخشش داده

آید...، و این حدیث را امام بخاری در  نشست تا ببیند که آن بخشش به نزدش می مادرش نمی
 ذکر کرده است.ھای مختلفی  ھفت باب به مناسبت
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َ  فََحِمدَ  ْ�َ�  ا�َّ
َ
َها«: قَاَل  ُ�مَّ  َعلَيِْه، َوأ ُّ�

َ
َّ  انلَّاُس  �

َ
ِْه، َ�ثَابُوا ،»إيِل

َ
ا«: قَاَل  ُ�مَّ  إيِل مَّ

َ
 َهَذا فَإِنَّ  َ�ْعُد، أ

نَْصاِر، ِمنَ  اليَحَّ 
َ
ةِ  ِمنْ  َشيْئًا َوِ�َ  َ�َمنْ  انلَّاُس، َو�َْ�رُثُ  يَِقلُّونَ  األ مَّ

ُ
دٍ  أ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ُ�َمَّ

نْ  فَاْستََطاعَ  وََسلََّم،
َ
َحًدا ِ�يهِ  يرَُضَّ  أ

َ
وْ  أ

َ
َحًدا، ِ�يهِ  َ�نَْفعَ  أ

َ
 َ�نْ  َو�َتََجاَوزْ  ُ�ِْسِنِهمْ  ِمنْ  فَلْيَْقبَْل  أ

 ].٩٢٧ [رواه ابلخاری: »ُمِسيِِّهمْ 
بر باالی منبر بر  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  باز ابن عباس -۵۱۷

آمدند، و این آخرین باری بود که روی منبر نشستند، و در این حالت ملحفۀ را به 
 . )١(ھای خود پیچانده و دستمال تیره رنگی را به سر خود بسته بودند شانه

 بعد از حمد و ثنای پروردگار گفتند:
 ، و مردم از جا پریده و نزدشان آمدند.»دم! نزد من بیائیدای مر«

اما بعد: [بدانید] که این قبیله از انصار [یعنی: مردم انصار در «بعد از آن فرمودند: 
 جشوند، پس اگر از امت محمد  شوند، و مردمان [دیگر] زیاد می مدینه منوره] کم می

برساند، باید نیکو کار [مردم انصار] توانست به کسی نفع و ضرر  به منصبی رسید که می
 .)٢(»ھا را مورد بخشایش قرار دھد را نوازش دھد، و خطا کار آن

٢٠- أ ا رَ ِ اإلِ  باب: إِذَ تَنيْ عَ كْ َ رَ يلِّ هُ أَنْ يُصَ رَ ، أَمَ ْطُبُ وَ خيَ هُ اءَ وَ جالً جَ امُ رَ  مَ

تا دو رکعت ]: اگر امام در حال خطبه شخصی را دید که آمد، او را امر کرد ۲۰[ باب
 نماز بخواند

ِ ريَِضَ  َ�بْدِ  بِْن  َجابِرِ  َ�نْ  -٥١٨ ُ  ا�َّ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  َوانلَّيِبُّ  رَُجٌل  َجاءَ : قَاَل  َ�نُْهَما، ا�َّ
َصلَّيَْت «: َ�َقاَل  اجلُُمَعِة، يَْومَ  انلَّاَس  َ�ُْطُب  وََسلَّمَ 

َ
 فَاْرَكعْ  ُ�مْ «: قَاَل  َال،: قَاَل  »فَُالُن؟ يَا أ

َعتَْ�ِ 
ْ
 ].٩٣٠[رواه ابلخاری:  »َر�

بر سر خود بسته بودند، روغن و خوشبوئی بود  جگی دستمالی که پیامبر خدا  گویند سبب تیره -١
 کردند. بر سر خود استعمال می جکه پیامبر خدا 

ھایی است که در مورد حدود نباشد، زیرا حدود اگر به امام و ولی  و البته مراد از خطاھا و لغزش -٢
 آن روا نیست، و باید حد شرعی در مورد مجرم تطبیق شود.رسد، بخشیدن  امر می
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روایت است که گفت: شخصی [به مسجد] آمد، و  باز جابر بن عبدالله -۵۱۸
ای «دادند، فرمودند:  برای مردم خطبه روز جمعه را می جدر این وقت پیامبر خدا 

 ؟»فالن! آیا نماز خواندی
 .)١(»برخیز و[ دو رکعت] نماز بخوان«گفت: نه، فرمودند: 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) این حادثه در روز جمعه واقع گردیده بود، و کسی که به مسجد داخل شد سلیک غطمانی نام ۱ 

ی که به گویند: کس شود شافعیه و حنابله می داشت، و بنابر آنچه که از این حدیث دانسته می
شود، سنت است که پیش از نشستن دو رکعت نماز بخواند، ولو آنکه ھنگام  مسجد داخل می

خطبه دادن امام باشد، ولی احناف و مالکیه وعده از صحابه و تابعین مانند: عمر و عثمان و 
شود، باید بنشیند و به  گویند: کسی که ھنگام خطبه دادن امام به مسجد داخل می می شعلی

 دھند که: امام گوش بدھد، و از این حدیث چنین جواب میخطبه 
به نماز خواندن برای آن شخص طوری که در روایات دیگری آمده  جأ) امر کردن پیامبر خدا  

تا ھنگامی که این شخص  جاست، پیش از شروع کردن ایشان به خطبه دادن بود، و نبی کریم 
 ه شروع نکردند.دو رکعت نمازش را خواند، ساکت نشسته و به خطب

بود، زیرا وی شخص فقیری بود که از شدت فقر، به شکل نیم  سب) این واقعه خاص برای سلیک 
از این جھت او را به نماز خواندن امر کردند، که مردم  جعریان به مسجد آمده بود، و پیامبر خدا 

 حالت فقرش را مشاھده نموده و برایش چیزی صدقه بدھند.
کردند، و منع خلفای  سلف از نماز خواندن در وقت خطبه امام منع می ج) آنکه بسیاری از 

راشیدن از نماز خواندن در وقت خطبه دادن، در نزد ھمگان مشھور است، و حتی در حدیثی از 
ھنگام خطبه دادن امام نماز «روایت است که فرمودند:  جابو سعید خدری از پیامبر خدا 

 ».نخوانید
از نماز خواندن در وقت خطبه دادن  شکه: ابوبکر و عمر و عثمان گوید می /د) قاضی عیاض 

 کردند. امام منع می
با تعلیالت و تأویالت دیگری اصرار بر این دارد که در وقت خطبه دادن  /ه) ابن عربی مالکی 

 شود، باید از نماز خواندن خودداری نماید. امام کسی به مسجد داخل می
گویند: نظر به این حدیث نبوی شریف، خواندن دو رکعت نماز  می) بالمقابل شوافع و حنابله ۲ 

 شود، سنت است. برای کسی که به مسجد در حال خطبه خواندن امام داخل می
جانب طلب حق، و متابعت از احکام ھردو  چون ھردو طرف از مجتھدین امت بوده، و قصد و 

ی که در اجتھاد خود به صواب آن طرف جشریعت اسالم است، لذا بنا به فرموده پیامبر خدا 
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ةِ  -٢١ عَ مُ مَ اجلُ وْ طْبَةِ يَ اءِ يفِ اخلُ قَ تِسْ  باب: االسْ

 ]: طلب باران در خطبه روز جمعه۲۱باب [

�َِس  َ�نْ  -٥١٩
َ
ُ  َمالٍِك ريَِضَ  بِْن  أ َصابَِت : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ

َ
 َص�َّ  انلَّيِبِّ  َ�ْهدِ  ىلَعَ  َسنَةٌ  انلَّاَس  أ

، قَامَ  مُجَُعةٍ  يَْومِ  يِف  َ�ُْطُب  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  يِبُّ انلَّ  َ�بَيْنَا وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  ْعَرايِبٌّ
َ
 يَا َ�َقاَل  أ

ِ  رَُسوَل  َ  فَاْدعُ  الِعيَاُل، وََجاعَ  الَماُل  َهلََك : ا�َّ َا، ا�َّ
َ

َماءِ  يِف  نََرى َوَما يََديْهِ  فََرَ�عَ  نل  قَزََعًة، السَّ
ي ِ

َّ
َحاُب  ثَارَ  َحىتَّ  وََضَعَها َما �ِيَِدهِ، َ�ْفيِس  فََواذل ْمثَاَل  السَّ

َ
ْل  لَمْ  ُ�مَّ  اجِلبَاِل، أ  َحىتَّ  ِمنرَْبِهِ  َ�نْ  َ�ْ�ِ

يُْت 
َ
 َو�َْعدَ  الَغدِ  َوِمنَ  َذلَِك، يَْوَمنَا َ�ُمِطْرنَا وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  حِلْيَِتهِ  ىلَعَ  َ�تََحاَدرُ  الَمَطرَ  َرأ

ي الَغِد، ِ
َّ

ْخَرى، اجلُُمَعةِ  َحىتَّ  يَِليِه، َواذل
ُ
ْعَرايِبُّ  َذلَِك  َوقَامَ  األ

َ
وْ  - األ

َ
 يَا: َ�َقاَل  - َ�ْ�ُهُ : قَاَل  أ

، رَُسوَل  ِ مَ  ا�َّ َ  فَاْدعُ  الَماُل، وََغِرَق  ابِلنَاءُ  َ�َهدَّ َا، ا�َّ
َ

ْنَا اللَُّهمَّ «: َ�َقاَل  يََديْهِ  فََرَ�عَ  نل
َ

 َوالَ  َحَوايل
  �ِيَِدهِ  �ُِش�ُ  َ�َما »يْنَاَعلَ 

َ
َحاِب  ِمنَ  نَاِحيَةٍ  إىِل   السَّ

َّ
 اجلَْوَ�ِة، ِمثَْل  الَمِدينَةُ  وََصارَِت  اْ�َفرََجْت، إِال

ئْ  َولَمْ  َشْهًرا، َ�نَاةُ  الَواِدي وََساَل  َحدٌ  َ�ِ
َ
  نَاِحيَةٍ  ِمنْ  أ

َّ
َث  إِال َوِْد  َحدَّ

ْ
 ].٩٣٣[رواه ابلخاری: بِاجل

مردم به  جروایت است که گفت: در زمان پیامبر خدا  سمالکاز انس بن  -۵۱۹
مشغول  جھای جمعه ھنگامی که پیامبر خدا  خشک سالی دچار شدند، در یکی از روز

خطبه دادن بودند، شخص بادیه نشینی برخاست و گفت: یا رسول الله! اموال ھالک، و 
 دعا کن!، برای ما در نزد خداوند اند اھل و اوالد به قحطی دچار شده

ھای خود را [به دعا] بلند نمودند، و در حالی که اثری از ابر را  دست ج[پیامبر خدا 
دیدیم، سوگند به ذاتی که جانم در دست او است [بال کیف]، ھنوز  در آسمان نمی

ھای خود را پایان نکرده بودند، که ابرھایی مانند کوه بلند شد، و ھنوز از منبر  دست
شان سرا زیر شده است، ھمان روز، و  ه دیدم باران از لحیۀ مبارکپایان نشده بودند ک

فردای آن روز، و پس فردای آن روز، و روزھای بعد از آن تا روز جمعۀ دیگر برای ما 
 باران بارید.

رسیده باشد، برایش دو مزد است، یکی مزد اجتھاد و دیگری مزد درک صواب، آنکه راه خطاء را 
 پیموده باشد، برایش یک مزد است، که ھمان مزد اجتھادش باشد، والله تعالی اعلم بالصواب.
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 –و یا گف: شخص دیگری  –[چون جمعه دیگر شد]، ھمان شخص بادیه نشین 
اموال غرق گردید، برای ما در نزد  ھا خراب، و هبرخاست و گفت: یا رسول الله! خان

 خداوند دعا کن.
الھی! باران را در «ھای خود را باال کرده و دعا کردند که:  ] دستج[پیامبر خدا 

 ».ھای ما ھای ما بباران، نه بر خانه اطراف خانه
] با دست خود به طرف آن اشاره ج [بعد از این دعا] ابری نبود که [پیامبر خدا

نمایند و آن ابر پراکنده نشود، و شھر مدینه منوره مانند حوض آبی شده بود، دشت و 
از طرفی نیامد مگر آنکه از  ھیچکسصحرا در مدت یک ماه مانند کانالی گردیده بود، و 

 .)١(گفت زیادی باران سخن می

اإلِ  -٢٢ ةِ وَ عَ مُ مَ اجلُ وْ اتِ يَ نْصَ ْطُبُ باب: اإلِ امُ خيَ  مَ

 خواند ]: خاموش بودن در روز جمعه در حالی که امام خطبه می۲۲باب [

يب  -٥٢٠
َ
ُ  ُهَر�َْرَة ريَِضَ َ�ْن أ نَّ : َ�نْهُ  ا�َّ

َ
ِ  رَُسوَل  أ  قُلَْت  إَِذا«: قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

نِْصْت،: اجلُُمَعةِ  يَْومَ  لَِصاِحبَِك 
َ
 ].٩٣٤[رواه ابلخاری:  »لََغوَْت  َ�َقدْ  َ�ُْطُب، َواِإلَمامُ  أ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
است، زیرا وقتی که دعا کردند که  ججزه بسیار باھری برای پیامبر خدا ) در این حدیث مع۱ 

باران ببارد، در ھمان لحظه باران باریدن گرفت، و چون بار دیگر دعا کردند که باران به اطراف 
 مدینه ببارد، ابرھای که در منطقه مدینه منوره بود به اطراف پراکنده شد.

کردن، علماء اختالف نظر دارند، جمھور علماء بر این  ھا در وقت دعا ) در باال کردن دست۲ 
ھا  باال کردن دست /ھای خود را باال کرد، و امام مالک اند که در وقت دعا کردن باید دست نظر

 داند. را در وقت دعا کردن مکروه می
ھا به سوی  اند که اگر دعا جھت طلب چیزی بود، باید کف دست ) عده از علماء بر این نظر۳ 

 ھا به طرف آسمان شود. مان باشد، و اگر جھت رفع بال و مشکالتی بود، باید پشت دستآس
) اگر دعا از روی اخالص، و با دھان پاک باشد، [یعنی: از کسی باشد که حرام خوار نباشد]، ۴ 

روایت است که  جاز پیامبر خدا  سشود، در سنن امام ترمذی از سلمان فارسی قبول می
اش دست خود را باال کند، و دستش خالی  با حیا و کریم است، از اینکه بندهخداوند «فرمودند: 

 ».کند برگرداند، حیاء می
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اگر در روز جمعه «فرمودند:  جکه پیامبر خدا روایت است  ساز ابو ھریره -۵۲۰
نشین خود گفتی که: (خاموش باش)، به  دھد، به ھم ھنگامی که خطیب خطبه می

 .)١(»ات را از بین بردی] ھوده گفتی [و فضیلت نماز جمعه تحقیق که سخن بی

ةِ  -٢٣ عَ مُ ومِ اجلُ ةِ الَّتِي يفِ يَ اعَ  باب: السَّ

 ]: ساعت اجابت دعا در روز جمعه۲۳باب [

ُ  وَ�نْه ريَِضَ  -٥٢١ نَّ : َ�نْهُ  ا�َّ
َ
ِ  رَُسوَل  أ : َ�َقاَل  اجلُُمَعِة، يَْومَ  َذَكرَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

، قَائِمٌ  َوُهوَ  ُمْسِلٌم، َ�بْدٌ  يَُوافُِقَها الَ  َساَعٌة، ِ�يهِ « ُل  يَُص�ِّ
َ
َ  �َْسأ   ا�َّ

َ
  َشيْئًا، َ�َعاىل

َّ
ْ�َطاهُ  إِال

َ
 »إِيَّاهُ  أ

َشارَ 
َ
 ].٩٣٥[رواه ابلخاری: ُ�َقلِّلَُها  �ِيَِدهِ  َوأ

روز جمعه را یادآوری نموده  جروایت است که پیامبر خدا  سو از ابو ھریره -۵۲۱
 و فرمودند:

که اگر بنده مسلمان در آن ساعت نماز بخواند و  در روز جمعه ساعتی است«
، و با دست خود اشاره به کمی آن »شود چیزی را از خداوند بخواھد، دعایش رد نمی

 .)٢(ساعت نمودند

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) سخن زدن در ھنگام خطبه دادن امام حرام است، ولو آنکه آن سخن در امر به معروف و نھی ۱ 

از است، و نماز امام نماز مقتدیان است، و ھمان که سخن از منکر باشد، زیرا خطبه به منزله نم
 زدن، در اثنای نماز جواز ندارد، در اثنای خطبه دادن امام نیز جواز ندارد.

) وجوب سکوت کردن در نزد جمھور علماء، در وقت خطبه دادن امام است، ولی در نزد احناف، ۲ 
 خطبه است.لزوم سکوت در وقت آمدن امام به طرف منبر، تا نھایت 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
اند، متعلق به ساعت نجومی نیست که ثابت و غیر قابل  ذکر نموده ج) ساعتی را که پیامبر خدا ۱ 

تغیر باشد، بلکه متعلق به شخص نمازگذار است که از یک شخص نسبت به شخص دیگر، و از 
که اوقات کراھت از یک شخص نسبت به شخص  چنانکند، ھم یکجا نسبت به جای دیگر فرق می

 کند. دیگر و از یکجا نسبت به جای دیگر فرق می
رسد این است  تر به نظر می ) در تحدید احتمالی این ساعت اقوال فراوانی است، و آنچه که راجح۲ 

که این ساعت مانند شب قدر، و اسم أعظم مبھم است، و حکمتش آنست که بنده مسلمان در 
 لحظات روز جمعه با ذکر و دعا مشغول بوده و به امید رحمت پروردگارش باشد. ھمه
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ةِ  -٢٤ عَ مُ ةِ اجلُ الَ امِ يفِ صَ مَ نِ اإلِ رَ النَّاسُ عَ فَ ا نَ  باب: إذَ

 ]: اگر مردمان در نماز جمعه از نزد امام رفتند۲۴باب [

ِ ريَِضَ  َ�بْدِ  بْن َ�ْن َجابِر -٥٢٢ ُ  ا�َّ ْنُ  بَيْنََما«: قَاَل  َ�نُْهما، ا�َّ
َ

 َص�َّ  انلَّيِبِّ  َمعَ  نَُص�ِّ  �
ْ�بَلَْت  إِذْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ 

َ
ِْمُل  ِ��ٌ  أ

َ
ََفتُوا َطَعاًما، حت َْها فَاتلْ

َ
 اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َمعَ  بيَِقَ  َما َحىتَّ  إيِل

  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ 
َّ

لَْت  رَُجًال، َعرَشَ  اْ�نَا إِال ْوا َو�َِذا﴿: اآليَةُ  َهِذهِ  َ�َ�َ
َ
وْ  جِتَاَرةً  َرأ

َ
وا لَْهًوا أ َْها اْ�َفضُّ

َ
 إيِل

 ].٩٣٦[رواه ابلخاری:  ﴾قَائًِما َوتََرُ�وكَ 
 جروایت است که گفت: در حالی که با پیامبر خدا  باز جابر بن عبدالله -۵۲۲
داشت رسید، مردم به طرف قافله رفتند، تا جایی قافله که طعام بار، )١(خواندیم نماز می

 به جز از دوازده نفر، کس دیگری باقی نماند، و این آیه نازل گردید: جکه با پیامبر خدا 
را و شوند، و ت ھا سرا زیر می و چون کاروان تجارتی و یا لھوی را ببینند، به سوی آن«

 .)٢(»گذارند ایستاده می

 ) اینکه دعا باید به چیزی باشد که از نگاه شرع جواز داشته، و به ضرر مسلمان دیگری نباشد.۳ 
مراد از نماز خواندن در اینجا، انتظار کشیدن نماز است نه عین نماز، زیرا طوری که در حدیث  -١

 در حال خطبه دادن بودند. جدیگری آمده است، در وقت رسیدن قافله، پیامبر خدا 
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
ه طرف قافله طعام نرفتند، عبارت بودند از باقی ماندند، و ب ج) دوازده نفری که با پیامبر خدا ۱ 

 .شعشرۀ مبشره به جنت، و بالل و ابن مسعود
) مراد از لھوی که در آیه کریمه آمده است، آواز دھلی بود که ھنگام رسیدن قافله تجارتی ۲ 

 شد. نواخته می
د از اینکه دانستند، و بع در وقتی سرزد که ھنوز شناعت این عمل را نمی ش) این عمل از صحابه۳ 

دادند، خداوند متعال  دانستند، در مقابل نماز و ذکر خدا به تجارت و خرید و فروش اھمیتی نمی

ٞ  تُۡلِهيِهمۡ  �َّ  رَِجالٞ ﴿فرماید:  در موردشان می ِ  ذِۡكرِ  َعن �َيۡعٌ  َوَ�  تَِ�َٰرة اند که  یعنی: کسانی ﴾،ٱ�َّ
 دارد. میھا را از ذکر خدا مشغول ن تجارت و خرید و فروش آن

یابد، در نزد امام ابو حنیفه چھار نفر است، که  ) کمترین عددی که به آن نماز جمعه صحت می۴ 
کمترین عدد چھل نفر است،  /ھا امام و سه نفر مقتدی باشند، و در نزد امام شافعی یکی از آن

 اند.  و علماء اعداد دیگری را نیز ذکر کرده
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ا -٢٥ بلَهَ قَ ةِ وَ عَ مُ الَةِ بَعدَ اجلُ  باب: الصَّ

 ]: نماز خواندن بعد از نماز جمعه و پیش از آن٢٥باب [

ُ  ابِْن ُ�َمَر ريَِضَ  َ�نْ  -٥٢٣ نَّ «: َ�نْهُ  ا�َّ
َ
ِ  رَُسوَل  أ  َ�بَْل  يَُص�ِّ  اَكنَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ْهرِ  ، الظُّ َعتَْ�ِ
ْ
، َوَ�ْعَدَها َر� َعتَْ�ِ

ْ
َعتَْ�ِ  الَمْغِرِب  َوَ�ْعدَ  َر�

ْ
، الِعَشاءِ  َوَ�ْعدَ  بَيِْتِه، يِف  َر� َعتَْ�ِ

ْ
 َوَ�نَ  َر�

َعتَْ�ِ  َ�يَُص�ِّ  َ�نرَْصَِف، َحىتَّ  اجلُُمَعةِ  َ�ْعدَ  يَُص�ِّ  الَ 
ْ
 ].٩٣٧[رواه ابلخاری:  »َر�

پیش از نماز پیشین  جفت]: پیامبر خدا روایت است که [گ باز ابن عمر -۵۲۳
دو رکعت، و بعد از آن دو رکعت، و بعد از نماز شام در خانه خود دو رکعت، و بعد از نماز 

گشتند نماز  خواندند، و بعد از نماز جمعه تا وقتی که بر نمی خفتن دو رکعت نماز می
 .)١(ندندخوا خواندند، [و بعد از برگشتن به خانه]، دو رکعت نماز می نمی

 حدیث آنکه:از احکام و مسائل متعلق به این  -١
ھا بعد از نماز جمعه سنت است، به اساس احادیث مختلفی که در  در عدد رکعاتی که خواندن آن 

 زمینه آمده است بین علماء اختالف نظر وجود دارد:
گویند: سنت است که بعد از نماز جمعه تنھا دو  أ) بعضی از علماء با استدالل به این حدیث می 

 رکعت نماز خوانده شود.
 گوید: سنت شش رکعت است، اول چھار رکعت و بعد از آن دو رکعت. می /امام ابو یوسفب)  
داند، و چون ھمه این اقوال مستند به  خواندن چھار رکعت را سنت می /ج) و امام ابو حنیفه 

نظر به طلب زیادت  /احادیث است، و معنی از زیادت نیامده است، عمل به قول امام ابو یوسف
 رسد، و الله تعالی أعلم. خیر بھتر به نظر می

                                                 



 
 

وفِ  -١٢  كتابُ اخلَ

 : [احکام نماز] خوف]۱۲کتاب [

فِ  -١ وْ الَةِ اخلَ  باب: صَ

 ]: نماز خوف١باب [

ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  -٥٢٤ ُ  ريَِضَ  ُ�َمرَ  بِْن  ا�َّ ِ  رَُسولِ  َمعَ  َغَزوُْت : قَاَل  َ�نُْهَما، ا�َّ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
ٍْد، قِبََل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ 

َ
، فََواَز�ْنَا � ِ  رَُسوُل  َ�َقامَ « لَُهْم، فََصاَ�ْفنَا الَعُدوَّ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َا، يَُص�ِّ 
َ

ْ�بَلَْت  تَُص�ِّ  َمَعهُ  َطائَِفةٌ  َ�َقاَمْت  نل
َ
، ىلَعَ  َطائَِفةٌ  َوأ ِ  رَُسوُل  َوَرَ�عَ  الَعُدوِّ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

، وََسَجدَ  َمَعهُ  بَِمنْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  فُوا ُ�مَّ  َسْجَدَ�ْ�ِ ائَِفةِ  َماَكنَ  انرَْصَ ، لَمْ  الَّيِت  الطَّ  فََجاُءوا، تَُصلِّ
ِ  رَُسوُل  فََرَ�عَ  َعةً  بِِهمْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ْ
، وََسَجدَ  َر�  َواِحدٍ  لُكُّ  َ�َقامَ  َسلََّم، ُ�مَّ  َسْجَدَ�ْ�ِ

َعةً  نِلَْفِسهِ  فََرَ�عَ  ِمنُْهْم،
ْ
 ].٩٤٢[رواه ابلخاری:  »َسْجَدَ�ْ�ِ  وََسَجدَ  َر�

در یکی از  جروایت است که گفت: با پیامبر خدا  باز عبدالله بن عمر -٥٢٤
ھا صف  و در مقابل آنغزوات اطراف نجد اشتراک نموده بودم، با دشمن روبرو شدیم 

 آرائی نمودیم.
برخاستند و برای ما نماز خواندند، گروھی با ایشان به نماز ایستادند  جپیامبر خدا 

  زبا کسانی که با ایشان نما جو گروھی در مقابل دشمن قرار گرفتند، پیامبر خدا 
 بار سجده کردند.خواندند، رکوع نمودند و دو می

ھمین یک رکعت نماز را خوانده بودند] برگشتند و به  ج ھایی که با پیامبر خدا [آن
 جای گروھی که نماز نخوانده بودند ایستادند.

ھا یک رکعت نماز را  با آن جند] آمدند، و پیامبر خدا د[گروه اول که نماز نخوانده بو
 به دو سجده اداء نمودند، و سالم دادند.
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تنھائی یک رکعت را به یک رکوع و  بعد از آن ھر کدام از آن دو گروه برخاستند و به
 .)١(دو سجده اداء نمودند

بَاناً  -٢ كْ رُ جاالً وَ فِ رِ وْ الَةِ اخلَ  باب: صَ

 ]: ادای نماز خوف در حالت پیاده و سواره۲باب [

ُ  ريَِضَ وَعنُه  -٥٢٥  َو�ِنْ «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َعِن قَاَل:  –يف رواية  –َ�نُْه  ا�َّ
ْ�رَثَ  اَكنُوا

َ
 ].٩٤٣[رواه ابلخاری:  »َوُرْكبَانًا ِ�يَاًما فَلْيَُصلُّوا َذلَِك، ِمنْ  أ

در روایت دیگری آمده است که گفت: پیامبر  بو از عبدالله بن عمر -۵۲۵
 فرمودند: جخدا

و اگر از این بیشتر بود [یعنی: تعداد مجاھدین از این بیشتر بود، و یا ترس و «
توانند] ایستاده [یعنی: پیاد] و یا سواره نماز  با دشمن از این بیشتر بود]، [میدرگیری 
 .)٢(»بخوانند

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) مراد از این غزوه، غزوۀ الرقاع است که در سال چھارم ھجری در سرزمین قطفان واقع شد، و ۱ 

 نماز خوف برای اولین بار در ھمین غزوه اقامه گردید.
به اینگونه اداء نمودند، نماز عصر بود، و چون مسافر بودند، قصر نموده و چھار  ) نمازی را که۲ 

رکعت را دو رکعت خواندند، و خواندن نماز خوف به اوصاف و اشکالی دیگری نیز آمده است، و 
 مذھب احناف به ھمین شکلی است، که در این حدیث به آن تصریح شده است.

 حدیث آنکه:از احکام و مسائل متعلق به این  -٢
شود که ترک نماز به ھیچ وجھی و در ھیچ حالتی روا نیست، و اگر ترک نماز  ) از این دانسته می۱ 

 بود. ترین حالت است، روا می بود، باید در حالت جھاد و مقابله با کفار که سخت روا می
مازش گوید: مجاھد در حالت جنگ به ھر طریقی که برایش میسر است، ن می /) امام شافعی۲ 

کرد، و فرصت  گوید: اگر مجاھد در حالت سواره جنگ می می /را اداء نماید، و امام ابوحنیفه
پیاده شدن برایش میسر نبود، در این حالت نباید نماز بخواند، بلکه باید نمازش را قضاء بیاورد، و 

برایش  کرد، و در عین حال امکان پیاده شدن نیز اگر در صف جھاد قرار داشت، ولی جنگ نمی
 میسر نبود، خواندن نماز در حالت سواره برایش روا است.

                                                 



 ١٨٥  خوف] نماز احکام]: [۱۲[ کتاب

ءً  -٣ إيامَ اكِباً وَ املطلُوبِ رَ الَةِ الطَّالِبِ وَ  باب: صَ

 ]: نماز مهاجم و مدافع در حالت سواره و به اشاره۳باب [

ُ  وَعنُْه ريَِضَ  -٥٢٦ َا وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  قَاَل : َ�نُْه، قَاَل  ا�َّ
َ

ا نل  ِمنَ  رََجعَ  لَمَّ
ْحَزاِب 

َ
َحدٌ  يَُصلَِّ�َّ  الَ «: األ

َ
  الَعرْصَ  أ

َّ
ْدَركَ  »قَُر�َْظةَ  بَِ�  يِف  إِال

َ
ِر�ِق، يِف  الَعرْصُ  َ�ْعَضُهمُ  فَأ  الطَّ

ِ�يََها، َحىتَّ  نَُص�ِّ  الَ : َ�ْعُضُهمْ  َ�َقاَل 
ْ
، بَْل : ُضُهمْ َ�عْ  َوقَاَل  نَأ  لِلنَّيِبِّ  فَُذِكرَ  َذلَِك، ِمنَّا يُرَدْ  لَمْ  نَُص�ِّ

 ].٩٤٦[رواه ابلخاری: ِمنُْهْم  َواِحًدا ُ�َعنِّْف  فَلَمْ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ 
بعد از مراجعت از  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  بو از ابن عمر -۵۲۶

 غزوه احزاب، برای ما گفتند که:
 ».نباید نماز عصر را جز در (بنی قریظه) [در جای دیگری] اداء نماید ھیچکس«

 در راه بر عده وقت نماز عصر داخل گردید.
] گفتند: تا وقتی که به [بنی جھا [نظر به ظاھر فرموده پیامبر خدا  بعضی از آن

 قریظه] نرسیدیم، نباید نماز را اداء نمائیم.
خوانیم، زیرا  ] گفتند: نه خیر! نماز را میجمبر خدا و گروه دیگری [نظر به قصد پیا

 قصد تأخیر نماز ما را نداشتند. جپیامبر خدا 
حکایت نمودند، و ایشان ھیچکدام را سرزنش  جاین واقعه را برای پیامبر خدا 

 .)١(نکردند

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
شود، در شوال سال پنجم ھجری اقع گردید، و  ) غزوۀ احزاب که به نام غزوۀ خندق نیز یاد می۱ 

رب دست به دست ھم این غزوه از آن جھت به نام غزوه احزاب نامیده شده است که اکثر قبائل ع
داده و ده ھزار مرد جنگی را تحت فرماندھی ابوسفیان بر علیه مسلمانان بسیج نموده بودند، و از 

گویند که: مسلمانان چون خبر تالف و تحازب کفار را شنیدند، حالت  آن جھت غزوه خندق می
دقی را حفر دفاعی به خود گرفته و به اشاره سلمان فارسی در اطراف شھر مدینه منوره خن

گویند، به این معنی  نمودند، و خندق عبارت از ھمان چیزی است که در فارسی آن را (سنگر) می
 که: در اطراف شھر مدینه منوره سنگرھایی را ایجاد نمودند.

کند، ھمان چیزی است  ) حکم شریعت نسبت به مجتھد و نسبت به کسی که از وی پیروی می۲ 
وقتی «اند:  گفته جولو آنکه در واقع امر خطا باشد، و پیامبر اکرم که به نظرش صواب آمده است، 

                                                 



 فیض الباری (جلد دوم)    ١٨٦

یک مزد جھت اجتھاد و یک  -کند، اگر به صواب برسد، برایش دو مزد است،  که حاکم اجتھاد می
 که تنھا مزد اجتھاد باشد.» و اگر خطا کند، برایش یک مزد است –مزد جھت رسیدن به صواب 

                                                                                                                        



 
 

ين -١٣  كتابُ العيدَ

 ]: [احکام] نماز عیدین۱۳کتاب [

يدِ  -١ مَ العِ وْ قِ يَ رَ الدَّ ابِ وَ رَ  باب: احلِ

 ]: [بازی کردن] به نیزه و سپر در روز عید۱باب [

ُ  اَع�َِشَة ريَِضَ  َ�نْ  -٥٢٧ َّ  َدَخَل : قَالَْت  ا،َ�نْه ا�َّ ِ  رَُسوُل  يلَعَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
َل  الِفَراِش، ىلَعَ  فَاْضَطَجعَ  ُ�َعاَث، بِِغنَاءِ  ُ�َغنِّيَانِ  َجاِرَ�تَانِ  وَِعنِْدي بُو وََدَخَل  وَْجَهُه، وََحوَّ

َ
 أ

يَْطانِ  ِمْزَماَرةُ : َوقَاَل  فَاْ�تََهَرِ�  بَْ�ٍر، ْ�بََل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  ِعنْدَ  الشَّ
َ
 َعلَيْهِ  فَأ

ِ ا رَُسوُل  َالمُ  َعلَيْهِ  �َّ ا ،»َدْ�ُهَما«: َ�َقاَل  السَّ [رواه ابلخاری: فََخرََجتَا،  َ�َمْزُ�ُهَما َ�َفَل  فَلَمَّ
٩٤٩.[ 

نزدم آمدند، و در این  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  لاز عائشه -۵۲۷
کردند  حماسه خوانی می، )٢(نزدم نشسته و از وقایع جنگ (بعاث) )١(وقت، دو جاریه

 ] روی بالین غلتیدند و روی خود را به جانب دیگری نمودند.ج[پیامبر خدا ، )٣(
آواز  جآمد، مرا سرزنش نموده و گفت: در حضور پیامبر خدا  سبعد از آن ابوبکر

 کنی؟ شیطان را بلند می

به حد بلوغ نرسیده است، و به معنی کنیز نیز آمده است، و نام یکی جاریه دختری است که ھنوز  -١
کردند، (حمامه) و نام دیگری (زینب)  حماسه خوانی می لاز این دو دختری که نزد عائشه

 از مردم انصار بودند.ھردو  بود، و
و ھای مشھور عرب است که در بین دو قبیله (اوس) و (خزرج) واقع گردید  جنگ بعاث از جنگ -٢

یک صد وبیست سال ادامه یافت، و مردمان بسیاری از دو طرف کشته شدند، و به آمدن اسالم به 
 سرزمین مدینه منوره خاتمه یافت.

 زدند. و در روایت ابو داود عوض (تغنیان)، (تدففان) یعنی: آن دو دختر (َدف) یعنی: َدیَره می -٣

                                                 



 فیض الباری (جلد دوم)    ١٨٨

ھا [یعنی: به آن دو دختر]  به آن«او را مخاطب قرار داده و فرمودند:  جپیامبر خدا 
 ».چیزی مگو

] به چیز دیگری مشغول شدند، من به سو یا ابوبکر ج ولی ھنگامی که [پیامبر خدا
 .)١(ھا بیرون شده و رفتند آن دو دختر اشاره نمودم [که بیرون شوید] و آن

طْرِ قَ  -٢ ومَ الفِ لِ يَ وجِ بْ باب: األَكْ رُ  لَ اخلُ

 ]: خوردن در روز عید فطر پیش از رفتن به سوی نماز۲باب [

  َ�نْ  -٥٢٨
َ
ُ  ريَِضَ  �ٍَس أ ِ  رَُسوُل  اَكنَ «: قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ  يَْومَ  َ�ْغُدو الَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ُ�َل  َحىتَّ  الِفْطرِ 
ْ
  َوقَاَل  »َ�َمَراٍت  يَأ

ُ
أ ثَِ�  رََجاٍء، ْ�نُ  ُمرَجَّ ، ُ�بَيْدُ  َحدَّ ِ ثَِ� : قَاَل  ا�َّ �ٌَس، َحدَّ

َ
 َعِن  أ

ُ�لُُهنَّ « وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ 
ْ
 ].٩٥٣[رواه ابلخاری:  »ِوتًْرا َوَ�أ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 علماء در حکم غناء و موسیقی اختالف نظر دارند.) ۱ 
 موسیقی حرام است. /أ) در نزد امام ابو حنیفه 
 داند. آن را مکروه می /ب) امام شافعی 
ھایشان  گوید: خواندن با دیره زدن در عروسی و برای اطفال در خانه می /ج) امام ابو یوسف 

 کراھت ندارد.
اند که: اگر غناء و موسیقی در مسائل حرام نباشد، در  رد) وعده دیگری از علماء بر این نظ 

 ھا باکی ندارد. ھای شادی مانند: عید و عروسی و امثال این مناسبت
باشد که در آن وصف شراب، و زن، و لب و دندان، و موی  ) اختالف علماء در غناء و موسیقی می۲ 

 مطلق است. و میان نباشد، و اگر این چیزھا باشد، به اتفاق ھمگان حرام
مانع آواز خوانی آن دو دختر نشدند، از این سبب بود که غزل خوانی  ج) اینکه پیامبر اکرم ۳ 

 ھا در وصف جنگ و شجاعت و دلیری بود، نه در چیزھای حرام. ن آ
گوید: (شنیدن آواز خواندن دختر ولو آنکه کنیز ھم  با استناد بر این حدیث می /) امام عینی۴ 

را از شنیدن آواز خوانی آن دو دختر منع  سابوبکر صدیق جنباشد، روا است، زیرا پیامبر خدا 
ھا  اشاره به رفتن آن لشدند، و آن دو دختر تا وقتی که عائشه سنکردند، بلکه مانع منع ابوبکر

دادند، و البته این روا بودن در صورتی است که ترسی از واقع  ز خوانی خود ادامه میکرد، به آوا
 شدن در فتنه وجود نداشته باشد).

                                                 



 ١٨٩  نیدیع نماز] احکام]: [۱۳[ کتاب

در روز عید فطر تا چند  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز انس -۵۲۸
 شدند. خوردند بیرون نمی خرمای را نمی

 .)١(خوردند، تاق بود و در روایت دیگری گفت که: و [عدد] خرماھای که می

رِ باب:  -٣ ومَ النَّحْ لِ يَ  األَكْ

 ]: خوردن در روز عید قربان۳باب [

اِء ريَِضَ  َعِن  -٥٢٩ ُ  الرَبَ : َ�َقاَل  َ�ُْطُب، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  َسِمْعُت : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ
َل  إِنَّ « وَّ

َ
  َما أ

ُ
نْ  َهَذا يَْوِمنَا ِمنْ  َ�بَْدأ

َ
، أ َ َصاَب  َ�َقدْ  َ�َعَل  َ�َمنْ  َ�نَنَْحرَ  نَرِْجَع، ُ�مَّ  نَُص�ِّ

َ
 »ُسنَّتَنَا أ

 ].٩٥١[رواه ابلخاری: 
در حالی که خطبه  جروایت است که گفت: از پیامبر خدا  ساز براء -۵۲۹

 دادند، شنیدم که فرمودند: می
دھیم این است که نماز  اولین کاری را که امروز [یعنی: روز عید قربان] انجام می«

کنیم، کسی که چنین کند، به سنت ما  گردیم و قربانی می انیم، بعد از آن برمیخو می
 .)٢(»عمل کرده است

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
بود، یعنی: یک خرما، یا سه خرما، یا پنج  خوردند تاق می می ج) عدد خرماھای را که پیامبر خدا ۱ 

بود، عدد طاق را  در انجام دادن ھر امری اگر به عدد می جفت خرما، و پیامبر خدا خرما، و یا ھ
 کردند، و گویند حکمت از این کار این بود که عدد تاق مشعر بر وحدانیت است. اختیار می

) سنت آن است که در روز عید فطر پیش از آنکه شخص به طرف مصلی برود، اگر میسر باشد ۲ 
تواند در مصلی پیش از  د، و اگر تا وقت رفتن به مصلی چیزی نخورده بود، میچند دانه خرما بخور

 نماز خواندن چیزی بخورد.
گردد، چیزی نخورد، و اگر  ) سنت آن است که در روز عید قربان تا وقتی که از نماز باز نمی۳ 

روایت  سیدهخورد، از جگر قربانی باشد، در سنن ترمذی از بر کرد، اولین چیزی که می قربانی می
شدند، و در روز  خوردند، بیرون نمی در روز عید فطر تا چیزی نمی جپیامبر خدا «است که گفت: 

، و در لفظ بیھقی این ھم آمده است که: (چون »خوردند  گشتند، چیزی نمی عید قربان تا بر نمی
 خوردند).  گشتند از جگر قربانی می برمی

 یث آنکه:از احکام و مسائل متعلق به این حد -٢

                                                 



 فیض الباری (جلد دوم)    ١٩٠

ُ  وَ�نُْه ريَِضَ  -٥٣٠ ْضىَح  يَْومَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  َخَطبَنَا: قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ
َ
 َ�ْعدَ  األ

َالِة، َصاَب  َ�َقدْ  �ُُسَكنَا، َو�ََسَك  َصَالَ�نَا، َص�َّ  َمنْ «: َ�َقاَل  الصَّ
َ
 َ�بَْل  �ََسَك  َوَمنْ  النُُّسَك، أ

َالِة، َالةِ  َ�بَْل  فَإِنَّهُ  الصَّ ُ  �ُُسَك  َوالَ  الصَّ
َ

بُو َ�َقاَل  ،»هل
َ
اءِ  َخاُل  ِ�يَارٍ  ْ�نُ  بُرَْدةَ  أ ، رَُسوَل  يَا: الرَبَ ِ  ا�َّ

إِ�ِّ 
َالِة، َ�بَْل  َشايِت  �ََسْكُت  فَ نَّ  وََعَرفُْت  الصَّ

َ
ْ�ٍل  يَْومُ  ايلَْومَ  أ

َ
ْحبَبُْت  َورُشٍْب، أ

َ
نْ  َوأ

َ
 تَُ�ونَ  أ

َل  َشايِت  وَّ
َ
يُْت  َشايِت  فََذحَبُْت  بَييِْت، يِف  يُْذبَحُ  َما أ نْ  َ�بَْل  َوَ�َغدَّ

َ
َالَة، آيِتَ  أ  َشاةُ  َشاتَُك «: قَاَل  الصَّ

ْمٍ 
َ
، رَُسوَل  يَا: قَاَل  »حل ِ إِنَّ  ا�َّ

َ  َ�نَاقًا ِعنَْدنَا فَ
َ

َحبُّ  ِ�َ  َجَذَعةً  انل
َ
َّ  أ

َ
، ِمنْ  إيِل َ�تَْجِزي َشاَ�ْ�ِ

َ
 أ

؟ ِْزَي  َولَنْ  َ�َعمْ «: قَاَل  َ��ِّ
َ

َحدٍ  َ�نْ  جت
َ
 ].٩٥٥[رواه ابلخاری:  »َ�ْعَدكَ  أ

در روز عید قربان بعد از  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  سو از براء -۵۳۰
 نماز برای ما خطبه داده و فرمودند:

اش در  مانند ما نماز خوانده باشد، و مانند ما قربانی کرده باشد، قربانیکسی که «
وقت مناسبش واقع شده است، و کسی که پیش از نماز قربانی کرده باشد، ذبح پیش از 

 ».شود نماز بوده و از قربانی حساب نمی
را شود گفت: یا رسول الله! من ُبز خود  برده بن نیار که مامای (دائی) براء می ابو

پیش از نماز قربانی کردم، و فکر کردم که چون امروز، روز خورد و نوش است، بھتر 
گردد، از آن جھت ُبز خود را ذبح  ام ذبح می است که ُبز من اولین ُبزی باشد که در خانه

 نمودم، و پیش از آنکه به نماز بیایم غذا خوردم.
 .»گوسفند تو، گوسفند گوشت است«فرمودند:  جپیامبر خدا 

تر است، آیا  گفت: یا رسول الله! بزغاله ماده داریم که در نزدم از دو (ُبز) با ارزش
 ام روا است؟ برای قربانی

واجب، و  /در نزد امام ابوحنیفه –چه نماز عید فطر باشد، و چه نماز عید قربان  –) نماز عید ۱ 
در نزد امام شافعی و امام مالک رحمھما الله سنت مؤکده، و در نزد امام احمد بن حنبل فرض 

 /ام ابوحنیفهھیچگاه نماز عید را ترک نکردند، قول ام جکفائی است، و نظر به اینکه نبی کریم 
 رسد. تر به نظر می راجح

آید، مؤید  ) خطبه عیدین بر خالف خطبه جمعه، بعد از نماز است، و حدیثی که بعد از این می۲ 
 این معنی است.

) قربانی کردن واجب و وقت آن بعد از نماز عید قربان است، و قربانی پیش از نماز صحت ندارد، ۳ 
 اھد آمد.و تفصیل بیشتر آن در جای خودش خو

                                                                                                                        



 ١٩١  نیدیع نماز] احکام]: [۱۳[ کتاب

 .)١(»بلی! ولی برای شخص دیگری بعد از تو روا نیست«فرمودند: 

ىلَّ بغري منرب -٤ وجِ إِىلَ املُصَ رُ  باب: اخلُ

 ]: رفتن به عیدگاهی که منبر نداشت۴باب [

يِب  َ�نْ  -٥٣١
َ
ُ  اخلُْدِريِّ ريَِضَ  َسِعيدٍ  أ ِ  رَُسوُل  اَكنَ «: قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ْضىَح  الِفْطرِ  يَْومَ  َ�ُْرجُ 
َ
  َواأل

َ
، إىِل ُل  الُمَص�َّ وَّ

َ
ءٍ  فَأ   يَشْ

ُ
َالُة، بِهِ  َ�بَْدأ  َ�يَُقومُ  َ�نرَْصُِف، ُ�مَّ  الصَّ

ُمُرُهْم، َوُ�وِصيِهْم، َ�يَِعُظُهْم، ُصُفوفِِهمْ  ىلَعَ  ُجلُوٌس  َوانلَّاُس  اِس،انلَّ  ُمَقابَِل 
ْ
 يُِر�دُ  اَكنَ  فَإِنْ  َوَ�أ

نْ 
َ
وْ  َ�َطَعُه، َ�ْعثًا َ�ْقَطعَ  أ

َ
ُمرَ  أ

ْ
ءٍ  يَأ َمرَ  �يَِشْ

َ
بُو قَاَل  »َ�نرَْصُِف  ُ�مَّ  بِِه، أ

َ
 انلَّاُس  يََزلِ  فَلَمْ «: َسِعيدٍ  أ

ِم�ُ  َوُهوَ  - َمْرَوانَ  َمعَ  َخرَْجُت  َحىتَّ  َذلَِك  ىلَعَ 
َ
ْضىًح  يِف  - الَمِدينَةِ  أ

َ
وْ  أ

َ
ا فِْطٍر، أ تَيْنَا فَلَمَّ

َ
 أ

لِْت، ْ�نُ  َكِث�ُ  َ�نَاهُ  ِمنرَْبٌ  إَِذا الُمَص�َّ  إَِذا الصَّ
نْ  يُِر�دُ  َمْرَوانُ  فَ

َ
نْ  َ�بَْل  يَْرتَِقيَهُ  أ

َ
، أ َ  فََجبَْذُت  يَُص�ِّ

ْو�ِِه،
َالةِ  َ�بَْل  فََخَطَب  فَاْرَ�َفَع، فََجبََذِ�، بِثَ ُ  َ�ُقلُْت  ،»الصَّ

َ
ُ�مْ : هل ْ َّ��َ ، ِ بَا َ�َقاَل  َوا�َّ

َ
 قَدْ «: َسِعيدٍ  أ

ْعلَمُ  َما: َ�ُقلُْت  ،»َ�ْعلَمُ  َما َذَهَب 
َ
ِ  أ ا َخْ�ٌ  َوا�َّ ْعلَُم، الَ  ِممَّ

َ
 يَُ�ونُوا لَمْ  انلَّاَس  إِنَّ «: َ�َقاَل  أ

َا َ�ِْلُسونَ 
َ

َالِة، َ�ْعدَ  نل َالةِ  َ�بَْل  فََجَعلْتَُها الصَّ  ].٩٥٦[رواه ابلخاری:  »الصَّ
روز عید فطر و  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابو سعید خدری -۵۳۱

کردند، ادای نماز بود، بعد از  رفتند، و اولین کاری که می روز عید قربان به عیدگاه می
شان ایستاده و  بروی رو ھا نشسته بودند، گشتند و در حالی که مردم در صف آن برمی
داد]، و اگر  ھا خطبه می کردند، [یعنی: برای آن ھا وعظ و نصیحت و امر می برای آن

کردند، و اگر  ھا را جدا می ستند گروھی را به کدام طرفی به جھاد بفرستند، آنخوا می
 گشتند. کردند، و بعد از آن برمی ھا را به چیزی امر نمایند، امر می خواستند آن می

کردند، تا اینکه در  گوید: مردم به ھمین طریق نماز عید را اداء می می سابو سعید
روان) که در آن وقت امیر مدینه بود، به طرف عیدگاه عید قربان و یا عید فطر، با (م

بعضی از اشخاص  جزیرا بز قربانی باید یک سال را کامل کرده و در سال دوم باشد، و پیامبر خدا  -١
را معادل شھادت دو نفر قرار  سچه شھادت خزیمه دادند، چنان را به بعض از احکام اختصاص می

به  دادند، و ھر حکمی که به شکل خصوصی آمده باشد، به ھمان محل خود خاص گردیده و
گردد، مثًال: قبول شھادت یک نفر، خاص برای خزیمه است، و برای ھیچکس  دیگران نافذ نمی

 باشد. سدیگری روا نیست، ولو آنکه آن کس دیگر ابوبکر

                                                 



 فیض الباری (جلد دوم)    ١٩٢

رفتم، چون به عیدگاه رسیدیم، (دیدم در آنجا] منبری است که آن را (کثیر بن َصلت) 
 بنا کرده است.

خواست پیش از آنکه نماز بخواند [جھت خطبه دادن] باالی منبر  چون (مروان) می
کشیدم، او مرا کشید [یعنی: به عقب باال شود، از لباسش گرفتم و او را به طرف خود 
 راند] و باالی منبر رفت و پیش از نماز خطبه داد.

را] تغییر دادید، [زیرا  جبرایش گفتم: به خداوند سوگند که [سنت پیامبر خدا 
 خواندند]. خطبه را بعد از نماز می جپیامبر خدا 

ه است، [یعنی: نماز دانستی اکنون از بین رفت گفت: ای ابو سعید! آنچه را که تو می
 خواندن پیش از خطبه از بین رفته است].
 دانم. دانم بھتر است از آنچه را نمی گفتم: به خداوند سوگند آنچه را که می

نشینند، از این جھت پیش از  گفت: مردم بعد از نماز جھت شنیدن خطبه ما نمی
 .)١(نماز خطبه دادم

وبِ إِىلَ العِ  -٥ كُ الرُّ ِ وَ طبَةِ  ،يدِ باب: املَْيشْ بْلَ اخلُ الَةِ قَ الصَّ  وَ

 ]: رفتن به عیدگاه پیاده و سواره و نماز خواندن پیش از خطبه۵باب [

ُ  َ�بَّاٍس ريَِضَ  ابِْن  َعِن  -٥٣٢ ، َ�بْدِ  بِْن  َجابِرِ  َوَ�نْ  َ�نُْه، ا�َّ ِ  يَُؤذَّنُ  يَُ�نْ  لَمْ «: قَاالَ  ا�َّ
ْضىَح  يَْومَ  َوالَ  الِفْطرِ  يَْومَ 

َ
 ].٩٦٠[رواه ابلخاری:  »األ

روایت است که گفتند: نه در روز عید  شاز ابن عباس و جابر بن عبدالله -۵۳۲
 .)٢(شد، و نه در روز عید قربان فطر اذان داده می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 کردند. نماز عید را در مصلی اداء می ج) پیامبر خدا ۱ 
 شدند. دادند، و بر روی منبر باال نمی ید ایستاده خطبه میدر روز ع ج) پیامبر خدا ۲ 
 ) اولین کسی که در عیدگاه منبر آورد، مروان بود.۳ 
 ) خطبه در عید، بعد از نماز است.۴ 
) اگر حاکم در مسائل عبادات بر خالف سنت عمل کرد، باید شخص عالم نصیحتش نماید، مگر ۵ 

 آنکه از ظلمش بترسد.
 ائل متعلق به این حدیث آنکه:از احکام و مس -٢

                                                 



 ١٩٣  نیدیع نماز] احکام]: [۱۳[ کتاب

يدِ  -٦ دَ العِ طْبَةِ بَعْ  باب: اخلُ

 ]: خطبه بعد از نماز عید۶باب [

ُ  ريَِضَ َ�بَّاٍس  ابِْن  َعِن  -٥٣٣ ِ  رَُسولِ  َمعَ  الِعيدَ  َشِهْدُت «: قَاَل  ،ماَ�نْهُ  ا�َّ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
يِب  وََسلََّم، َعلَيْهِ 

َ
ُ  ريَِضَ  َوُ�ثَْمانَ  َوُ�َمَر، بَْ�ٍر، َوأ  َ�بَْل  يَُصلُّونَ  اَكنُوا فَلُكُُّهمْ  َ�نُْهْم، ا�َّ

 ].٩٦٢[رواه ابلخاری:  »اخلُْطبَةِ 
و  جروایت است که گفت: در نماز عید با پیامبر خدا  باز ابن عباس -۵۳۳

 خواندند. حاضر گردیدم، ھمه ایشان، پیش از خطبه نماز می شابوبکر و عمر و عثمان

يقِ  -٧ ِ امِ التَّرشْ يَّ لِ يفِ أَ مَ لِ العَ  باب: فَضْ

 ]: فضیلت کار نیک در ایام تشریق۷باب [

ُ  وَ�نُْه ريَِضَ  -٥٣٤ نَّهُ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َ�نُْه، َعِن  ا�َّ
َ
يَّامٍ  يِف  الَعَمُل  َما«: قَاَل  �

َ
� 

فَْضَل 
َ
  اجِلَهاُد، َوالَ «: قَاَل  اجِلَهاُد؟ َوالَ : قَالُوا »َهِذهِ؟ يِف  ِمنَْها أ

َّ
 بِنَْفِسهِ  ُ�َاِطرُ  َخَرجَ  رَُجٌل  إِال

، ءٍ  يَرِْجعْ  فَلَمْ  َوَماهِلِ  ].٩٦٩ابلخاری: [رواه  »�يَِشْ
 روایت است که فرمودند: جاز پیامبر خدا  بو از ابن عباس -۵۳۴

 ».ثواب اعمال نیک در ھیچ وقتی بیشتر از انجام دادن آن در ھمین ده روز نیست«
 گفتند: حتی جھاد ھم بھتر نیست؟ 

 اذان و اقامتی نیست. –چه عید فطر باشد، و چه عید قربان  –) در نماز عید ۱ 
به صدای بلند  –گویند: برای اینکه مردم خبر شوند، مستحب است که  ) بعضی از علماء می۲ 

در روز عید به  جشود، و از زھری روایت است که گفت: پیامبر خدا  نماز خوانده می –بگویند که 
، و چون این حدیث از نگاه سند مرسل »شود نماز خوانده می«کردند که بگوید:  مؤذن امر می

دانند، ولی قیاس نماز عید به نماز  شود) را جائز نمی است، بعضی از علماء گفتن: (نماز برپا می
ن و اقامتی کند، زیرا ھمانطوری که در نماز کسوف اذا کسوف، این حدیث مرسل را تقویت می

شود، پس بھتر است که در نماز عید  شود)، گفته می نیست، و در آن این عبارت که: (نماز برپا می
 ھم گفته شود.

                                                                                                                        



 فیض الباری (جلد دوم)    ١٩٤

حتی جھاد ھم بھتر نیست، مگر جھاد کسی که جان و مال خود را [در «فرمودند: 
اخته، و با ھیچ کدام از جان و مالش بر نگشته اند بیل الله] به مخاطرهجھاد فی س

 .)١(باشد

ةَ  -٨ فَ رَ ا إِىلَ عَ دَ ا غَ إِذَ نَى وَ امَ مِ يَّ  باب: التَّكبِريِ أَ

 ]: تکبیر گفتن در روزهای [منی] و هنگام رفتن به سوی (عرفات)۸باب [

�ٍَس َ�ْن  -٥٣٤
َ
ُ  ريَِضَ  أ نَُّه سئل  ،َ�نْهُ  ا�َّ

َ
 انلَّيِبِّ  َمعَ  تَْصنَُعونَ  ُكنْتُمْ  َكيَْف  اتلَّلْبِيَِة، َعِن �

، يُليَبِّ  اَكنَ «: قَاَل  وََسلََّم؟ َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ُ  َعلَيِْه، ُ�نَْكرُ  الَ  الُمليَبِّ ، َوُ�َ�ربِّ ُ  ُ�نَْكرُ  فَالَ  الُمَكربِّ
 ].٩٧٠[رواه ابلخاری: »َعلَيْهِ 

 جروایت است که از وی پرسیده شد: شما تلبیه را با پیامبر خدا  ساز انس -۵۳۴
 گفتید؟ چگونه می

گرفت، و کسی تکبیر  گفت، و مورد اعتراض قرار نمی گفت: کسی تلبیه می
 .)٢(گرفت گفتند، و مورد اعتراض قرار نمی می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) جھاد از ھمه کارھا فضیلت بیشتری دارد، خصوصًا کسی که با جان و مال خود در راه اعالی ۱ 

اد بیرون شده باشد، و خودش به شھادت رسیده و مالش در این راه به مصرف کلمة الله به جھ
 رسیده باشد.

) ده روز اول ذی الحجه دارای فضیلت خاصی است، بنابراین مسلمان باید بکوشد که با ذکر و ۲ 
دعا و صدقه دادن و روزه گرفتن و دیگر انواع عبادات و اعمال صالحه، فضیلت این ایام را دریابد، 

برای  –وصًا فضیلت روز (عرفه) را، و در حدیث صحیح آمده است که: روزه گرفتن روز عرفه خص
 شود. اش می سبب آمرزش گناھان گذشته –غیر حاجی 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢

لك، (لبيك اللهم لبيك، لبيك ال رشيك لك لبيك، ان احلمد والنعمة لك وامل) لفظ تلبیه این است: ۱ 

 .(اهللا أكرب اهللا أكرب، ال إله إال اهللا، اهللا أكرب، اهللا أكرب وهللا احلمد)، و لفظ تکبیر این است: ال رشيك لك)
) تلبیه گفتن از ھنگام احرام بستن شروع شده و تا رمی جمرۀ عقبه در روز اول عید، ادامه ۲ 

 یابد. می

                                                 



 ١٩٥  نیدیع نماز] احکام]: [۱۳[ کتاب

ومَ النَّحرِ  -٩ ىلَّ يَ بْحِ باملُصَ الذَّ رِ وَ  باب: النَّحْ

 و گوسفند در عیدگاه در روز عید قربان ]: کشتن شتر۹باب [

ُ  ُ�َمَر ريَِضَ  ابِْن  َعِن  -٥٣٦ نَّ « َ�نُْهما: ا�َّ
َ
وْ  َ�نَْحُر، اَكنَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  أ

َ
 أ

 ].٩٨٢[رواه ابلخاری:  »بِالُْمَص�َّ  يَْذبَحُ 
ر را در عیدگاه شتر و غیر شت جروایت است که پیامبر خدا  باز ابن عمر -۵۳۶
 .)١(کردند ذبح می

يدِ  -١٠ ومَ العِ عَ يَ جَ ا رَ يقَ إِذَ الَفَ الطَّرِ نْ خَ  باب: مَ

 ]: تغییر دادن راه رفت و آمد در نماز عید۱۰باب [

ُ  ريَِضَ  َجابِرِ  َ�نْ  -٥٣٧  ِ�يدٍ  يَْومُ  اَكنَ  إَِذا وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  اَكنَ «: قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ
ِر�َق  َخالََف   ].٩٨٦[رواه ابلخاری:  »الطَّ

در روز عید، راه برگشتن از  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز جابر -۵۳۷
 )٢(دادند عیدگاه را تغییر می

بعد از نماز فجر روز  /امام ابو حنیفه) در تکبیرات تشریق بین علماء اختالف است، در نزد ۳ 
گردد، و امام یوسف و محمد رحمھما   عرفه شروع، و بعد از نماز عصر روز اول عید قربان قطع می

 یابد. گویند: تکبیرات تشریق تا آخر ایام تشریق ادامه می الله می
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
گھی  در عیدگاه به سبب آن بود که مردم از این روش ج ) سبب ذبح کردن پیامبر خدا۱  شان آ

 یافته و به آن عمل نمایند، و بدانند که وقت ذبح کردن قربانی بعد از ادای نماز عید است.
در عیدگاه  –اگر مانعی وجود نداشته باشد  –اش را  ) برای امام مسلمانان مستحب است تا قربانی۲ 

 ذبح نماید.
مردمان قربانی خود را بعد از قربانی امام ذبح نمایند، و اگر امامی بود که  ) مستحب است که۳ 

تواند بعد از ادای  شد، ھر کس می کرد، و یا از وقت قربانی کردنش اطالعی حاصل نمی قربانی نمی
 اش را ذبح نماید. نماز عید، قربانی

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
گشتند، گویند: سببش این بود  ز راه دیگری غیر از راھی که رفته بودند، برمیا ج) پیامبر خدا ۱ 

 مشرف شوند. جکه ھمگان به دیدار با انوار آن حضرت 

                                                                                                                        



 فیض الباری (جلد دوم)    ١٩٦

ُ  حديث اَع�َِشة ريَِضَ  -٥٣٨ م، وزاد يف هذه الرواية:َ�نْهَ  ا�َّ مِر احلبشة تقدَّ
َ
 ا، يف أ

ْمنًا َدْ�ُهمْ «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  َ�َقاَل  ُ�َمُر، فَزََجَرُهمْ 
َ
ْرفَِدةَ  بَِ�  أ

َ
[رواه ابلخاری:  »أ

٩٨٨.[ 
ھا در داخل  ھا و بازی کردن آن در موضوع حبشی لحدیث عائشه -۵۳۸

ھا را سرزنش نمود، و  آن سمسجد، قبًال گذشت، و در این روایت آمده است که: ... عمر
 .)١(»به او گفتند که: (بنی ارفده) را به حال خودشان بگذار جا پیامبر خد

) این عمل مستحب و یا سنت است، و ھر کس بکوشد که در وقت رفتن به طرف عیدگاه، از ۲ 
تر  برگردد که کوتاه برگشتن از راھیراھی برود که دورتر باشد، تا ثوابش بیشتر گردد، و در وقت 

 ھا را از انتظار خارج سازد.  چه زودتر نزد اھل و فامیلش رسیده و آنباشد، تا ھر
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
ھا است که به آن نسبت  ) مراد از بنی ارفده، مردم حبشه ھستند، و (ارفده) نام یکی از اجداد آن۱ 

 کنند. د، و یا آنکه (بنی ارفده) گروه خاصی از مردم حبشه ھستند که رقص میشون داده می
گفت: در یکی از روزھای عید، مردم  بود که می ل) حدیثی که قبًال گذشت، به روایت عائشه۲ 

برایم گفتند: میل داری که  جکردند، پیامبر خدا  حبشه در داخل مسجد با نیزه و سپر بازی می
؟ گفتم: بلی، مرا به عقب خود ایستاده کردند و رخسار خود را بر رخسارم ھا را تماشا کنی آن

کردم] تا آنکه  [ھمین طور تماشا می» ای بنی ارفده! ادامه دھید«ھا گفتند:  گذاشتند، و برای آن
، این حدیث در بخاری به »پس برو«خسته شدم، فرمودند: بس است؟ گفتم: بلی، فرمودند: 

 ) موجود است.۹۵۰شماره (
شان بگذار) سببش این است  گفتند که (بنی ارفده را به حال سبرای عمر ج) اینکه پیامبر خدا ۳ 

ھا  کردند، اجازه داده بودند، پس مشکلی در کار آن ھا به کاری که می برای آن جکه پیامبر خدا 
 نیست.

                                                                                                                        



 
 

ترِ  -١٤  كتابُ الوِ

 نماز وتر: ]۱۴کتاب [

رِ  -١ تْ اءَ يفِ الْوِ ا جَ  باب: مَ

 ]: آنچه که دربارۀ وتر آمده است۱باب [

ُ  ُ�َمَر ريَِضَ  ابِْن  َعِن  -۵۳۹ نَّ : َ�نُْهما ا�َّ
َ
َل  رَُجًال  أ

َ
ِ  رَُسوَل  َسأ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  اللَّيِْل، َصَالةِ  َ�نْ  َالمُ  َعلَيْهِ  ا�َّ  َخيِشَ  فَإَِذا َمثَْ�، َمثَْ�  اللَّيِْل  َصَالةُ «: السَّ
َحُدُ�مُ 

َ
بْحَ  أ َعةً  َص�َّ  الصُّ

ْ
ُ  تُوتِرُ  َواِحَدةً  َر�

َ
 ].٩٩٠[رواه ابلخاری:  »َص�َّ  قَدْ  َما هل

در مورد نماز شب  جروایت است که شخصی از پیامبر خدا  باز ابن عمر -۵۳۹
 فرمودند: جپرسان نمود، پیامبر خدا 

از شما خوف طلوع صبح را داشت،  نماز شب دو رکعت دو رکعت است، اگر کسی«
ھایی را که خوانده است، برایش وتر بخواند، این یک رکعت نمازک رکعت تنھا ی

 .)١(»سازد می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
شود، غرض شخص سؤال کننده از پیامبر  شریف دانسته می ) طوری که از عبارت حدیث نبوی۱ 

خواست  خواست بداند که نماز شب چند رکعت است، و یا می : یکی از دو چیز بود، یا میجخدا 
 شود. بداند که نماز شب چند رکعتی خوانده می

مده در روز و شب آ ج) نظر به این حدیث و احادیث دیگری که در مورد نماز نفل پیامبر خدا ۲ 
گوید: نماز نفل در شب و روز باید دو رکعت دو  می /است، بین علماء اختالف است، امام شافعی

گوید:  می /رکعتی باید سالم داده شود، و امام ابو حنیفهھردو  رکعت خوانده شود، یعنی: در
یفه نماز نفل در شب و روز چھار رکعتی است، و امام یوسف و امام محمد از شاگردان امام ابو حن

گویند: نماز نفلی شب دو رکعتی و نماز نفلی روز چھار رکعتی است، و ھر کدام  رحمھم الله می
 ھای فراوانی دارند، که جای بیان این ادله، کتب فقه و کتب شروح حدیث است. برای خود دلیل

                                                 



 فیض الباری (جلد دوم)    ١٩٨

ُ  اَع�َِشَة ريَِضَ  َ�نْ  -٥٤٠ نَّ «: َ�نَْها ا�َّ
َ
ِ  رَُسوَل  أ  يَُص�ِّ  اَكنَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ةَ  إِْحَدى َعًة، َعرْشَ
ْ
ْجَدةَ  فَيَْسُجدُ  - بِاللَّيِْل  َ�ْعِ�  - َصَالتَهُ  تِلَْك  اَكنَْت  َر�  َما قَْدرَ  َذلَِك  ِمنْ  السَّ

 
ُ
َحُدُ�مْ  َ�ْقَرأ

َ
نْ  َ�بَْل  آيَةً  مَخِْس�َ  أ

َ
َسُه، يَْرَ�عَ  أ

ْ
َعتَْ�ِ  َوَ�ْرَكعُ  َرأ

ْ
 ُ�مَّ  الَفْجِر، َصَالةِ  َ�بَْل  َر�

هِ  ىلَعَ  يَْضَطِجعُ  ْ�َمِن  ِشقِّ
َ
ِ�يَهُ  َحىتَّ  األ

ْ
َالةِ  الُمَؤذِّنُ  يَأ  ].٩٩٤[رواه ابلخاری:  »لِلصَّ

در شب، یازده رکعت نماز  جروایت است که پیامبر خدا  لاز عائشه -۵۴۰
ازه که کسی از شما پنجاه آیت را تالوت کند، اند رفتند، به خواندند، به سجده که می می

از آن، خواندند، و بعد   کردند، و پیش از نماز صبح، دو رکعت نماز می سر خود را باال نمی
آمد، به پھلوی راست خود  تا ھنگامی که مؤذن [جھت نماز خواندن] نزدشان می

 .)١(کردند استراحت می

) ھمچنین در اینکه نماز وتر یک رکعت است، و یا سه رکعت بین علماء اختالف است، امام ۳ 
گوید: خواندن وتر به این طریق است که بعد از ادای دو رکعت سالم داده شود، و  می /افعیش

بعد از سالم دادن، یک رکعت دیگر خوانده و سالم بدھد، و در نزد احناف، نماز یک رکعتی نماز 
شود، بنابراین بعد از خواندن دو رکعت نباید سالم بدھد، بلکه باید یک رکعت دیگر را  گفته نمی

 سه رکعتی شود. –مانند نماز شام  –ضمیمه ساخته و بعد از آن سالم بدھد، تا نمازش 
) سؤالی که شاید به ذھن خواننده خطور نماید این است که در ماه رمضان که وتر به جماعت ۴ 

شود، آیا روا است که حنفی به شافعی، و یا شافعی به حنفی اقتداء نموده و طبق  خوانده می
 را اداء نماید، و یا بھتر آن است که وتر را مطابق مذھب خود، تنھا بخواند.مذھب وی وتر 

در جواب باید گفت که: اقتداء کردن شافعی به حنفی، و اقتداء کردن حنفی، به شافعی، و  
ھمچنین اقتداء کردن ھر کسی از ھر مذھبی به ھر کسی از ھر مذھب دیگری از مذاھب معروفه 

رد، و بھتر آن است که نماز را به جماعت اداء نماید، تا فضیلت اھل سنت و جماعت جواز دا
 جماعت را در یابد، گر چه تنھا خواندن وتر جائز است.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
احادیث متعدد و مختلفی روایت شده است، ھفت رکعت، نه  جاندازه نماز شب پیامبر خدا  در  

 رکعت، یازده رکعت، سیزده رکعت، و ھفده رکعت.
و سبب این اختالف، اختالف حاالت، از سفر و اوقات، از فرصت داشتن و فرصت نداشتن، حالت  

ک از جوانی و حالت کالن سالی در آخر عمر، و غیره است. و گرچه خواندن نماز شب موافق ھر ی
توان  این روایات جواز دارد، ولی علماء در افضلیت آن اختالف دارند، و آنچه که در این مورد می

گفت این است که اگر فرصت و قدرتی وجود داشته باشد، بھتر است نماز تراویح با نماز وتر بیست 
اند: (در کار  وسه رکعت، و نماز تھجد با نماز وتر سیزده رکعت خوانده شود، زیرا طوری که گفته

 در این زمینه رسیده است. جخیر اسرافی نیست) و باالخص آنکه روایاتی از نبی کریم 

                                                                                                                        



 ١٩٩  وتر نماز: ]۱۴[ کتاب

رِ  -٢ تْ اتِ الوِ اعَ  باب: سَ

 ]: اوقات نماز وتر۲باب [

ْوتَرَ  اللَّيِْل  لُكَّ «: قَالَْت َوَ�نَْها ريَِضَ اُهللا َ�نَْها  -٥٤١
َ
ِ  رَُسوُل  أ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

  ِوتُْرهُ  َواْ�تََ� 
َ

َحرِ  إىِل  ].٩٩٦[رواه ابلخاری:  »السَّ
در ھر وقت شب وتر  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  لو از عائشه -۵۴۱

خواندند، ولی در آخر امر [یعنی: در آخر عمر شریف خود]، نماز وتر را در وقت سحر 
 .)١(کردند] سحر ھم اداء میکردند، [و یا آنکه: نماز وتر را تا وقت  اداء می

الَتِةِ  باب: -٣ رَ صَ عَل آخِ تْراً  لِيَجْ  وِ

 ]: نماز وتر باید آخرین نماز باشد۳[باب 

ُ  ريَِضَ  َعِن ابِْن ُ�َمرَ  -٥٤٢  آِخرَ  اْجَعلُوا«: قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َعِن  َ�نُْهَما، ا�َّ
 ].٩٨٨[رواه ابلخاری:  »ِوتًْرا بِاللَّيِْل  َصَالتُِ�مْ 

در شب، «فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  باز ابن عمر -۵۴۲
 .)٢(»وتر را آخرین نماز خود بگردانید

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
گویند: کسی که به بیدار شدن خود اطمینان دارد، بھتر است که نماز وتر را، آخر شب  علماء می 

 بعد از ادای نماز خفتن، در ھر وقت شب برایش روا است.اداء نماید، ورنه خواندن نماز (وتر) 
وتر را چه وقت  جپرسید که پیامبر خدا  لدر سنن ابو داود آمده است که مسروق از عائشه 

خواندند؟ گفت: در اول شب، در وسط شب، و در آخر شب، ولی در نزدیک وفات خود وتر را تا   می
 –طوری که قبًال گفتیم  –، و شاید خواندن نماز وتر در این اوقات مختلف »به سحر ھم خواندند

ماز وتر تا به سحر حسب امکانات، و یا به سبب بیان جواز بوده باشد، به این معنی: که خواندن ن
 در ھر وقتی از شب که خوانده شود جواز دارد.

تواند، وتر  ترسید که در آخر شب بیدار شده نمی اگر کسی می«و در صحیح مسلم آمده است که:  
تواند آخر شب بیدار شود، نماز وتر را در آخر  کرد می را در اول شب بخواند، و کسی که فکر می

 ». شوند، و این بھتر است آخر شب مالئکه حاضر میشب بخواند، زیرا در نماز 
وعده دیگری از علماء  /در وجوب نماز وتر بین علماء اختالف است، در نزد امام ابو حنیفه -٢

واجب، و در نزد امام شافعی و امام مالک و امام احمد رحمھم الله سنت و یا سنت موکده است، و 
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ةِ  -٤ ابَّ ىلَ الدَّ تْرِ عَ  باب: الْوِ

 ]: وتر خواندن بر باالی دابه۴باب [

ُ  َوَ�نُْه ريَِضَ  -۵٤٣ ِ  رَُسوَل  إِنَّ «: َ�نُْهَما قَاَل  ا�َّ  ىلَعَ  يُوتِرُ  اَكنَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
 ].٩٩٩[رواه ابلخاری:  »ابَلِع�ِ 

[گاھی] وتر را بر  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  بو از ابن عمر -۵۴۳
 .)١(خواندند باالی شتر می

هُ  -٥ دَ بَعْ وعِ وَ كُ بْلَ الرُّ نُوتِ قَ  باب: القُ

 خواندن پیش از رکوع و بعد از آن]: قنوت ۵باب [

�ٍَس ريَِضَ  -٥٤٤
َ
ُ  َ�ْن أ نَُّه ُسئَِل: ا�َّ

َ
َ�نََت  َ�نُْه، �

َ
بِْح؟ يِف  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  أ  الصُّ

ُ  فَِقيَل  َ�َعْم،: قَاَل 
َ

َوَ�نََت : هل
َ
ُكوِع؟ َ�بَْل  أ ُكوِع  َ�ْعدَ «: قَاَل  الرُّ  ].١٠٠١[رواه ابلخاری:  »�َِسً�ا الرُّ

اند، و امام عینی در عمدة  ھما الله نیز به ھمین نظرگویند که امام ابو یوسف و امام محمد رحم
القاری، و امام طحاوی در شرح معانی االثار بیش از بیست حدیث و اثر را در واجب بودن نماز وتر 

 رسد. تر به نظر می دانند، راجح اند، بنابراین نظر کسانی که وتر را واجب می روایت کرده
خواند، و برای کسی که بر  نماز وتر برای کسی که تھجد می اند که تاخیر ) علماء بر این متفق۲ 

بیدار شدن خود در آخر شب اطمینان دارد، مستحب، بلکه سنت است، بعضی از صحابه از آن 
خواندند، وعده دیگری از آن جمله  نماز وتر را در اول شب می شجمله ابوبکر و عثمان و ابو ھریره

در آخر شب،  شابن مسعود، و ابن عباس، و ابن عمرعمر بن خطاب، و علی بن ابی طالب، و 
خوانی؟ گفت: در اول شب، فرمودند: به  پرسیدن: نماز وتر چه وقت می ساز ابوبکر جپیامبر خدا 

خوانی؟ گفت: در آخر شب،  پرسیدند که وتر را چه وقت می سکنی، و از عمر احتیاط عمل می
 کنی. فرمودند: به قوت عمل می

 ئل متعلق به این حدیث آنکه:از احکام و مسا -١
اند ولی عده  نظر به ظاھر این حدیث بعضی از علماء خواندن نماز وتر را در حالت سواره جواز داده 

گویند: حکم نماز وتر مانند نماز فرض است، و خواندن آن  دیگری از علماء از آن جمله احناف می
بر باالی شتر در ابتدای امر و  جامبر خدا گویند: وتر خواندن پی در حالت سواره جواز ندارد، و می

در وقت عدم وجوب آن بود، بنابراین، این حدیث منسوخ است، و نباید نماز وتر در حالت سواره 
 خوانده شود، مگر در حالتی که ادای آن در حالت پیاده امکان پذیر نباشد.
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 روایت است که از وی پرسیده شد: ساز انس -۵۴۴
 ؟اند در نماز صبح قنوت خوانده جآیا پیامبر خدا 

 گفت: بلی!
 ؟اند [شخص دیگری] پرسید: آیا پیش از رکوع قنوت خوانده

 .)١(ک وقتی قنوت خواندنداند گفت: بعد از رکوع، 

ُ  َوَ�نُْه ريَِضَ  -٥٤٥ نَُّه ُسئَِل َعِن  َ�نُْه: ا�َّ
َ
 َ�بَْل : قُلُْت  الُقنُوُت  اَكنَ  قَدْ : َ�َقاَل  الُقنُوِت، �

ُكوِع  وْ  الرُّ
َ
ِ�  فَُالنًا فَإِنَّ : قَاَل  َ�بْلَُه،: قَاَل  َ�ْعَدُه؟ أ ْخرَبَ

َ
نََّك  َ�نَْك  أ

َ
ُكوِع، َ�ْعدَ  قُلَْت  � : َ�َقاَل  الرُّ

ِ  رَُسوُل  َ�نََت  إِ�ََّما َكَذَب « ُكوِع  َ�ْعدَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ َراهُ  َشْهًرا، الرُّ
ُ
 قَْوًما َ�َعَث  اَكنَ  أ

اُء، لَُهمْ  ُ�َقاُل    رَُجًال، َسبِْع�َ  ُزَهاءَ  الُقرَّ
َ

�ِ�َ  ِمنَ  قَْومٍ  إِىل َِك، ُدونَ  الُمرْشِ
َ

وئل
ُ
 َوَ�ْ�َ  بَيْنَُهمْ  َوَ�نَ  أ

ِ  رَُسولِ  ِ  رَُسوُل  َ�َقنََت  َ�ْهٌد، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ  يَْدُعو َشْهًرا وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
 ].١٠٠٢[رواه ابلخاری:  »َعلَيِْهمْ 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 در دو مورد اختالف دارند:علماء در این حدیث  
 شود: اول: در نمازی که در آن وتر خوانده می 
گوید: وقت خواندن قنوت نماز فجر است، و احناف و  نظر به ظاھر حدیث می /امام شافعی 

علمای بسیار دیگری با استناد به احادیث دیگری که در این مورد آمده است، و از آن جمله 
در نماز فجر تنھا مدت سی روز  جگویند: پیامبر خدا  آید می حدیثی که بعد از این حدیث می

ھا عده از صحابه را به شھادت  کردند، زیرا آن قنوت خوانده و بر قبائل (رعل) و (ذکوان) نفرین می
رسانده بودند، و بعد از آن قنوت خواندن را در نماز فجر ترک کردند، و چیزی که ترک گردد، 

 ن روا نیست.منسوخ است و عمل کردن به آ
 دوم: در وقت قنوت خواندن: 
علمای احناف و ھمچنین از صحابه، عمر، علی، و ابن مسعود، و ابن عباس، و ابو موسی اشعری، و  

، و از صحابه /گویند: وقت خواندن قنوت پیش از رکوع است، و امام شافعی می شبراء بن عازب
وقت خواندن قنوت را بعد از رکوع  شابوبکر صدیق، و در روایت دیگری عمر و عثمان و علی

قسم جواز ھردو  گویند: که وقت قنوت خواندن اختیاری است، یعنی: دانند، وعده دیگری می می
خواھد بعد از آن، و البته ھر کدام   خواھد پیش از رکوع بخواند و ھر کس می دارد، ھر کس می

کتب فقه و کتب شروح حدیث برای خود دالئل نقلی و عقلی فراوانی دارند که تفصیل آن در 
 مذکور است.
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 ىلَعَ  يَْدُعو َشْهًرا وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  َ�نََت «: َو� رواية َ�نُْه ريَِضَ اُهللا َ�نُْه قَاَل 
 ].١٠٠٣[رواه ابلخاری:  »َوانَ َوَذكْ  رِْعٍل 

 روایت است که از وی در مورد قنوت پرسان شد. سو از انس -۵۴۵
قنوت  جشد، [مقصدش این است که در زمان پیامبر خدا  گفت: قنوت خوانده می

 شد]. خوانده می
 از وی پرسیده شد: پیش از رکوع یا بعد از رکوع؟

 گفت: پیش از رکوع.
 گوید که گفته بودی: بعد از رکوع. زبان تو میگفته شد که: فالنی از 

بعد از رکوع، تنھا یک ماه قنوت  ج، پیامبر خدا )١(گفت: او دروغ گفته است
حدود ھفتاد نفر از کسانی را  جکنم این در زمانی بود که پیامبر خدا  خواندند، فکر می

، [و این شدند، در بین گروھی از مشرکین فرستادند ھا) یاد می که به نام (قاری
ھا و بین پیامبر  کردند، و بین آن ھا دعای بد می ھایی بودند که بر آن مشرکین] غیر آن

ھا) را کشتند]، پیامبر  عھد و پیمان بود، [مشرکین خیانت کردند و آن (قاری جخدا 
 کردند. ھا نفرین می خواندند و بر آن یک ماه قنوت می جخدا 

یک ماه قنوت  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  سو در روایت دیگری از انس
 .)٢(کردند خواندند، و بر قبیله (رعل) و (ذکوان) نفرین می می

يًْضا قَاَل  -٥٤٦
َ
 ].١٠٠٤[رواه ابلخاری:  »َوالَفْجرِ  الَمْغِرِب  يِف  الُقنُوُت  اَكنَ «: َوَ�نُْه أ

یعنی: اشتباه کرده است، و اھل حجاز لفظ (دروغ) را بر ھر چیزی که مخالف واقع باشد،  -١
شود، و خواه از  کنند، خواه این خالف واقعیت از روی قصد باشد که دروغ نامیده می استعمال می

 شود. روی عدم قصد، که خطا و اشتباه نامیده می
 کام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:از اح -٢
ھا این  بر آن ج) (رعل) و (ذکوان) دو قبیله از بنی سلیم است، و سبب نفرین کردن پیامبر خدا ۱ 

 ھا فرستاده بودند، به قتل رساندند. نزد آن جبود که (قاریانی) را که پیامبر خدا 
که مصیبتی به مسلمانان نازل شود که: قنوت خواندن در وقتی  ) از این حدیث دانسته می۲ 

تواند: خشک سالی، قحطی، وباء، ھجوم ملخ،  شود، مشروع است، و از جمله این مصائب می می
گانگان و جاه طلبان، شیوع کشت و کشتار در بین مسلمانان،  مورد تاخت و تاز گرفتن از طرف بی

 ھا باشد. و امثال این
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روایت است که گفت: دعای قنوت، در نماز شام و نماز صبح  سو از انس -۵۴۶
 .)١(بود

 از احکام و مسائل متعلق به این آنکه: -١
) اکثر علماء و از آن جمله خلفای راشدین و ابن عباس و عبدالله بن مسعود و عبدالله بن عمر و ۱ 

اند، که قنوت خواندن در نماز شام و صبح در وقت معینی بود، و بعد  بر این نظر شبسیاری از أئمه
 آن است که وقت دعای قنوت نماز فجر است. /از آن منسوخ گردید، ولی مذھب امام شافعی

(اللهم أنا نستعينك ونستغفرك ) برای قنوت دعاھای مختلفی آمده است، از آن جمله: ۲ 

عليك اخلري كله، نشكرك وال نكفرك،  ، ونتوب اليك، ونتوكل عليك، ونثنيونستهديك، ونؤمن بك

ونحفد، نرجو  ىيفجرك، اللهم اياك نعبد، ولك نصيل ونسجد، واليك نسعونخلع ونرتك من 

، و معنی این دعا این است که: الھی! یاری از ق)حبك، ان عذابك بالكفار ملعذا رمحتك، ونخشى
آوریم، و [از گناھان خود] به  نمائیم، به تو ایمان می جوئیم، و از تو طلب مغفرت و ھدایت می تو می

را به جا و کنیم، شکر ت را صفت میو نمائیم، و به ھر خوبی ت کنیم، و بر تو توکل می نزد توبه می
کنیم، و خاص برای تو  را عبادت میو کنیم، الھی خاص ت را نمیو ھای ت وریم، و کفران نعمتآ می

آوریم، به رحمت تو  به جا میرا و طاعت ت آئیم، و کنیم، به سوی تو می خوانیم و سجده می نماز می
 وار، و از عذاب تو در خوفیم، زیرا عذاب تو مربوط به کفار است.امید

بارك فيمن عافيت، و عافني(اللهم اهدين فيمن هديت، ولفظ ھم آمده است:  و دعای قنوت به این 

عليك، وانه ال يذل من واليت، تباركت  يل فيام أعطيت، وقني رش ما قضيت، فانك تقيض وال يقىض

ای مرا ھم ھدایت کن، و در ردیف  یعنی: (الھی! در ردیف کسانی که ھدایت کردهربنا وتعاليت...) 
ای، برکت بده،  ای، برای من نیز عافیت بده، و به آنچه که برایم داده را عافیت دادهھا  کسانی که آن

و از شر آنچه که قضا و تقدیر تو به آن رفته است، مرا محفوظ بدار، زیرا قضا و حکم از تو است، و 
شود، ای پروردگار ما عزت و  قضاء و حکم کسی بر تو نافذ نیست، کسی را که یاری کنی خوار نمی

 علو مرتبت برای تو است...)

                                                 





 
 

 كِتَابُ االستسقاء -١٥

 ]: نماز استسقاء۱۵کتاب [

اءِ  -١ قَ تَسْ سْ  باب: االِ

 ]: استسقاء۱باب [

ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  -٥٤٧  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  َخَرجَ «: قَاَل  ريَِضَ اُهللا َ�نُْه،َز�ٍْد  بِْن  ا�َّ
َل  �َْستَْسيِق  .  »رَِداَءهُ  وََحوَّ َعتَْ�ِ

ْ
 ].١٠٠٥[رواه ابلخاری: َوِ� رواية َ�نُْه: وََص�َّ َر�

به طلب باران بر  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز عبدالله بن زید -۵۴۷
 ردای خود را زیر ورو، نمودند.آمدند، و

 .)١(و از وی در روایت دیگری آمده است که گفت: و دو رکعت نماز خواندند

اءِ باب:  -٢ عَ فَ : «جالنَّبِيِّ  دُ نِي يُوسُ سِ نِنيَ كَ ا سِ لْهَ عَ  »اجْ

 »ها را به قحطی زمان یوسف دچار بگردان آن«که:  ج خدا]: دعای پیامبر ۲باب [

يِب  َ�نْ  -٥٤٨
َ
 وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  حديث داعء انلَّيِبَّ : ُهَر�َْرَة ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  أ

م ُمرَضَ  وىلَعَ  الُمْؤِمِنَ�، ِمنَ  للُمْستَْضَعِف�َ  واية: إِنَّ  ،تقدَّ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  و قال يف آخر هذه الرَّ
ُ  َ�َفرَ  ِغَفارُ : قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ْسلَمُ  الَهَ  ا�َّ

َ
ُ  َسالََمَها َوأ  ].١٠٠٦[رواه ابلخاری:  »ا�َّ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
(ردای خود را زیر ورو نمودند) این است که: حالت  ج) مراد از این گفته راوی که پیامبر خدا ۱ 

ردای خود را تغییر دادند، و تغییر دادن رداء به این شکل است که: اگر رداء مربع باشد، قسمت 
ا به طرف پایین، و قسمت پاینی آن را به طرف باال بیاورد، و اگر مربع نبود، طرف باالئی آن ر

 راست آن را به طرف چپ، و طرف چپ آن را به طرف راست بیاورد.
) گویند: حکمت از این کار این است که با تفاؤل به این کار، به رحمت و فضل خداوند متعال ۲ 

 قحطی به باران و فراوانی تغییر یابد.سالی و  حال مردم تغییر یافته و از خشک

                                                 



 فیض الباری (جلد دوم)    ٢٠٦

برای مستضعفین و نفرین  جدر مورد دعای پیامبر خدا  سحدیث ابو ھریره -۵۴۸
 جایشان بر قبیله (مَضر) قبًال گذشت، و در آخر این روایت آمده است که پیامبر خدا 

 فرمودند:
 .)١(»(أسلم) را سالمت داشته باشدقبیله (غفار) را خداوند مغفرت نماید، و قبیله «

ِ بِْن َمسُعوٍد ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  َ�ْن َ�بْدِ  -٥٤٩ ا وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  إِنَّ : قَاَل  ا�َّ  لَمَّ
ى

َ
َخَذْ�ُهمْ  ،»يُوُسَف  َكَسبْعِ  َسبْعٌ  اللَُّهمَّ «: قَاَل  إِْدبَاًرا، انلَّاِس  ِمنَ  َرأ

َ
ْت  َسنَةٌ  فَأ ٍء، لُكَّ  َحصَّ  يَشْ

َ�لُوا َحىتَّ 
َ
َحُدُهمْ  َوَ�نُْظرَ  َواجِليََف، َوالَميْتَةَ  اجلُلُودَ  أ

َ
  أ

َ
َماِء، إىِل َخانَ  َ�َ�َى السَّ  اجلُوِع، ِمنَ  ادلُّ

تَاهُ 
َ
بُو فَأ

َ
ُد، يَا: َ�َقاَل  ُسْفيَاَن، أ ُمرُ  إِنََّك  ُ�َمَّ

ْ
، بَِطاَعةِ  تَأ ِ  قَدْ  قَْوَمَك  �ِنَّ وَ  الرَِّحِم، َو�ِِصلَةِ  ا�َّ

َ  فَاْدعُ  َهلَُكوا، ُ  قَاَل  لَُهْم، ا�َّ   ا�َّ
َ

يِت  يَْومَ  فَاْرتَِقْب ﴿: َ�َعاىل
ْ
َماءُ  تَأ   ﴾ُمِب�ٍ  بُِدَخانٍ  السَّ

َ
 قَْوهِلِ  إىِل

َْطَشةُ « ﴾ُمنْتَِقُمونَ  إِنَّا الُكرْبَى، ابَلْطَشةَ  َ�بِْطُش  يَْومَ  اَعئُِدونَ  إِنَُّ�مْ ﴿  َوقَدْ  بَْدٍر، يَْومَ : فَابلْ
َخانُ  َمَضِت  ومِ  َوآيَةُ  َواللَِّزامُ  َوابَلْطَشةُ  ادلُّ  ].١٠٠٧[رواه ابلخاری:  »الرُّ

رو  جروایت است که گفت: چون پیامبر خدا  ساز عبدالله بن مسعود -۵۴۹
 ھا نفرین کرده و گفتند: گردانی مردم [قریش] را از اسالم دیدند، بر آن

دچار  ÷ھفت ساله مانند قحطی ھفت ساله زمان یوسفھا را به قحطی  خدایا! آن«
 ».بگردان

ھا را از بین برد، تا جایی که  و قریش به چنان قحطی دچار شدند که ھمه چیز آن
خوردند، و از شدت گرسنگی اگر کسی از  ھا را می پوست حیوانات خود مرده، و مرداری

 .)٢(نمود ) میکرد، ھوا به نظرش مانند (دود ھا به طرف آسمان نظر می آن

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث انکه: -١
) قبیله (غفار) یکی از قبایل عرب است که ابو ذر غفاری از آن قبیله است، و قبیله (اسلم) قبیله ۱ 

 دیگری از قبایل عرب است که (سلمه بن أکوع) صحابی شجاع و معروف منسوب به آن است.
از این جھت برای این دو قبیله دعای خیر کردند که: قبیله (غفار) از اولین  ج) پیامبر خدا ۲ 

راه مسالمت آمیز را پیش  جقبائلی بود که به اسالم داخل شده بود، و قبیله (أسلم) با پیامبر خدا 
 گرفتند.

ند، ھوا به نظرشان کرد یعنی: از اشتھا و آروزی زیادی که به طعام داشتند، به ھوا که نظر می -٢
ھا رسیده بود، آسمان  گردید، و یا به سبب ضعف و ناتوانائی که به آن مانند دود مطبخ نمایان می

 کرد. به نظرشان مانند دود جلوه می

                                                 



 ٢٠٧  استسقاء نماز]: ۱۵[ کتاب

آمده و گفت: یا محمد! تو خودت مردم را به طاعت  جابو سفیان نزد پیامبر خدا 
بینی] قوم خودت به ھالکت  کنی، [و طوری که می خدا و صله رحم دعوت می

 شان نزد خداوند دعا کن. ، برایاند رسیده
انتظار روزی باش در ﴿خداوند متعال فرمود [یعنی: این آیه کریمه نازل گردید که] : 

شما «فرماید:  تا این قول خداوند متعال که می ﴾که آسمان دود آشکاری را پدید آورد
 ».دوباره به کفر بر خواھید گشت، روزی که شما را سخت درھم خواھیم کوبید

(بطشۀ) که در آیه کریمه آمده است، روز غزوه بدر است، [که رؤسای کفار به قتل 
ر ایام گرسنگی به آن دچار شده بودند،]، و (لزوم) [که رسیدند] و (دخان) [که د

دھد]  اسیران و یا کشتگان روز بدر باشند] و (آیه روم) [که خبر از غلبه روم بر فرس می
 .)١(به تحقق پیوست، [خالصه آنکه تمام وعیدھای خداوند نسبت به کفار تحقق یافت]

اِعِر، قَْوَل  َذَكْرُت  نُْهَما قَاَل: ُر�ََّماَ�ْن َ�بِْد اِهللا بِْن ُ�َمَر ريَِضِ اُهللا �َ  -٥٥٠ نَا الشَّ
َ
ْ�ُظرُ  َوأ

َ
 أ

 
َ

ُل  َ�َما �َْستَْسيِق، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  وَْجهِ  إِىل يَش  َحىتَّ  َ�ْ�ِ  قَْوُل  ِمَ�اٍب، َوُهوَ  لُكُّ  َ�ِ
يِب 

َ
َراِمِل  َطاِلٍب: أ

َ
َتَا� ِعْصَمٌة ِأل

ْ
َغَماُم بِوَْجِهِه ثَِماُل ايل

ْ
ْ�يَُض �َُستَْسىَق ال

َ
[رواه ابلخاری: َوأ

١٠٠٩.[ 
شد که گفته شاعر  روایت است که گفت: چه بسا می باز عبدالله بن عمر -۵۵۰

آمد، و این در حالی بود که من به طرف روی پیامبر  ] به یادم میج[درباره پیامبر خدا 
 کردند. کردم و ایشان طلب باران می نظر می جدا خ

طالب  شد، و آن شعر این قول ابی ھا پر می شدند که ناودان وھنوز از منبر پایان نمی
 گوید: است که می

شود ** یاری رسانی  و سفید رویی است که به وسیله روی او طلب باران می
 .)٢(یتیمان، و پناه گاھی برای بیوه زنان است  برای

زیرا مشرکین در روز جنگ (بدر) درھم کوبیده شدند، و از اثر قحطی و گرسنگی زیاد، ھوا به  -١
نمود، و (لزام) که عبارت از کشته شدن بسیار، یا اسیر شدن  چشم مشرکین سیاه و دود آلود می

چه دیری نگذشت که روم بر فرس غالب گردید، و آنچه که در  شان گردید، چنان است، نصیب
 ابتدای سورۀ روم در این خصوص آمده بود، نیز به تحقق پیوست.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢

                                                 



 فیض الباری (جلد دوم)    ٢٠٨

اِب  ْ�نَ  َ�ْن ُ�َمرَ  -٥٥١ ُ  ريَِضَ  اخلَطَّ نَّهُ  ا�َّ
َ
 بِْن  بِالَعبَّاِس  اْستَْسىَق  قََحُطوا إَِذا اَكنَ  َ�نُْه، �

ِلِب ريَِضَ  َ�بْدِ  ُ  الُمطَّ ُل  ُكنَّا إِنَّا اللَُّهمَّ «: َ�َقاَل  َ�نُْه، ا�َّ َْك  َ�تَوَسَّ
َ

ُل  َو�ِنَّا فَتَْسِقينَا، بِنَِبيِّنَا إيِل  َ�تَوَسَّ
َْك 

َ
 ].١٠١٠[رواه ابلخاری: فَيُْسَقْوَن : قَاَل  ،»فَاْسِقنَا نَِبيِّنَا بَِعمِّ  إيِل

روایت است که: وی ھنگامی که مردم به قحطی دچار  ساز عمر بن خطاب -۵۵۱
کرد و  [از خداوند] طلب باران می سشدند، به وسیله عباس بن عبدالمطلب می
 گفت: می

جستیم، و تو برای ما باران  واسطه پیامبر خود وسیله میالھی! ما به تو به «
جوییم، پس برای ما  دادی، و اکنون به کاکای (عموی) پیامبر خود به تو وسیله می می

 .)١(شد ھا باران داده می باران بده، [روای] گفت که: برای آن

سروده است، و این قصیده دارای  جاست که ابو طالب در مدح پیامبر خدا ای  ) این بیت قصیده۱ 
طلب باران کردند، و  جیکصد وبیست بیت است، و در روایتی آمده است که چون پیامبر خدا 

 شد. بود، چشمش روشن و دلش شاد می اگر ابو طالب زنده می«باران باریدن گرفت، گفتند: 
گوید: به مکه آمدم، مردم دچار قحطی بودند،  بن عرفطه می ) ابن عساکر به روایت از جلھمه۲ 

سالی ھمه دشت و صحرا را فرا گرفته است، و اھل و اوالد  كقریش برای ابو طالب گفتند که: خش
را که خورد سال بودند، با  جاند، بیا وطلب باران کن، ابوطالب پیامبر خدا  به قحطی دچار شده

گوید: در این وقت در حالی که  ت، و طلب باران کرد، راوی میخود گرفت و به نزد خانه کعبه رف
ھیچ ابری در آسمان نبود، ابر از این طرف و آن طرف آمد، و باران باریدن گرفت، تا آنکه دشت و 

 صحرا در زیر آب شد، و بعد از این واقعه بود که ابو طالب آن قصیده غرای خود را سرود.
 ن حدیث آنکه:از احکام و مسائل متعلق به ای -١
شود، به  ) ھجری که بنام سال (رماده) یعنی (خاکستر) یاد می۱۸) این طلب باران در سال (۱ 

 وقوع پیوست.

، در این استسقاء چنین بود:  س) دعای عباس۲  ةٍ بَ فْ إِال بِتَوْ شِ ْ يَكْ ملَ ، وَ نْبِ لْ بَالءٌ إال بذَ نْزِ ْ يّ مَّ ملَ (اللَّهُ

وْ  قَ ْ الْ هَ يبِ جَّ وَ دْ تَ قَ نَوَ قِ اسْ ، فَ ةِ بَ يْنَا بِالتَّوْ اصِ نَوَ ، وَ بِ نُوْ نِّا إِلَيْكَ بِالذُّ يْ دِ يْ هِ أَ ذِ هَ ، وَ بِيِّكَ نْ نَ ْ مِ اينِ يْكَ ملَِكَ ا مُ إِلَ

( يْثَ غَ شود، و [بال که آمد] جز به توبه از بین  یعنی: خدایا ھیچ بالیی جز به سبب گناه نازل نمی الْ

اند، و اینک  داشتم به من روا آورده جدر نزد پیامبر تو رود، مردم نسبت به احترامی که  نمی
ھای ما به توبه بدرگاه تو  ھای ما با ھمه گناھانی که داریم به سوی تو دراز است، و پیشانی دست

 است، پس خدایا برای ما باران بفرست).
باران باریدن  ) در روایت آمده است که: بعد از این دعا ابرھای مانند کوه به ھوا بلند گردید، و۳ 

 گرفت.

                                                                                                                        



 ٢٠٩  استسقاء نماز]: ۱۵[ کتاب

عِ  -٣ امِ دِ اجلَ جِ اءِ يفِ املَسْ قَ تِسْ  باب: االسْ

 در مسجد جامع ]: نماز استسقاء۳باب [

�ٍس ريََضِ اُهللا َ�نُْه يِف الرَُّجِل اذلي دخل املسجد وانليب َص�َّ  -٥٥٢
َ
 َعلَيْهِ  اهللاُ  حديث أ

ر كثً�ا. و� الرواية: ف وََسلََّم قَائِمٌ  ْ�نَا َماَ�ُْطُب فسأهل ادلاعء بالغيث، ت�رِّ
َ
ْمَس  َرأ  ِستًّا، الشَّ

ِ  َورَُسوُل  الُمْقِبلَِة، اجلُُمَعةِ  يِف  ابَلاِب  َذلَِك  ِمنْ  رَُجٌل  َدَخَل  ُ�مَّ   قَائِمٌ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
ِ  رَُسوَل  يَا: َ�َقاَل  قَائًِما، فَاْستَْقبَلَهُ  َ�ُْطُب، ْمَواُل  َهلََكِت : ا�َّ

َ
بُُل، َواْ�َقَطَعِت  األ َ  فَاْدعُ  السُّ  ا�َّ

ِ  رَُسوُل  فََرَ�عَ : قَاَل  ُ�ْمِسْكَها، ْنَا، اللَُّهمَّ «: قَاَل  ُ�مَّ  يََديِْه، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
َ

 َوالَ  َحَوايل
َراِب  َواآلَجامِ  َواجِلبَالِ  اآلاَكمِ  ىلَعَ  اللَُّهمَّ  َعلَيْنَا، وِْديَةِ  َوالظِّ

َ
َجرِ  َوَمنَابِِت  َواأل : قَاَل  »الشَّ

ْمِس  يِف  َ�ْميِش  وََخرَْجنَا فَاْ�َقَطَعْت،  ].١٠١٣[رواه ابلخاری: الشَّ
 جدر مورد شخصی که به مسجد داخل گردید و پیامبر خدا  سحدیث انس -۵۵۲

دادند، و از ایشان خواست تا طلب باران نمایند، به روایات مختلفی روایات  خطبه می
 شده است.

 و در یکی از روایات آمده است که: شش روز آفتاب را ندیدیم، بعد از شش روز، در
 ججمعه آینده شخصی از ھمان دروازه داخل مسجد گردید، و در حالی که پیامبر خدا 

ھا ھالک شد،  دادند، مقابل روی ایشان ایستاده شد و گفت: یا رسول الله! مال خطبه می
 ھا بند گردید، از خدا بخواه که باران را بگیرد. راه

 ه و گفتند:ھای خود را باال کرد دست جگوید: پیامبر خدا  [راوی] می
ھای ما، خدایا! باران  ھای ما بباران، نه بر باالی خانه الھی! باران را به اطراف خانه«

 ».زارھا بباران ھا، و در جنگل ھا، و در صحرا ھا و کوه را بر تپه

گوید از فوائد این حدیث این است که: شفیع ساختن اھل خیر و صالح مستحب  ) امام عینی می۴ 
 است.

شود که بیرون شدن به نماز استسقاء، و  گوید: از این حدیث چنین استنباط می ) ابن بطال می۵ 
اجتماع کردن، احتمال خطر و اجتماعات بدون اجازه امام جواز ندارد، زیرا در بیرون شدن و 

ایجاد مشکالت برای سلطان وجود دارد، (از این نگاه باید چنین کارھایی به اجازه وی صورت 
 بگیرد).
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گوید: ھمان بود که باران توقف نمود، و ھنگامی که [از مسجد] بیرون  [راوی] می
 .)١(رفتیم شدیم، در آفتاب راه می

اءِ يف خُ  -٤ قَ تِسْ بْلَةِ باب: االسْ بِلِ القِ ستَقْ ريَ مُ ةِ غَ عَ مُ  طْبَةِ اجلُ

 ]: استسقاء در خطبه جمعه بدون رو آوردن به قبله٤باب [

ِ  رَُسوُل  َوَ�نُْه ريََضِ اُهللا َ�نُْه: فََرَ�عَ  -٥٥٣  اللَُّهمَّ «: قَاَل  ُ�مَّ  يََديِْه، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
ِغثْنَا،

َ
ِغثْنَا، اللَُّهمَّ  أ

َ
ِغثْنَا اللَُّهمَّ  أ

َ
 ].١٠١٤[رواه ابلخاری:  »أ

 ج[در موضوع استسقاء] روایت است که پیامبر خدا  سو از انس -۵۵۳
 ھایشان را بلند کرده و گفتند: دست
 ».الھی! به فریاد ما برس، الھی! به فریاد ما برس، الھی! به فریاد ما برس«

لَ النَّبِيُّ ب -٥ وَّ يْفَ حَ هُ إِىلَ النَّاسِ  جاب: كَ رَ  ظَهْ

 چگونه پشت خود را به طرف مردم کردند ج]: پیامبر خدا ۵باب [

م، و يف هذه الرواية قال:  -٥٥٤ َل حديث عبِد اهللا بن ز�ٍد يف اال ستِسقاِء تقدَّ   فََحوَّ
َ

 إىِل
َل  ُ�مَّ  يَْدُعو، الِقبْلَةَ  َواْستَْقبََل  َظْهَرُه، انلَّاِس  َا َص�َّ  ُ�مَّ  رَِداَءُه، َحوَّ

َ
َعتَْ�ِ  نل

ْ
 ِ�يِهَما َجَهرَ  َر�

 ].١٠٢٤[رواه ابلخاری:  »بِالِقَراَءةِ 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
خواست که طلب باران نمایند، یکی از مردم بادیه  ج) شخصی که به مسجد آمد و از پیامبر خدا ۱ 

 .نشین بود
مردم به  –طوری که آن بادیه نشین گفت  –) شاید این سوال در ذھن خطور کند، که چون ۲ 

قحطی و بی بارانی دچار شده بودند، پس چرا کسانی که از بزرگان صحابه مانند: ابوبکر و عمر، و 
حضور داشتند، از  جدر نزد پیامبر خدا  شھا عثمان، و علی و سائر عشرۀ مبشره و امثال این

از  شاند که: بزرگان صحابه ان نخواستند که به طلب باران بر آیند، در جواب این سوال گفتهایش
پرسیدند، و طلب  داشتند، از ایشان چیزی نمی جنھایت ادب و احترامی که نسبت به پیامبر خدا 

گوید: ما دوست داشتیم و به این آرزو بودیم که  می سکردند، و از اینجا است که انس چیزی نمی
 چیزی بپرسد. جسی از مردم بادیه نشین بیاید و از پیامبر خدا ک
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در مورد استسقاء قبًال گذشت، و در این روایت  سحدیث عبدالله بن زید -۵۵۴
 آمده است که گفت:

کردند، پشت خود را به طرف مردم کرده و روی به قبله آورده و دعا  جپیامبر خدا 
بعد از آن ردای خود را گردانیدند، بعد از آن دو رکعت نماز با قراءت بلند برای ما 

 .)١(خواندند

اءِ  -٦ قَ تِسْ هُ يفِ االسْ دَ امِ يَ مَ عِ اإلِ فْ  باب: رَ

 های خود را در استسقاء ]: باال کردن امام دست۶[باب 

�َِس  َ�نْ  -٥٥٥
َ
 يَْرَ�عُ  الَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  اَكنَ «: قَاَل  َمالٍِك ريََضِ اُهللا َ�نُْه، بِْن  أ

ءٍ  يِف  يََديْهِ    ُداَعئِهِ  ِمنْ  يَشْ
َّ

[رواه  »إِْ�َطيْهِ  َ�يَاُض  يَُرى َحىتَّ  يَْرَ�عُ  َو�ِنَّهُ  اِالْستِْسَقاِء، يِف  إِال
 .]١٠٣١ابلخاری: 

در ھیچ دعایی به  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز انس بن مالک -۵۵۵
ھای  کردند، و در استسقاء تا حدی دست ھای خود را باال نمی جز در استسقاء دست

 .)١(شد شان دیده می کردند که سفیدی زیر بغل خود را باال می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 شود. ) قراءت در نماز استسقاء به اتفاق علماء جھریه است، یعنی: به طور بلند خوانده می۱ 
 ن علماء اختالف است.) در اینکه خطبه در نماز استسقاء بعد از نماز است، و یا پیش از آن، بی۲ 

أ) نظر به آنچه که در این حدیث آمده است، بسیاری از علماء از آن جمله: امام مالک و امام 
گویند: که خطبه در نماز  شافعی، و از مذھب احناف امام ابو یوسف و امام محمد رحمھم الله می

 استسقاء پیش از نماز است.
گوید که: خطبه در نماز استسقاء بعد از نماز است،  از مذھب احناف می /ب) ولی امام طحاوی

روزی به طلب باران بر آمدند، و برای  جگوید: پیامبر خدا  و دلیلش حدیث ابو ھریره است که می
ما بدون اذان و اقامت دو رکعت نماز خواندند، و بعد از آن خطبه دادند و دعا کردند، و این حدیث 

ارد که خطبه نماز استسقاء بعد از نماز است، و در ترجیح حدیث ابو ھریره بر داللت بر این د
داند، به این طریق که: خطبه نماز  حدیث عبدالله بن زید که حدیث باب باشد، قیاس را مرجع می

کند، نه به نماز جمعه، و وجه قیاس آن است که خطبه  استسقاء را به خطبه نماز عید قیاس می
نی: نماز استسقاء و نماز عید سنت است، به خالف خطبه جمعه که فرض است، نماز یعھردو  در

  ).۳۲۶-۱/۳۲۵شرح معانی االثار (
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تْ  -٧ طَرَ ا مَ الُ إِذَ قَ ا يُ  باب: مَ

 باریدن باران چه باید گفت؟]: در هنگام ۷باب [

نَّ : اَع�َِشَة ريََضِ اُهللا َ�نَْها َ�نْ  -٥٥٦
َ
ِ  رَُسوَل  أ ى إَِذا اَكنَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َ
 َرأ

 ].١٠٣٢[رواه ابلخاری:  »نَافًِعا َصيِّبًا اللَُّهمَّ «: قَاَل  الَمَطَر،
گفتند:  دیدن باران می ھنگام جروایت است که پیامبر خدا  لاز عائشه -۵۵۶

 .)٢(»خدایا!] این باران را، باران با منفعتی بگردان«[

يحُ  -٨ بَّتِ الرِّ ا هَ  باب: إِذَ

 ]: وقتی که باد وزید۸باب [

�ٍَس ريََضِ اُهللا َ�نُْه، -٥٥٧
َ
�حُ  اَكنَِت «: قَاَل  َ�ْن أ ِديَدةُ  الرِّ  يِف  َذلَِك  ُعرَِف  َهبَّْت  إَِذا الشَّ

 ].١٠٣٤[رواه ابلخاری:  »وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  وَْجهِ 
روایت است که گفت: عالئم وزش بادھای تند و شدید، از تغییر  ساز انس -۵۵۷

 .)٣(شد دانسته می جروی پیامبر خدا 

کردند، که در ھیچ  ھای خود را باال می مقصد راوی این است که در دعای استسقاء آنقدر دست -١
کردند، زیرا در  میھای خود را باال ن ھای دیگر دست کردند، نه آنکه در دعا دعای دیگری باال نمی

ھای خود را در دعاھای دیگر غیر از دعای  دست جاحادیث زیادی ثابت شده است که پیامبر خدا 
 اند. استسقاء نیز باال کرده

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
وقتی که ابری را در  جطوری که در حدیث بعدی، و در احادیث دیگری آمده است، پیامبر خدا  

کردند، در سنن ابن ماجه آمده  کردند، و دعا می دیدند، ھر کاری که داشتند ترک می آسمان می
کردند،  دیدند، در ھر کاری که بودند آن را ترک می وقتی که ابری را می جاست که: پیامبر خدا 
از شر الھی! «کردند که:  بودند، و روی خود را به طرف قبله نموده و دعا می ولو آنکه در نماز می

الھی! «گفتند:  بارید می ، و اگر باران می»بریم آنچه که در این ابر فرستاده شده است به تو پناه می
 گفتند. بارید، حمد خدا را می ، و اگر باران نمی»آن را باران با منفعتی بگردان

کرد،  از ترس اینکه مبادا این باد مقدمه عذاب باشد، تغییر می جزیرا در این وقت روی پیامبر خدا  -٣
زیرا بعضی از امم سابقه مانند قوم عاد به اثر وزش باد به ھالکت رسیده بودند، خداوند متعال 
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لِ  -٩ وْ بَا: «جالنَّبِيِّ  باب: قَ تُ بِالصَّ  »نُرصِ

 نصرت داده شدمکه: به وسیله باد  ج]: این قول پیامبر خدا ۹باب [

نَّ : ماَ�بَّاٍس ريََضِ اُهللا َ�نْهُ  ابِْن  َعِن  -٥٥٨
َ
 نرُِصُْت «: قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  أ

بَا، ْهِلَكْت  بِالصَّ
ُ
بُورِ  اَعدٌ  َوأ  ].١٠٣٥[رواه ابلخاری:  »بِادلَّ
 روایت است که فرمودند: جاز پیامبر خدا  باز ابن عباس -۵۵۸

ھالک  به وسیله باد (صبا) نصرت داده شدم، و قوم عاد به وسیله باد (دبور)،من «
 .)١(»گردید

اتِ  -١٠ آليَ لِ وَ الَزِ ا قِيلَ يفِ الزَّ  باب: مَ

 ]: آنچه که در زلزله و دیگر عالمات گفته شده است١٠باب [

 بَارِكْ  اللَُّهمَّ «: قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  َعِن انلَّيِبَّ  ُهما،ريََضِ اُهللا َ�نْ ُ�َمَر  ابِْن  َعِن  -٥٥٩
َا

َ
ِْدنَا؟ َوِ� : قَالُوا: قَاَل  »َ�َمنِنَا َوِ�  َشاِمنَا، يِف  نل

َ
َا بَاِركْ  اللَُّهمَّ «: قَاَل : قَاَل  �

َ
 َوِ�  َشاِمنَا يِف  نل

ِْدنَا؟ َوِ� : قَالُوا: قَاَل  »َ�َمِننَا
َ

الَِزُل  ُهنَاكَ «: قَاَل : قَاَل  � ، الزَّ يَْطانِ  قَْرنُ  َ�ْطلُعُ  َو�َِها َوالِفنَتُ  »الشَّ
 ].١٠٣٧[رواه ابلخاری: 

 روایت است که فرمودند: جاز پیامبر خدا  باز ابن عمر -٥٥٩
 ».الھی! در شام و در یمن ما برکت بده«

 مردم گفتند: و در نجد ما [یعنی: درباره نجد نیز دعای برکت کنید].
 ».در یمن ما برکت بدهیا! در شام ما و خدا«فرمودند: 
 گوید: مردم گفتند: و در نجد ما. راوی می

ا﴿فرماید:  می مَّ
َ
َ�ٍ َ��ِيَةٖ  َوأ ْ بِرِ�ٖح َ�ۡ ۡهلُِكوا

ُ
رََها ٦َ�دٞ فَأ يَّاٍ� َعلَۡيِهۡم َسۡبَع َ�َاٖل َوثَ  َسخَّ

َ
َ�ٰنِيََة �

ۡعَجاُز َ�ٍۡل َخاوَِ�ةٖ  ٱۡلَقۡومَ ُحُسوٗماۖ َ�َ�َى 
َ
ُهۡم أ َّ�

َ
َ�ٰ َك�  ].٧-٦[احلاقة:  ﴾٧�ِيَها َ�ۡ

باد (صبا) باد سرد و شدیدی بود که در جنگ خندق وزیدن گرفت، و سبب شکست کفار قریش  -١
کند، خداوند این باد را بر  ریشه بر می ھا را از شد، و باد (دبور) بادی بسیار شدیدی بود که درخت
ھا را ھالک  ھا وزیدن گرفت، تا آنکه ھمگی آن قوم عاد نازل نمود، و ھفت شب و ھشت روز بر آن

 ساخت.
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ھا است، و از آنجا است که شرارت شیطان  ھا و فتنه آنجا سرزمین زلزله«فرمودند: 
 .)١(»کند [و یا پیروان شیطان] ظھور می

ِيءُ املَطَرُ إالَّ اهللا تعاىل باب: الَ  -١١ تَى جيَ ي مَ رِ دْ  يَ

 داند ی وقت آمدن باران را نمیهیچکسال ]: جز خداوند متع۱۱باب [

ِ  رَُسوُل  قَاَل : َوَ�نُْه ريََضِ اُهللا َ�نُْهَما قَاَل  -٥٦٠  الَغيِْب  ِمْفتَاحُ «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
  َ�ْعلَُمَها الَ  مَخٌْس 

َّ
ُ  إِال َحدٌ  َ�ْعلَمُ  الَ : ا�َّ

َ
َحدٌ  َ�ْعلَمُ  َوالَ  َغٍد، يِف  يَُ�ونُ  َما أ

َ
 يِف  يَُ�ونُ  َما أ

رَْحاِم،
َ
يِّ  َ�ْفٌس  تَْدِري َوَما َغًدا، تَْ�ِسُب  َماَذا َ�ْفٌس  َ�ْعلَمُ  َوالَ  األ

َ
رٍْض  بِأ

َ
 يَْدِري َوَما َ�ُموُت، أ

َحدٌ 
َ
 ].١٠٣٩[رواه ابلخاری:  »الَمَطرُ  ييَِجءُ  َمىَت  أ

 فرمودند: جروایت است که پیامبر خدا  بو از ابن عمر -۵۶۰
دیگری این پنج چیز را  ھیچکسکلیدھای غیب پنج چیز است که جز خداوند «
 داند: نمی

 داند که فردا چه خواھد شد؟ کسی نمی
 داند که در رحم مادر چیست؟ و کسی نمی
 داند که فردا چه خواھد کرد؟ و کسی نمی
 داند که در کدام سرزمین خواھد مرد؟ و کسی نمی
 .)٢(»خواھد آمد داند که باران چه وقت و کسی نمی

 از احکا و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
عراق ) (نجد) جانب شرقی مدینه منوره تا عراق است، و ارتفاعاتی که از تھامه شروع شده و به ۱ 

ھای زیادی ظھور کرده است، و احتماًال  شود، و از این مناطق فتنه شود، بنام نجد یاد می ختم می
کند،  نقل می ساز کعب /که در آینده نیز ظھور خواھد کرد، و حتی طوری که امام عینی

 کند. دجال نیز از عراق ظھور می
مشرق و یا اھل نجد دعا نکردند،  برای اھل ج) در فتح المبدی آمده است: اینکه پیامبر خدا ۲ 

سببش این بود که به ایشان معلوم و کشف شده بود که قضاء و قدر خدا نسبت به این نقطه به 
این قرار گرفته است که محل فتنه و زالزل باشد، و تقاضای ادب آن است که بعد از علم آوری به 

 خالف آن حرام است. قضاء و قدر، نباید بر خالف آن دعا کرد، و حتی دعا کردن بر
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢

                                                 



 ٢١٥  استسقاء نماز]: ۱۵[ کتاب

داند، یعنی: این چیزھا  ) مراد از اینکه این پنج چیز از امور غیبی است و کس دیگری آن را نمی۱ 
داند، ولی خداوند متعال این امور پنجگانه را به طور  را به طور کامل و دقیق، و ھمه جانبه نمی

داند، و بعضی از الفاظی که در این حدیث نبوی شریف آمده  ھمه جانبه آن میکامل و دقیق و 
 است، داللت بر این امر دارد، از آن جمله:

در مورد دانستن (جنین) در رحم مادر، تعبیر به (چیست) شده  ج) اینکه در قول پیامبر خدا ۲ 
و جھل، سعادت و بختی وبدبختی، علم  است، نه به (کیست)، تا معنی شمولیت را از خوش

دھد،  شقاوت، و غیره را بدھد، و اینکه علم طب امروزی جنین را در رحم مادر تشخیص می
داند که  دھد، یعنی می تشخیصش در موارد حسی است، به این معنی که از (کیست) جواب می

آنچه ھا، ولی  این جنین پسر است یا دختر، معیوب است یا سالم، سیاه است یا سفید، و امثال این
را که خداوند متعال میداند جواب از (چیست) است، یعنی: بر عالوه از آنچه که گذشت، ھمه 

شود یا بدبخت،  بخت می داند که این جنین در آینده خوش داند، مثًال می جوانب دیگر را نیز می
و  شود یا سبب شر و فتنه عمرش کوتاه است یا دراز، برای خود و دیگران سبب خیر و نیکویی می

 امثال این چیزھا.
ندارد، زیرا  جکنند، منافاتی به این قول پیامبر خدا  بینی می ھا آمدن باران را پیش ) اینکه بعضی۳ 

ھا فردا در  بینی آن ھا تقریبی و تخمینی است، یعنی: احتمال دارد که موافق پیش بینی آن پیش
د از باریدن باران، به طور دقیق فالن منطقه باران ببارد، و احتمال دارد که نبارد، و باز بع

دانند که مقدار این باران چه اندازه است، ولی علم خداوند متعال در باریدن باران در فالن  نمی
وقت، و در فالن جا، و به فالن مقدار، حتمی و یقینی و دقیق است، به طوری که ھیچگاه تخلفی 

 داند، ھمچنین در امور دیگر. میھای باران را  گیرد، و حتی تعداد دانه در آن صورت نمی

                                                                                                                        





 
 

سوفِ  -١٦  كتابُ الكُ

 خورشید گرفتگی :]۱۶کتاب [

سِ  -١ مْ وفِ الشَّ سُ الَةِ يفِ كُ  باب: الصَّ

 ]: نماز خواندن در وقت خورشید گرفتگی۱باب [

يِب  َ�نْ  -٥٦١
َ
ِ  رَُسولِ  ِعنْدَ  ُكنَّا: قَاَل  ُه،َ�نْ ريََضِ اُهللا بَْ�َرَة  أ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ْمُس، فَانَْ�َسَفِت   الَمْسِجَد، َدَخَل  َحىتَّ  رَِداَءهُ  َ�ُرُّ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  َ�َقامَ  الشَّ
َعتَْ�ِ  بِنَا فََص�َّ  فََدَخلْنَا،

ْ
َلَِت  َحىتَّ  َر�

ْ
ْمُس، ا� ْمَس  إِنَّ «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  َ�َقاَل  الشَّ  الشَّ

َحٍد، لَِموِْت  َ�نَْكِسَفانِ  الَ  َوالَقَمرَ 
َ
إَِذا أ

ْ�تُُموُهَما، فَ
َ
. »بُِ�مْ  َما يُْ�َشَف  َحىتَّ  َواْدُعوا فََصلُّوا، َرأ

َ  َولَِ�نَّ «َوِ� رواية َ�نُْه قَاَل:    ا�َّ
َ

. و ت�رر حديث الكسوف »ِعبَاَدهُ  بَِها ُ�َوُِّف  َ�َعاىل
ْمُس  َكَسَفِت : قَاَل  ُشْعبََة، بِْن  الُمِغَ�ةِ  كثً�ا فيف رواية َعِن  ِ  رَُسولِ  َ�ْهدِ  ىلَعَ  الشَّ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ْمُس  َكَسَفِت : انلَّاُس  َ�َقاَل  إِبَْراِهيُم، َماَت  يَْومَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ   رَُسوُل  َ�َقاَل  َم،إِبَْراِهي لَِموِْت  الشَّ
 ِ ْمَس  إِنَّ «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ َحدٍ  لَِموِْت  َ�نَْكِسَفانِ  الَ  َوالَقَمرَ  الشَّ

َ
إَِذا حِلَيَاتِِه، َوالَ  أ

 فَ
ْ�تُمْ 

َ
َ  َواْدُعوا فََصلُّوا، َرأ  ].١٠٤٨، ١٠٤٣، ١٠٤٠[رواه ابلخاری:  »ا�َّ

بودیم که آفتاب  جروایت است که گفت: نزد پیامبر خدا  سبکره از ابی -۵۶۱
کشیدند، به  برخاستند و در حالی که ردای خود را با خود می جگرفت، پیامبر خدا 

، ما ھم به مسجد آمدیم، با ما دو رکعت نماز خواندند، [و نماز را آنقدر )١(مسجد آمدند
 ز آن فرمودند:طوالنی نمودند] که آفتاب گرفتگی بر طرف گردید، بعد ا

یعنی طوری سریع و شتابان به طرف مسجد رفتند که فرصت پوشیدن رداء را نیافتند، بلکه گوشه  -١
رداء راگرفتند، و با خود کشیده و داخل مسجد شدند، از این نگاه سنت آن است که ھنگام ظھور 

 آفتاب گرفتگی ھرچه زودتر به اقامه نماز کسوف اقدام شود.

                                                 



 فیض الباری (جلد دوم)    ٢١٨

، چون گرفتگی آفتاب )١(گرفتگی آفتاب و مھتاب به سبب مرگ کدام کسی نیست«
گردند، نماز بخوانید و  میید، تا ھنگامی که به حال عادی برو مھتاب را مشاھده نمود

 ».دعا کنید
ولی خداوند متعال به سبب «... و در روایت دیگری آمده است که فرمودند: 

 .)٢(»ترساند مھتاب، بندگان خود را میگرفتگی آفتاب و 
حدیث گرفتگی آفتاب چندین بار تکرار گردیده است، و در یکی از روایات از مغیره 

در روزی که ابراھیم [فرزند  جآمده است که گفت: در زمان پیامبر خدا  سبن شعبه
] فوت نمود، آفتاب گرفت، مردم گفتند: سبب آفتاب گرفتگی موت جپیامبر خدا 

آفتاب گرفتگی و «فرمودند:  ج. پیامبر خدا )٣(] استجھیم [فرزند پیامبر خدا ابرا
مھتاب گرفتگی به سبب مرگ و حیات کسی نیست، چون [این پیش آمد] را دیدید، 

 ».نماز بخوانید و دعا کنید

وفِ  -٢ سُ ةِ يفِ الكُ قَ دَ  باب: الصَّ

 ]: صدقه دادن در هنگام آفتاب گرفتگی۲باب [

ْمُس  َخَسَفِت : قَالَْت  ،اهَ ريََضِ اُهللا َ�نْ  اَع�َِشةَ  َ�نْ و� رواية  -٥٦٢  رَُسولِ  َ�ْهدِ  يِف  الشَّ
 ِ ِ  رَُسوُل  فََص�َّ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ َطاَل  َ�َقاَم، بِانلَّاِس، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َ
 فَأ

َطاَل  َرَ�َع، ُ�مَّ  الِقيَاَم،
َ
ُكوَع، فَأ َطاَل  قَامَ  ُ�مَّ  الرُّ

َ
ِل، الِقيَامِ  ُدونَ  َوُهوَ  الِقيَامَ  فَأ وَّ

َ
َطاَل  َرَ�عَ  ُ�مَّ  األ

َ
 فَأ

این سخن را از این جھت گفتند که در این روز ابراھیم فرزند ایشان فوت نموده بود، و مردم  -١
که در اخیر این  سگفتند که مرگ ابراھیم سبب آفتاب گرفتگی شده است، و در روایات مغیره می

 حدیث مذکور است، به این چیز تصریح شده است.

 ٧ ٱۡ�ََ�ُ بَرَِق  فَإِذَا﴿فرماید:  زیرا گرفتگی آفتاب و مھتاب نمونه از روز قیامت است، خداوند می -٢
ۡمُس وَُ�َِع  ٨ٱۡلَقَمرُ وََخَسَف  ، و کسانی که به روز قیامت ایمان دارند، با دیدن ﴾٩ ٱۡلَقَمرُ وَ  ٱلشَّ

 لرزند. بخود می –که آفتاب گرفتگی و مھتاب گرفتگی باشد  –عالئم، آن 
از ھمسرشان ماریه قبطیه بود، و وفاتش در سال دھم ھجری در  جابراھیم فرزند نبی کریم  -٣

مدینه منوره صورت گرفت، و اینکه در کدام ماه در این سال بوده است، رایات مختلفی آمده است، 
ن سال و آنچه که مورد نظر اھل سیر و تاریخ است این است که در ربیع االول، و یا رمضان ھمی

 بوده است.

                                                 



 ٢١٩  یگرفتگ دیخورش :]۱۶[ کتاب

ُكوعَ  ُكوِع  ُدونَ  َوُهوَ  الرُّ ِل، الرُّ وَّ
َ
َطاَل  َسَجدَ  ُ�مَّ  األ

َ
ُجوَد، فَأ ْكَعةِ  يِف  َ�َعَل  ُ�مَّ  السُّ  ِمثَْل  اثلَّاِ�يَةِ  الرَّ

، يِف  َ�َعَل  َما
َ

و�
ُ
َلَِت  َوقَدْ  انرَْصََف  ُ�مَّ  األ

ْ
ْمُس، ا� َ  فََحِمدَ  انلَّاَس، فََخَطَب  الشَّ �َْ�  ا�َّ

َ
 َوأ

ْمَس  إِنَّ «: قَاَل  ُ�مَّ  َعلَيِْه، ، آيَاِت  ِمنْ  آَ�تَانِ  َوالَقَمرَ  الشَّ ِ َحدٍ  لَِموِْت  َ�ِْسَفانِ  الَ  ا�َّ
َ
 حِلَيَاتِِه، َوالَ  أ

إَِذا
ْ�تُمْ  فَ

َ
، وافَاْدعُ  َذلَِك، َرأ َ وا ا�َّ ُ قُوا وََصلُّوا َوَ�ربِّ ةَ  يَا«: قَاَل  . ُ�مَّ »َوتََصدَّ مَّ

ُ
دٍ  أ ِ  ُ�َمَّ  ِمنْ  َما َوا�َّ

َحدٍ 
َ
ْ�َ�ُ  أ

َ
ِ  ِمنَ  أ نْ  ا�َّ

َ
وْ  َ�بُْدهُ  يَْزِ�َ  أ

َ
َمتُُه، تَْزِ�َ  أ

َ
ةَ  يَا أ مَّ

ُ
دٍ  أ ِ  ُ�َمَّ ْعلَمُ  َما َ�ْعلَُمونَ  لَوْ  َوا�َّ

َ
 أ

 ].١٠٤٤[رواه ابلخاری:  »َكِثً�ا َوبَلَكيْتُمْ  قَِليًال  لََضِحْكتُمْ 
 جآمده است که گفت: در زمان پیامبر خدا  لشهو در روایتی از عائ -۵۶۲

به مردم نماز خواندند، و قیام را دراز نمودند، بعد از آن  جآفتاب گرفت، پیامبر خدا 
یام را کمتر از قیام اول خاستند و قوع را دراز نمودند، بعد از آن بررکوع کردند و رک

دراز نمودند، بعد از آن رکوع کردند، و رکوع را کمتر از رکوع اول دراز نمودند، بعد از آن 
کرده سجده نمودند و سجده را دراز کردند، و در کعت دوم آنچه را که در رکعت اول 

 بودند، انجام دادند، بعد از آن برگشتند و آفتاب روشن گردیده بود.
آفتاب و «خطبه دادند، و بعد از حمد و ثنای خداوند متعال گفتند:  برای مردم

ھا به سبب مرگ و حیات  مھتاب دو آیت از آیات خداوند متعال ھستند، گرفتگی آن
کسی نیست، وقتی که این پیش آمد را دیدید، به حضور خداوند متعال دعا کنید، تکبیر 

 ».بگویید، نماز بخوانید و صدقه بدھید
از خدا با  ھیچکسای امت محمد! به خداوند سوگند است که «بعد از آن فرمودند: 

کند، ای امت محمد! به  کند و یا کنیزش زنا می تر نیست که ببیند غالمش زنا می غیرت
ک اند دانستید، یقیناً  دانم شما می خدا سوگند! اگر آنچه را که من [از قھر خدا] می

 .)١(»دیدکر خندید، و بسیار گریه می می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) نماز کسوف به طرق مختلفی روایت شده است، و در نزد ائمه حدیث مانند: امام بخاری، امام ۱ 

مسلم، امام ابو داود، امام ترمذی، امام نسائی، و امام ابن ماجه رحمھم الله در این زمینه روایات 
 مختلف وجود دارد.

گوید: در نماز کسوف روایات مختلفی وجود دارد، از آن جمله اینکه: نماز  ) امام خطابی می۲ 
کسوف دو رکعت است به چھار رکوع و چھار سجده، [و حدیث باب ھم به این امر صراحت دارد]، 

نماز کسوف را دو رکعت به دو رکوع و چھار  جو در روایت دیگری آمده است که پیامبر خدا 
دند، و در روایت دیگری: دو رکعت، به شش رکوع و چھار سجده، و در روایت دیگری: سجده خوان
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وفِ  -٣ سُ ةٌ يفِ الْكُ عَ امِ الَة جَ اءِ بِالصَّ  باب: النَّدَ

 ]: صدا کردن مردم جهت ادای نماز کسوف به جماعت٣باب [

ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  -٥٦٣ ُ  ريَِضَ  َ�ْمٍرو بِْن  ا�َّ ا«: قَاَل  َ�نُْهَما، ا�َّ ْمُس  َكَسَفِت  لَمَّ  َ�ْهدِ  ىلَعَ  الشَّ
ِ  رَُسولِ  َالةَ  إِنَّ  نُوِدَي  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ  ].١٠٤٥[رواه ابلخاری:  »َجاِمَعةٌ  الصَّ

چندین نوع را ذکر کرده است، و شاید  /دو رکعت به ده رکوع و چھار سجده، و امام ابو داود
اند، و در مرتبه که کسوف به درازا  سبب این اختالف این باشد که نماز کسوف را بارھا بار خوانده

بود، نماز را  کردند، و اگر مدت کسوف کم می نماز را دراز کرده و چندین بار رکوع میکشید،  می
 کردند. کوتاه خوانده و کمتر رکوع می

در مدینه منوره به عدد روایات مختلفی که در این مورد  جولی اینکه در زمان حیات نبی کریم  
طوری که مشاھده  –کسوف توان قبول کرد، زیرا  آمده است، کسوف صورت گرفته باشد، نمی

گیرد، پس شاید  در ھر چندین سالی یکبار صورت می –گویند  ایم، و علمای علم فلک می کرده
 سبب اختالف روایات در این موضوع چیز دیگری باشد، نه تعدد وقوع کسوف، والله تعالی أعلم.

یت کرده است که روا /) در فتح المبدی دیدم که: ابن حبان۵۶۷و بعد از این در شرح حدیث ( 
نماز کسوف را خواندند، و فرمودند که: آفتاب  جآفتاب در سال ششم ھجری گرفت، و پیامبر خدا 

و مھتاب دو عالمه از عالمات [قدرت] خدا ھستند، و باز در سال دھم ھجری در روزی که ابراھیم 
ھا به سبب  گی آنگرفت«وفات یافت، خورشید گرفت، [و در این بار گفتند که:  جفرزند نبی کریم 

مرگ و حیات کسی نیست، وقتی که این پیش آمد را دیدید، به حضور خداوند متعال دعا کنید، 
 »].تکبیر بگوئید، نماز بخوانید، و صدقه بدھید

) به اساس این روایات مختلفه در اینکه نماز کسوف چند رکعت است، بین علماء اختالف نظر ۳ 
) ذکر ۵۶۸به شماره ( لرا در این موضوع در حدیث عائشهشان  وجود دارد، و تفصیل اختالف

 خواھم کرد.
و البته در کیفیت این  –) سنت است که در وقت کسوف دو رکعت نماز به جماعت خوانده شود ۴ 

و اگر جماعتی نبود، سنت و یا مستحب است که ھر کس در  –دو رکعت بین علماء اختالف است 
 خانه خود این دو رکعت را بخواند.

) سنت است که نماز کسوف طوالنی و دراز باشد، و در روایات دیگری آمده است که پیامبر خدا ۵ 
در رکعت اول سورۀ بقره و یا مانند سورۀ بقره، و در رکعت دوم سورۀ آل عمران و یا مانند سورۀ  ج

 خواندند، ولی اگر امام درک کرد که دراز خواندن نماز کسوف سبب ایجاد آل عمران را می
 داند، بخواند. اندازه که مناسب می تر به تواند آن را کوتاه گردد، می مشکالت برای مردم می

                                                                                                                        



 ٢٢١  یگرفتگ دیخورش :]۱۶[ کتاب

 جروایت است که گفت: چون در زمان پیامبر خدا  باز عبدالله بن عمرو -٥٦٣
 .)١(آفتاب گرفت، مردم را صدا کردند که نماز جماعت برپا است

و -٤ سُ ِ يفِ الكُ ابِ الْقَربْ ذَ ن عَ ذِ مِ وُّ  فِ باب: التَّعَ

 ]: پناه جستن از عذاب قبر در نماز کسوف۴باب [

ُ  ريَِضَ   اَع�َِشةَ  َ�نْ  -٥٦٤ نَّ : َ�نَْها ا�َّ
َ
لَُها، َجاَءْت  َ�ُهوِديَّةً  أ

َ
اَعَذكِ : لََها َ�َقالَْت  �َْسأ

َ
ُ  أ  ِمنْ  ا�َّ

، َعَذاِب  لَْت  الَقرْبِ
َ
ُ  ريَِضَ  اَع�َِشةُ  فََسأ ِ  رَُسوَل  َ�نَْها ا�َّ ُب : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ ُ�َعذَّ

َ
 أ

ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ُ�بُورِِهْم؟ يِف  انلَّاُس  ِ  اَعئًِذا«: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ ، ُ�مَّ ذكرت »َذلَِك  ِمنْ  بِا�َّ
َمَرُهمْ  حديث الكسوف، ثم قالت يف آخره: ُ�مَّ 

َ
نْ  أ

َ
[رواه الَقرْبِ  َعَذاِب  ِمنْ  َ�تََعوَُّذوا أ

 ].١٠٤٩ابلخاری:
روایت است که زنی از مردم یھود نزدش آمد، و از چیزی  لاز عائشه -۵۶۴

را از عذاب قبر در پناه خود و ] گفت: خداوند تلپرسید [در ضمن برای عائشه می
 نگھدارد.

 شوند؟ پرسید: آیا مردم در قبرھای خود عذاب می جاز پیامبر خدا  لعائیشه
 ».جویم از عذاب قبر به خدا پناه می« فرمودند: جپیامبر خدا 

حدیث گرفتگی آفتاب را ذکر نموده و در آخیر آن گفت که  لسپس عائشه
 .)٢(] مردم را امر کردند که از عذاب قبر، به خدا پناه بجویندج[پیامبر خدا 

ھمانطوری که در نماز کسوف اذان و اقامتی نیست، در نماز عید و نماز جنازه نیز اذان و اقامتی  -١
: (نماز نیست، ولی سنت و یا مستحب است که به صدای بلند، پیش از ایستادن به نماز بگویند که

کردند که:  در نماز عیدین مؤذن را امر می جگوید: پیامبر خدا  می /گردد)، امام زھری اقامه می

شود) یا (جماعت ایستاده  بگوید، و به فارسی گفته شود که: (نماز خوانده می (الصالة جامعة)
 ھا. شود)، و امثال این می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
شنویم تا وقتی که دلیلی برای اثبات آن وجود نداشته باشد، نباید  بری را از اھل کتاب میاگر خ 

آن خبر را نه تکذیب کنیم و نه تصدیق نائیم، و یھودی که از عذاب قبر خبر داد، آن را در تورات و 
مسائل  ھای خود دیده بود، و این امر داللت بر این دارد، که بعضی از یا در کتاب دیگری از کتاب

 در کتب الھی به طور مشترک وجود دارد.
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ةً  -٥ اعَ َ وفِ مجَ سُ الَةِ الكُ  باب: صَ

 ]: خواندن نماز کسوف به جماعت۵باب [

 يَا: َذكَر حديث الكسوف بطوهل ثم قال: قَالُوا ،َ�بَّاٍس ريَِضَ اُهللا َ�نُْهَما َعِن ابِْن  -٥٦٥
، رَُسوَل  ِ ْ�نَاكَ  ا�َّ

َ
َت  َرأ

ْ
ْ�نَاكَ  ُ�مَّ  َمَقاِمَك  يِف  َشيْئًا َ�نَاَول

َ
: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  قَاَل  َكْعَكْعَت؟ َرأ

يُْت  إِ�ِّ «
َ
ُت  اجلَنََّة، َرأ

ْ
َصبْتُهُ  َولَوْ  ُقوًدا،ُ�نْ  َ�تَنَاَول

َ
َ�لْتُمْ  أ

َ َ
ْ�يَا، بَِقيَِت  َما ِمنْهُ  أل ِر�ُت  ادلُّ

ُ
 انلَّاَر، َوأ

رَ  فَلَمْ 
َ
ْ�َظَع، َ�طُّ  اَكيلَْومِ  َمنَْظًرا أ

َ
يُْت  أ

َ
ْ�رَثَ  َورَأ

َ
ْهِلَها أ

َ
؟ رَُسوَل  يَا بِمَ : قَالُوا »النَِّساءَ  أ ِ : قَاَل  ا�َّ

؟ يَْ�ُفْرنَ : ِ�يَل  »بُِ�ْفِرِهنَّ « ِ ْحَسنَْت  لَوْ  اإلِْحَساَن، َوَ�ْ�ُفْرنَ  الَعِشَ�، يَْ�ُفْرنَ «: قَاَل  بِا�َّ
َ
 أ

 
َ

ْهرَ  إِْحَداُهنَّ  إِىل ْت  ُ�مَّ  لُكَُّه، ادلَّ
َ
يُْت  َما: قَالَْت  َشيْئًا، ِمنَْك  َرأ

َ
ا ِمنَْك  َرأ [رواه  »َ�طُّ  َخْ�ً

 ].١٠٥٢ابلخاری: 
روایت است که وی حدیث کسوف را به تفصیل ذکر  باز ابن عباس -۵۶۵

 نموده و گفت:
الله! دیدیم که چیزی را در جایی که ایستاده بودید گرفتید و  لمردم گفتند: یا رسو

 بعد از آن دیدیم به پشت سر عقب آمدید.
ھای آن را] بگیرم، و اگر  من بھشت را دیدیم و [خواستم] خوشۀ [از میوه«فرمودند: 

، [و سبب عقب )١(خوردید آن را بگیرم، تا روزی که دنیا باقی بود از آن می توانستم می

ھا جواز دارد، در  ) اگر از مکر اھل کتاب و غیر مسلمانان دیگر نترسیم، دید و باز دید با آن۲ 
کرد، این جوان مریض  را می جحدیث صحیح آمده است که جوانی از یھود خدمت پیامبر خدا 

قت از وی خواستند که ایمان بیاورد، آن جوان به عیادتش رفتند، و در آن و جشد، و پیامبر خدا 
] جاز پدر خود در این موضوع مشورت خواست، پدرش گفت: دعوت ابو القاسم [یعنی: پیامبر خدا 

 را بپذیر، و آن جوان ایمان آورد.
 باشد. ) عذاب قبر برای کسی که مستحق آن است حق می۳ 
ه مردم امر کردند که از عذاب قبر به خدا پناه بعد از خواندن نماز کسوف ب ج) اینکه پیامبر خدا ۴ 

بجویند، سببش این بود که تاریک بودن روز کسوف شباھت به تاریکی قبر دارد، از این جھت باید 
 انسان یاد خود را از تاریکی و تنھائی قبر آورده، و از آن حالت به خدا پناه بجوید.

ه اگر چیزی را از آن بر داری، در ھمان ھای بھشت چنان است ک زیرا خاصیت میوه و خوراکه -١
شود، از این جھت ھر قدر از آن خورده شود کم  لحظه عوض آن، میوه دیگری بجایش گذاشته می

 شود. نمی
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آمدنم این بود که]: دوزخ برایم نشان داده شد، و ھیچ منظری را تا امروز و حشت ناکتر 
 دادند. از آن ندیده بودم، و دیدم که بیشترین دوزخیان را زنان تشکیل می

 ت؟پرسیدند: یا رسول الله! سبب این امر چیس
[یعنی: نا شکری ایشان، زیرا کسی که شکر نعمت » به سبب کفر ایشان«فرمودند: 

 گویند: کفران نعمت کرد]. را نکند، می
 پرسیدند: به سبب کفر ایشان به خدا؟

کنند، و کفران نیکی را  شوھران [خود] را می ھای] کفران [خوبی«فرمودند: 
مائی، و احیانًا از تو تقصیری ببیند ھا نیکی ن کنند، اگر تمام عمر به یکی از آن می
 .)١(»گوید: از تو ھیچ خیری ندیدم می

سِ  -٦ مْ وفِ الشَّ سُ ةَ يف كُ تَاقَ بَّ العَ نْ أَحَ  باب: مَ

 داشت ]: کسی که آزاد کردن غالمان را در وقت آفتاب گرفتگی دوست می۶باب [

يب بَْ�ٍر ريَِضَ اُهللا َ�نُْهَما، َ�نْ  -٥٦٦
َ
ْسَماَء بِنِْت أ

َ
َمرَ « لََقدْ : قَالَْت  أ

َ
 اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  أ

ْمِس  ُكُسوِف  يِف  بِالَعتَاقَةِ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ   ].١٠٥٤[رواه ابلخاری:  »الشَّ
در ھنگام  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  باز اسماء بنت ابی بکر -۵۶۶

 .)٢(آفتاب گرفتگی به آزاد ساختن غالمان امر فرمودند

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
ھا، زن بودن  ) طوری که در حدیث نبوی شریف آمده است، سبب دوزخی بودن بعضی از زن۱ 

نیست، بلکه سبب آن نا شکری در مقابل احسان شوھر است، پس اگر زنی چنین روش نا ھا  آن
مناسبی نداشته باشد، از چنین عذابی در امان است، مگر آنکه به سبب دیگری مستوجب عذاب 

ھای شوھرش را در نظر داشته و کفران نعمت نکند،  بوده باشد، پس ھر زنی بکوشد که خوبی
 ھای ھمسرش را در نظر داشته و کفران نعمت نکند. تا خوبی چه ھر مردی بکوشد چنان

ھا  کنند، این امر نظر به جنس است، یعنی: به طور عموم زن ھا کفران نعمت می ) اینکه زن۲ 
ھای شوھرش را در نظر داشته و شکر گذار  شود که زنی خوبی چنین ھستند، ورنه چه بسا می

ھای ھمسران خود را  ردھایی پیدا شوند که خوبیخداوند متعال باشد، و چه بسا مرد و یا م
 فراموش نموده و کفران نعمت نمایند، و به این طریق خود را مستوجب عذاب دوزخ بگردانند.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
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رِ يفِ  -٧ كْ وفِ باب: الذِّ سُ  الْكُ

 ]: ذکر در وقت کسوف۷باب [

يِب  َ�نْ  -٥٦٧
َ
ْمُس، َخَسَفِت : قَاَل  ُموىَس ريَِضَ اُهللا َ�نُْه، أ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  َ�َقامَ  الشَّ

نْ  َ�ىَْش  فَزاًِع، وََسلَّمَ 
َ
اَعُة، تَُ�ونَ  أ ىَت  السَّ

َ
ْطَولِ  فََص�َّ  الَمْسِجَد، فَأ

َ
 وَُسُجودٍ  َوُرُكوٍع  ِ�يَامٍ  بِأ

ْ�تُهُ 
َ
، يُرِْسُل  الَّيِت  اآليَاُت  َهِذهِ «: َوقَاَل  َ�ْفَعلُُه، َ�طُّ  َرأ ُ َحدٍ  لَِموِْت  تَُ�ونُ  الَ  ا�َّ

َ
 حِلَيَاتِِه، َوالَ  أ

ُ  ُ�َوُِّف  َولَِ�نْ  إَِذا ِعبَاَدُه، بِهِ  ا�َّ
ْ�تُمْ  فَ

َ
  فَافْزَُعوا َذلَِك، ِمنْ  َشيْئًا َرأ

َ
 وَُداَعئِهِ  ِذْكِرهِ  إِىل

 ].١٠٥٩[رواه ابلخاری:  »َواْسِتْغَفاِرهِ 
ی طور جروایت است که گفت: آفتاب گرفت، پیامبر خدا  ساز ابو موسی -۵۶۷

 .)١(اند پا شدن قیامت ترسیدهھراسان برخاستند که گویا از بر
ای که در تمام عمر  دهبه مسجد آمدند، و نمازی را به درازترین قیام و رکوع و سج

 خود از ایشان دیده بودم، خواندند، و فرمودند:
فرستد، به سبب مرگ و زندگی کسی نیست،  این عالماتی را که خداوند متعال می«

ترساند، و ھنگامی که چیزی  ولی خداوند متعال به سبب این آیات، بندگان خود را می
 .)١(»لب آمرزش از او تعالی متوسل شویداز این عالمات را دیدید، به ذکر خدا و دعا و ط

 ھای مختلفی آزاد ) اسالم توجه زیادی به آزادی بردگان داشته و دارد، از این جھت در مناسبت۱ 
ساختن غالمان را واجب ساخته است، مانند کفارۀ قتل خطا، کفارۀ ظھار، کفارۀ رمضان، کفارۀ 
سوگند، و طوری که در این حدیث آمده است در وقت آفتاب گرفتگی، و با قیاس بر آن در وقت 

 ماه گرفتگی و غیره.
ام  ی دیگری ندیدهو به جا –) چیزی که در مورد آزاد ساختن بردگان به خاطر راقم رسیده است ۲ 

این است که: در ھر جایی از قرآن کریم و سنت نبوی که امر به آزاد ساختن بردگان شده است،  –
، و این امر »اگر غالمی را نیافتید که آزاد کنید چنین و چنان کنید«این عبارت نیز آمده است که 

بردۀ از غالم و کنیز  رساند که اسالم این را در نظر داشته است که روزی خواھد رسید که می
وجود نداشته باشد، و در این صورت باید برایش بدیلی باشد، و بدیلی را که روزه و یا طعام دادن و 

 یا چیزی دیگری باشد، بیان داشته است.
برای قیامت عالمات بسیاری است، از آن جمله است: خروج دجال، آمدن مھدی، نزول عیسی،  -١

 ھا. امثال اینطلوع آفتاب از طرف مغرب، و 

                                                                                                                        



 ٢٢٥  یگرفتگ دیخورش :]۱۶[ کتاب

وفِ  -٨ سُ ةِ بِالكُ اءَ رَ رِ بِالقِ هْ  باب: اجلَ

 قراءت در نماز کسوف خواندن]: بلند ٨باب [

ُ  ريَِضَ  اَع�َِشةَ  َ�نْ  -۵۶۸  اخلُُسوِف  َصَالةِ  يِف  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  َجَهرَ « َ�نَْها، ا�َّ
إَِذا بِِقَراَءتِِه،

  فَ
َ
، قَِراَءتِهِ  ِمنْ  فََرغ َ ْكَعةِ  ِمنَ  َرَ�عَ  َو�َِذا فََرَ�عَ  َكربَّ ُ  َسِمعَ : قَاَل  الرَّ َدهُ، لَِمنْ  ا�َّ  مَحِ

ْرَ�عَ  الُكُسوِف  َصَالةِ  يِف  الِقَراَءةَ  ُ�َعاوِدُ  ُ�مَّ  احلَْمُد، َولََك  َر�َّنَا
َ
َعتَْ�ِ  يِف  َرَ�َعاٍت  أ

ْ
ْر�َعَ  َر�

َ
 َوأ

 ].۱۰۶۵رواه ابلخاری: [ »َسَجَداٍت 
در نماز خسوف [که ماه  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  لاز عائشه -۵۶۸

گرفتگی باشد]، قراءت را بلند خواندند، بعد از قراءت، تکبیر گفتند و رکوع نمودند، 

 احلمد). (سمع اهللا ملن محده، ربنا ولكچون سر خود را از رکوع باال نمودند گفتند: 
کردند، [به طوری که] در دو رکعت،  قراءت را در نماز کسوف معاودت میبعد از آن 

 .)٢(چھار رکوع و چھار سجده نمودند

شود که: در وقت پیش آمدھای غیر مترقبه و ھولناک، مانند: آفتاب  از این حدیث دانسته می -١
ھا باید شخص مسلمان  گرفتگی، مھتاب گرفتگی، زلزله، باران شدید، سیالب، طوفان، و امثال این

 به خدا روی آورده و با ذکر و دعا، و استغفار، به جناب وی التجاء ببرد.
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
) نظر به این حدیث و احادیث دیگری که در مورد نماز کسوف آمده است علماء در کیفیت ادای ۱ 

این نماز اختالف دارند: أئمه سه گانه مالک و شافعی و احمد و ابو ثور و لیث بن سعد رحمھم الله 
فتگی) دو رکعت است، و ھر رکعت دو رکوع و دو گویند: نماز کسوف ( [یعنی: نماز ماه گر می

 شود. سجده، که مجموع چھار رکوع و چھار سجده می
و أئمه دیگری مانند: ابراھیم نخعی و سفیان ثوری و ابو حنیفه و ابو یوسف و محمد بن حسن  

یک رکوع  –مانند نمازھای دیگر  –گویند: نماز کسوف دو رکعت است، در ھر رکعت  رحمھم الله می
 و دو سجده.

ھا ھمین دو مذھبی است که ذکر  و مذاھب دیگری نیز در زمینه وجود دارد، ولی مشھورترین آن 
ھای نقلی و عقلی فراوانی است که در جای خود در  گردید، و برای ھر یک از این مذاھب دلیل

 کتب فقه و شرح احادیث موجود است.
گوید: (در  از طریق حنش روایت کرده است که می /از آن جمله حدیثی است که امام أحمد  

برای مردم نماز خواند، در رکعت اول سورۀ یس  سآفتاب گرفت، علی سزمان علی بن أبی طالب
اندازه خواندن یک سوره دراز نمود،  یا سورۀ ھمانند آن را خواند، بعد از آن رکوع کرد، و رکوع را به

                                                                                                                        



 فیض الباری (جلد دوم)    ٢٢٦

گفت، بعد از آن به رکعت دوم برخاست، و  ملن محده و سمع اهللابعد از آن سر خود را باال کرد، 
رکعت دوم را ھم مانند رکعت اول انجام داد، بعد از آن نشست و به دعا کردن مشغول شد، تا آنکه 

 چنین کردند). جآفتاب روشن گردید، بعد از آن برای مردم گفت که پیامبر خدا 
، و ابن ماجه و غیره نیز وجود دارد، و البته و احادیث دیگری به ھمین معنی در نزد مسلم، نسائی  

اند، و تفصیل بیشتر را  ھر طرف برای تایید نظر خود دالئل جانب مقابل را مناقشه ورد کرده
توان در شرح این حدیث در فتح الباری امام ابن حجر عسقالنی، و عمدة القاری امام عینی، و  می

 طالعه کرد.فتح المبدی شیخ شرقاوی، و دیگر شروح بخاری م
اند که در نماز خسوف قراءت بلند، و در نماز کسوف آھسته خوانده  ) جمھور علماء بر این نظر۲ 

 شود. ھا قراءت بلند خوانده می اند که در ھر دوی آن شود، ولی بعضی علماء بر این نظر می
رت گویند که خسوف در سال چھارم ھجری، در ماه جمادی االخر صو ) بعضی از علماء می۳ 

در کتاب سیرت آورده است که: خسوف ماه در سال پنجم ھجری صورت  /گرفت، و ابن حبان
 برای صحابه نماز خواندند، و این اولین نماز خسوف در اسالم بود.  جگرفت، و پیامبر خدا 

                                                                                                                        



 
 

 كتابُ سجود القرآن وسنتها -١٧

 ها های قرآن و سنت آن سجده ]:۱۷کتاب [

اءَ يفِ  ا جَ ا باب: مَ نَّتهَ رآن و سُ ودِ القُ جُ  سُ

 ها آمده است های قرآن، و سنت بودن آن ]: آنچه که در مورد سجده۱[ باب

ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  -٥٦٩ ُ  ريَِضَ  ا�َّ  «: قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ
َ
ةَ  انلَّْجمَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  قََرأ  بَِمكَّ

َخذَ  َشيٍْخ  َ�ْ�َ  َمَعهُ  َمنْ  وََسَجدَ  ِ�يَها فََسَجدَ 
َ
ا أ وْ  - َحىًص  ِمنْ  َكفًّ

َ
  فََرَ�َعهُ  - تَُراٍب  أ

َ
 َجبَْهِتِه، إىِل

ْ�تُهُ  ،" َهَذا يَْ�ِفيِ� : َوقَاَل 
َ
 ].١٠٦٧[رواه ابلخاری: اَكفًِرا  قُِتَل  َذلَِك  َ�ْعدَ  فََرأ

 روایت است که گفت: ساز عبدالله بن مسعود -۵۶۹
سورۀ (النجم) را در مکه تالوت نمودند، خودشان و ھمه کسانی که با  جپیامبر خدا 

ریگ و یا  سجده کردند، آن پیر مرد مشت –به جز از یک پیر مردی  –ایشان بودند 
خاکی را گرفت و به طرف پیشانی خود باال کرد و گفت: نسبت به من، ھمین 

 کند. کفایت می
 .)١(او را دیدم که در حال کفر کشته شدگوید: بعد از این واقعه،  ] میس[ابن مسعود

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) آن پیر مردی که سجده نکرد، امیه بن خلف بود، که در غزوه بدر در حال شرک کشته شد، و ۱ 

سجده نموده بودند، مسلمان  جشود که دیگر مشرکینی که با پیامبر خدا  از این روایت دانسته می
 شدند.

چنین در نزد امام بخاری و ھم –شود  طوری که از عنوان باب ھم دانسته می -) سجدۀ تالوت، ۲ 
 /امام شافعی و مالک و احمد و داود ظاھری رحمھم الله سنت است، و در نزد امام ابو حنیفه

نظر به احادیث دیگری که در این موضوع آمده است و نظر به این قول خداوند متعال که 

 واجب است. ﴾٢١ �۩ َ�  ٱۡلُقۡرَءانُ  َعلَۡيِهمُ  قُرِئَ  �ذَا ٢٠ يُۡؤِمنُونَ  َ�  لَُهمۡ  َ�َما﴿فرماید:  می
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ةِ باب:  -٢ دَ جْ  »ص« سَ

 ]: سجدۀ سورۀ (ص)٢باب [

ُ  ريَِضَ  َ�بَّاٍس  ابِْن  َعِن  -٥٧٠ ُجوِد، َعَزائِمِ  ِمنْ  لَيَْس  »ص«: قَاَل  َ�نُْهَما، ا�َّ  َوقَدْ  السُّ
يُْت «

َ
 ].١٠٦٩[رواه ابلخاری:  »ِ�يَها �َْسُجدُ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  َرأ

روایت است که گفت: سجده کردن در سورۀ (ص)  باز ابن عباس -۵۷۰
را دیدم که از [تالوت کردن] آن، سجده  جھم، پیامبر خدا  حتمی نیست، و با آن

 .)١(نمودند

وءٌ  -٣ ضُ سٌ لَيسَ لَهُ وَ كُ نَجَ ِ املُرشْ كِنيَ وَ عَ املُرشِ نيَ مَ لِمِ ودِ املُسْ جُ  باب: سُ

]: سجده کردن مسلمین با مشرکین و اینکه مشرک نجس است و برای وی ۳[باب 
 وضوئی نیست

نَّ «وحديثه ريَِضَ اُهللا َ�نُْهَما:  -٥٧١
َ
م  بِانلَّْجِم، َسَجدَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  أ تقدَّ

ُ�ونَ  الُمْسِلُمونَ  َمَعهُ  وََسَجدَ قر�بًا من رواية ابن مسعوٍد وزاد يف هذه الراو�ة:   َواجِلنُّ  َوالُمرْشِ
 ].١٠٧١[رواه ابلخاری:  »َواِإل�ُْس 

ھای تالوت در نزد امام ابو حنیفه و احمد رحمھما الله: چھارده سجده است در این  ) سجده۳ 

االعراف، الرعد، النحل، بني ارسائيل، مريم، سجده اول احلج، الفرقان، النمل، امل تنزيل، ھا:  سوره

و در نزد مالک و شافعی رحمھما  ربك،ص، حم السجده، النجم، اذا السامء انشقت، و اقرأ بسام 
 الله یازده سجده است.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
به اتفاق علماء در سورۀ (ص) سجدۀ تالوت وجود دارد، ولی در اینکه این سجده موکد و واجب  

این سوره از و اصحابش سجده در  /است یا نه، بین علماء اختالف است، در نزد امام ابو حنیفه
، سجدۀ این سوره سجدۀ شکر است که انجام دادن آن در /واجبات است، و در نزد امام شافعی

 بیرون از نماز مستحب، و در داخل نماز نا روا است.

                                                                                                                        



 ٢٢٩  ها آن سنت و قرآن یها سجده: ]۱۷[ کتاب

در سورۀ  جدر مورد سجده نمودن پیامبر خدا  بحدیث ابن عباس -۵۷۱

قبًال گذشت، و در این روایت این زیادت ھم آمده است  ساز روایت ابن مسعود (النجم)

 .)١(سجده نمودند ج که: مسلمین و مشرکین و جن و انس با [پیامبر خدا

دْ  -٤ جُ سْ ملَ يَ ةَ وَ دَ جْ أَ السَّ رَ نْ قَ  باب: مَ

 ]: کسی که [آیت] سجده را خواند، و سجده نکرد۴باب [

ُت «: قَاَل  ثَابٍِت ريَِضَ اُهللا َ�نُْه، بِْن  َز�ْدِ  َ�نْ  -٥٧٢
ْ
 وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  ىلَعَ  قََرأ

 ].١٠٧٣[رواه ابلخاری: »ِ�يَها �َْسُجدْ  فَلَمْ  َوانلَّْجمِ 
 جرا بر پیامبر خدا  (والنجم)روایت است که وی سورۀ  ساز زید بن ثابت -۵۷۲

 .)٢(خواند، و ایشان سجده نکردند

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
ر آنجا حاضر بودند، ھایی بودند که د سجده کردند ھمان جھایی که با پیامبر خدا  ) مراد از این۱ 

 نه ھر مسلمان و ھر مشرکی در ھمه جا.
چگونه از سجده جن خبر داده است، به این طریق است که: یا این  ب) اینکه ابن عباس۲ 

شان، سجده  و اثبات عموم رسالت جشنیده است، و یا برکت نبی کریم  جسخن را از پیامبر خدا 
 تعالی أعلم. کشف گردیده است، و الله سجن برای ابن عباس

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
گویند که: از تالوت سجدۀ  می /) نظر به ظاھر حدیث بعضی از علماء از آن جمله امام مالک۱ 

گردد، ولی عده دیگری از علماء از آن جمله  است، سجدۀ تالوت الزم نمی (النجم)که در سورۀ 

الزم است، زیرا در حدیث دیگری آمده  (النجم)تالوت سجدۀ گویند که سجده کردن از  احناف می

دھند که سجده  از تالوت سجده نمودند، و از این حدیث چنین جواب می جاست که پیامبر خدا 
در آن وقت شاید به سبب آن باشد که ایشان در آن وقت وضوء نداشتند، و  جنکردن آن حضرت 

و یا نظر به این بود که تأخیر سجده تالوت جواز  یا جای مناسبی برای سجده کردن وجود نداشت،
 دارد، و احتماالت دیگری.

اند: اگر قاری از تالوت سجدۀ تالوت سجده نکرد،  ) بعضی از علماء نظر به ظاھر این حدیث گفته۲ 
گردد، ولی عده دیگری از علماء از  دھد، نیز سجده الزم نمی بر کسی که به تالوت وی گوش می
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ةِ  -٥ دَ جْ َمآءُ  إَِذا﴿باب: سَ ۡت  ٱلسَّ  ﴾ٱ�َشقَّ

َمآءُ  إَِذا﴿ ]: سجدۀ٥باب [ ۡت  ٱلسَّ  ﴾ٱ�َشقَّ

يب ُهَر�َْرةَ  -٥٧٣
َ
ُ  ريَِضَ  َ�ْن أ   َ�نُْه، ا�َّ

َ
نَّه قََرأ

َ
َماءُ  إَِذا: � ْت، السَّ فقيل هل  بَِها، فََسَجدَ  ا�َْشقَّ

رَ  لَمْ  لَوْ «: قَاَل  يف ذلك:
َ
ْسُجدْ  لَمْ  �َْسُجدُ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  أ

َ
 ].١٠٧٤[رواه ابلخاری:  »أ

َمآءُ  إَِذا﴿روایت است که: سورۀ  ساز ابو ھریره -٥٧٣ ۡت  ٱلسَّ ند، و ارا خو ﴾ٱ�َشقَّ
را  جسجده کرد، و چون از وی از سبب این سجده پرسان شد گفت: اگر پیامبر خدا 

 .)١(کردم کردند، سجده نمی دیدم که [از قراءت آن] سجده می نمی

امِ  -٦ حَ نَ الزِّ ودِ مِ جُ عاً لِلسُّ ضِ وْ ِد مَ ْ جيَ نْ ملَ  باب: مَ

 اد، جایی را برای سجده کردن نیافته است]: کسی که از ازدحام زی۶باب [

ُ  ريَِضَ  ُ�َمرَ  ابِْن  َعِن  -٥٧٤   وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  اَكنَ «: قَاَل  َ�نُْهَما، ا�َّ
ُ
 َ�ْقَرأ

وَرةَ  ْجَدةُ  ِ�يَها الَّيِت  السُّ دُ  َما َحىتَّ  َمَعُه، َو�َْسُجدُ  َفيَْسُجُد، السَّ َحُدنَا َ�ِ
َ
 »َجبَْهِتهِ  لَِموِْضعِ  َماَكنًا أ

 ].١٠٧٩[رواه ابلخاری: 
سورۀ را که در آن  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  باز ابن عمر -۵۷۴

کردند، و ما ھم با ایشان  سجده می جکردند، آن حضرت  سجده است برای ما تالوت می

جدا گانه الزم است، ھردو  گویند، سجده تالوت بر قاری و بر مستمع احناف می آن جمله علمای
 بنابراین اگر قاری سجده نکرد، مستمع باید سجده نماید.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١

َمآءُ  إِذَا﴿مذھب جمھور علماء در مذاھب اربعه این است که از تالوت سورۀ   ۡت  ٱلسَّ سجده ﴾ ٱ�َشقَّ
شود، زیرا در حدیثی  ھا این است که از تالوت آن سجده الزم نمی شود، ولی نظر بعضی الزم می

که از آن جمله  –ھای مفصل  وقتی که در مکه بودند، از تالوت سوره جآمده است که: پیامبر خدا 

َمآءُ  إِذَا﴿سورۀ  ۡت  ٱلسَّ  سجده نکردند. –باشد ﴾ ٱ�َشقَّ
تواند، و  واقع شده نمی سضعیف است، معارض به حدیث ابی ھریره این حدیث مرسل و چونولی  

 باشد. می سمتاخر و سه سال پیش از وفات نبی کریم سباالخص آنکه اسالم ابو ھریره

                                                                                                                        



 ٢٣١  ها آن سنت و قرآن یها سجده: ]۱۷[ کتاب

خود کردیم، تا حدی که کسی از ما جایی را برای گذاشتن پیشانی  سجده می
 .)١(یافت نمی

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
در اطراف پیامبر خدا  شدر خارج نماز بود، و چون در این حالت صحابه جاین تالوت پیامبر خدا  

یافتند، و  نزدیک یکدیگر نشسته بودند، از این جھت جایی را برای گذاشتن پیشانی خود نمی ج
کردند، و دلیل آن حدیث مسلم به روایت ابن  ھا بر باالی کمر یکدیگر سجده می حتی بعضی از آن
و چون به آیت سجده خواندند،  قرآن می جشد که پیامبر خدا  گاھی می«گوید:  عمر است که می

کردند، تا اینکه در نزدشان تا آن حد ازدحام کردیم که کسی جای برای  رسیدند، سجده می می
 ».یافت، و این در غیر نماز بود سجده کردن نمی

                                                 





 
 

الةِ  -١٨  كتابُ تقصري الصَ

 کوتاه خواندن نماز ]:۱۸کتاب [

اء يفِ  -١ ا جَ تَّىباب: مَ يمُ حَ قِ م يُ كَ ريِ وَ َ  التَّقصِ قْرصُ  يَ

 در مدت اقامت آمده است ]: آنچه که دربارۀ قصر نماز، و۱باب [

ُ  ريَِضَ  َ�بَّاٍس  ابِْن  َعِن  -٥٧٥ قَامَ «: قَاَل  َ�نُْهَما، ا�َّ
َ
 �ِْسَعةَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  أ

 ].١٠٨٠[رواه ابلخاری: َ�ْقرُصُ  َعرَشَ 
نوزده روز در [مکه]  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  باز ابن عباس -۵۷۵

 .)١(خواندند اقامت نمودند، و [در این مدت] نماز را کوتاه می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
گردد، نظر به احادیث  در مدتی که مسافر نیت اقامت نموده و برایش کامل خواندن نماز الزم می 

مختلف و استنباطات متفاوت، بین علماء اختالفات زیادی وجود دارد، که تا بیست ودو قول 
ھا متصور  کشد، و فائده چندانی ھم از ذکر آن رسد، و البته ذکر ھمه این اقوال به درازا می می

 نماییم: ھا اکتفاء می نیست، بنابراین به ذکر اشھر آن
گویند: مدت اقامتی که موجب اتمام نماز  لک و احمد بن حنبل رحمھم الله میامام شافعی و ما 

است، چھار شبانه روز و یا بیشتر از آن است، در نزد احناف مدت اقامت موجب اتمام پانزده روز 
است، و اگر کسی کمتر از این مدت نیست اقامت نمود، باید نمازش را کوتاه بخواند، قابل تذکر 

 اقامت پنج چیز شرط است:است که در نیت 
) ترک سیر و راه پیمودن، بنابراین اگر کسی در حالت ادامه سفر نیت اقامت نمود، نیت اقامتش ۱ 

 شود. صحت نداشته و مسافر گفته می
) صالحیت جا برای اقامت، بنابراین اگر کسی در کوه و یا دشت نیت اقامت نمود، این نیتش ۲ 

 اعتباری ندارد.
اقامت در یکجا باشد، بنابراین اگر کسی نیت اقامت و سکنی گزینی در چند جا را ) اینکه این ۳ 

 شود و باید نمازش را کوتاه بخواند. نمود، مسافر گفته می
 ) اینکه مدت اقامت کامل، یعنی: حد اقل پانزده روز باشد.۴ 

                                                 



 فیض الباری (جلد دوم)    ٢٣٤

�ٍَس ريَِضَ اُهللا َ�نُْه قَاَل: َخرَْجنَا -٥٧٦
َ
 الَمِدينَةِ  ِمنَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َمعَ  َ�ْن أ

 
َ

ةَ  إِىل َعتَْ�ِ  يَُص�ِّ  فَاَكنَ  َمكَّ
ْ
َعتَْ�ِ  َر�

ْ
  رََجْعنَا ىتَّ حَ  َر�

َ
َ�ْمتُمْ : قُلُْت  الَمِدينَِة، إِىل

َ
ةَ  أ َشيْئًا؟  بَِمكَّ

 ].١٠٨١[رواه ابلخاری: 
از مدینه به سوی مکه سفر  جروایت است که گفت: با پیامبر خدا  ساز انس -۵۷۶

 .)١(خواندیم نمودیم، تا وقتی که پس به مدینه آمدیم، نماز را دو رکعت، دو رکعت می
 مکه چیزی اقامت کردید؟گفتم: آیا در 

 .)٢(گفت: [بلی]، ده روز در مکه اقامت نمودیم

ر و یا اقامت ) اینکه نیت کننده مستقل باشد، یعنی: قدرت داشته باشد که به اختیار خود سف۵ 
باشد،  اش می باشد، عسکری که با فرمانده نماید، بنابراین اقامت زنی که ھمراه شوھرش می

باشد، قرضدار مفلسی که با  باشد، شاگردی که با استادش می مزدوری که با بادارش می
ع ھا به طور مستقالنه و بدون اجازه متبو باشد، تابع گفته شده، و نیت اقامت آن گارش می طلب

 ھا جواز ندارد. آن
یعنی: نمازھای چھار رکعتی را که عبارت از نماز ظھر، و عصر و عشاء باشد، دو رکعت دو رکعت  -١

خواندیم، ولی نماز فجر که دو رکعتی است به ھمان حال خودش دو رکعت، و نماز مغرب به  می
 گردد. ھمان حال خودش سه رکعت اداء می

 این حدیث آنکه:از احکام و مسائل متعلق به  -٢
) مراد از اقامت ده روز در مکه، اقامت در مکه و اطراف آن است، یعنی: در مکه و اطراف آن که ۱ 

منی و غیره باشد، ده روز اقامت نمودیم، زیرا این واقعه در حجة الوداع بود، و در این سفر پیامبر 
چند روزی را در مشاعر حج ده روز کامل را در خود شھر مکه نبودند، بلکه از این مدت  جخدا 

بودند، ولی چون شاعر حج که منی و عرفات و مزدلفه باشد، از مربوطات شھر مکه است، بنابراین 
 اند. شود که ھمین ده روز را در مکه بوده گفته می

در روز چھارم ذی الحجه به مکه  ج) طوری که در روایات بسیاری آمده است، پیامبر خدا ۲ 
شان در  روز ھشتم ذی الحجه به طرف منی رفتند، به این طریق مدت اقامت مکرمه رسیدند، و در

سه روز بود، و شب نھم در منی  –بدون روز آمدن به مکه مکرمه و بیرون شدن از آن  –مکه مکرمه 
بودند، و روز نھم به طرف عرفات رفتند، و شب دھم را در مزدلفه بودند، و واپس به منی برگشتند، 

یام تشریق که روز چھارم عید باشد، جھت انجام دادن مناسک حج، به منی بودند، و تا روز سوم ا
در این روز بعد از زوال از منی بیرون شدند، و به محصب آمدند، و از ھمانجا شب به مکه آمده و 
طواف وداع را انجام دادند، و پیش از طلوع صبح از مکه مکرمه بیرون شدند، این بود تفصیل ایام 

 در مکه مکرمه در حجة الوداع. جپیامبر خدا  بود وباش

                                                                                                                        



 ٢٣٥  نماز خواندن کوتاه :]۱۸[ کتاب

نىً  -٢ الَةِ بِمِ  باب: الصَّ

 ]: نماز در (منی)۲باب [

ُ  ريَِضَ  ُ�َمرَ  َعِن ابِْن  -٥٧٧  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َمعَ  َصلَّيُْت «: قَاَل  َ�نُْهَما، ا�َّ
، بِِمً�  َعتَْ�ِ

ْ
يِب  َر�

َ
َها ُ�مَّ  إَِماَرتِهِ  ِمنْ  َصْدًرا ُ�ثَْمانَ  َوَمعَ  َوُ�َمرَ  بَْ�ٍر، َوأ َ�مَّ

َ
[رواه ابلخاری:  »أ

١٠٨٢.[ 
 بو ابوبکر و عمر جروایت است که گفت: با پیامبر خدا  باز ابن عمر -۵۷۷

] سنماز را در (منی) دو رکعتی خواندم، بعد از آن [عثمان سو ابتدای خالفت عثمان
 .)١(کامل [یعنی: چھار رکعتی] اداء نمود نماز را

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
اند که قصر در منی و عرفات از مناسک حج است، بنابراین اگر کسی  ) بعضی از علماء بر این نظر۱ 

از آن  از اھل مکه نیت حج نمود، باید در منی و عرفات نماز را قصر نماید، ولی اکثر اھل علم و
گویند: برای اھل مکه در منی و  جمله امام ابو حنیفه و شافعی و ابو ثور و غیره رحمھم الله می

شوند، نه مسافر، و برای  عرفات قصر روا نیست، زیرا اھل مکه در منی و عرفات مقیم شمرده می
 مقیم قصری نیست.

و اصحاب  /امام ابو حنیفه شود بین علماء اختالف است، ) در مسافتی که در آن نماز قصر می۲ 
شود که سه شبانه روز به رفتار پیاده، و  گویند: نماز در سفری قصر می وی و دیگر علمای کوفه می

ھای امروزی حدود نود و شش کیلو متر  یا به رفتار شتر مسافت داشته باشد، و تحدید آن به معیار
و حکم سفر از روزه خوردن و قصر  شود، شود، و پیمودن مسافتی کمتر از این، سفر گفته نمی می

گیرد، و علمای دیگر نظریات بسیار  به آن تعلق نمی –به سه شبانه روز  –نماز، و مسح خفین 
 کشد. ھا به درازا می اند، که ذکر آن دیگری را ابراز داشته

با وجود مسافر بودن نمازش را در منی کامل اداء نمود، سببش این است که:  س) اینکه عثمان۳ 
قصر نماز رخصت است، و حکم رخصت در نزد اکثر علماء اباحت است، یعنی: برای شخص مکلف 
روا است که از رخصت استفاده نماید، و روا است که استفاده ننماید و جانب عزیمت را بگیرد، و 

در اینجا جانب عزیمت را گرفت، و عمل کردن به عزیمت با وجود رخصت باکی ندارد،  سعثمان
تواند از این رخصت استفاده  ص مسافر با آنکه خوردن روزه برایش رخصت است، میمثًال: شخ

 نکرده و به عزیمت که روزه گرفتن باشد، اقدام نماید.

                                                 



 فیض الباری (جلد دوم)    ٢٣٦

 وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  بِنَا َص�َّ «: قَاَل  ،ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  َوْهٍب  ْ�نَ  َحاِرثَةَ  َ�نْ -٥٧٨
َعتَْ�ِ  بِِمً�  اَكنَ  َما آَمنَ 

ْ
 ].١٠٨٣[رواه ابلخاری:  »َر�

در (منی) در  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  )١(ساز حارثه بن َوھب -۵۷۸
 .)٢(حالی که امنیت به طور کامل تامین بود، نماز را دو رکعتی اداء نمودند

ا قيل هل: َص�َّ  -٥٧٩ انَ  ْ�نُ  ُ�ثَْمانُ  بِنَا َ�ْن ابِْن َمْسُعوٍد ريَِضَ اُهللا َ�نُْه، لمَّ ُ  ريَِضَ  َ�فَّ  ا�َّ
ْر�َعَ  بِِمً�  َ�نْهُ 

َ
ِ  رَُسولِ  َمعَ  َصلَّيُْت «: قَاَل  ُ�مَّ  فَاْسرَتَْجَع، َرَ�َعاٍت، أ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

، بِِمً�  َعتَْ�ِ
ْ
يِب  َمعَ  وََصلَّيُْت  َر�

َ
يِق  بَْ�رٍ  أ دِّ ُ  ريَِضَ  الصِّ ، بِِمً�  َ�نْهُ  ا�َّ َعتَْ�ِ

ْ
 َمعَ  وََصلَّيُْت  َر�

اِب  بِْن  ُ�َمرَ  ُ  ريَِضَ  اخلَطَّ َعتَْ�ِ  بِِمً�  َ�نْهُ  ا�َّ
ْ
ي فَلَيَْت  ،»َر� ْر�َعِ  ِمنْ  َحظِّ

َ
َعتَانِ  َرَ�َعاٍت  أ

ْ
 َر�

 ].١٠٨٤[رواه ابلخاری: ُمتََقبَّلَتَاِن 
در (منی)  سگفتند که عثمان سروایت است که چون برای ابن مسعود -٥٧٩

 جعون).(إنا اهللا وإنا إليه راگفت:  نماز را چھار رکعتی خوانده است

در (منی) نماز را دو رکعتی خواندم، و با  جبعد از آن گفت: من با پیامبر خدا 
در (منی) نماز را دو رکعتی  سدر (منی) نماز را دو رکعتی خواندم، و با عمر سابوبکر

 خواندم.

روایت کرده است، از آن  جوی حارثه بن وھب خزاعی است، فقط چند حدیثی از پیامبر خدا  -١
اھل بھشت خبر ندھم، اھل بھشت  فرمودند: آیا شما را از ججمله این حدیث که پیامبر خدا 

کند،  ھا را راست می مردمان ضعیف و مستضعفی ھستند که اگر به خدا قسم بخورند، خدا قسم آن
، از »گیر، چاق، و متکبر ھستند و آیا شما را از اھل دوزخ خبر ندھم؟ [اھل دوزخ] مردمان سخت

 ).۳۶۰-۱/۳۵۹تاریخ تولد و وفاتش چیزی نیافتم، أسد الغابه (
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
وجود خوف شرط بر جواز قصر نماز نیست، بنابراین قصر بدون خوف نیز جواز دارد، و سخن  

اشاره بر این امر است که قید خوف در آیه کریمه، شرط برای قصر نماز نیست،  سحارثه بن وھب

ۡ�تُمۡ  �ذَا﴿فرماید:  خداوند متعال می �ِض  ِ�  َ�َ
َ
ن ُجنَاحٌ  َعلَۡيُ�مۡ  فَلَۡيَس  ٱۡ�

َ
ْ  أ وا لَٰوةِ  ِمنَ  َ�ۡقُ�ُ  ٱلصَّ

ن ِخۡفتُمۡ  إِنۡ 
َ
ِينَ  َ�ۡفتِنَُ�مُ  أ ْۚ  ٱ�َّ ترسیدید بر شما  یعنی: در وقت سفر اگر از ضرر کفار می ﴾َ�َفُرٓوا

خوف از گناھی نیست که نماز را کوتاه بخوانید، و گر چه ظاھر آیۀ کریمه قصر نماز را مقید به 
قصر نماز صدقه از طرف خداوند است، پس «اند که  فرموده جدشمن نموده است، ولی نبی کریم 

 چه خودشان در وقت نبودن خوف، نماز را قصر نمودند. ، چنان»صدقه وی را قبول کنید
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بود که مورد قبول  کاش نصیب من به عوض این چھار رکعت، دو رکعتی می و ای
 .)١(گرفت قرار می

الَةَ؟ -٣ ُ الصَّ قْرصُ م يَ  باب: يفِ كَ

 شود ]: در چه مسافتی نماز کوتاه خوانده می۳باب [

يِب  َ�نْ  -٥٨٠
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ  أ  َ�ِلُّ  الَ «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  قَاَل : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ

ةٍ 
َ
ِ  تُْؤِمنُ  ِالْمَرأ نْ  اآلِخرِ  َوايلَْومِ  بِا�َّ

َ
ْلَةٍ  يَْومٍ  َمِسَ�ةَ  �َُسافِرَ  أ

َ
[رواه  »ُحْرَمةٌ  َمَعَها لَيَْس  َويل

 ].١٠٨٨ابلخاری: 
 فرمودند: جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۵۸۰

برای زنی که به خدا و روز آخرت ایمان دارد، روا نیست به جایی که یک شبانه «
 )٢(».روز راه است، بدون محرم مسافرت نماید

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
، نظرش این بود که نماز سفر اگر کامل دانست قصر را در سفر الزمی می س) چون ابن مسعود۱ 

گیرد، از این جھت گفت: دو  اداء شود، باطل است، و نمازی که باطل باشد، مورد قبول قرار نمی
 رکعتی که قبول شود، بھتر از چھار رکعتی است که قبول نشود.

تی که با دانست، جھت پرھیز کردن از خالف، وق با آنکه قصر را در سفر الزم می س) ابن مسعود۲ 
اختالف «نماز خواند، نمازش را کامل اداء نمود، و چون بر وی اعتراض کردند، گفت:  سعثمان

ھم وقتی که با  دانست، و با آن قصر نماز را در منی سنت می ب، و ھمچنین ابن عمر»شر است
خواند، و وقتی که تنھا  خواند، به متابعت از وی کامل می  نماز را به جماعت می سعثمان

 کرد. خواند، قصر می یم
جھت خوف از اختالف و ایجاد مشکالت، حتی در عبادات مماشات نموده و از  ش) چون صحابه۳ 

کردند، پس اکنون اگر خلیفه و امام  متابعت می –به خالف نظر ورای خود  –خلیفه و امام مسلمین 
مسلمینی وجود داشته باشد که نافذ حکم خدا و شریعت باشد، نباید به مجرد اختالف نظر در 
اجرای بعضی از امور، با وی به مخالفت و معاوضه برخاست، زیرا مخالفت و معاوضه، جز قتل و 

این به آن معنی نیست که او را به سر خودش  قتال، و خراب و دمار نتیجه دیگری ندارد، و البته
خواست بکند، بلکه باید کارھای خویش را تمجید نموده، و از کارھای بدش   گذاشت که ھرچه می

 انتقاد کرد، و الله تعالی أعلم.
 از احکام و مساتل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
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رِ  -٤ فَ بَ ثَالَثاً يفِ السَّ يلِّ املَغرِ  باب: يُصَ

 خواند ]: نماز شام را در سفر سه رکعت می۴باب [

ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  -٥٨١ ُ  ريَِضَ  ُ�َمرَ  بِْن  ا�َّ يُْت «: قَاَل  َ�نُْهَما، ا�َّ
َ
ِ  رَُسوَل  َرأ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ْعَجلَهُ  إَِذا وََسلَّمَ 
َ
ْ�ُ  أ َفرِ  يِف  السَّ رُ  السَّ  يَلْبَُث  قَلََّما ُ�مَّ  �َُسلُِّم، ُ�مَّ  ثََالثًا، الَمْغِرَب، َ�يَُصلِّيَها يُؤَخِّ

، َ�يَُصلِّيَها الِعَشاَء، يُِقيمَ  َحىتَّ  َعتَْ�ِ
ْ
 َجوِْف  ِمنْ  َ�ُقومَ  َحىتَّ  الِعَشاءِ  َ�ْعدَ  �َُسبِّحُ  َوالَ  �َُسلِّمُ  ُ�مَّ  َر�

 ].١٠٩١ابلخاری:[رواه  »اللَّيِْل 
 روایت است که گفت: باز عبدالله بن عمر -۵۸۱

داشتند، نماز شام را تاخیر  را دیدم که اگر در سفر شتاب می جپیامبر خدا 
کی اند  دادند، بعد از آن خواندند، و بعد از آن سالم می  کردند، و آن را سه رکعت می می

شد، نماز خفتن را دو رکعت  می  کردند، تا اینکه به نماز خفتن اقامت گفته درنگ می
 دادند. خواندند و سالم می  می

 .)١(خواندند خواستند، نماز نفل نمی  بعد از نماز خفتن، تا وقتی که نیم شب برمی

ای ھمیشه حرام باشد، مانند: ) محرم برای زن بعد از شوھر کسی است که نکاح زن برایش بر۱ 
 ھا. پدر، پدر کالن، فرزند، نوه، برادر، برادر زاده، کاکا، ماما، و امثال این

) در روایت دیگری در بخاری و غیر آن آمده است که: زن نباید در سفری که سه شبانه روز راه ۲ 
مطلق نیز آمده ھای دیگری نھی از سفر به طور  است، بدون محرم مسافرت نماید، و در روایت

تواند بدون محرم مسافرت نماید اختالف نظر  است، از این جھت علماء در سفری که زن نمی
گویند: زن نباید در سفری که سه روز راه است، بدون محرم سفر نماید، به این  دارند، احناف می

دنش بدون سفر کر –در صورتی که امنیت زن تامین باشد  -معنی که اگر سفر کمتر از این بود، 
گویند: زن به طور مطلق نباید بدون محرم سفر  محرم جواز دارد، شافعی و بعضی از اھل ظاھر می

 نماید.
) اگر زن از نگاه مالی و جانی قدرت رفتن به حج را داشته باشد، ولی محرمی که با وی در سفر ۳ 

وی فرض  حج ھمراھی کند، وجود نداشته باشد، تا وقت میسر شدن چنین محرمی، حج بر
 گردد. نمی

به حساب سفر شخص پیاده و یا سیر  –) مسافت سفر به یک روز یا سه روز، بنا به قول علماء ۴ 
 ھا. گردد، نه وسایل نقل امروزی، مانند طیاره و موتر (ماشین) و امثال این شتر تعین می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 نماز خفتن در سفر جواز دارد. ) جمع کردن بین نماز شام و۱ 

                                                                                                                        



 ٢٣٩  نماز خواندن کوتاه :]۱۸[ کتاب

ِ ريَِضَ  َ�بْدِ  بِْن  َ�ْن َجابِرِ  -٥٨٢ ُ  ا�َّ نَّ «: قال َ�نُْهَما، ا�َّ
َ
 وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  أ

 ]١٠٩٤[رواه ابلخاری:  »الِقبْلَةِ  َ�ْ�ِ  يِف  َراِكٌب  َوُهوَ  اتلََّطوُّعَ  يَُص�ِّ  اَكنَ 
نماز نفل را در  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  باز جابر بن عبدالله -۵۸۲

 .)١(نمودند حالت سواره، و به طرف دیگری غیر از طرف قبله، اداء می

گویند که: جمع کردن بین دو نماز در  ) این حدیث اشاره به مذھب احناف دارد، زیرا احناف می۲ 
کردند،  سفر جمع شکلی است، نه حقیقی، به این معنی که: نماز شام را تا آخر وقت آن تاخیر می

گردد، و نماز  ام، وقت خفتن داخل میکردند، و بعد از ادای نماز ش و در این وقت آن را اداء می
خواندند، به این طریق ادای ھر نمازی در وقت خودش واقع  خفتن را در اول وقت آن می

 گردید. می
بین نماز پیشین و عصر، و بین نماز شام و  ج) در احادیث صحیحی آمده است که پیامبر خدا ۳ 

دن صوری است نه حقیقی، بر خالف کردند، و اینکه بگوئیم این جمع کر خفتن در سفر جمع می
 حکمت و مقصد شارع حکیم از جمع کردن نماز در وقت سفر نظر داده ایم.

زیرا حکمت از جمع کردن بین دو نماز در سفر، به اتفاق علماء تخفیف و رفع حرج از شخص  
داده مسافر است، زیرا از مشقت خالی نیست، و برای اینکه مسافر به مشقت نیفتد، برایش اجازه 

 شده است، تا دو نماز را در وقت یک نماز جمع کند.
و اینکه بگوئیم این جمع کردن شکلی است نه حقیقی، به این معنی که باید مثًال: نماز پیشین را  

تا آخر وقت آن به تاخیر بیندازد، و چون وقت نماز پیشین به آخر رسید، در این وقت نمازش را ادأ 
نماز پیشین لحظه انتظار بکشد تا وقت عصر داخل گردد، و در این وقت نماید، و بعد از ادأ کردن 

نماز عصر را اداء نماید، در این توجیه از ھدف شریعت که تخفیف و رفع حرج برای مسافر باشد، 
کند، نه تنھا آنکه این جمع کردن  ایم، زیرا اگر مسافر بین دو نماز به این طریق جمع می دور افتاده

سازد، و این امر واضح و  شود، بلکه زحمت و مشقتش را بیشتر می رایش نمیبه سبب تخفیف ب
روشن است، و احتیاجی به دلیل ندارد، و این جمع کردنی که بین نماز شام و خفتن در این 
حدیث آمده است، آن جمعی را که نماز اول در آخر وقت آن و نماز دوم در اول وقت آن باشد، 

 ی أعلم.کند، والله تعال توجیه نمی
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 ) خواندن نماز نفل بر باالی دابه در حالت سفر به اتفاق علماء جواز دارد.۱ 
) در خواندن نفل بر باالی دابه در حضر بین علماء اختالف است، نظر به ظاھر این حدیث امام ۲ 

اندن نماز نفل بر باالی دابه در حضر نیز گویند که خو و بعضی از علمای دیگر می /ابو یوسف
جواز دارد، زیرا حدیث به طور مطلق آمده است، و فرقی در آن بین سفر و حضر نیست، ولی در 
نزد امام ابو حنیفه و محمد رحمھما الله نماز خواندن بر باالی دابه در حضر به طور مطلق روا 

گوید:  شان حدیثی است که می و دلیلنیست، خواه رویش به طرف قبله باشد و خواه نباشد، 
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ىلَ  -٥ عِ عَ ةِ التَّطَوُّ الَ رِ باب: صَ امَ  احلِ

 ]: خواندن نماز نفل بر باالی خر۵باب [

�ٍَس  َ�نْ  -۵۸۳
َ
ُ  ريَِضَ  أ نَُّه َص�ِّ « َ�نُْه: ا�َّ

َ
 فَِقيَل هل: »الِقبْلَةِ  �ََسارِ  َ�نْ  َووَْجُههُ  مِحَاٍر، ىلَعَ  �

�ِّ  لَْوالَ : َ�َقاَل  الِقبْلَِة، ِلَغْ�ِ  تَُص�ِّ 
َ
يُْت  �

َ
ِ  رَُسوَل  َرأ ْ�َعلْهُ  لَمْ  َ�َعلَهُ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َ
 »أ

 ].۱۱۰۰: [رواه ابلخاری
خواند، و رویش به  روایت است که وی بر باالی خری نماز می ساز انس -۵۸۳

 طرف چپ قبله بود.
 خوانی؟ از وی پرسیدند: به طرف دیگری غیر از قبله نماز می

، من ھرگز چنین اند دیدم که چنین کرده را نمی جگفت: اگر پیامبر خدا 
 .)١(کردم نمی

الَةِ  -٦ رَ الصَّ بُ رِ دُ فَ ع يفِ السَّ تَطَوَّ نْ ملَ يَ  باب: مَ

 ]: کسی که در سفر، بعد از نماز، نفل نخوانده است۶باب [

ُ  ريَِضَ  ُ�َمرَ  َ�ْن ابِْن  -٥٨٤  فَلَمْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  َصِحبُْت «: َ�َقاَل  َ�نُْهَما، ا�َّ
َرهُ 

َ
َفِر، يِف  �َُسبِّحُ  أ ُ  َوقَاَل  السَّ ِ  رَُسولِ  يِف  لَُ�مْ  اَكنَ  لََقدْ ﴿: ِذْكُرهُ  َجلَّ  ا�َّ  »﴾َحَسنَةٌ  إِْسَوةٌ  ا�َّ

 ].١١٠١[رواه ابلخاری: 

خواندند، بنابراین خواندن بر باالی دابه و غیر  در سفر نماز نفل را بر باالی دابه می جپیامبر خدا 
 سفر جواز ندارد.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
ره و به ھر طرفی ) این حدیث و حدیث قبلی آن داللت بر این دارد که: نماز نفل در حالت سوا۱

 که روی مسافر باشد، جواز دارد.
) با قیاس بر شتر و خر، شاید خواندن نماز نفل در وسائل نقل امروزی، مانند: موتر (ماشین)، ۲ 

طیاره، و قطار، نیز جواز داشته باشد، ولی در نماز خود نباید بر چیزھایی که پیش رویش قرار دارد 
 تر از رکوعش باشد. اش پایان اش به طور اشاره بوده و سجده دهسجده نماید، بلکه باید رکوع و سج
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مصاحبت نمودم، و  جروایت است که گفت: با پیامبر خدا  باز ابن عمر -۵۸۴
و برای شما «فرماید:  ندیدم که در سفر نماز نفل خوانده باشند، و خداوند متعال می

 .)١(»بھترین الگو است جپیامبر خدا 

بلَها -٧ قَ الةِ وَ رِ الصَّ بُ ِ دُ ريْ رِ يفِ غَ فَ عَ يفِ السَّ نْ تَطَوَّ  باب: مَ

 نماز، نفل خوانده است]: کسی که در سفر بدون از نمازهای قبلی و بعدی ۷باب [

ُ  ريَِضَ َر�ِيَعَة  بِْن  َ�ْن اَعِمرٍ  -٥٨٥ نَّهُ : َ�نْهُ  ا�َّ
َ
ى« �

َ
 َص�َّ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  َرأ

بَْحةَ  َفرِ  يِف  بِاللَّيِْل  السُّ َهْت  َحيُْث  َراِحلَتِهِ  َظْهرِ  ىلَعَ  السَّ  ].١١٠٤[رواه ابلخاری:  »بِهِ  تَوَجَّ
را در سفر دیده  جروایت است که وی پیامبر خدا  )٢(ساز عامر بن ربیعه -۵۸۵

خواندند، و روی ایشان به طرفی بود  است که ھنگام شب بر باالی شتر خود، نفل می
 .)٣(که شتر به ھمان طرف روان بود

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 ھای رواتب در سفر بین علماء اختالف است به اینگونه که: در خواندن نماز نفلی و سنت 

 (املبسوط)سی در ھا در سفر نباید قصر و یا ترک گردد، امام سرخ گویند: سنت أ) اکثر اھل علم می 

 ».در نماز سنت قصری نیست«گویند:  می(اهلدايه) و مرغینانی در 

در سفر جز دو رکعت سنت فجر و دو رکعت سنت مغرب، و  /گوید: امام محمد ب) ھشام می 
 خواند. نماز وتر، نفل و یا سنت دیگری نمی

و در حال رفتار و  گوید: در حال مسکن گرفتن خواندن نماز سنت بھتر است، ج) ھنداونی می 
 انتقال، ترک آن.

وی عامر بن ربیعه بن کعب است، از کسانی است که در اول مسلمان شده بودند، با ھمسر خود  -٢
اشتراک داشت،  جبه حبشه و سپس به مدینه منوره ھجرت نمود، در تمام غزوات با پیامبر خدا 

را خواند، خواب شد، در خواب دید  بعد از اینکه در خانه خود نماز تھجد سدر فتنه زمان عثمان
را از این فتنه مانند بندگان صالح خود، در پناه و گوید: از خداوند بخواه که ت که کسی برایش می

خود نگھدارد، از خواب بیدار شد، و به نماز خواندن پرداخت، و به ھمین طریق دعا کرد، فردایش 
 ).۸۱-۳/۸۰نشد، اسد الغابه ( اش بیرون مریض شد، و تا وقتیکه وفات نمود از خانه

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٣
در حالت سفر، چنین  جاز مجموع روایات در موضوع نفل خواندن و یا نفل نخواندن پیامبر خدا  

را در حال  جشود که: ھر صحابی چشم دید خود را گفته است، کسی که پیامبر خدا  دانسته می
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اءِ  -٨ العِشَ بِ وَ رِ َ املَغْ رِ بَنيْ فَ عِ يفِ السَّ مْ  باب: اجلَ

 نماز مغرب و عشاء در سفر]: جمع کردن بین ۸باب [

ُ  ريَِضَ  َ�بَّاٍس  ابِْن  َعِن  -٥٨٦ ِ  رَُسوُل  اَكنَ «: قَاَل  َ�نُْهَما، ا�َّ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
ْهرِ  َصَالةِ  َ�ْ�َ  َ�َْمعُ  ، الظُّ [رواه  »َوالِعَشاءِ  الَمْغِرِب  َ�ْ�َ  َوَ�َْمعُ  َسْ�ٍ  َظْهرِ  ىلَعَ  اَكنَ  إَِذا َوالَعرْصِ

 ].١١٠٧ابلخاری: 
در راه سفر، بین  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  بعباساز ابن  -۵۸۶

 .)١(کردند نماز ظھر و عصر، و بین نماز مغرب و عشاء جمع می

نْبٍ  -٩ ىلَ جَ ىلَّ عَ داً صَ اعِ طِقْ قَ ْ يُ ا ملَ  باب: إِذَ

 توانست، به پهلو نماز بخواند ]: اگر نشسته نمی۹باب [

ُ  ريَِضَ  ُحَصْ�ٍ  بِْن  ِعْمَرانَ  َعِن  -٥٨٧ ُت  بََواِسُ�، يِب  اَكنَْت : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ
ْ
ل
َ
 َص�َّ  انلَّيِبَّ  فََسأ

َالِة، َعِن  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ   �َْستَِطعْ  لَمْ  فَإِنْ  َ�َقاِعًدا، �َْستَِطعْ  لَمْ  َفإِنْ  قَائًِما، َصلِّ «: َ�َقاَل  الصَّ
 ].١١١٧واه ابلخاری: [ر »َجنٍْب  َ�َعَ� 

روایت است که گفت: بواسیر داشتم، از پیامبر  ساز عمران بن حصین -۵۸۷
 نسبت به ادای نماز پرسیدم. جخدا

ایستاده بخوان، اگر نتوانستی نشسته بخوان، و اگر نتوانستی به پھلو «فرمودند: 
 .)٢(»بخوان

خواندند، و کسی ایشان را در چنین حالتی ندیده  ست، گفته است که نفل مینفل خواندن دیده ا
خواندند، ولی چون قول مثبت بر قول نافی مقدم است، چنین  است، گفته است که نفل نمی

خواندند، بنابراین کسی که فرصت داشته باشد،  در سفر نفل می جشود که پیامبر خدا  دانسته می
 بھتر است. –لی خواندن سنن رواتب برایش و به طریق او –نفل خواندن 

در مورد اینکه نظر علماء در جمع کردن بین دو نماز که نماز پیشین و عصر با ھم، و نماز شام و  -١
 ) به تفصیل سخن گفتیم، به آنجا مراجعه شود.۵۸۱خفتن با ھم باشد، چیست، قبًال در حدیث (

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
خواند، باید بکوشد که قدر امکان به پھلوی راست و روی به  اگر کسی روی عذر به پھلو نماز می 

قبله نماز بخواند، و اگر برایش میسر نبود، به پھلوی چپ و روی به قبله بخواند، و اگر برایش 
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دَ  -١٠ جَ حَّ أَوْ وَ داً ثُمَّ صَ اعِ ىلَّ قَ ا صَ يَ باب: إِذَ ا بقِ َّمَ مَ ةً متَ فَّ  خِ

خواند، و بعد از آن صحت یافت، و یا احساس خفت  ]: اگر نشسته نماز می۱۰باب [
 مانده نماز را تمام نماید نمود، باید باقی

مِّ  اَع�َِشةَ  َ�نْ  -٥٨٨
ُ
ُ  الُمْؤِمنَِ� ريَِضَ  أ �ََّها ا�َّ

َ
ِ  رَُسوَل  تَرَ  لَمْ « َ�نَْها،: �  يْهِ َعلَ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

، َحىتَّ  َ�طُّ  قَاِعًدا اللَّيِْل  َصَالةَ  يَُص�ِّ  وََسلَّمَ  َسنَّ
َ
  فاََكنَ  أ

ُ
َرادَ  إَِذا َحىتَّ  قَاِعًدا، َ�ْقَرأ

َ
نْ  أ

َ
 يَْرَكعَ  أ

  قَاَم،
َ
ًْوا َ�َقَرأ

َ
وْ  - آيَةً  ثََالِ��َ  ِمنْ  �

َ
ْرَ�ِع�َ  أ

َ
 ].١١١٨[رواه ابلخاری:  »َرَ�عَ  ُ�مَّ  - آيَةً  أ

را  جروایت است که وی ھیچ وقت پیامبر خدا  لعائشه ام المؤمنیناز  -۵۸۸
 ندیده است که نماز شب را نشسته خوانده باشند.

خواستند  خواندند، و ھنگامی که می شان زیاد شد، [نماز را] نشسته می و چون سن
خواندند، و بعد از  استند و حدود سی یا چھل آیت را [ایستاده] میخ رکوع نمایند، برمی

 .)١(کردند آن رکوع می

ُ  َوَ�نَْها ريَِضَ  -٥٨٩ ْكَعةِ  يِف  َ�ْفَعُل  َ�نَْها يف رواية: ُ�مَّ  ا�َّ إَِذا َذلَِك، ِمثَْل  اثلَّاِ�يَةِ  الرَّ
 قَىَض  فَ

َث  َ�ْقَظى ُكنُْت  فَإِنْ : َ�َظرَ  َصَالتَهُ  َدَّ
َ

[رواه ابلخاری:  »اْضَطَجعَ  نَائَِمةً  ُكنُْت  َو�ِنْ  َميِع، حت
١١١٩.[ 

 در روایت دیگری آمده است که: لو از عائشه -۵۸۹

میسر نبود، کف پایش را به طرف قبله کند، و زیر سر خود چیزی بگذارد که سرش قدری بلند 
 توانست نمازش را اداء نماید. ھم برایش میسر نبود، به ھر طریقی که می ود، و اگر اینش

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
در یک رکعت نیم آن را نشسته و نیم آن  –حسب استطاعت  –) در نزد جمھور علماء روا است که ۱ 

ز آن بنشیند، و چه اول نشسته باشد، و بعد از آن را ایستاده بخواند، چه اول ایستاده باشد و بعد ا
 بایستد.

) سنت و یا مستحب است که در نماز نفل قراءت دراز باشد، و در نزد اکثر علماء طول قیام بھتر ۲ 
خواند، بھتر از  از کثرت سجود است، یعنی: اگر کسی چھار رکعت و یا شش رکعت با طول قیام می

کعت به قیام کوتاه بخواند، ولی امام محمد در مذھب احناف آن است که ھشت رکعت و یا ده ر
 ».سجده بسیار بکن«اند که:  فرموده جگوید که: کثرت سجود بھتر است، زیرا پیامبر خدا  می

) به اجماع علماء خواندن نماز نفل به طور نشسته روا است، ولو آنکه شخص قدرت به ایستادن ۳ 
 نماز خواندن به طور ایستاده بھتر است. داشته باشد، گرچه در حالت استطاعت،
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نمودند، بعد از تمام کردن نماز،  بعد از آن در رکعت دوم مانند رکعت اول عمل می
بودم، به  کردند، و اگر خواب می بودم، با من صحبت می کردند، اگر بیدار می نظر می

 .)١(کردند پھلو استراحت می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
این حدیث مکمل و بیانگر حدیث قبلی است، و چیزی که از این حدیث بر عالوه از احکام و  

 شود: مسائل متعلق به حدیث اول دانسته می
باشد، زیرا با  شان می نسبت به اھل و فامیل جعشرت نیک و اسلوب نھایت پسندیده نبی کریم  

خواستند که ھر وقت با وی  داشتند، و می لوجود محبت سرشاری که نسبت به عائشه
شدند که وی خوابست، از این رغبت خود چشم پوشی نموده و او را  صحبت کنند، اگر متوجه می

مانند ھر کار  –خانواده را  کردند، و باید طریق عشرت، و کیفیت معامله با از خواب بیدار نمی

 صلوات اهللا و سالمه عليه الی يوم الدين.از ایشان آموخت،  -دیگری 

                                                 



 
 

جُّ كتابُ التَّ -١٩  دِ هَ

 ]: نماز تهجد۱۹کتاب [

يْلِ  -١ دِ بِاللَّ جُّ  باب: التَهَ

 ]: تهجد در شب۱باب [

ُ  ريَِضَ  َ�بَّاٍس  َعِن ابِْن  -٥٩٠  ِمنَ  قَامَ  إَِذا وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  اَكنَ : قَاَل  َ�نُْهَما، ا�َّ
دُ  اللَّيِْل  نَْت  احلَْمدُ  لََك  اللَُّهمَّ «: قَاَل  َ�تََهجَّ

َ
َمَواِت  َ�يِّمُ  أ رِْض  السَّ

َ
، َوَمنْ  َواأل  احلَْمدُ  َولََك  ِ�يِهنَّ

َمَواِت  ُملُْك  لََك  رِْض  السَّ
َ
، َوَمنْ  َواأل نَْت  احلَْمدُ  َولََك  ِ�يِهنَّ

َ
َمَواِت  نُورُ  أ رِْض  السَّ

َ
 َوَمنْ  َواأل

، نَْت  احلَْمدُ  َولََك  ِ�يِهنَّ
َ
َمَواِت  َمِلُك  أ رِْض، السَّ

َ
نَْت  احلَْمدُ  َولََك  َواأل

َ
، َووَْعُدكَ  احلَقُّ  أ  احلَقُّ

، َوِلَقاُؤكَ  ، َوقَْولَُك  َحقٌّ ، َواجلَنَّةُ  َحقٌّ ، َوانلَّارُ  َحقٌّ ، َوانلَِّبيُّونَ  َحقٌّ دٌ  َحقٌّ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  َوُ�َمَّ
، وََسلَّمَ  اَعةُ  َحقٌّ ، َوالسَّ ْسلَْمُت، لََك  اللَُّهمَّ  َحقٌّ

َ
ُت، وََعلَيَْك  آَمنُْت، َو�َِك  أ

ْ َْك  تََو�َّ
َ

َ�بُْت، َو�يِل
َ
 أ

َْك  َخاَصْمُت، َو�َِك 
َ

ْمُت  َما يِل  فَاْغِفرْ  َحاَكْمُت، َو�يِل ْرُت، َوَما قَدَّ خَّ
َ
رُْت  َوَما أ رْسَ

َ
ْعلَنُْت، َوَما أ

َ
 أ

نَْت 
َ
ُم، أ نَْت  الُمَقدِّ

َ
ُر، َوأ َ  الَ  الُمؤَخِّ

َ
  إِهل

َّ
نَْت  إِال

َ
وْ  - أ

َ
َ  الَ : أ

َ
 ].١١٢٠[رواه ابلخاری: َ�ْ�َُك  إهِل

در شب برای  جروایت است که گفت: چون پیامبر خدا  باز ابن عباس -۵۹۰
 کردند: خواستند، چنین دعا می تھجد خواندن برمی

نَْت  احلَْمدُ  لََك  اللَُّهمَّ «
َ
َمَواِت  َ�يِّمُ  أ رِْض  السَّ

َ
، َوَمنْ  َواأل  ُملُْك  لََك  احلَْمدُ  َولََك  ِ�يِهنَّ

َمَواِت  رِْض  السَّ
َ
، َوَمنْ  َواأل نَْت  احلَْمدُ  َولََك  ِ�يِهنَّ

َ
َمَواِت  نُورُ  أ رِْض  السَّ

َ
، َوَمنْ  َواأل  َولََك  ِ�يِهنَّ

نَْت  احلَْمدُ 
َ
َمَواِت  َمِلُك  أ رِْض، السَّ

َ
نَْت  احلَْمدُ  َولََك  َواأل

َ
، َووَْعُدكَ  احلَقُّ  أ ، َوِلَقاُؤكَ  احلَقُّ  َحقٌّ

، َوقَْولَُك  ، َواجلَنَّةُ  َحقٌّ ، َوانلَّارُ  َحقٌّ ، َوانلَِّبيُّونَ  َحقٌّ دٌ  َحقٌّ ، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  َوُ�َمَّ  َحقٌّ
اَعةُ  ، َوالسَّ ْسلَْمُت، لََك  اللَُّهمَّ  َحقٌّ

َ
ُت، وََعلَيَْك  آَمنُْت، َو�َِك  أ

ْ َْك  تََو�َّ
َ

َ�بُْت، َو�يِل
َ
 َو�َِك  أ

َْك  َخاَصْمُت،
َ

ْمُت  َما يِل  فَاْغِفرْ  َحاَكْمُت، َو�يِل ْرُت، َوَما قَدَّ خَّ
َ
رُْت  َوَما أ رْسَ

َ
ْعلَنُْت، َوَما أ

َ
نَْت  أ

َ
 أ
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ُم، نَْت  الُمَقدِّ
َ
ُر، َوأ َ  الَ  الُمؤَخِّ

َ
  إِهل

َّ
نَْت  إِال

َ
َ إِال . [و یا به عوض )١(»أ

َ
 َ�ْ�َُك)(ال إِهل

َ
نَْت) (ال إهِل

َ
 أ

 گفتند. می

يْلِ  -٢ لِ قِيَامِ اللَّ  باب: فَضْ

 ]: فضیلت قیام شب۲باب [

ُ  َعِن ابِْن ُ�َمَر ريَِضَ  -٥٩١  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َحيَاةِ  يِف  الرَُّجُل  اَكنَ : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ
ى إَِذا وََسلََّم،

َ
َها ُرْؤَ�ا َرأ ِ  رَُسولِ  ىلَعَ  قَصَّ نْ  َ�تََمنَّيُْت  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َ
رَى أ

َ
 ُرْؤَ�ا، أ

َها قُصَّ
َ
ِ  رَُسولِ  ىلَعَ  فَأ نَامُ  َوُ�نُْت  َشابًّا، ُغالًَما َوُ�نُْت  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َ
 الَمْسِجدِ  يِف  أ

ِ  رَُسولِ  َ�ْهدِ  ىلَعَ  يُْت  وََسلَّمَ  هِ َعلَيْ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
َ
نَّ  انلَّْومِ  يِف  فََرأ

َ
َخَذاِ�، َملََكْ�ِ  َكأ

َ
 يِب  فََذَهبَا أ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 این است که: ج) معنی این دعای نبی کریم ۱ 
باشد تو  ھا می پروردگارا! ستایش خاص برای تو است، برپا دارنده آسمان و زمین و آنچه که در آن 

ھا  ھا و زمین و آنچه که در آن ھستی، و ستایش خاص برای تو است، روشنی بخش آسمان
ھا  ھا و زمین و آنچه که در آن باشد تو ھستی، و ستایش خاص برای تو است، مالک آسمان می
و ھستی، و ستایش خاص برای تو است، وجود تو حق است، و وعده تو حق است، و باشد ت می

حق است، و بھشت حق است، و  –از امر و نھی  -حق است، و فرموده تو  –در آخرت  –دیدار تو 
حق است، و قیامت  جمحمد  –پیامبری  –پیامبران حق است، و  -پیامبری  –دوزخ حق است، و 

 حق است.
تسلیم و منقاد ھستم، و به تو ایمان آوردم، و بر تو توکل  –ه احکامت از حالل و حرام ب –پروردگارا!  

را حاکم قرار دادم، و حجت جستم، و ت –بر دیگران  –نمودم، و بسوی تو رجوع نمودم، و با آیات تو 
 پس تقصیرات گذشته و آینده و پنھان و آشکارم را برایم ببخش، از ھمه اول تو و از ھمه آخر تو

 ھستی، خدایی جز تو نیست، و خدایی جز تو وجود ندارد.
چه در این دعای خود آنچه را که باید  متصف به (جوامع الکلم) بودند، چنان ج) پیامبر خدا ۲ 

بنده از حمد و ثنا و ایمان، و توکل، و اعتراف به روز جزا، و بھشت و دوزخ، وغیره نسبت به 
 پروردگارش معتقد باشد، جمع نمودند.

 خیزد، پیش از شروع کردن به نماز این دعا را بخواند. ) کسی که به نماز تھجد برمی۳ 
نماید، پیش از مسئلت کردن، حمد و ثنای  ) اگر کسی از خداوند جل جالله چیزی مسئلت می۴ 

 خداوند جل جالله را بگوید.
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َ

إَِذا انلَّاِر، إِىل
نَاٌس  ِ�يَها َو�َِذا قَْرنَانِ  لََها َو�َِذا ابِلرْئِ  َكَطيِّ  َمْطِو�َّةٌ  ِ�َ  فَ

ُ
 فََجَعلُْت  َعَرْ�تُُهْم، قَدْ  أ

قُوُل 
َ
ُعوذُ : أ

َ
ِ  أ  َحْفَصةَ  ىلَعَ  تَُرْع، َ�َقَصْصتَُها لَمْ : يِل  َ�َقاَل  آَخرُ  َملٌَك  فَلَِقيَنَا: قَاَل  انلَّاِر، ِمنَ  بِا�َّ

تَْها ِ  رَُسولِ  ىلَعَ  َحْفَصةُ  َ�َقصَّ ، َ�بْدُ  الرَُّجُل  نِْعمَ «: َ�َقاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ ِ  اَكنَ  لَوْ  ا�َّ
  اللَّيِْل  ِمنَ  َ�نَامُ  الَ  َ�ْعدُ  فاََكنَ  »اللَّيِْل  ِمنَ  يَُص�ِّ 

َّ
 ].١١٢١: [رواه ابلخاریقَِليًال  إِال

اگر کسی  جروایت است که گفت: در زمان پیامبر خدا  باز ابن عمر -۵۹۱
کرد، آرزو داشتم که خوابی ببینم و  قصه می جدید، آن را برای پیامبر خدا  خوابی می

در  جبچه جوانی بودم، و در زمان پیامبر خدا قصه نمایم، و من  جبرای پیامبر خدا 
 خوابیدم. مسجد می

در خواب دیدم که گویا دو فرشته مرا گرفته و به سوی آتش [دوزخ] بردند، و 
، و در آن )١([دیدم] که دوزخ به مانند چاھی ساخته شده است، و دارای دو شاخ است

م: از آتش [دوزخ] به خدا گفت شناسم، و من پی ھم می ھا را می مردمانی ھستند که آن
] گفت که: در این وقت فرشته دیگری آمد و برایم بجویم، [عبدالله بن عمر پناه می

 گفت که: مترس.
، و حفصه آن را برای پیامبر )٢(قصه نمودم ل[این خواب را] برای (حفصه)

 قصه نمود، ایشان فرمودند: جخدا
عنی: نماز تھجد بخواند]، [ی» عبدالله شخص نیکی است اگر در شب نماز بخواند«

 .)٣(خوابید کی را در شب میاند فقط وقت سبعد از این واقعه، عبدالله

ھایی در آن آویزان  کیعنی: دارای دو پایه است، و برروی این دو پایه عمود دیگری است که چنگ -١
شود که بنام  ھا است، چیزی تشکیل می است، که از مجموع آن دو پایه عمودی که بر روی آن

 کنند. شود، که قرقره ریسمان چاه را به آن آویزان می انداز چاه) یاد می (سر
 ام المومنین، دختر عمر بن الخطاب و خواھر عبدالله بن عمر راوی حدیث است. لحفصه -٢
 ز احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:ا -٣
به قیام لیل تعبیر کردند  ساز آن جھت این خواب را نسبت به عبدالله بن عمر ج) پیامبر خدا ۱ 

کند که مستلزم تذکرش به آتش دوزخ گردد، از  از نمازھای فرض تغافل نمی سکه دیدند عبدالله
 این سبب او را بخواندن نماز شب ترغیب نمودند.

شناسم که  شود، خودم چندین کس را می ) قیام لیل سبب نورانیت و نجات از آتش دوزخ می۲ 
 ھا به طور آشکاری مشاھده نمود. توان در چھره آن قیام لیل دارند، و نورانیت را می
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يضِ  -٣ رِ يَامِ لِلمَ كِ القِ  باب: تَرْ

 ]: ترک قیام شب برای مریض۳باب [

ْلَةً  َ�ُقمْ  فَلَمْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  اْشتَىَك «بِْن َ�بِْد اِهللا قَاَل:  َ�ْن ُجنَْدِب  -٥٩٢
َ

وْ  يل
َ
 أ

ْلَتَْ�ِ 
َ

 ].١١٢٤[رواه ابلخاری:  »يل
مریض  جپیامبر خدا «روایت است که گفت:  )١(ساز جندب بن عبدالله -۵۹۲
 .)٢(خواستندو یک یا دو شب برای قیام لیل، برشدند، 

از پیامبر خدا  س) خواب شدن تمام شب و برای ھمیشه کار خوبی نیست و مکروه است، از جابر۳ 
برایش گفت: در شب بسیار مخواب، زیرا خواب  ÷مادر سلیمان«فرمودند:  روایت است که ج

، در فتح المبدی آمده است »شود چارگی در روز قیامت می شدن بسیار به شب، سبب فقر و بی
گفتند: ای مردم! بسیار مخورید، زیرا باید بسیار بنوشید،  که: بعضی از فقراء بر سر دسترخوان می

 شود. بید، و بسیار خوابیدن سبب حسرت خوردن بسیار در وقت مرگ میو باز باید بسیار بخوا
وی جندب بن عبدالله بجلی است، در کوفه سکنی گزین گردید، و بعد از آن به بصره رفت، در  -١

گیری از فتنه نصیحت  زمان ابن زبیر که جنگ بین مسلمانان در گرفت، مردمان را به گوشه
اید، از  روایت شده است که گفت: ای مردم! در فتنه گرفتار شدهکرد، و در این خصوص از وی  می

ھای خود بروید،  وی پرسیدند: چه باید کرد؟ گفت: اگر فتنه در شھر شما داخل شد، به سراھای
ھای خود بروید، گفتند: اگر به  گفتند: اگر به سراھای ما داخل شد، چه باید کرد، گفت: به خانه

ھای  ھای خود بروید، گفتند: اگر به پناه گاه گاه  ید کرد؟ گفت: به پناهھای ما داخل شد، چه با خانه
ما داخل شد چه باید کرد؟ گفت: در این صورت کسی باشید که کشته شده باشد، نه کسی باشد 

 ).۳۰۵-۱/۲۰۴که دیگری را کشته باشد، اسد الغابه (
 از مسائل و احکام متعلق به این حدیث آنکه: -٢
بین دوازده تا چھل روز بود، و در این  -حسب روایات مختلفه  – جامبر خدا ) مدت مریضی پی۱ 

 تنھا دو و یا سه شب به نماز تھجد برنخاستند. جمدت پیامبر خدا 
شان آمد و  بود که وحی بر ایشان به تاخیر افتاد، و زنی نزد ج) در ھمین مریضی پیامبر خدا ۲ 

را ترک کرده است، مقصد آن زن و آمد، ت میکنم شیطانی که نزدت  گفت: یا محمد! فکر می

َ�ٰ ﴿بود، و ھمان بود که خداوند سورۀ  ÷شیطان، جبرئیل ۡلِ وَ  ١ َوٱلضُّ َما  ٢إِذَا َسَ�ٰ  ٱ�َّ
َعَك َر�َُّك َوَما قََ�ٰ   را نازل فرمود. ﴾٣َودَّ

بو لھب، و آمد و این سخن را گفت، ھند بنت حرب بن أمیه، ھمسر ا ج) زنی که نزد پیامبر خدا ۳ 
 ھای دیگری نیز ذکر شده است. خواھر ابوسفیان بود، و در بعضی روایات زن
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يضِ النَّبِيِّ  -٤ رِ ْ ريِ إِجيَابٍ  جباب: حتَ ن غَ افِلِ مِ النَّوَ يْلِ وَ الَةِ اللَّ ىلَ صَ  عَ

 بخواندن نماز شب، و نوافل، بدون آنکه واجب باشد ج]: تشویق پیامبر خدا ۴باب [

٥٩٣-  َّ يِب  ْ�نَ  َ�ْن يلَعِ
َ
ُ  َطاِلٍب ريَِضَ  أ نَّ : َ�نْهُ  ا�َّ

َ
ِ  رَُسوَل  أ  َطَرقَهُ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َالمُ  َعلَيْهِ  انلَّيِبِّ  بِنَْت  َوفَاِطَمةَ  ْلًَة، السَّ
َ

الَ «: َ�َقاَل  يل
َ
، رَُسوَل  يَا: َ�ُقلُْت  »تَُصلِّيَاِن؟ أ ِ ْ�ُفُسنَا ا�َّ

َ
 أ

، �ِيَدِ  ِ إَِذا ا�َّ
نْ  َشاءَ  فَ

َ
َّ  يَرِْجعْ  َولَمْ  َذلَِك  قُلْنَا ِح�َ  فَانرَْصََف  َ�َعثَنَا، َ�بَْعثَنَا أ

َ
 َسِمْعتُهُ  ُ�مَّ  ،َشيْئًا إيِل

ْ�رَثَ  اِإل�َْسانُ  َوَ�نَ ﴿: َ�ُقوُل  َوُهوَ  فَِخَذُه، يرَْضُِب  ُمَولٍّ  َوُهوَ 
َ
ءٍ  أ   يَشْ

ً
[رواه ابلخاری:  ﴾َجَدال

١١٢٧.[ 
نزد او و فاطمه  جروایت است که: شبی پیامبر خدا  ساز علی بن ابی طالب -۵۹۳

؟ [مراد از این »خوانید شما دو نفر نماز نمی«آمده و فرمودند:  ÷دختر پیامبر خدا
 نماز، نماز تھجد است].

گفتم: یا رسول الله! جان ما در دست خدا است، اگر بخواھد که ما را بیدار کند، 
 کند. بیدار می

چون این سخن را گفتیم برگشتند و به من چیزی نگفتند، و ھنگام برگشتن در 
انسان از ھر «فتند: گ زدند، شنیدم که می ] بر ران خود میحالی که[دست خود را

 .)١(»گرتر است  چیزی مجادله

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
گرتر است)، در واقع نقل قول خداوند  که (انسان از ھر چیزی مجادله ج) این سخن پیامبر خدا ۱ 

�َ�ٰنُ  َوَ�نَ  ﴿فرماید:  متعال است که می   ٱۡ�ِ
َ
ءٖ  ۡ�َ�َ أ  .﴾ َجَدٗ�  َ�ۡ

از دلیلی که  ساین سخن را برای این گفته باشند، که علی ج) احتمال دارد که پیامبر خدا ۲ 
ذکر نمود، از برخاستن برای اقامه نماز تھجد شانه خالی کرده بود، و  جبرای پیامبر خدا 

و تصدیق قول او  سھمچنین احتمال دارد که ذکر این آیه کریمه جھت قبول کردن عذر علی
خواھد مجادله کند، و   باشد، که فطرت و طبیعت انسان آن است که در مقابل ھر سخنی می

از این سخنش که گفت: اختیار ما در دست خداوند است، اگر  سمسؤولیت را نپذیرد، پس بر علی
 کند، باکی نیست. بخواھد که ما را بیدار کند، بیدار می

                                                 



 فیض الباری (جلد دوم)    ٢٥٠

ُ  ريَِضَ  اَع�َِشةَ  َ�نْ  -٥٩٤ ِ  رَُسوُل  اَكنَ  إِنْ «: قَالَْت  َ�نَْها، ا�َّ ََدعُ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
َ

 يل
نْ  ُ�ِبُّ  َوُهوَ  الَعَمَل،

َ
نْ  َخْشيَةَ  بِهِ  َ�ْعَمَل  أ

َ
 رَُسوُل  َسبَّحَ  َوَما َعلَيِْهْم، َ�يُْفَرَض  انلَّاُس، بِهِ  َ�ْعَمَل  أ

 ِ ىَح  ُسبَْحةَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ َسبُِّحَها َو�ِ�ِّ  َ�طُّ  الضُّ
ُ َ
 ].١١٢٨[رواه ابلخاری:  »أل

بعضی از عبادات را از  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  لاز عائشه -۵۹۴
کردند،  ھا واجب گردد، ترک می ھا عمل نمایند و بر آن ترس آنکه مبادا مردم نیز به آن

گرچه در اصل دوست داشتند که آن عبادات را انجام دھند، [و از ھمین جھت] 
 .)١(خواندم  نماز ضحی را نخواندند، و من آن را می جھیچگاه پیامبر خدا 

اهُ  ج بِيِّ باب: قِيَام النَّ  -٥ مَ دَ مَ قَ رِ تَّى تَ  حَ

 شان ورم کرد که پاهای تا جایی ج]: قیام پیامبر خدا ۵باب [

ُ  بْن ُشْعبََة ريَِضَ  َ�ْن الُمِغَ�ةَ  -٥٩٥  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  اَكنَ  إِنْ : َ�ُقوُل  َ�نُْه، ا�َّ
َُقومُ 

َ
َ  يل وْ  - قََدَماهُ  تَِرمُ  َحىتَّ  يِلَُص�ِّ

َ
ُ  َ�يَُقاُل  - َساقَاهُ  أ

َ
فَالَ «: َ�يَُقوُل  هل

َ
ُ�ونُ  أ

َ
 »َشُكوًرا َ�بًْدا أ

 ].١١٣٠[رواه ابلخاری: 

 به این حدیث آنکه:از احکام و مسائل متعلق  -١
) نماز (ضحی) نماز است که ھنگام چاشت، یعنی در وسط روز بین طلوع و زوال آفتاب، و یا ۱ 

 شود. پیش از زوال آفتاب خوانده می
) بھترین وقت خواندن نماز ضحی، در ثلث سوم وقت بین طلوع آفتاب و زوال است، مثًال: اگر ۲ 

بعد از اینکه از طلوع آفتاب چھار ساعت گذشت، و یا بین طلوع آفتاب و زوال شش ساعت باشد، 
 ماند، نماز (ضحی) خوانده شود. به زوال دو ساعت باقی

خواندند این است که بر  نماز ضحی را نمی جکه پیامبر خدا  ل) مراد از این قول عائشه۳ 
خواندند،  میکردند، ورنه ثابت است که ایشان این نماز را گاه گاھی  خواندن آن نماز مداومت نمی

از آن جمله اینکه روز فتح مکه نماز ضحی را خواندند، و ابو ذر و ابو ھریره را به خواندن آن 
از آنچه که علم داشته است خبر داده است، و وی خبر  لتشویق نمودند، و یا اینکه عائشه

 خواندند. گاھی گاھی نماز ضحی را می جنداشته است که پیامبر خدا 
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شب آنقدر نماز  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  )١(ساز مغیره بن شعبه -۵۹۵
کرد، چون  ورم می –شان  ھای پای و یا ساق -شان،  ھای پای خواندند که قدم می

ھای  شد؟ [که سبب این ھمه عبادات چیست، و خداوند لغزش ته میشان گف برای
 گذشته و آینده شما را بخشیده است].

 . )٢(؟»گذاری نباشم آیا بنده شکر«فرمودند:  می

رِ  -٦ حَ ندَ السَّ امَ عِ ن نَ  باب: مَ

 ]: کسی که در وقت سحر خوابید۶باب [

ِ  َ�بْدَ َ�ْن  -٥٩٦ ُ  ريَِضَ  الَعاِص  بِْن  َ�ْمِرو ْ�نَ  ا�َّ نَّ : َ�نُْهَما ا�َّ
َ
ِ  رَُسوَل  أ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ُ  قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ 
َ

َحبُّ «: هل
َ
َالةِ  أ   الصَّ

َ
ِ  إىِل َالُم، َعلَيْهِ  َداوُدَ  َصَالةُ  ا�َّ َحبُّ  السَّ

َ
يَامِ  َوأ   الصِّ

َ
ِ  إِىل  ا�َّ

 »يَْوًما َوُ�ْفِطرُ  يَْوًما، َوَ�ُصومُ  ُسُدَسُه، َوَ�نَامُ  ثُلُثَُه، َوَ�ُقومُ  اللَّيِْل  نِْصَف  َ�نَامُ  َوَ�نَ  َداوَُد، ِصيَامُ 
 ].١١٣١[رواه ابلخاری:

عبه بن ابی عامر ثقفی است، در سال جنگ خندق مسلمان شد، بسیار زیرک و با وی مغیره بن ش -١
تدبیر بود، گویند: در عرب چھار کس به زیرکی و حسن تدبیر مشھور بودند، معاویه بن ابی سفیان، 

او را امیر بصره مقرر نمود، و سپس  سعمرو بن العاص، مغیره بن شعبه، و زیاد، عمر بن خطاب
ھای اسالمی، از آن جمله جنگ  ز او را امیر کوفه مقرر نمود، در بسیاری از جنگعزلش نمود، و با

امارت کوفه را  سیرموک، ویمامه، و قادسیه و فتح نھاوند و غیره اشتراک داشت، در زمان معاویه
بر عھده گرفت، و تا سال پنجاه ھجری که وفات نمود، ھمین وظیفه را بر عھده داشت، اسد الغابه 

)۴/۴۰۶-۴۰۷.( 
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
؟ این است که: بعد از »آیا بنده شکر گذاری نباشم«که فرمودند:  ج) معنی این قول پیامبر خدا ۱ 

اینکه خداوند گناھان گذشته و آینده مرا بخشیده است، باید در مقابل این نعمت عظمی شکر 
 ترک شکر مقابله نمایم. گذار خدا باشم، نه آنکه این نعمت را به

شود و یا از ضرر بر جان خود  ) این حدیث داللت بر این دارد که انسان تا وقتی که ملول نمی۲ 
که با وجود اطمینان از  جترسد، باید در عبادت خدا جد و جھد نماید، زیرا پیامبر خدا  نمی

پس کسی که در گناه و کردند،  ھای گذشته و آینده خود تا این سر حد عبادت می آمرزش لغزش
 ور است، باید حالش چگونه باشد؟ تقصیر غوطه
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برایش  جروایت است که: پیامبر خدا  باز عبدالله بن عمرو بن عاص -۵۹۶
 گفتند:

ھا  است، و بھترین روزه ÷ترین نمازھا در نزد خداوند متعال، نماز داود محبوب«
است، نیمی از شب را خوابید، و سوم حصه آن را  ÷ند متعال، روزه داوددر نزد خداو

خوابید، [تا برای عبادت صبگاھی آمادگی  خواند، و باز ششم حصه آن را می نماز می
 .)١(»خورد گرفت، و یک روز را می کافی داشته باشد] و یک روز را روزه می

ُ  ريَِضَ  َ�ْن اَع�َِشةَ  -٥٩٧ يُّ  قالت: َ�نَْها، ا�َّ
َ
َحبَّ  اَكنَ  الَعَمِل  أ

َ
  أ

َ
 َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  إِىل

ائِمُ «: قَالَْت  وََسلََّم؟ اِرخَ  َسِمعَ  إَِذا َ�ُقومُ  اَكنَ «: قَاَلْت  َ�ُقوُم؟ اَكنَ  َمىَت : قُلُْت  ،»ادلَّ [رواه  »الصَّ
 ].١١٣٢ابلخاری: 

 جروایت است که گفت: بھترین عبادت در نزد پیامبر خدا  لاز عائشه -۵۹۷
 بود. عبادتی بود که به طور دائم و مستمر می

 خاستند؟ [درشب] چه وقت برمی جاز وی پرسیدند: پیامبر خدا  
 .)٢(شنیدند گفت: وقتی که آواز خروس را می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
خواند که: این وقت شب ھمان وقتی است که از  از این جھت در وقت شب نماز می ÷) داود۱ 

ویش را بر شود: آیا کسی ھست که از من چیزی بخواھد و من آرز طرف خداوند متعال گفته می
آورده سازم، و آیا کسی ھست که طلب آمرزش گناھان خود را بنماید و من گناھانش را برایش 

خوابید که برای نماز صبح و اعمال روز نشاط  ببخشم؟ و از این جھت ششم حصه اخیر شب را می
 و آمادگی داشته باشد.

و بین پروردگار خود  شب و روز خود را بین خود ÷گوید: داود می /) طوری که ابن منبر۲ 
تقسیم کرده بود، به این طریق که: نیم وقت را در امور زندگی خود باشد، و نیم وقت را به عبادت 

شد که نیم روز را  بگذراند، و این چیز نسبت به نماز امکان پذیر بود، و چون در روزه گرفتن، نمی
 خورد.  ت، و یک روز را میگرف روزه بگیرد، و نیم روز را بخورد، لذا یک روز را روزه می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
ھای متعددی وجود داشته باشد، غالبًا بعد از نیم شب، و یا پیش از ثلث  ) در جایی که خروس۱ 

در این وقت برای نماز  جکنند، و پیامبر خدا  ھا به بانگ زدن شروع می اخیر شب بعضی از آن
 د.شدن تھجد بیدار می
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.  َسِمعَ  َو� رواية: إَِذا -٥٩٨ اِرَخ قاَم فََص�َّ  ].١١٣٢اری: [رواه ابلخالصَّ
نقل است که [در جواب] گفت: ھنگامی  لو در روایت دیگری از عائشه -۵۹۸

 .)١(خواندند شنیدند، برخاسته و نماز می که آواز خروس را می

 نَائِماً. َ�ْغِ� انلَّيِبَّ ج.[رواه  -٥٩٩
َّ
َحُر ِعنِْدي إِال َفاُه السَّ

ْ
ل
َ
َو� رواية َ�نَْها قَالَْت: ما أ

 .]١١٣٣ابلخاری: 
را  جنقل است که گفت: سحر پیامبر خدا  لو در روایت دیگری از عائشه -٥٩٩

 .)٢(در نزد من، جز در حالت خواب ندیده است

دھد، مداومت نماید، و باید بداند، طاعت  ) باید شخص مسلمان بر طاعت و عبادتی که انجام می۲ 
و عبادتی که اندک ولی دائم باشد، بھتر از طاعت و عبادتی است که بسیار بوده ولی بعد از مدتی 

 ترک شود.
و عبادتش در حدی ) در طاعت و عبادت نفلی نباید خود را به مشقت انداخت، بلکه باید طاعت ۳ 

باشد که به جدیت و نشاط انجام پذیرد، و وقتی که احساس خستگی و کسالت، و یا زحمت و 
 مشقت نمود، از انجام دادن آن عمل خود داری نماید.

خروس را دشنام ندھید، زیرا «روایت است که فرمودند:  جاز پیامبر خدا  /در مسند امام احمد -١
، و مراد آن نیست که غرض خروس از آواز دادن بیدار کردن مردم »دکن شما را به نماز بیدار می

زند، و  به نماز باشد، بلکه مراد این است که حسب عرف و عادت، خروس نزدیک صبح بانگ می
 خیزند. وقتی که مردم آواز خروس را در نزدیک صبح بشنوند به نماز برمی

شدند، از این  ری مشغول نگردیده و خواب مییعنی: بعد از فارغ شدن از نماز تھجد، به کار دیگ -٢
آمد، خواب بودند، و یا مراد از خواب شدن در اینجا حالت خواب  ھا می جھت وقتی که سحر بر آن

خواندند، مانند کسی که خواب  شدن است، که غلتیدن باشد، یعنی: بعد از اینکه نماز شب را می
بعد از «[روایت است که گفت:  لز عائشهغلتیدند، زیرا در حدیث دیگری ا است، به پھلو می

بودم، به پھلو  کردند، و اگر خواب می بودم، با من صحبت می خواندن نماز شب] اگر بیدار می
 ».غلتیدند می
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يلِ  -٧ الَةِ اللَّ يامِ يفِ صَ  باب: طُولِ القِ

 ]: طول قیام در نماز شب۷[ باب

ُ  ابِْن َمْسُعوٍد ريَِضَ  َ�نْ  -٦٠٠ ْلًَة، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َمعَ  َصلَّيُْت «: قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ
َ

 يل
ْمرِ  َهَمْمُت  َحىتَّ  قَائًِما يََزْل  فَلَمْ 

َ
نْ  َهَمْمُت : قَاَل  َهَمْمَت؟ َوَما: قُلْنَا ،»َسوْءٍ  بِأ

َ
ْ�ُعدَ  أ

َ
َذرَ  أ

َ
 انلَّيِبَّ  َوأ

 ].١١٣٥وََسلََّم [رواه ابلخاری:  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ 
نماز خواندم،  جروایت است که گفت: شبی با پیامبر خدا  ساز ابن مسعود -۶۰۰

 آن قدر ایستادند که تصمیم به کار بدی گرفتم.
پرسیدند: آن کار بدی [که به آن تصمیم گرفته بودی] چه بود؟ گفت: تصمیم 

 .)١(را تنھا بگذارم جگرفتم که خودم بنشینم و پیامبر خدا 

الَةُ النَّبِ  -٨ انَتْ صَ يْفَ كَ انَ النَّ  جيِّ باب: كَ م كَ كَ يْلِ وَ نَ اللَّ يلِّ مِ  بِيُّ يُصَ

 خواندند؟ چگونه بود؟ و در شب چه قدر نماز می ج]: نماز پیامبر خدا ۸باب [

ُ  ريَِضَ  َ�بَّاٍس  ابِْن  َعِن  -٦٠١  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َصَالةُ  اَكنَْت «: قَاَل  َ�نُْهَما، ا�َّ
ةَ  ثََالَث  َعةً  َعرْشَ

ْ
 ].١١٣٨[رواه ابلخاری: بِاللَّيِْل  َ�ْعِ�  »َر�

[در شب]  جروایت است که گفت: نماز پیامبر خدا  باز ابن عباس -۶۰۱
 سیزده رکعت بود.

ُ  ريَِضَ  اَع�َِشةَ  َ�نْ  -٦٠٢  ِمنَ  يَُص�ِّ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  اَكنَ «: قَالَْت  َ�نَْها، ا�َّ
ةَ  ثََالَث  اللَّيِْل  َعةً  َعرْشَ

ْ
َعتَا الِوتُْر، ِمنَْها َر�

ْ
 ].١١٤٠[رواه ابلخاری:  »الَفْجرِ  َوَر�

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
بعضی از آیا در نماز شب طول قیام بھتر است و یا کثرت رکوع و سجود؟ بین علماء اختالف است،  

دانند، و برای تایید ھر قولی  ھا طول قیام، و عده دیگری کثرت رکوع و سجود را بھتر می آن
احادیث متعددی وجود دارد، و قبًال به این موضوع اشاره نمودم، و چیزی که مھم است این است 

نماز که انسان در شب قیام نماید، و آنچه که خداوند او را توفیق داده و نصیبش کرده است، 
 بخواند.
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در شب سیزده رکعت  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  لاز عائشه -۶۰۲
 .)١(خواندند، که از آن جمله، نماز وتر، و دو رکعت [سنت] نماز فجر بود نماز می

يْلِ  جبِيِّ باب: قِيَامِ النَّ  -٩ ن قِيَامِ اللَّ خَ مِ سِ ا نُ مَ هِ وَ نَومِ يْلِ وَ  بِاللَّ

 در شب، و آنچه که از قیام شب نسخ شده است ج]: قیام و خواب پیامبر خدا ۹باب [

 َ�ْن  -٦٠٣
َ
ُ  ريَِضَ �َِس أ ِ  رَُسوُل  اَكنَ «: َ�ُقوُل  َ�نُْه، ا�َّ  ِمنَ  ُ�ْفِطرُ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ْهرِ  نْ  َ�ُظنَّ  َحىتَّ  الشَّ
َ
نْ  َ�ُظنَّ  َحىتَّ  َوَ�ُصومُ  ِمنُْه، يَُصومَ  الَ  أ

َ
 �ََشاءُ  الَ  َوَ�نَ  َشيْئًا، ِمنْهُ  ُ�ْفِطرَ  الَ  أ

نْ 
َ
  ُمَصلِّيًا اللَّيِْل  ِمنَ  تََراهُ  أ

َّ
ْ�تَُه، إِال

َ
  نَائًِما َوالَ  َرأ

َّ
ْ�تَهُ  إِال

َ
 ].١١٤١[رواه ابلخاری:  »َرأ

ھا، آنقدر افطار  در بعضی ماه جروایت است که گفت: پیامبر خدا  سانساز  -۶۰۳
کردیم از این ماه، چیزی را  گرفتند]، که گمان می کردند [یعنی: آنقدر روزه نمی می

کردیم از  که گمان می گرفتند ھا آنقدر روزه می روزه نخواھند گرفت، و در بعضی ماه
  زی را بدون روزه نگذارند].این ماه چیزی را افطار نکنند، [یعنی: چی

خواستی که ایشان را در شب بدون حالت نماز خواندن نبینی، بدون حالت  و اگر می
خواستی که ایشان را جز در حالت] خواب نبینی،  دیدی، و اگر [می نماز خواندن نمی

 .)٢(دیدی جز در حالت خواب نمی

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
در شب سیزده رکعت  ج) اینکه در این حدیث و در حدیث پیش از آن آمده است که پیامبر خدا ۱ 

دارد، نه آنکه ھمیشه و بدون استثناء در  جخواندند، حکایت از غالب احوال پیامبر خدا  نماز می
زیرا در روایات دیگری آمده است که گاھی ھفت رکعت، و گاھی  شب سیزده رکعت خوانده باشند،

 خواندند. نه رکعت می
خواندند، این است که: بھتر در نماز شب  ) و سبب اینکه در اغلب احوال سیزده رکعت می۲ 

خواندند،  سیزده رکعت است، که از آن جمله نماز وتر است، و اینکه گاھی ھفت و یا نه رکعت می
ه خواندن سیزده رکعت حتمی نیست، و اگر کسی به سببی از اسباب سیزده جھت این است ک
 لاز عائشه /تواند، روا است که نه و یا ھفت رکعت بخواند، در سنن نسائی رکعت خوانده نمی

شان کالن شد،  خواندند، چون سن در شب نه رکعت نماز می جپیامبر خدا «روایت است که گفت: 
 ».ھفت رکعت خواندند

 حکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:از ا -٢

                                                 



 فیض الباری (جلد دوم)    ٢٥٦

أسِ  -١٠ افِيَةِ الرَّ ىلَ قَ يطَانِ عَ دِ الشَّ قْ يلِ  باب: عَ لِّ بِاللَّ ا ملَ يُصَ  إِذَ

 خواند ]: تسلط شیطان بر کسی که در شب نماز نمی۱۰باب [

يِب  َ�نْ  -٦٠٤
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ  أ نَّ : َ�نْهُ  ا�َّ

َ
ِ  رَُسوَل  أ  َ�ْعِقدُ «: قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

يَْطانُ  ِس  قَاِ�يَةِ  ىلَعَ  الشَّ
ْ
َحِدُ�مْ  َرأ

َ
ٌْل  َعلَيَْك  ُ�ْقَدةٍ  لُكَّ  يرَْضُِب  ُ�َقدٍ  ثََالَث  نَامَ  ُهوَ  إَِذا أ

َ
 يل

، فََذَكرَ  اْستَيَْقَظ  فَإِنِ  فَاْرقُدْ  َطِو�ٌل، َ َلَّْت  ا�َّ
ْ

  فَإِنْ  ُ�ْقَدٌة، ا�
َ
أ َلَّْت  تَوَضَّ

ْ
 َص�َّ  فَإِنْ  ُ�ْقَدٌة، ا�

َلَّْت  ْصبَحَ  ُ�ْقَدٌة، ا�ْ
َ
  انلَّْفِس  َطيَِّب  �َِشيًطا فَأ

َّ
ْصبَحَ  َو�ِال

َ
[رواه  »َكْسَالنَ  انلَّْفِس  َخِبيَث  أ

 ].١١٤٢ابلخاری: 
 فرمودند: جروایت است که پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۶۰۴

زند، در ھر گرھی  شود، شیطان بر عقب سرش سه گره می کسی که خواب می«
 ».گوید: شبت دراز باد و بخواب می

شود، و اگر  اش گشوده می ماید، یک گرهاگر این شخص بیدار شود و خدا را ذکر ن«
شود، و اگر نماز بخواند، آخرین گره گشوده  وضوء بسازد، گره دیگرش گشوده می

خیزد، ورنه جسمش  گردد، و صبح با جسمی سبک و خاطری خوش از خواب برمی می
 .)١(کسل، و خاطرش افسرده و پریشان خواھد بود

زد پیامبر  که گفته بود: وقتی که خروس بانگ می ل) بین این حدیث و بین حدیث عائشه۱ 
از آنچه که از  لخاستند، منافاتی نیست، زیرا در ھر کدام از انس و عائشه به نماز برمی جخدا 

در نیمه اول شب گاھی  جمبر خدا اند، چون پیا اطالع داشتند، خبر داده جحالت پیامبر خدا 
از ھمین چیز خبر داده است، و چون ایشان ثلث  سخواندند، انس خواندند و گاھی نمی نماز می

خاستند، و در این وقت در خانه بودند، و از این حالت ازواج مطھرات  اخیر شب را به نماز برمی
 از آن خبر داده است. لخبر داشتند، عائشه

به شکل استمراری و  جت بر این دارد که نماز شب، و روزه نفلی پیامبر خدا ) این حدیث دالل۲ 
به یک طریق واحد، و به ترتیب معینی نبود، بلکه به حسب امکانات و به حسب چیزی بود که 

ھا، و بعضی روزھا توجه بیشتری  شد، و گرچه در روزه گرفتن بعضی ماه شان میسر می برای
 داشتند.

 ل متعلق به این حدیث آنکه:از احکام و مسائ -١
) این تاثیر شیطان بر کسی است که نیتش برخاستن برای نماز شب نیست، و کسی که نیتش ۱ 

برخاستن برای نماز شب باشد، ولو آنکه از غلبه خواب برخاسته نتواند، ثواب شب خیزی برایش 

                                                                                                                        



 ٢٥٧  تهجد نماز]: ۱۹[ کتاب

لِّ  -١١ ملَ يُصَ امَ وَ ا نَ نِهِ باب: إِذَ ذُ يطَانُ يفِ أُ الَ الشَّ  بَ

 ]: اگر بخوابد و نماز نخواند، شیطان در گوشش بول کرده است۱۱باب [

ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  -٦٠٥ ُ  ريَِضَ  ا�َّ  رَُجٌل، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  ِعنْدَ  ُذِكرَ : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ
ْصبَحَ  َحىتَّ  نَائًِما َزاَل  َما: فَِقيَل 

َ
  قَامَ  َما ،أ

َ
َالِة، إِىل يَْطانُ  بَاَل «: َ�َقاَل  الصَّ ُذنِهِ  يِف  الشَّ

ُ
[رواه  »أ

 ].١١٤٤ابلخاری: 
یاد شد،  جروایت است که گفت: از شخصی نزد پیامبر خدا  ساز عبدالله -۶۰۵

خیزد، فرمودند:  شود خواب است، و به نماز بر نمی کسی گفت: تا وقتی که صبح می
 .)١(»شیطان در گوشش بول کرده است«

د، ولی خواب بر وی کسی که به نیت شب خیزی بخواب«فرمایند:  می جشود، پیامبر خدا  داده می
غلبه کرده و برخسته نتواند، خوابش برایش صدقه محسوب گردیده و مزد آنچه که نیت آن را 

 ».شود داشته است، برایش داده می
) کسی که تصمیم به شب خیزی و خواندن نماز شب دارد، در وقت خواب شدن (آیة الکرسی) ۲ 

 جرا بخواند، تا از تاثیر شیطان در امان بماند، در یکی از احادیث بخاری آمده است که پیامبر خدا 
فرمودند: کسی که در وقت خواب شدنش (آیة الکرسی) را بخواند، شیطان به وی نزدیک 

 ».شود نمی
) شب خیزی و نماز خواندن به شب، سبب نجات از آتش دوزخ در روز قیامت است، پس ھر ۳ 

مسلمانی بکوشد تا ھمه شب لحظاتی را جھت ذکر و دعا و نماز از خواب بیدار شود، و اگر این کار 
برایش میسر نیست، اقًال ھفته یک شب مثًال شب جمعه به این کار مبادرت ورزد، و کسی که لذت 

 زی را بچشد، یقینًا که دیگر آن را ترک نخواھد کرد.شب خی
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
اش که آن  گوید: مراد آن شخص از این گفته می /) ظاھر حدیث طوری که سفیان ثوری۱ 

خیزد، نماز فجر است، یعنی: این  شود خواب است، و به نماز بر نمی شخص تا وقتی که صبح می
 خواند. نماز فجر را نمیشخص 

این است که: شیطان » شیطان در گوشش بول کرده است«که  ج) مراد از این گفته پیامبر خدا ۲ 
او را تحت تاثیر خود قرار داده، و گوشش را از اباطیل خود پر کرده است، تا جای که از شنیدن 

ختن چیزی، به بول کردن ھا از فاسد سا عرب«گوید:  قول حق، عاجز گردیده است، ابن قتیبه می
، و حتی در زبان فارسی نیز این چیز معمول است، زیرا کسی که کاری را »نمایند بر آن تعبیر می

گویند که در آن کار شاش کردی، و یا چیز دیگری ھمانند آن و یا  خراب کرده باشد، برایش می
 بدتر از آن. 

                                                                                                                        



 فیض الباری (جلد دوم)    ٢٥٨

يْلِ  -١٢ رِ اللَّ ن آخِ الَةِ مِ عاءِ والصَّ  باب: الدُّ

 ]: دعا کردن و نماز خواندن از آخر شب۱۲باب [

يِب  َ�نْ  -٦٠٦
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ  أ نَّ : َ�نْهُ  ا�َّ

َ
ِ  رَُسوَل  أ ُل «: قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ ِ�ْ�َ 

  َ�بَاَركَ  َر�ُّنَا
َ

ْلَةٍ  لُكَّ  َوَ�َعاىل
َ

  يل
َ

َماءِ  إِىل ْ�يَا السَّ  َمنْ : َ�ُقوُل  اآلِخرُ  اللَّيِْل  ثُلُُث  َ�بىَْق  ِح�َ  ادلُّ
ْستَِجيَب  يَْدُعوِ�،

َ
ُ  فَأ

َ
لُِ�  َمنْ  هل

َ
  �َْسأ

ُ
ْغِفرَ  �َْستَْغِفُرِ�  َمنْ  ْعِطيَُه،فَأ

َ
ُ  فَأ

َ
[رواه ابلخاری:  »هل

١١٤٥.[ 
 فرمودند: جروایت است که پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۶۰۶

گوید: کیست که  کند و می در ثلث اخیر شب پروردگار ما به آسمان اول نزول می«
من آنچه را که  دعا کند، و من دعایش را اجابت نمایم، کیست که از من بخواھد، و

خواسته است برایش عطا فرمایم، و کیست که از من طلب آمرزش نماید، و من برایش 
 .)١(»بیامرزم

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
اد از ثلث اخیر شب که در حدیث آمده است، نسبت به شخصی است که حکم به وی تعلق ) مر۱ 

گیرد، نه نسبت به مطلق وقت، ھمچنانی که وقت نماز، و روزه، و افطار، و طلوع آفتاب نسبت  می
گیرد، نه نسبت به مطلق این وقت، زیرا وقت از یک مکان  به مکلفی است که حکم به وی تعلق می

 ن دیگر متغیر است، ولی نسبت به شخص، ثابت و محدود و معین است.نیست به مکا
) اینکه مراد از این نزول، نزول حقیقی است و یا کنایه از نزول رحمت و لطف و اجابت دعا ۲ 

در این مورد فیصله کن باشد  /است، بین علماء اختالف است، و شاید قول امام ابو زرعه رازی
کند، و  گوئیم نزول می کند، می اند که پروردگار ما نزول می بر دادهخ جپیامبر خدا «گوید:  که می

 ».کند گوئیم که چگونه نزول می کند، نمی چون نگفته است که چگونه نزول می
خودم به خط امام ابو عثمان صابونی «گوید:  در کتاب (اسماء و صفات) می /امام بیھقی 

گوید: علماء در معنی این  (استاد ابو منصور میخواندم که در تعقیب حدیث نزول چنین آمده بود: 
اند، و چون در این مورد از امام ابو  اختالف کرده» کند خداوند نزول می«که  جقول پیامبر خدا 

، و البته ھمین چیز نظر و عقیده جمھور اھل سنت و »پرسان شد، گفت: (بال کیف) /حنیفه
اند: مالک، شافعی، احمد، زھری، اوزاعی، ابن المبارک، مکحول،  جماعت است، که از آن جمله

سفیان ثوری، سفیان بن عیینه، لیث بن سعد، و حماد بن زید، و حماد بن سلمه رحمھم الله و و 
گوید: به این امر ایمان  می /و علمای دیگر، بنابراین طوریکه امام ابو حنیفهبسیاری از أئمه 

 دانیم. کند، و اینکه نزول خداوند چگونه است؟ نمی داریم که خداوند نزول می

                                                 



 ٢٥٩  تهجد نماز]: ۱۹[ کتاب

هُ  -١٣ رَ يَا آخِ أَحْ يْلِ وَ لَ اللَّ امَ أَوَّ نْ نَ  باب: مَ

 ]: کسی که اول شب را خوابیده و آخر شب را زنده داشته است۱۳[باب 

ُ  ريَِضَ  َ�ْن اَع�َِشةَ  -٦٠٧ ننََّها سئلت: عن  َ�نَْها، ا�َّ
َ
 وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َصَالةُ أ

ُ  َ�نَامُ  اَكنَ «: قَالَْت  بِاللَّيِْل؟
َ

هل وَّ
َ
، آِخَرُه، َوَ�ُقومُ  أ   يَرِْجعُ  ُ�مَّ  َ�يَُص�ِّ

َ
إَِذا فَِراِشِه، إِىل

ذَّنَ  فَ
َ
 الُمَؤذِّنُ  أ

  اْغتََسَل  َحاَجٌة، بِهِ  اَكنَ  فَإِنْ  َوثََب،
َّ

  َو�ِال
َ
أ  ].١١٤٦[رواه ابلخاری:  »وََخَرجَ  تَوَضَّ

 جروایت است که چون از وی راجع به نماز شب پیامبر خدا  لاز عائشه -۶۰۷
 پرسان شد.

خواندند، [بعد از  خاستند و نماز می خوابیدند، و آخر شب برمی گفت: اول شب را می
داد، از جا  و چون مؤذن اذان میرفتند،  نماز خواندن] دوباره به بستر خود می

کردند، ورنه وضوء ساخته و بیرون  خاستند، اگر ضرورت به غسل داشتند غسل می برمی
 .)١(شدند  می

هِ  جباب: قِيَامِ النَّبِيِّ  -١٤ غريِ انَ وَ مضَ يْلِ يفِ رَ  بِاللَّ

 در رمضان و غیر رمضان ج]: شب خیزی پیامبر خدا ۱۴باب [

ُ  وَعنَها ريَِضَ  -٦٠٨ �ََّها سئلت: عن صالتِهِ  َ�نَْها، ا�َّ
َ
ِ  رَُسولِ  �  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ِ  رَُسوُل  اَكنَ  َما«: َ�َقالَْت  َرَمَضاَن؟ يِف   َ�ْ�ِهِ  يِف  َوالَ  َرَمَضانَ  يِف  يَِز�دُ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
ةَ  إِْحَدى ىلَعَ  َعةً  َعرْشَ

ْ
ْرَ�ًعا، يَُص�ِّ  َر�

َ
، ُحْسنِِهنَّ  َ�نْ  �ََسْل  فَالَ  أ ْرَ�ًعا، يَُص�ِّ  ُ�مَّ  َوُطولِِهنَّ

َ
 فَالَ  أ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 ) خوابیدن در حال جنابت باکی نداشته و مباح است.۱ 
به مجرد  جتن برای عبادت باید چست و چاالک باشد، زیرا پیامبر خدا ) شخص در وقت برخاس۲ 

 شنیدن اذان از جا برمیجستند، و برجستن از جا، ھمان چست و چاالک بودن است.
بعد از خواندن نماز شب با  ج) در این حدیث اشاره به این امر است که گاھی پیامبر خدا ۳ 

رفتند، و  که: دوباره به بستر خود می له عائشهشدند، زیرا این گفت ھمسران خود ھمبستر می
کردند، ورنه  جستند، اگر ضرورت به غسل داشتند غسل می داد، از جا برمی چون مؤذن اذان می

شان بعد از نماز  شدند، اشاره صریح به این امر دارد که غسل کردن وضوء ساخته بیرون می
 شان بود. شب
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، ُحْسِنِهنَّ  َ�نْ  �ََسْل  ِ  رَُسوَل  يَا َ�ُقلُْت : اَع�َِشةُ  قَالَْت  ،»ثََالثًا يَُص�ِّ  ُ�مَّ  َوُطولِِهنَّ َ�نَامُ : ا�َّ
َ
 َ�بَْل  أ

نْ 
َ
 ].١١٤٧[رواه ابلخاری:  »قَليِْب  َ�نَامُ  َوالَ  َ�نَاَمانِ  َ�يَْ�َّ  إِنَّ  �َِشةُ اَع  يَا«: َ�َقاَل  تُوتَِر؟ أ

در ماه  جروایت است که از وی راجع به نماز پیامبر خدا  لو از عائشه -۶۰۸
 رمضان پرسان شد. 

در رمضان و غیر ماه رمضان، از یازده رکعت نماز بیشتر  جگفت: پیامبر خدا 
خواندند که از خوبی و درازی آن مپرس، بعد  خواندند، [اول] چھار رکعت نماز می نمی

خواندند که از خوبی و درازی آن مپرس، و بعد از آن سه  از آن چھار رکعت دیگر می
 خواندند. رکعت دیگر می

ل الله! آیا پیش از اینکه وتر بخوانید، خواب ھم گوید: پرسیدم: یا رسو می لعائشه
 شوید؟  می

 .)١(»خوابد خوابد، ولی قلبم نمی ای عائشه! چشمانم می«فرمودند: 

ةِ  -١٥ بَادَ يدِ يفِ العِ نَ التَّشدِ هُ مِ ا يُكرَ  باب: مَ

 ]: آنچه که از تشدد در عبادت مکروه است۱۵باب [

�َِس  َ�نْ  -٦٠٩
َ
ُ  ريَِضَ  َمالٍِك  بِْن  أ إَِذا وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  َدَخَل : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ

 فَ
، َ�ْ�َ  َمْمُدودٌ  َحبٌْل  اِرَ�تَْ�ِ إَِذا لَِز�ْنََب  َحبٌْل  َهَذا: قَالُوا »احلَبُْل؟ َهَذا َما«: َ�َقاَل  السَّ

 َ�رَتَْت  فَ

 ث آنکه:از احکام و مسائل متعلق به این حدی -١
خواندند، روایات مختلفی آمده است،  در شب چند رکعت نماز می ج) در مورد اینکه پیامبر خدا ۱ 

چه قبًال نیز به این موضوع اشاره شد، و  و تفصیل این موضوع در جای خودش خواھد آمد، چنان
رکعتی شود این است که چھار رکعتی خواندن نماز شب از دو  آنچه که از این حدیث دانسته می

 خواندن آن بھتر است.
گردد، زیرا در  به خواب نقض نمی ÷) جزء دوم حدیث داللت بر این دارد که وضوی انبیاء۲ 

گویند که این فضیلت خاص برای خاتم النبین  ھا بیدار است، و بعضی می حالت خواب، قلب آن
ھمین معنی  شود، و لفظ حدیث ھم مؤید را شامل نمی ÷است و بس، و دیگر انبیاء جمحمد 

چشمانم «موضوع را تنھا به خود اختصاص داده و فرمودند:  جاخیر است، زیرا پیامبر خدا 
 خوابد. شان نمی خوابد و قلب شان می و نگفتند که: انبیاء چشم» خوابد خوابد، ولی قلبم نمی می
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َحُدُ�مْ  يِلَُصلِّ  ُحلُّوهُ  الَ «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  َ�َقاَل  َ�َعلََّقْت،
َ
إَِذا �ََشاَطُه، أ

 َ�رَتَ  فَ
 ].١١٥٠[رواه ابلخاری:  »فَلْيَْقُعدْ 

[به مسجد] داخل  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز انس بن مالک -۶۰۹
 شدند، و دیدند که ریسمانی بین دو پایه بسته است.

 ؟»این ریسمان برای چیست«پرسیدند: 
شود  است، وقتی که [از نماز خواندن] خسته می لگفتند: این ریسمان از زینب

 گیرد. خود را به آن می
نه، آن را باز کنید، ھرکس از شما تا وقتی که با نشاط است، «فرموند:  جپیامبر خدا 

 .)١(»نماز بخواند، و چون خسته شد، بنشیند

كِ قِيَامِ  -١٦ ن تَرْ هُ مِ ا يُكرَ هُ باب: مَ ومُ قُ انَ يَ  اللَّيلِ ملَِن كَ

 ]: کسی که قیام شب داشته باشد، ترک کردن آن برایش مکروه است۱۶باب [

ِ  َ�ْن َ�بْد -٦١٠ ُ  ريَِضَ  الَعاِص  بِْن  َ�ْمروِ  بْن ا�َّ ِ  رَُسوُل  يِل  قَاَل : قَاَل  ،َ�نُْهَما ا�َّ  َص�َّ  ا�َّ
، َ�بْدَ  يَا«: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  ِ [رواه  »اللَّيِْل  ِ�يَامَ  َ�رَتَكَ  اللَّيَْل، َ�ُقومُ  اَكنَ  فَُالنٍ  ِمثَْل  تَُ�نْ  الَ  ا�َّ

 ].١١٥٢ابلخاری: 
 روایت است که گفت:  باز عبدالله بن عمرو بن عاص -۶۱۰

ای عبدالله! تو مانند فالنی مباش که شب خیزی داشت، و بعد از آن، آن را ترک «
 .)٢(»نمود

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 که سبب ماللت و خستگی مفرط نگردد.) عبادت نفلی باید تا جایی باشد ۱ 
 ) برای زن روا است که نماز شب را در مسجد اداء نماید.۲ 
خواھد تھجد بخواند، نباید تمام شب را نماز بخواند، بلکه تھجد و شب خیزی  ) شخصی که می۳ 

 آن است که بعد از خوابیدن اول شب باشد.
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
 کردند. بر ترکش به این سخن اکتفاء نمی جنماز شب واجب نیست، ورنه پیامبر خدا  )۱ 
) با قیاس به شب خیزی، کسی که عادت به کار خیری دیگری دارد، باید به آن ادامه بدھد، و ۲ 

 ترک آن مکروه است.
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يْلِ فَ باب:  -١٧ ارَّ بِاللَّ ن تَعَ لِ مَ  ىلَّ صَ فَضْ

 ]: فضیلت کسی که شب بیدار شود و نماز بخواند۱۷باب [

اِمِت  بْن ُ�بَاَدةَ�ْن  -۶۱۱ ُ  ريَِضَ  الصَّ  َمنْ « :قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َعِن  ،َ�نْهُ  ا�َّ
َ  الَ : َ�َقاَل  اللَّيِْل، ِمنَ  َ�َعارَّ 

َ
  إِهل

َّ
ُ  إِال �َك  الَ  وَْحَدهُ  ا�َّ ُ، رَشِ

َ
ُ  هل

َ
ُ  الُملُْك  هل

َ
 لُكِّ  ىلَعَ  َوُهوَ  احلَْمُد، َوهل

ءٍ  ، احلَْمدُ  قَِديٌر، يَشْ ِ ، وَُسبَْحانَ  ِ�َّ ِ َ  َوالَ  ا�َّ
َ

  إِهل
َّ

، إِال ُ ُ  ا�َّ ، َوا�َّ ْ�رَبُ
َ
ةَ  َوالَ  َحْوَل  َوالَ  أ   قُوَّ

َّ
، إِال ِ  بِا�َّ

وْ  يِل، اْغِفرْ  اللَُّهمَّ : قَاَل  ُ�مَّ 
َ
ُ، اْستُِجيَب  َداَع، أ

َ
  فَإِنْ  هل

َ
أ [رواه  »َصَالتُهُ  قُِبلَْت  وََص�َّ  تَوَضَّ

 ].۱۱۵۴ابلخاری: 
 روایت است که فرمودند: جاز پیامبر خدا  ساز عباده بن صامت -۶۱۱

َ  الَ (کسی که در شب از خواب برخاسته و بگوید: «
َ

  إِهل
َّ

ُ  إِال �َك  الَ  وَْحَدهُ  ا�َّ ُ، رَشِ
َ

ُ  هل
َ

 هل
ُ  الُملُْك 

َ
ءٍ  لُكِّ  ىلَعَ  َوُهوَ  احلَْمُد، َوهل ، احلَْمدُ  قَِديٌر، يَشْ ِ ، وَُسبَْحانَ  ِ�َّ ِ َ  َوالَ  ا�َّ

َ
  إِهل

َّ
، إِال ُ ُ  ا�َّ  َوا�َّ

، ْ�رَبُ
َ
ةَ  َوالَ  َحْوَل  َوالَ  أ   قُوَّ

َّ
ِ  إِال نماید، و یا چیزی و بعد از آن از خداوند طلب آمرزش )، بِا�َّ

گردد، و اگر وضوء بسازد و نماز بخواند، نمازش قبول  بخواھد، طلبش اجابت می
 .)١(شود می

يِب  -٦١٢
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ َ�ْن أ نَُّه قَاَل:  َ�نُْه، ا�َّ

َ
 رَُسوَل  يَْذُكرُ  َوُهوَ  قََصِصِه، يِف  َ�ُقصُّ  َوُهوَ �

 ِ ًخا إِنَّ «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
َ
فََث  َ�ُقوُل  الَ  لَُ�مْ  أ ِ  َ�بْدَ  بَِذلَِك  َ�ْعِ�  »الرَّ  َرَواَحةَ  ْ�نَ  ا�َّ

ِ  رَُسوُل  َوِ�ينَا  َساِطعُ  الَفْجرِ  ِمنَ  َمْعُروٌف  ا�َْشقَّ  إَِذا...  ِكتَابَهُ  َ�تْلُو ا�َّ

َرانَا
َ
نَّ  ُموقِنَاٌت  بِهِ ...  َ�ُقلُوُ�نَا الَعَ�  َ�ْعدَ  الُهَدى أ

َ
 َواقِعُ  قَاَل  َما أ

تا این عیبش  نام آن شخص را ذکر نکرده و از آن به (فالنی) تعبیر کردند، ج) اینکه پیامبر خدا ۳ 
 را برایش بپوشانند، و در نزد مردم مورد طعن قرار نگیرد.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
معنی کلماتی که در حدیث شریف آمده است این است که: خدای جز خدای بر حق نیست، خدا  

خاص برای او است، واحد است و شریکی برایش نیست، ھمه عالم برای خدا است، و ثنا و ستایش 
و او تعالی بر ھر چیزی قادر است، ثنا و ستایش برای خدا است، و خداوند منزه است، و خداوند 

 جز خدای بر حق نیست، حول و قدرتی جز به یاری خدا وجود ندارد.
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�ِ�َ  اْستَثَْقلَْت  إَِذا...  فَِراِشهِ  َ�نْ  َجنْبَهُ  ُ�َايِف  يَِبيُت  [رواه ابلخاری:  »الَمَضاِجعُ  بِالُْمرْشِ
١١٥٥.[ 

شان  این گفته جھایش از پیامبر خدا  ضمن قصه سروایت است که ابو ھریره -۶۱۲
 را ذکر نمود که فرمودند:

شان عبدالله بن  و مقصود» گوید اصًال سخن ناپسند نمیشما برادری دارید که «
 گفته بود]: ج. [و وی در صفت پیامبر خدا )١(بود سرواحه

نماید که روشنی  در میان ما است، و کالم خدا را [آنگاه] تالوت می جپیامبر خدا 
فجر درخشان گردد، راه راست را بعد از اینکه گمراه بودیم، برای ما نمایان ساخت، و 

شود، شب که  واقع می ھمانطورھای ما یقین دارد که ھر چیزی را که خبر دھد،  دل
در حالی که مشرکین در خواب گران  گیرد، شود، پھلویش در بستر آرام نمی خواب می
 .)٢(اند فرو رفته

اشتراک داشت، و  جوی عبدالله بن رواحه بن ثعلبه انصاری است، در تمام غزوات با پیامبر خدا  -١
شد، و آخرین کسی بود که از جھاد  غزوۀ اولین کسی بود که به جھاد بیرون می در ھر
به کسانی داخل مسجد گفتند که بنشینید، عبدالله بن رواحه  جگشت، روزی پیامبر خدا  برمی

از این واقعه  جدر بیرون مسجد این سخن را شنید، و در ھمآنجا که بود نشست، چون پیامبر خدا 
تر سازد، و در غزوۀ  را در اطاعت از خدا و رسولش افزونو خداوند حرص ت خبر شدند فرمودند:

به شھادت رسید، دارای  شموته در سال ھشتم ھجری با زید بن حارثه، و جعفر بن ابی طالب،
 ).۱۵۹-۳/۱۵۶مناقب بسیار است، اسد الغابه (

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
شما «که:  سدر مورد عبدالله بن رواحه جگوید: سبب این گفته پیامبر خدا  ) ابن جوزی می۱

، این بود که: ھمسر عبدالله بن »آورد برادری دارید که اصًال سخن ناپسند را بر زبان خود نمی
کند، و رفت و کاردی آورد تا از وی انتقام  رواحه یک شبی او را دید که با کنیزش جماع می

د، از ھمسرش پرسید که چرا کارد را آوردی؟ گفت: چون دیدم که با کنیزت جماع بگیر
منکر شد، ھمسرش گفت: خداوند  سخواھم از تو انتقام بگیرم، عبدالله بن رواحه کردی، و می می

گوئی  بر پیامبر خود قرآنی نازل کرده است که نباید آن را در حال جنابت خواند، اگر راست می
ن را بخوان، و ھمان بود که عبدالله بن رواحه این اشعار را خواند، ھمسرش گفت: چیزی از آن قرآ

رسید، آن  جگوید و چشمانم دروغ، چون صبح این خبر به پیامبر خدا  خدا و رسولش راست می
 شان نمایان شد. ھای کرسی چنان خندیدند که دندان
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ُ  ريَِضَ  ُ�َمرَ  ابِْن  َعِن  -٦١٣ يُْت : قَاَل  َ�نُْهَما، ا�َّ
َ
 وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َ�ْهدِ  ىلَعَ  َرأ

نَّ 
َ
ٍق، قِْطَعةَ  �ِيَِدي َكأ �ِّ  إِْسترَْبَ

َ
ِر�دُ  الَ  فََك�

ُ
  اجلَنَّةِ  ِمنَ  َماَكنًا أ

َّ
ِْه، َطارَْت  إِال

َ
يُْت  إيِل

َ
نَّ  َوَرأ

َ
 َكأ

َ�يَاِ�  اثْنَْ�ِ 
َ
م.أ  ].١١٥٦[رواه ابلخاری:  . و ذكر بايق احلديث وقد تقدَّ

به خواب  جروایت است که گفت: در زمان پیامبر خدا  باز ابن عمر -۶۱۳
دیدم که گویا در دستم پارچه ابریشمینی است، و گویا ھیچ جایی در بھشت نیست که 
آنجا را اراده نمایم، و آن پارچه به آن طرف پرواز ننماید، و گویا دیدم که دو نفر نزدم 

 .)١(آمدند و بقیه حدیث قبًال گذشت]

ثْىَ  -١٨ ثْنَى مَ عِ مَ اء يفِ التَطوُّ ا جَ  باب: مَ

 ]: نماز نفل دو رکعت، دو رکعت است۱۸باب [

ِ  َ�بْدِ  بِْن  َجابِرِ  َ�نْ  -٦١٤ ُ  ريَِضَ  ا�َّ ِ  رَُسوُل  اَكنَ : قَاَل  َ�نُْهَما، ا�َّ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
ُمورِ  يِف  اِالْستَِخاَرةَ  ُ�َعلُِّمنَا وََسلَّمَ 

ُ
وَرةَ  ُ�َعلُِّمنَا َكَما لُكَِّها، األ  َهمَّ  إَِذا«: َ�ُقوُل  الُقْرآِن، ِمنَ  السُّ

َحُدُ�مْ 
َ
ْمِر، أ

َ
َكعْ  بِاأل َعتَْ�ِ  فَلَْ�ْ

ْ
ْستَِخُ�كَ  إِ�ِّ  اللَُّهمَّ : يِلَُقْل  ُ�مَّ  الَفِر�َضِة، ْ�ِ �َ  ِمنْ  َر�

َ
 بِِعلِْمَك  أ

ْستَْقِدُركَ 
َ
لَُك  بُِقْدَرتَِك، َوأ

َ
ْسأ

َ
قِْدُر، َوالَ  َ�ْقِدرُ  فَإِنََّك  الَعِظيِم، فَْضِلَك  ِمنْ  َوأ

َ
ْعلَُم، َوالَ  َوَ�ْعلَمُ  أ

َ
 أ

نَْت 
َ
مُ  َوأ

َّ
نَّ  َ�ْعلَمُ  ُكنَْت  إِنْ  اللَُّهمَّ  الُغيُوِب، َعال

َ
ْمرَ  َهَذا أ

َ
 واََعقِبَةِ  َوَمَعايِش  ِديِ�  يِف  يِل  َخْ�ٌ  األ

ْمِري
َ
وْ  - أ

َ
ْمِري اَعِجِل  قَاَل  أ

َ
هُ  يِل  فَاقُْدرْهُ  - َوآِجِلهِ  أ ْ  َ�ْعلَمُ  ُكنَْت  َو�ِنْ  ِ�يِه، يِل  بَاِركْ  ُ�مَّ  يِل، َو�رَسِّ

نَّ 
َ
ْمرَ  َهَذا أ

َ
ْمِري واََعقِبَةِ  َوَمَعايِش  ِديِ�  يِف  يِل  رَشٌّ  األ

َ
وْ  - أ

َ
ْمِري اَعِجِل  يِف  قَاَل  أ

َ
 - َوآِجِلهِ  أ

فْهُ  فِْ�  َ��ِّ  فَارْصِ رِْضِ�  ُ�مَّ  اَكَن، َحيُْث  اخلَْ�َ  يِل  َواقُْدرْ  َ�نُْه، َوارْصِ
َ
 »َحاَجتَهُ  َو�َُس�ِّ «: قَاَل  »أ

 ].١١٦٦[رواه ابلخاری: 

ده، و دور از فسق و فجور، و مداحی شود: شعری که بیانگر واقعیت بو ) از این حدیث دانسته می۲ 
فرماید:  گردد که می جا باشد، سرودن آن روا است، و شامل این قول خداوند متعال نمی بی

َعَرآءُ ﴿ لَمۡ  ٢٢٤ ٱۡلَغاوُۥنَ  يَتَّبُِعُهمُ  َوٱلشُّ
َ
�َُّهمۡ  تَرَ  �

َ
�  �ِ  ِ �َُّهمۡ  ٢٢٥ يَِهيُمونَ  َوادٖ  ُ�ّ

َ
 .﴾َ�ۡفَعلُونَ  َ�  َما َ�ُقولُونَ  َو�

 لقصه کرد، و حفصه لاشاره به حدیثی است که خوابی دیده بود، و خواب را برای حفصه -١
گفت، و ایشان فرمودند، عبدالله شخص نیکی است اگر نماز شب  جآن را برای پیامبر خدا 
 نماز شب را ترک نکرد. جبعد از این گفته پیامبر خدا  ببخواند، و عبدالله بن عمر
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استخاره کردن  جکه گفت: پیامبر خدا  روایت است باز جابر بن عبدالله -۶۱۴
دادند، به مانند آنکه سورۀ از قرآن را برای ما یاد  در ھمه کارھا را برای ما یاد می

 گفتند: دادند، [در این مورد] می می
خواھد کاری را انجام دھد، دو رکعت نماز غیر از نماز فرض اداء  کسی که می«

 نموده، بعد از آن بگوید:

ْستَِخُ�كَ  إِ�ِّ  اللَُّهمَّ (
َ
ْستَْقِدُركَ  بِِعلِْمَك  أ

َ
لَُك  بُِقْدَرتَِك، َوأ

َ
ْسأ

َ
 فَإِنََّك  الَعِظيِم، فَْضِلَك  ِمنْ  َوأ

قِْدُر، َوالَ  َ�ْقِدرُ 
َ
ْعلَُم، َوالَ  َوَ�ْعلَمُ  أ

َ
نَْت  أ

َ
مُ  َوأ

َّ
نَّ  َ�ْعلَمُ  ُكنَْت  إِنْ  اللَُّهمَّ  الُغيُوِب، َعال

َ
ْمرَ  َهَذا أ

َ
 األ

ْمِري واََعقِبَةِ  َوَمَعايِش  ِديِ�  يِف  يِل  َخْ�ٌ 
َ
وْ  - أ

َ
ْمِري اَعِجِل  قَاَل  أ

َ
هُ  يِل  فَاقُْدرْهُ  - َوآِجِلهِ  أ ْ  يِل، َو�رَسِّ

نَّ  َ�ْعلَمُ  ُكنَْت  َو�ِنْ  ِ�يِه، يِل  بَاِركْ  ُ�مَّ 
َ
ْمرَ  َهَذا أ

َ
ْمِري واََعقِبَةِ  َوَمَعايِش  ِديِ�  يِف  يِل  رَشٌّ  األ

َ
وْ  - أ

َ
 أ

ْمِري اَعِجِل  يِف  قَاَل 
َ
فْهُ  - َوآِجِلهِ  أ فِْ�  َ��ِّ  فَارْصِ  ُ�مَّ  اَكَن، َحيُْث  اخلَْ�َ  يِل  َواقُْدرْ  َ�نُْه، َوارْصِ

رِْضِ� بِهِ 
َ
 .)١(»و فرمودند: و بعد از آن حاجت خود را نام ببرد)، أ

 متعلق به این حدیث آنکه: از احکام و مسائل -١
خواھم که مرا به  ) معنی این دعا این است که: الھی! نیست به علم [کاملی] که داری از تو می۱ 

کار خیر رھنمون سازی، و نسبت به قدرت [کاملی] که داری مرا بر آن کار نیک قادر سازی، و این 
دانی و  و من قدرت ندارم، و تو مینمایم، زیرا تو قدرت داری  چیز را از فضل عظیم تو مسئلت می

دانی که این کار در دین و دنیا به خیر و  دانم، و تو عالم الغیوب ھستی، الھی! اگر می من نمی
مصلحت من است، مرا بر انجام دادن آن قدرت بده، و آن را برایم میسر بگردان، و برایم در آن 

شود،  و در عاقبت امر بر ضرر من تمام می دانی که این کار در دنیا و آخرت، برکت بده، و اگر می
مرا از انجام دادن آن کار، و آن کار را از من منصرف بساز، و چیزی را برایم نصیب بگردان که به 
خیر من باشد، و مرا بر آن راضی بگردان، (و حاجتی که دارد از خریدن خانه، ازدواج، فروختن 

 چیزی، رفتن به سفر و غیره ذکر نماید).
داند، استخاره نماید، و  خواھد به کاری اقدام نماید، و جانب صواب را در آن نمی گر انسان می) ا۲ 

گاه نیست، بھتر است که اگر می چون انسان ظاھر امر را می خواھد به ھر  داند، و از عواقب امور آ
، مانند: کار مھمی اقدام نماید، استخاره کند، ولو آنکه در نظرش آن کار کامًال به سود وی باشد

خریدن و یا فروختن خانه و زمین، گرفتن ھمسر، طالق دادن ھمسر، شریک شدن با کسی، سفر 
 کردن به کدام طرفی، و امثال این کارھا.

خواند، از  ) نماز استخاره دو رکعت است، و بھتر است که اگر این نماز را به نیت استخاره می۳ 
قیفی است، و باید به ھمان طریقی که گفته شده ھمین دو رکعت بیشتر نخواند، زیرا عبادات تو

 است، به آن عمل شود.
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عاً  -١٩ ا تَطَوُّ َ مهُ امَّ نْ سَ مَ رِ وَ جْ تَي الفَ كعَ دِ رَ اهُ  باب: تَعَ

 بندی به دو رکعت [سنت] نماز فجر، و کسی که آن را نفل نامید ]: پا۱۹باب [

ُ  ريَِضَ  اَع�َِشةَ  َ�نْ  -٦١٥  ىلَعَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  يَُ�ِن  لَمْ «: قَالَْت  َ�نَْها، ا�َّ
ءٍ  َشدَّ  انلََّوافِِل  ِمنَ  يَشْ

َ
َعيَتِ  ىلَعَ  َ�َعاُهًدا ِمنْهُ  أ

ْ
 ].١١٦٣ابلخاری:  [رواه »الَفْجرِ  َر�

به ھیچ نماز نفلی،  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  لاز عائشه -۶۱۵
 .)١(پایبندتر از دو رکعت [سنت] فجر نبودند

رِ  -٢٠ جْ تَي الْفَ كعَ أُ يفِ رَ قرَ ا يُ  باب: مَ

 شود ]: آنچه که در دو رکعت [سنت] فجر خوانده می۲۰باب [

ُ  وَ�نْها ريَِضَ  -٦١٦ ُف  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  اَكنَ «: قَالَْت  َ�نَْها، ا�َّ ْكَعتَْ�ِ  ُ�َفِّ  الرَّ
بِْح  َصَالةِ  َ�بَْل  اللَّتَْ�ِ  قُوُل  إِ�ِّ  َحىتَّ  الصُّ

َ َ
  َهْل : أل

َ
مِّ  قََرأ

ُ
 ].١١٦٥[رواه ابلخاری:  »الِكتَاِب؟ بِأ

دو رکعت [سنت] نماز  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  لو از عائشه -۶۱۶

اند یا  را خوانده (احلمد هللا)گفتم: آیا  [با خود] میکه   خواندند، تا جای فجر را سبک می
 .)٢(نه؟

) بنده باید در تمام امور خود توکل خود را بر خداوند جل جالله نماید، و بداند که بدون از یاری ۴ 
و نصرت خدا، قدرت به ھیچ کاری ندارد، و باید ایمان کامل داشته باشد که عزت و ذلت از طرف 

ا او را یاری دھد، در جھان کسی نیست که بتواند برایش ضرر برساند، و اگر خدا است، اگر خد
 خداوند بخواھد او را خار و ذلیل کند، در جھان کسی نیست که بتواند او را عزت بدھد.

از این جھت دو رکعت سنت فجر را نفل نامیده است که این دو رکعت فرض نیست، و  لعائشه -١
شود، ولو آنکه خواندن آن  ح سلف به نام نفل و یا تطوع یاد میآنچه که فرض نباشد در اصطال

 مؤکد باشد.
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢

خواندند یا  را در این دو رکعت می (احلمد هللا) جدر این نبود که پیامبر خدا  ل) شک عائشه۱ 
رکعت گفته است، زیرا عادت نه؟ بلکه این سخن را جھت مبالغه در بیان سبک خواندن این دو 

خواندند، ولی برای آنکه مردم در مسجد  آن بود که نمازھای غیر فرض را طوالنی می جنبی کریم 
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٢١-  ِ رضَ ى يفِ احلَ حَ الَةِ الضُّ  باب: صَ

 ]: نماز چاشت در حضر۲۱باب [

يِب  َ�نْ  -٦١٧
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ  أ وَْصاِ� : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ

َ
َدُ�ُهنَّ  الَ  بِثََالٍث  َخِليِ�  أ

َ
ُموَت  َحىتَّ  أ

َ
: أ

يَّامٍ  ثََالثَةِ  َصْومِ «
َ
ىَح، وََصَالةِ  َشْهٍر، لُكِّ  ِمنْ  �  ].١١٧٨[رواه ابلخاری:  »ِوتْرٍ  ىلَعَ  َونَْومٍ  الضُّ

] مرا جروایت است که گفت: دوست من [یعنی: پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۶۱۷
 ھا را ترک نخواھم کرد: مرگ آن به سه چیز وصیت نمودند که تا ھنگام

 .)١(روزه گرفتن سه روز از ھر ماه، نماز چاشت، و خواب شدن بعد از نماز وتر

کردند، تا جایی که این خفیف خواندن نسبت  انتظار نمانند، دو رکعت سنت فجر را خفیف اداء می

 اند. را ھم نخوانده حلمد هللا)(ارسد که گویا حتی  به طوالنی بودن دیگر نوافل طوری به نظر می
شود، بین علماء اختالف است: امام مالک  ) در قراءتی که در دو رکعت سنت فجر خوانده می۲ 

و سورۀ کوتاھی خوانده  (احلمد هللا)گوید:  خوانده شود، امام شافعی می (احلمد هللا)گوید: تنھا  می
نماز و نمازھای دیگر نیست، و حتی گویند: فرق بین این  شود، و امام ابو حنیفه و اصحابش می

 توان قراءت را طوالنی نمود. اگر فرصت باشد، می
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) بھتر است که روزه گرفتن این سه روز، در روز سیزدھم، چھاردھم و پانزدھم ماه باشد، و این ۱ 

ود، زیرا روشنی مھتاب در این ایام از دیگر ایام ش ایام بنام (ایام بیض) یعنی: (ایام روشن) یاد می
به روزه گرفتن این سه روز مداومت نموده و دیگران را به روزه  جماه بیشتر است، و پیامبر خدا 

نمودند، و روزه گرفتن سه روز در ھر ماه، ثواب (صوم دھر) را دارد، زیرا  گرفتن آن توصیه می
گیرد، گویا ماه کامل را روزه  از ھر ماه سه روز روزه میثواب اعمال نیک ده چند است، و کسی که 

 گرفته است.
) وقت خواندن نماز چاشت، ھنگام رسیدن آفتاب به نیمه آسمان بین طلوع و زوال است، و یا ۲ 

رسیدن آفتاب بین یک چھارم آسمان بین طلوع و غروب آفتاب است، و این وقت تا پیش از زوال 
ماز چاشت دو رکعت است، و اکثر آن مربوط به نشاط و رغبت شخص یابد، و حد اقل ن ادامه می

 است.
) مراد از خواب شدن بعد از وتر آن است که شخص نماز وتر را بخواند و بخوابد، و این برای ۳ 

کسی است که در بیدار شدن خود اطمینان نداشته باشد، ورنه طوری که در احادیث صحیح 
که به بیدار شدن خود اطمینان دارد مستحب، و برای کسی دیگری آمده است، تاخیر برای کسی 

 خیزد، سنت است. که به نماز تھجد برمی
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بلَ الظُّهرِ  -٢٢ تَنيِ قَ كعَ  باب: الرَّ

 ]: دو رکعت نماز، پیش از فرض نماز پیشین۲۲[باب 

ُ  ريَِضَ  اَع�َِشةَ  َ�نْ  -٦١٨ نَّ «: َ�نَْها ا�َّ
َ
ْرَ�ًعا يََدعُ  الَ  اَكنَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  أ

َ
 أ

ْهِر، َ�بَْل  َعتَْ�ِ  الظُّ
ْ
 ].١١٨٢[رواه ابلخاری:  »الَغَداةِ  َ�بَْل  َوَر�

ادای چھار رکعت نماز، پیش از  جروایت است که پیامبر خدا  لاز عائشه -۶۱۸
  .)١(کردند فرض نماز ظھر، و دو رکعت نماز، پیش از فرض نماز فجر را ترک نمی

بِ  -٢٣ بلَ املَغرِ الةِ قَ  باب: الصَّ

 ]: [حکم] نماز خواندن پیش از نماز مغرب۲۳باب [

ِ  َ�ْن َ�بْد -٦١٩ ُ  ريَِضَ  الُمَزِ�ُّ  ا�َّ  َصلُّوا«: قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َعِن  َ�نُْه، ا�َّ
نْ  َكَراِهيَةَ  َشاءَ  لَِمنْ  اثلَّاثِلَةِ  يِف «: قَاَل  ،»الَمْغِرِب  َصَالةِ  َ�بَْل 

َ
[رواه  »ُسنَّةً  انلَّاُس  َ�تَِّخَذَها أ

 ].١١٨٣ابلخاری: 
 روایت است که فرمودند: ج، از پیامبر خدا ساز عبدالله مزنی -۶۱۹

برای کسی «و در مرتبه سوم فرمودند: » ز شام (مغرب)، نماز بخوانیدپیش از نما«
 »که خواسته باشد

[و این سخن را برای آن گفتند] که مردم خواندن این دو رکعت نماز را، سنت قرار 
 .)٢(ندھند

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) این حدیث داللت بر این دارد که خواندن چھار رکعت پیش از فرض نماز ظھر، و دو رکعت ۱ 

این دو نماز را ترک نکردند، و آنچه  جمبر خدا پیش از فرض نماز فجر، سنت مؤکد است، زیرا پیا
 به آن مداومت نموده و ترک نکرده باشند، واجب و یا سنت مؤکده است. جرا که پیامبر خدا 

پیش از نماز ظھر دو رکعت نماز  جآمده است که پیامبر خدا  س) در حدیث عبدالله بن عمر۲ 
را احتمال دارد که اگر سنت ظھر را در خواندند، و در بین این دو حدیث تعارضی نیست، زی می

خواندند، و ھر  خواندند دو رکعت می خواندند، و اگر در مسجد می خواندند چھار رکعت می خانه می
 دیده است، روایت کرده است. جآنچه را که از نبی کریم  بکدام از عائشه و ابن عمر

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢

                                                 



 ٢٦٩  تهجد نماز]: ۱۹[ کتاب

خواندن این دو رکعت نماز پیش از نماز مغرب، خواندن این دو رکعت نماز، بعد از اذان ) مراد از ۱ 
 مغرب و پیش از اقامت گفتن است.

 ) در خواندن این دو رکعت نماز پیش از نماز مغرب سه مذھب وجود دارد:۲ 
ی سنت گویند: خواندن این دو رکعت نماز جائز است، ول أ) امام احمد و اسحاق رحمھما الله می 

 نیست.
گویند: نخواندن این دو رکعت بھتر  ب) امام ابو حنیفه و امام شافعی و امام مالک رحمھم الله می 

باشند، در  شاست، زیرا بھترین افراد صحابه که علی، و ابن مسعود، و حذیفه و عمار و ابن مسعود
ند، و ابن شاھین ادعا خواند ھا این دو رکعت نماز را نمی کوفه وجود داشتند، و ھیچکدام از آن

بین «فرمایند:  است که می جکند که این حدیث منسوخ است، و ناسخ آن این قول پیامبر خدا  می
از  /، و حتی امام عینی»شود، مگر در نماز مغرب ھر نماز و اقامتی دو رکعت نماز خوانده می

نماز مغرب بدعت  خواندن دو رکعت نماز پیش از«کند که گفته است:  ابراھیم نخعی روایت می
 ».است

آمده است که خواندن این دو رکعت مستحب است، و شاید  /ج) در روایتی از اصحاب شافعی 
 ھا ظاھر ھمین حدیث، یعنی حدیث عبدالله مزنی باشد، والله تعالی أعلم. دلیل آن

                                                                                                                        





 
 

ينَةِ الَةِ كِتَابُ الصَّ  -٢٠ املَدِ ةَ وَ كْ دِ مَ جِ  يفِ مسْ

 نماز در مسجد مکه و مدینه ]:۲۰کتاب [

ينَةِ  املَدِ ةَ وَ كَّ دِ مَ جِ سْ الَةِ يف مَ لِ الصَّ  باب: فَضْ

 ]: فضیلت نماز خواندن در مسجد مکه و مسجد مدینه۱[باب 

يِب  َ�نْ  -٦٢٠
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ  أ  �َُشدُّ  الَ : "قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َعِن  َ�نُْه، ا�َّ

  الرَِّحاُل 
َّ

  إِال
َ

 وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  الرَُّسولِ  َوَمْسِجدِ  احلََراِم، الَمْسِجدِ : َمَساِجدَ  ثََالثَةِ  إِىل
قىَْص  َوَمْسِجدِ 

َ
 ].١١٨٩[رواه ابلخاری:  "األ

برای ھیچ «روایت است که فرمودند:  جاز پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۶۲۰
، و جشود: مسجد الحرام، مسجد رسول  مسجدی جز سه مسجد، قافلۀ سفر بسته نمی

 .)١(»مسجد اقصی

ُ  وَ�نُْه ريَِضَ  -٦٢١ نَّ  ا�َّ
َ
 َمْسِجِدي يِف  َصَالةٌ «: قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  َ�نُْه: أ

ِف  ِمنْ  َخْ�ٌ  َهَذا
ْ
ل
َ
  ِسَواُه، ِ�يَما َصَالةٍ  أ

َّ
 ].١١٩٠[رواه ابلخاری:  »احلََرامَ  الَمْسِجدَ  إِال

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
سه گانه دارد، و از آن جمله فضیلت نماز خواندن در  ) این حدیث داللت بر فضیلت این مساجد۱ 

 ھا، و در حدیث آتی این فضیلت مساجد سه گانه به تفصیل مذکور است. آن
) نباید به قصد نماز خواندن به ھیچ مسجد دیگری غیر از این مساجد سه گانه قافله سفر بست، ۲ 

ه سفر بستن جھت نماز خواندن زیرا تمام مساجد دارای فضیلت مساوی است، پس لزومی به قافل
شود که در  به فالن مسجد نیست، و به ھر مسجدی که نماز بخواند برایش ھمان ثوابی داده می

شود، مگر این مساجد سه گانه که دارای مزیت خاصی ھستند که  آن مسجد دیگر داده نمی
 تفصیل آن در حدیث آتی مذکور است.

ھا به ھر  رت، تحصیل علم، زیارت دوستان و امثال این) قافلۀ بستن به قصد دیگری مانند تجا۳ 
 جایی که باشد، مانعی ندارد.

                                                 



 فیض الباری (جلد دوم)    ٢٧٢

یک نماز در «فرمودند:  جروایت است که پیامبر خدا  سو از ابو ھریره -۶۲۱
ھمین مسجد من، بھتر از ھزار نماز در ھر مسجد دیگری بجز از نماز خواندن در 

 .)١(»مسجد الحرام است

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
یک نماز در مسجد «فرمودند:  جکنند که پیامبر خدا  روایت می س) طبرانی و بزار از ابو الدرداء۱ 

ن [یعنی: مسجد نبوی در مدینه منوره] مانند الحرام مانند صد ھزار نماز، و یک نماز در مسجد م
 ھزار نماز، و ھر نماز در مسجد االقصی [در ثواب و فضیلت خود] مانند پنجصد نماز است.

) فضیلت نماز خواندن در این مساجد اختصاصی است نه بدلی، به این معنی که این فضیلت ۲ 
نکه بدیل از نماز یا نمازھایی باشد شود، نه آ متعلق به نمازی است که در این مساجد خوانده می

که خوانده نشده است، مثًال: اگر کسی یک نماز را نخوانده باشد، و در مسجد الحرام صد سال نماز 
بخواند، اگر آن نماز را قضاء نیاورد، این نماز خواندن صد سال در مسجد الحرام، جای آن یک نماز 

 گیرد. را نمی
گوید خاص به نمازھای فرضی نیست، بکله  می /وی) این فضیلت طوری که امام طحا۳ 

گردد، یعنی: خواندن ھر نماز نفلی در مسجد الحرام، مانند صد  نمازھای نفلی را نیز شامل می
شود، و ھمچنین است مسجد نبوی و مسجد  ھزار نماز نفلی است که در مساجد دیگر خوانده می

 االقصی.
وجود داشته  جر اطراف کعبه در زمان نبی کریم ) مراد از مسجد الحرام، مسجدی است که د۴ 

گیرد، ولو آنکه تمام شھر مکه را  است، و ھمچنین توسعه که در این مسجد در آینده صورت می
مسجدی «چون به اسلوب اشاره ذکر گردیده است که  جدربر بگیرد، ولی در مسجد پیامبر خدا 

اند که این فضیلت خاص به ھمان   این نظر اند، اکثر علماء بر گفته» ھمین مسجد من«یعنی: » ھذا
ھایی که در زمان خلفای  وجود داشته است، نه توسعه جمسجدی است که در زمان پیامبر خدا 

ھای بعدی، در دیگر احکام حکم مسجد را  راشدین و یا بعد از آن صورت گرفته است، گرچه توسعه
ھای آن، مانند  ندارد، حکم توسعهدارد، و چون در مسجد االقصی چنین اشاره اختصاصی وجود 

 ھایی مسجد الحرام است. حکم توسعه
گوید:  می /) در نزد جمھور علماء، مکه بر مدینه فضیلت دارد، ولی طوری که قاضی عیاض۵ 

باشند، به اتفاق علماء بر مکه فضیلت دارد، حتی ابن  مدفون می جبقعۀ که در آن نبی کریم 
 قعه بر عرش ھم فضیلت دارد.گوید که: این ب می /عقیل حنبلی

                                                 



 ٢٧٣  نهیمد و مکه مسجد در نماز :]۲۰[ کتاب

دِ  -٢ سجِ بَاءَ  باب: مَ  قُ

 ]: مسجد قباء۲[ باب

ُ  ريَِضَ  ُ�َمرَ ِن ابِْن عَ  -٦٢٢ ىَح  ِمنَ  يَُص�ِّ  الَ  اَكنَ  َ�نُْهَما، ا�َّ   الضُّ
َّ

 َ�ْقَدمُ  يَْومَ : يَْوَمْ�ِ  يِف  إِال
َة، َيِْت، َ�يَُطوُف  ُضىًح  َ�ْقَدُمَها اَكنَ  فَإِنَّهُ  بَِمكَّ

ْ
َعتَْ�ِ  يَُص�ِّ  ُ�مَّ  بِابل

ْ
يِت  َوَ�ْومَ  الَمَقاِم، َخلَْف  َر�

ْ
 يَأ

ِ�يهِ  اَكنَ  فَإِنَّهُ  ُ�بَاٍء، َمْسِجدَ 
ْ
إَِذا َسبٍْت، لُكَّ  يَأ

نْ  َكِرهَ  الَمْسِجدَ  َدَخَل  فَ
َ
َ  َحىتَّ  ِمنْهُ  َ�ُْرجَ  أ  يَُص�ِّ

ُث  َوَ�نَ : قَاَل  ِ�يِه، نَّ : ُ�َدِّ
َ
ِ  رَُسوَل  أ  َوَماِشيًا، َوَ�نَ  َراِكبًا يَُزوُرهُ  اَكنَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ْصنَعُ  إِ�ََّما«: َ�ُقوُل 
َ
يُْت  َكَما أ

َ
ْصَحايِب  َرأ

َ
ْمنَعُ  َوالَ  يَْصنَُعوَن، أ

َ
َحًدا أ

َ
نْ  أ

َ
َ  أ يِّ  يِف  يَُص�ِّ

َ
 َشاءَ  َساَعةٍ  أ

ٍْل  ِمنْ 
َ

وْ  يل
َ
نْ  َ�ْ�َ  َ�َهاٍر، أ

َ
ْوا الَ  أ ْمِس  ُطلُوعَ  َ�تََحرَّ ، ١١٩١[رواه ابلخاری:  »ُغُروَ�َها َوالَ  الشَّ

١١٩٢.[ 
روایت است که وی جز در روز، در روز دیگری در وقت  باز ابن عمر -۶۲۲

آمد، زیرا عادت وی آن بود که  خواند: یکی روزی که به مکه می چاشت نماز نمی
] دو ÷کرد، و پشت مقام [ابراھیم رسید، طواف می ھمیشه در وقت چاشت به مکه می

 کرد. اداء می رکعت نماز
آمد، زیرا او ھر روز شنبه به مسجد  [و روز دیگر]: روزی بود که به مسجد قباء می

دانست که پیش از  شایست میناشد،  آمد، و وقتی که به مسجد داخل می قباء می
 خواندن دو رکعت نماز، از مسجد خارج شود.

پیاده به  سواره و جگفت که: پیامبر خدا  ] میبگوید: [و ابن عمر راوی می
 آمدند. مسجد قباء می
کنم که دیدم دیگر  گفت که: من کاری را می ] برای راوی میب[و ابن عمر

کنند، و ھیچکس را از نماز خواندن در ھیچ ساعتی از شب و روز منع  نشینانم می ھم
گویم]: قصد نکنید که در وقت طلوع و غروب آفتاب [نماز  کنم، [ولی می نمی

 .)١(بخوانید]

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
ای است که در جنوب شرق شھر مدینه قرار داشته و از حرم نبوی حدود پنج  ) قباء نام قریه۱ 

گویند که در آنجا چاھی بود  کیلو متر فاصله دارد، و این مسجد در آن قریه قرار دارد، و بعضی می
 شود. و این منطقه به نام آن چاه یاد می به نام (قبا)

                                                 



 فیض الباری (جلد دوم)    ٢٧٤

املِنْ با -٣ ِ وَ ا بَنيَ القَربْ لِ مَ ِ ب: فَضْ  ربَ

 ]جبین قبر و منبر [پیامبر خدا فضیلت ما ]:۳[باب 

يِب  َ�نْ  -٦٢٣
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ  أ  بَييِْت  َ�ْ�َ  َما«: قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َعِن  َ�نُْه، ا�َّ

 ].١١٩٦[رواه ابلخاری:  »َحويِْض  ىلَعَ  َوِمنرَْبِي اجلَنَِّة، ِرَ�اِض  ِمنْ  َروَْضةٌ  َوِمنرَْبِي
 روایت است که فرمودند: جاز پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۶۲۳

بین خانه و منبر من، روضه از ریاض جنت است، و منبر من در کنار کوثر ما«
 .)١(»است

) مسجد قباء اولین مسجدی است که در اسالم بنا یافته است، و این ھمان مسجدی است که ۲ 

ََّمۡسِجدٌ ﴿فرماید:  خداوند متعال در موردش می َس  ل ّسِ
ُ
لِ  ِمنۡ  ٱ�َّۡقَوىٰ  َ�َ  أ وَّ

َ
َحقُّ  يَۡو�ٍ  أ

َ
ن أ

َ
 َ�ُقومَ  أ

از روز اول بر پایۀ تقوی بنا شده است، سزاوارتر است که در آن قیام ، یعنی: مسجدی که ﴾�ِيهِ� 
 کنی.

رفتند، و  ھر روز شنبه سواره و پیاده به مسجد قبا می ج) در روایات آمده است که پیامبر خدا ۳ 
کسی که «کند که فرمودند:  روایت می جخواندند، و سھل بن حنیف از پیامبر خدا  در آن نماز می
 ».آمده و در آن نماز بخواند، مانند آن است که غالمی را آزاد کرده باشدبه مسجد قبا 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
» مابین خانه و منبر من، روضه از ریاض جنت است«که:  ج) مراد از این فرمودۀ پیامبر خدا ۱ 

ینکه ھمین مکان به جنت اکنون این مکان روضه از ریاض جنت است، و یا ا این است که ھمین
گردد، و یا برای کسی که در اینجا نماز بخواند و عبادت  شود و روضۀ از ریاض آن می برده می

 شود، و یا شاید ھمۀ این معانی سه گانه مراد باشد. کند، روضۀ از ریاض جنت داده می
د، و معنی کنن در کنار کوثر منبری نصب میج ) در روایاتی آمده است که برای آن حضرت ۲ 

حدیث نبوی این است که: خداوند متعال ھمین منبر را دوباره به ھمین شکلش درآورده و در 
 دھد. کنار کوثر قرار می

                                                                                                                        



 
 

الَةِ  -٢١ لِ يفِ الصَّ مَ  كِتَابُ العَ

 دادن کاری در داخل نماز انجام ]:۲۱[کتاب 

الَةِ  الَمِ يفِ الصَّ نَ الكَ ى مِ نْهَ  باب: ما يُ

 ]: سخن زدنی که در نماز ممنوع است۱[باب 

ُ  ريَِضَ  ابِْن مْسُعودٍ  َ�نْ  -٦٢٤  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  ىلَعَ  �َُسلِّمُ  ُكنَّا: قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ
َالِة، يِف  َوُهوَ  ا َعلَيْنَا، َ�َ�ُدُّ  الصَّ  َعلَيْنَا، يَُردَّ  فَلَمْ  َعلَيِْه، َسلَّْمنَا انلََّجايِشِّ  ِعنْدِ  ِمنْ  رََجْعنَا فَلَمَّ

َالةِ  يِف  إِنَّ «: َوقَاَل   ].١١٩٩ [رواه ابلخاری: »ُشْغًال  الصَّ
در حالی که مشغول  جروایت است که گفت: بر پیامبر خدا  ساز ابن مسعود -٦٢٤

دادند، چون از نزد  دادیم، و ایشان سالم ما را (جواب) می نمازخواندن بودند، سالم می
برگشتیم و بر ایشان سالم دادیم، سالم ما را (جواب) ندادند، و فرمودند:  )١((نجاشی)

 .)٢(»گری استدر نماز مشغولیت دی«

نجاشی لقب پادشاھان حبشه است، ھمانطوری که (قیصر) لقب پادشاھان روم، و (کسری) لقب  -١
فار قریش قرار گرفتند پیامبر پادشاھان فرس است، و بعد از اینکه مسلمانان مورد آزار و اذیت ک

ھا گفتند که به حبشه ھجرت نمایند، و تفصیل قصۀ ھجرت به حبشه قبًال  برای آن جخدا 
 گذشت، و این ھجرت اولین ھجرت در اسالم و در رجب سال پنجم نبوت بود.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
 و بعد از آن منسوخ شد. زدن در نماز در اول اسالم مباح بود ) سخن۱ 
) در موضوع رد سالم در ھنگام نماز خواندن بین علماء اختالف است: بعضی از علماء و از آن ۲ 

گوید: باید به نطق رد سالم نمود، یعنی: اگر کسی که در حال نماز  می /جمله سعید بن مسیب
مام مالک و شافعی و احمد شود، باید در جواب بگوید: علیکم السالم، ا خواندن است سالم داده می

گویند: مستحب است که جواب سالمش را به اشاره بدھد، یعنی: به سر و یا چشم  رحمھم الله می
گوید: جواب سالمش را بعد از نماز  می /و یا دست جواب سالم او را بگوید، امام ابو حنیفه

 ل نماز، و نه بعد از نماز.گوید: نباید جواب سالمش را داد، نه در داخ می /بگوید، امام ابو یوسف

                                                 



 فیض الباری (جلد دوم)    ٢٧٦

ْرَ�َم ريَِضَ  ْ�نُ  و� رواية َ�ْن َز�ْدُ  -٦٢٥
َ
ُ  أ َحُدنَا اكن: َ�نْهُ  ا�َّ

َ
يف  ي�لِّم َصاِحبَهُ  أ

الة، َحىتَّ  ْ ﴿ :نََزلَْت  الصَّ لََ�ٰتِ َ�َ  َ�ٰفُِظوا ِمْرنَا. اآليََة، ﴾ٱلصَّ
ُ
ُكوِت  فَأ [رواه ابلخاری:  »بِالسُّ

١٢٠٠.[ 
آمده است که گفت: مایان در نماز با  )١(سأرقمو در روایتی از زید بن  -۶۲۵

به ادای نمازھا و ﴿زدیم، تا اینکه این قول خداوند نازل گردید که:  یکدیگر سخن می
، و ھمان بود که امر ﴾نماز میانی پابند باشید، و فروتنانه برای خدا نماز را اداء نمائید

 .)٢(به سکوت کردن شدیم

رسد این است که نباید انسان به شخصی که مشغول نماز خواندن است  و آنچه که به نظر راقم می 
گردد، و  سالم بدھد، زیرا این کار سبب تشویق ذھنی و مشغولیت قلبی نمازگذار در داخل نماز می

دادن بر وی  سالم داد، چون سالماین کار است که با نماز سازگاری ندارد، و اگر کسی بر وی 
مناسب نیست، گفتن جواب سالم نیز مناسب نیست، و این ھمان چیزی است که امام 

 گوید، والله تعالی أعلم. می /ابویوسف
آورده  جوی زید بن ارقم بن زید انصاری است، در صدق خبری که از منافقین برای پیامبر خدا  -١

ْ  ٱلُۡمَ�ٰفُِقونَ  َجآَءكَ  إِذَا﴿ل ساخت، بود، خداوند متعال این آیه را ناز ِۗ  لَرَُسوُل  إِنََّك  �َۡشَهدُ  قَالُوا  ٱ�َّ
 ُ ُ  لَرَُسوُ�ُۥ إِنََّك  َ�ۡعلَمُ  َوٱ�َّ  س، در جنگ صفین در صف علی﴾لََ�ِٰذبُونَ  ٱلُۡمَ�ٰفِقِ�َ  إِنَّ  �َۡشَهدُ  َوٱ�َّ

قرار داشت، در کوفه سکنی گزین گردید، و در ھمانجا در سال شصت وھشت ھجری وفات نمود، 
 ).۲۲۰-۲/۲۱۹أسد الغابه (

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
 ) مراد از (نماز میانی) در این آیه، در نزد جمھور علماء نماز عصر است.۱ 
 شود. در نزد جمھور علماء نمازش فاسد می) اگر کسی در نمازش قصدًا سخن بزند، ۲ 
) اگر کسی به طور فراموشی سخن زد، در صورتی که کالمش اندک باشد، در نزد امام ۳ 

گویند: نمازش  شود، ولی جمھور علماء و از آن جمله احناف می نمازش فاسد نمی /شافعی
 سیار نیست.شود، و در این موضوع فرقی بین قصد و سھو، و سخن کم و سخن ب فاسد می

                                                                                                                        



 ٢٧٧  نماز داخل در یکار دادن انجام :]۲۱[ کتاب

ىصَ يفِ الصَّ  -٢ حِ احلَ سْ  الَةِ باب: مَ

 ها در وقت نماز خواندن ]: هموار کردن ریگ۲[باب 

ُ  ُمَعيِْقيٌب ريَِضَ َ�ْن  -٦٢٦ نَّ : َ�نْهُ  ا�َّ
َ
 �َُسوِّي الرَُّجِل  يِف : قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  أ

اَب  َ  ].١٢٠٧ابلخاری: [رواه  »فََواِحَدةً  فَاِعًال  ُكنَْت  إِنْ «: قَاَل  �َْسُجُد، َحيُْث  الرتُّ
برای شخصی که  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  )١(ساز معیقیب -۶۲۶

کنی، فقط  اگر چنین کاری می«کرد، فرمودند:  اش را برابر می ھای جای سجده خاک
 .)٢(»یکبار بکن

ةُ با -٣ ابَّ تَتِ الدَّ لَ فَ ا انْ الَةِ  ب: إِذَ  يفِ الصَّ

 رها شد ]: اگر دابه در وقت نماز خواندن۳باب [

ْسلَِ�ُّ ريَِضَ  عن أيب بَْرَزةَ  -٦٢٧
َ
ُ  األ  �ِيَِدهِ، َدابَِّتهِ  وجِلَامُ  ص�َّ يوماً يف غزوة َ�نُْه: ا�َّ

ابَّةُ  فََجَعلَِت  ِ  رَُسولِ  َمعَ  َغَزوُْت  َو�ِ�ِّ «فقيل هل يف ذلك، فقال:  – يَتْبَُعَها وََجَعَل  ُ�نَازُِعهُ  ادلَّ  ا�َّ
وْ  - َغَزَواٍت  ِستَّ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ 

َ
 إِنْ  َو�ِ�ِّ  ،»تَيِْسَ�هُ  وََشِهْدُت  َوَ�َماِ�َ  - َغَزَواٍت  َسبْعَ  أ

وی معیقیب بن ابی فاطمه دوسی است، از کسانی است که در اول مسلمان شده بودند، به حبشه  -١
دار بیت المال  او را خزانه سبود، و عمر جو مدینه منوره ھجرت نمود، نگھبان مھر پیامبر خدا 

ر چاه اریس از نزدش د جمھر پیامبر خدا  سمقرر نمود، و ھمین معیقیب بود که در زمان عثمان
اکنون این اختالف ادامه دارد،  افتاد، و از ھمان روز اختالف در بین مسلمانان بروز کرد، و تا ھم

 ).۴۰۳-۴/۴۰۲وفات یافت، أسد الغابه ( سدر آخر خالفت عثمان
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
شت که سبب اذیتش در وقت گاه نمازگذار ریگ و یا چیز نامساعدی وجود دا اگر در سجده 

 ھا را با دست خود ھموار و یا دور کند. شد، روا است که برای یکبار آن کردن می سجده
) و اینکه دور کردن نا مالیمات مقید به یکبار شده است، به سبب این است که اگر نمازگذار ۲ 

و حتی شاید عمل  بیشتر از این به این کار بپردازد سبب از بین رفتن خشوع در نماز گردیده،
 کثیر گفته شده و نمازش فاسد گردد.

در کالم خود برای آن شخص کلمۀ (اگر) را استعمال نموده و فرمودند: ج اینکه نبی کریم  -۳ 
اگر مشکل جدی وجود  –اشاره بر این دارد که » کنی، فقط یکبار بکن اگر) چنین کاری می«(

 ھموار نکردن جای سجده گاه بھتر است. –نداشته باشد 

                                                 



 فیض الباری (جلد دوم)    ٢٧٨

نْ  ُكنُْت 
َ
َراِجعَ  أ

ُ
َحبُّ  َدابَّيِت  َمعَ  أ

َ
َّ  أ

َ
نْ  ِمنْ  إيِل

َ
َدَ�َها أ

َ
  تَرِْجعُ  أ

َ
لَِفَها إىِل

ْ
َّ  فَيَُشقُّ  َمأ [رواه يلَعَ

 ].١٢١١ابلخاری: 
روایت است که در یکی از غزوات در حالی که لجام  ساز ابو برزۀ اسلمی -۶۲۷

کرد، و او ھم به دنبالش  خواند، دابه سرکشی می اش در دستش بود، نماز می دابه
 رفت، چون [از این عمل به او اعتراض نمودند] گفت: می

اشتراک نمودم، و آسان  حتی ھشت غزوه در شش یا ھفت، و جمن با پیامبر خدا 
ام را بھتر از این  ] را مشاھده نمودم، و من برگشتن با دابهجھای [پیامبر خدا  گیری

دانم که او را به سر خودش بگذارم تا به چراگاه معلوفۀ خود برود، و سبب پریشانی  می
 .)١(من شود

هذه الرواية بعد َ�ْن اع�َِشَة ريَِضَ اُهللا َ�نَْها ذكرت حديث اخلسوف وقال يف  -٦٢٨
يُْت  قوهل: َولََقدْ 

َ
ْ�تُُموِ�  ِح�َ  َ�ْعًضا، َ�ْعُضَها َ�ِْطمُ  َجَهنَّمَ  َرأ

َ
ْرُت، َرأ خَّ

َ
يُْت  تَأ

َ
 ْ�نَ  َ�ْمَرو ِ�يَها َوَرأ

ي َوُهوَ  لُيَحٍّ  ِ
َّ

َوائَِب  َسيََّب  اذل  ].١٢١٢[رواه ابلخاری:  »السَّ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
گردد، مثل کسی که ببیند طفلی و یا شخص کوری  ) راه رفتن جھت عذر سبب فساد نماز نمی۱ 

خواھد برود و گم شود، و یا مالش مورد دستبرد قرار  اش می خواھد به چاه بیفتد، و یا دابه می
 گیرد.

شود که ھنگام راه رفتن رویش از قبله  گویند: نمازش وقتی فاسد نمی ) بعضی از علماء می۲ 
منحرف نشود، یعنی: ھنگام برآوردن حاجتش به طرف قبله برود، و باز ھمانطور که روی به قبله 
است، عقب عقب برگردد، و یا در حالی که رویش به طرف قبله است عقب عقب برود، و در وقت 

 مانطور به طرف قبله آمده و در جای نمازش ایستاد شود.بازگشتن ھ
شود،  ولی در حدیث چنین تفصیلی وجود ندارد، و حتی از حدیث خالف این تفصیل فھمیده می 

تواند که به خط مستقیم حرکت کرده و جھت  رود، از کجا می زیرا کسی که به دنبال حیوانش می
حیوانش به خط مستقیم به عقب سر برگردد، و یا  آوردن قبله را نگھدارد، و باز بعد از بدست

دادن کارش بدون آنکه رویش از قبله  بالعکس به پشت سر عقب عقب برود، و باز بعد از انجام
منحرف شود، در جای نمازش ایستاده شود، این یک تاویل تخیلی است، تا تاویل واقعی، مگر آنکه 

ه باشند، و خودم حدیثی را که مؤید این تاویل این تاویل را از احادیث ثابت دیگری بدست آورد
 باشد، ندیدم، والله تعالی أعلم بالصواب.

                                                 



 ٢٧٩  نماز داخل در یکار دادن انجام :]۲۱[ کتاب

روایت است که حدیث کسوف را ذکر کرد، و در این روایت  لاز عائشه -۶۲۸
، »شود آتش را دیدم که باالی ھم انباشته می«که:  جبعد از این فرموده پیامبر خدا 

و عمرو بن ُلحی را در آن آتش دیدم، و او ھمان کسی بود که شتران را «[فرمودند]: 
 .)١(»کرد ھا نذر می برای بت

دُّ السَّ  -٤ رُ الَةِ باب: الَ يَ  الَمَ يفِ الصَّ

 نماز سالم را علیک بدهد]: نماز گذار نباید در ۴باب [

ِ  َ�بْدِ  بِْن  َجابِرِ  َ�نْ  -٦٢٩ ُ  ريَِضَ  ا�َّ ِ  رَُسوُل  َ�َعثَِ� : قَاَل  َ�نُْهَما، ا�َّ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
ُ، َحاَجةٍ  يِف  وََسلَّمَ 

َ
َ�يُْت  قََضيْتَُها، َوقَدْ  رََجْعُت  ُ�مَّ  فَاْ�َطلَْقُت، هل

َ
 وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  فَأ

، يَُردَّ  فَلَمْ  َعلَيِْه، فََسلَّْمُت  َّ ُ  َما قَليِْب  يِف  فََوَ�عَ  يلَعَ ْعلَمُ  ا�َّ
َ
 رَُسوَل  لََعلَّ : َ�ْفيِس  يِف  َ�ُقلُْت  بِِه، أ

 ِ َّ  وََجدَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ   يلَعَ
َ
ُت  �ِّ �

ْ
ْ�َطأ

َ
، يَُردَّ  فَلَمْ  َعلَيْهِ  َسلَّْمُت  ُ�مَّ  َعلَيِْه، أ َّ  يِف  فََوَ�عَ  يلَعَ

َشدُّ  قَليِْب 
َ
ةِ  ِمنَ  أ ، الَمرَّ

َ
و�

ُ
، فَرَدَّ  َعلَيْهِ  َسلَّْمُت  ُ�مَّ  األ َّ نْ  َمنََعِ�  إِ�ََّما«: َ�َقاَل  يلَعَ

َ
رُدَّ  أ

َ
�ِّ  َعلَيَْك  أ

َ
� 

َص�ِّ  ُكنُْت 
ُ
ًها َراِحلَتِهِ  ىلَعَ  َوَ�نَ  ،»أ   ُمتَوَجِّ

َ
 ].١٢١٧الِقبْلَِة [رواه ابلخاری:  َ�ْ�ِ  إىِل

مرا برای انجام  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  باز جابر بن عبدالله -۶۲۹
 جدادن کاری فرستادند، رفتم و آن کار را انجام دادم و برگشتم، و نزد پیامبر خدا 

واب سالم مرا ندادند، بر دلم آنقدر سخت گذشت شان سالم دادم، ج آمدم، چون برای
 داند. که خداوند بھتر می

 جام، پیامبر خدا  با خود گفتم: شاید سبب آنکه در انجام دادن آن کار تاخیر نموده
 اند. از من آزرده شده

باز دوباره بر ایشان سالم کردم، و ایشان جواب سالم مرا ندادند، این بار از بار اول 
 تر گذشت. در دلم سخت

گفتند: اگر مریضم شفا یافت، و یا مسافرم برگشت فالن شترم آزاد  و این نذر به اینگونه بود که می -١
کسی از  رفت شدند، و اگر به جایی می کردند و نه بر وی سوار می باشد، چنین شتری را نه بار می

خورد، کسی مانع خوردنش  کرد، و اگر از کشت و زراعت کسی می رفتنش به آنجا جلوگیری نمی
 گردید. نمی
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جز «برای بار سوم بر ایشان سالم دادم، این بار جواب سالم مرا داده و فرمودند: 
 ».اینکه در نماز بودم، چیز دیگری مانع جواب دادنم به سالم تو نبود
شان به طرف دیگری  و ایشان در این وقت بر باالی شتر خود سوار بودند، و روی

 .)١(غیر از طرف قبله بود

الَةِ باب:  -٥ ِ يفِ الصَّ رصْ  اخلَ

 گاه نهادن در وقت نماز خواندن ]: دست بر تهی۵باب [

يِب  َ�نْ  -٦٣٠
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ  أ نْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  َ�َ� «: قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ

َ
َ  أ  يَُص�ِّ

ا الرَُّجُل   ].١٢٢٠[رواه ابلخاری:  »ُ�ْترَِصً
از اینکه شخص در وقت  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  سھریرهاز ابو  -۶۳۰

 .)٢(گاھش بگذارد، نھی شدند نماز خواندن دستش را بر تھی

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) سالم دادن بر نمازگذار مکروه است، یعنی: اگر کسی شخص دیگری را در حال نماز خواندن ۱ 

 وی سالم بدھد. بیند، نباید در این حالت بر می
 ) در نماز نفل ھم نباید جواب سالم را داد.۲ 
 ) نماز نفل بر باالی دابه و ھر مرکوب دیگری جواز دارد.۳ 
 ) در حالت سیر و حرکت، روی آوردن به قبله در نماز نفلی شرط نیست.۴ 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
ح البخاری در اختیار دارم، به صیغۀ مجھول، یعنی: ) لفظ حدیث در چند نسخۀ که از صحی۱ 

(ُنِھَی) است، و بنابراین، ترجمه ھم به ھمین اساس صورت گرفته است، گرچه سیاق کالم تقاضای 
 آن را دارد که صیغۀ معلوم باشد.

گاھش نھاده بود، و ھمچنین یھود  ) گویند وقتی که ابلیس بر زمین فرود آمد، دستش را بر تھی۲ 
گاه خود  بر این دارند که از روی کبر و غرور، ھنگام راه رفتن دست خود را به تھیعادت 

از این عمل در ھنگام نماز خواندن که وقت مناجات و  جگذارند، از این جھت پیامبر خدا  می
تذلل به دربار کبریائی است، منع شده بودند، ولی اگر کسی روی عذر و ضرورت مثًال کمر دردی و 

گذارد،  گاھش می یری دستش را در وقت نماز خواندن و یا در خارج از نماز، بر تھییا ضعف و پ
 باکی ندارد، و برایش روا است.

                                                 



 
 

 كِتابُ سجود السهو -٢٢

 سجدۀ سهو :]۲۲کتاب [

ا -١ ْساً  باب: إِذَ ىلَّ مخَ  صَ

 ]: اگر پنج رکعت خواند۱[باب 

ِ بِْن َمْسُعودٍ  َ�بْدِ  َ�نْ  -٦٣١ ُ  ريَِضَ  ا�َّ نَّ : َ�نْهُ  ا�َّ
َ
ِ  رَُسوَل  أ  َص�َّ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ْهرَ  ُ  فَِقيَل  مَخًْسا، الظُّ
َ

ِز�دَ : هل
َ
َالِة؟ يِف  أ  فََسَجدَ  مَخًْسا، َصلَّيَْت : قَاَل  »َذاَك؟ َوَما«: َ�َقاَل  الصَّ

 ]. ١٢٢٦[رواه ابلخاری: َسلََّم  َما َ�ْعدَ  َسْجَدَ�ْ�ِ 
نماز ظھر را پنج  جروایت است که پیامبر خدا  ساز عبدالله بن مسعود -۶۳۱

 رکعت خواندند.
 کسی از ایشان پرسید: آیا بر نماز افزوده شده است؟

 ؟»چرا چه شده است«فرمودند: 
] بعد از اینکه سالم داده بودند، جرکعت خواندید. و [پیامبر خدا  نماز را پنج گفت:

 .)١(دو سجده کردند

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) وقت سجدۀ سھو بعد از سالم دادن است، و بعضی از علماء نظر به احادیث دیگری که در این ۱ 

ھا  وقت سجدۀ سھو در قعدۀ اخیر پیش از سالم دادن است، و بعضی گویند: مورد آمده است می
گویند: اگر سھو به سبب زیادت در نماز باشد، وقت سجده سھو قبل از سالم دادن است، و اگر  می

به سبب نقص در نماز باشد، وقت سجدۀ سھو بعد از سالم دادن است، و قبًال نیز راجع به این 
توان در کتب فقه، و کتب  یم، و تفصیل بیشتر این مسئله را میموضوع تا اندازۀ توضیحات داد

 شروح حدیث مطالعه نمود.
رکعت پنجم را خوانده  جبا پیامبر خدا  ششود که: صحابه ) از سیاق حدیث این طور دانسته می۲ 

گفتند:  بودند، و سبب خواندن این بود که باب وحی باز بود، و امکان نسخ وجود داشت، و می
که باب وحی  جشاید چھار رکعت نسخ و پنج رکعت جایگزین آن شده باشد، ولی بعد از نبی کریم 
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يلِّ با -٢ وَ يُصَ هُ لِّمَ وَ ا كُ عَ  ب: إِذَ تَمَ اسْ هِ وَ ارَ بِيَدِ أَشَ  فَ

]: اگر در وقت نماز با وی سخن زده شد و او با دست خود اشاره نمود و ۲باب [
 [سخن را] شنید

مُّ  -٦٣٢
ُ
ُ  ريَِضَ  َسلََمةَ  َ�ْن أ  ُ�مَّ  َ�نَْها، َ�نَْ�  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  َسِمْعُت : َ�نَْها ا�َّ

ْ�تُهُ 
َ
، َص�َّ  ِح�َ  يَُصلِّيِهَما َرأ َّ  َدَخَل  ُ�مَّ  الَعرْصَ نَْصاِر، ِمنَ  َحَرامٍ  بَِ�  ِمنْ  �ِْسَوةٌ  وَِعنِْدي يلَعَ

َ
 األ

رَْسلُْت 
َ
ْهِ  فَأ

َ
ُ  َ�ُقوِ�  جِبَنِْبهِ  قُوِ� : َ�ُقلُْت  اجلَاِر�ََة، إيِل

َ
مُّ  لََك  َ�ُقوُل : هل

ُ
، رَُسوَل  يَا: َسلََمةَ  أ ِ  ا�َّ

، َ�نْ  َ�نَْ�  َسِمْعتَُك  َراكَ  َهاَ�ْ�ِ
َ
َشارَ  فَإِنْ  تَُصلِّيِهَما، َوأ

َ
ِخِري �ِيَِدهِ، أ

ْ
 َ�َفَعلَِت  َ�نُْه، فَاْستَأ

َشارَ  اجلَاِرَ�ُة،
َ
َخَرْت  ،�ِيَِدهِ  فَأ

ْ
ا َ�نُْه، فَاْستَأ يِب  بِنَْت  يَا«: قَاَل  انرَْصََف  فَلَمَّ

َ
َميََّة، أ

ُ
ِت  أ

ْ
ل
َ
 َعِن  َسأ

ْكَعتَْ�ِ  ، َ�ْعدَ  الرَّ تَاِ�  َو�ِنَّهُ  الَعرْصِ
َ
ْكَعتَْ�ِ  َعِن  فََشَغلُوِ�  الَقيِْس، َ�بْدِ  ِمنْ  نَاٌس  أ  َ�ْعدَ  اللَّتَْ�ِ  الرَّ

ْهرِ   ].١٢٣٣[رواه ابلخاری:  »َهاتَانِ  َ�ُهَما الظُّ
شنیدم که از  جروایت است که گفت: از پیامبر خدا  لاز أم سلمه -۶۳۲

خواندن دو رکعت نماز بعد از عصر نھی فرمودند، بعد از آن دیدم که خودشان آن دو 
 خوانند. رکعت را می

 جھا] نزد پیامبر خدا  ھایی از مردم انصار نزدم بودند، دخترکی را [از آن زن
شان بگو که: ام سلمه  شان ایستاده شو، و برای دم و برایش گفتم: به پھلویفرستا

گوید که: یا رسول الله! از شما شنیدم که خواندن این دو رکعت نماز [که بعد از نماز  می
بینم، خود شما آن دو رکعت نماز را  کردید، و حاال می شود[ نھی می عصر خوانده می

 شاره نمودند، از نزدشان دور شو!خوانید، و اگر با دست خود ا می
] با دست جآن دخترک آنچه را که برایش گفته بودم انجام داد، و چون [پیامبر خدا 

 خود اشاره نمودند، از نزدشان دور شد.
ای دختر ابی امیه! از دو رکعت بعد از عصر «، فرمودند: شدندو چون از نماز فارغ 

لقیس) آمده بودند، و مرا از خواندن دو پرسان نمودی، و چون مردمی از قبیله (عبدا

ی یافته است، اگر استقرار نھائ –و خصوصًا در مسائل عبادات  –بسته شده است، و احکام شرعی 
 ھا از سھوش برایش خبر بدھند. کند، باید مقتدی امام سھو می

 گیرد. ) سھو در نماز چه یکبار باشد و چه چندین بار، فقط دو سجده برای سھو انجام می۳ 
 شود، و باید با امام سجدۀ سھو را انجام دھد. ) سھو امام، سھو مقتدی شمرده می۴ 
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رکعت نماز بعد از فرض پیشین به خود مشغول نموده بودند، آن دو رکعت نماز را حاال 
 .)١(»خوانم می

 به این حدیث آنکه: از احکام و مسائل متعلق -١
) اگر نمازگذار به سخن کسی که در بیرون از نماز است گوش فرا داده و آن را بفھمد، باکی ۱ 

 نداشته و ضرری بر نمازش ندارد.
) اشاره کردن نمازگذار با دستش به شکل خفیفی در وقت ضرورت، سبب بطالن نمازش ۲ 

 گردد. نمی
به  جبه اھم آن اقدام نمود، و از ھمین سبب پیامبر خدا ) در وقت پیش آمدن دو امر مھم، باید ۳ 

 ارشاد و ھدایت مردم پرداخته و سنت پیشین را به تاخیر انداختند.
) سنت اگر در وقتش اداء نگردد، قضاء آوردن آن سنت است، یعنی: ھمانطوری که خواندن ۴ 

انطوری که خواندن شود، قضاء آوردن آن نیز سنت است، ھم سنت سنت است، اگر سنت قضاء می
 شود قضاء آوردن آن نیز فرض است. نماز فرض فرض است، و اگر قضاء می

                                                 





 
 

نائز -٢٣  كتابُ اجلَ

 [احکام] جنازه ]:۲۳کتاب [

نْ  -١ هِ الَ إلهَ إالَّ اهللاباب: مَ المِ رُ كَ انَ آخِ  كَ

 باشدإله إال الله) ]: کسی که آخرین کالمش (ال ۱[باب 

يِب  َ�نْ  -٦٣٣
َ
ُ  ريَِضَ  َذرٍّ  أ ِ  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ تَاِ� «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َ
 آٍت  أ

، ِمنْ  ِ�  َر�ِّ ْخرَبَ
َ
وْ  - فَأ

َ
ِ� : قَاَل  أ َ نَّهُ  - �رَشَّ

َ
يِت  ِمنْ  َماَت  َمنْ : � مَّ

ُ
ِ  �رُْشِكُ  الَ  أ  َدَخَل  َشيْئًا بِا�َّ

َق؟ َو�ِنْ  َزَ�  َو�ِنْ : قُلُْت  »اجلَنَّةَ  َق  َو�ِنْ  َزَ�  َو�ِنْ «: قَاَل  رَسَ  ].١٢٣٧[رواه ابلخاری:  »رَسَ
 فرمودند: جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابو ذر -۶۳۳

 –بود] و برایم خبر داد  ÷از جانب پروردگارم آمد [این فرستاده جبرئیلفرستادۀ «
: برایم بشارت داد: کسی که از امت من بمیرد، و چیزی را به خدا -و یا فرمودند 

 ».رود شریک نیاورده باشد، به بھشت می
 گفتم: اگر چه مرتکب زنا گردیده و دزدی کرده باشد؟

 .)١(»ه و دزدی کرده باشداگر چه مرتکب زنا گردید«فرمودند: 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) این حدیث داللت بر این دارد که مسلمان ولو آنکه مرتکب گناه کبیره شده باشد، به طور ابد ۱ 

رود، و یا بعد  عفو خداوند قرار گرفته و به بھشت می ماند، بلکه یا در ابتدای امر مورد در دوزخ نمی
رود، زیرا پیامبر  از اینکه به اندازۀ گناه خود تعذیب گردید، از دوزخ نجات یافته و به بھشت می

رود، پس احتمال دارد که  ولی نگفتند که به دوزخ نمی» رود به بھشت می«فرمودند که:  جخدا 
شخص اگر مورد عفو الھی قرار نگیرد، به اندازۀ گناه خود مورد عقوبت قرار گرفته و سپس به 

 بھشت برود، ولی در اینجا سه چیز قابل تذکر است:
ب ھر گناھی از صغیره و کبیره و از حقوق الله و اول: آنکه نباید بر این حدیث اتکال نموده و مرتک 

 حقوق الناس گردید.
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ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  -٦٣٤ ُ  ريَِضَ  ا�َّ ِ  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ  َمنْ «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
ِ  �رُْشِكُ  َماَت  نَا َوقُلُْت  »انلَّارَ  َدَخَل  َشيْئًا بِا�َّ

َ
ِ  �رُْشِكُ  الَ  َماَت  َمنْ «: أ  »اجلَنَّةَ  َدَخَل  َشيْئًا بِا�َّ

 ].١٢٣٨[رواه ابلخاری: 
 فرمودند: جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز عبدالله [بن مسعود] -۶۳۴

 ».رود کسی که بمیرد و چیزی را به خدا شریک آورده باشد، به دوزخ می«
گوید]: و من گفتم: کسی که بمیرد و به خدا چیزی را شریک نیاورده  [راوی می

 .)١(رود باشد، به بھشت می

دوم: آنکه قرار اصول دین و قواعد شرع، حقوق الناس تا وقتی که رضایت صاحب آن حاصل  
نگردد، قابل بخشایش نیست، و از این جھت کسی که به حقوق الناس تجاوز کرده باشد، یا باید 

اصل نماید، و یا آنکه در قیامت اگر این ظالم ثوابی داشته در این دنیا رضایت صاحب آن را ح
شود، و اگر ثوابی نداشت از گناھان  باشد، از ثوابش به اندازۀ که مظلوم حق دارد، برایش داده می

 شود. مظلوم بر ذمۀ ظالم گذاشته می
دزدی و  رساند، گرچه این عمل مانند سوم: کسی که مسلمانی را به قصد و به غیر حق به قتل می 

الله در موضع خودش به  إن شاءزنا از گناھان کبیره است، ولی برایش حکم دیگری است که 
 تفصیل خواھد آمد.

شود که عبارت (گفتم: اگرچه مرتکب زنا گردیده و  ) گر چه از ظاھر سایق این طور دانسته می۲ 
رچه مرتکب زنا اگ«پرسند که  می ÷است، که از جبرئیل جدزدی کرده باشد؟) از نبی کریم 

است،  سگردیده و دزدی کرده باشد؟ ولی این طور نیست، بلکه این عبارت و این سوال از ابو ذر
زیرا در روایت دیگری آمده است که ابو ذر گفت: یا رسول الله! ولو آنکه این شخص دزدی و زنا 

ؤال را سه بار تکرار گوید: این س می سکرده باشد؟ گفتند: ولو آنکه دزدی و زنا کرده باشد، ابو ذر
 گفتند: علی رغم انف ابو ذر.نمودم، و در مرتبه چھارم در جوابم 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
یک فھم منطقی است، زیرا انتفای سبب موجب انتفای مسبب  س) این فھم عبدالله بن مسعود۱ 

گردد، دخول دوزخ نیز  است، و چون شرک سبب دخول دوزخ است، وقتی که شرک منتفی
گردد، زیرا حالت ثالثی  گردد، و چون دخول دوزخ منتفی گردید، دخول جن حتمی می منتفی می

 وجود ندارد، و استثنای اھل اعراف به دالیل دیگری از نصوص ثابت شده است.
 ج) در صحیح مسلم عکس این روایت ھم آمده است، و عبارت آن چنین است که: پیامبر خدا ۲ 

گویم:  ، و من می»رود کسی که بمیرد و به خدا شریک نیاورده باشد، به جنت می«ودند: فرم
رود)، و فرقی که بین این دو روایت  (کسی که بمیرد و به خدا شریک آورده باشد، به دوزخ می

 سو (وعد) از فھم ابن مسعود جوجود دارد این است که: در حدیث اول (وعید) از پیامبر خدا 
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رِ بِاتِّ  -٢ نَائِزِ باب: األَمْ  بَاعِ اجلَ

 ]: لزوم همراهی با جنازه۲باب [

اءِ  َعِن  -٦٣٥ ُ  ريَِضَ  الرَبَ َمَرنَا«: قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ
َ
 َوَ�َهانَا �َِسبٍْع، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  أ

َمَرنَا: َسبْعٍ  َ�نْ 
َ
بَاِع  أ ايِع، َو�َِجابَةِ  الَمِر�ِض، َوِ�يَاَدةِ  اجلَنَائِِز، بِا�ِّ  َو�ِبَْرارِ  الَمْظلُوِم، َونرَْصِ  ادلَّ

َالِم، َورَدِّ  الَقَسِم، ِة، آِ�يَةِ : َ�نْ  َوَ�َهانَا الَعاِطِس، َو�َْشِميِت  السَّ َهِب، وََخاتَمِ  الِفضَّ  َواحلَِر�ِر، اذلَّ
يبَاِج، ، َوادلِّ ِّ قِ  َوالَقيسِّ  ]:١٢٣٩ابلخاری: [رواه  »َواإلِْسترَْبَ
ما را به ھفت چیز امر نمودند،  جکه گفت: پیامبر خدا  روایت است ساز براء -۶۳۵

و از ھفت چیز نھی کردند: [آنچه را که به آن] امر نمودند: ھمراھی با جنازه عیادت 
مریض، قبول دعوت، یاری دادن به مظلوم، وفا کردن به سوگند، جواب دادن به 

 ت.سالم، و جواب عطسه اس
استعمال ظرف نقره، پوشیدن انگشتر طال، پوشیدن ابریشم، دیباج، کتان، و استبرق 

 .)١([نوع دیگری از ابریشم] است

 سو (وعید) از فھم و استنباط ابن مسعود جکس در روایت دوم (وعد) از پیامبر خدا است، و بالع
 است.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١

: (احلمد گوید ) مراد از جواب عطسه آن است که شخص عطسه زننده وقتی که عطسه زد می۱ 

گوید:  و عطسه زننده برایش می )،اهللا (يرمحكگوید:  ، شخصی که آنجا حاضر است، برایش میهللا)

 (هيديكم اهللا ويصلح بالكم).
) ھمانطوری که استعمال ظرف نقره حرام است، استعمال ظرف طال نیز حرام است، بلکه ۲ 

استعمال ظرف طال به طور اولی حرام است، زیرا علت حرام بودن تکبر و یا اسراف است، و این 
ه بر آن، در حدیث دیگری به طور صریح از استعمال ظرف امر در طال بیشتر متصور است، و عالو

 طال منع شده است.
) گرچه در این حدیث، شش چیز از منھیات ذکر شده است، ولی در احادیث دیگری آمده است ۳ 

که ھفتم منھیات (میثره) است، و آن عبارت از نالینی است که از ابریشم سرخ رنگ ساخته 
اندازند،  خر و یا زین اسپ و یا جھاز شتر ھنگام سوار شدن بر آن میشود و آن را بر روی پاالن  می

 ھا. و یا (میثره) عبارت از: پوست حیوانات است، مانند: پوست پلنگ، پوست روباه، و امثال این

                                                                                                                        



 فیض الباری (جلد دوم)    ٢٨٨

انِهِ  -٣ فَ جَ يف أَكْ ا أُدرِ تِ إِذَ ىلَ املَيِّتِ بَعدَ املَوْ ولِ عَ خُ  باب: الدُّ

 ]: آمدن در نزد مرده بعد از تکفین آن۳باب [

مَّ َ�ْن  -٦٣٦
ُ
ُ  ريَِضَ  الَعالَءِ  أ ةً  ،َ�نَْها ا�َّ

َ
نَْصارِ  ِمنَ  اْمَرأ

َ
 َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  بَاَ�َعِت  األ

نَّهُ : - وََسلَّمَ 
َ
َا َ�َطارَ  قُرَْعةً  الُمَهاِجُرونَ  اقْتُِسمَ  �

َ
َاهُ  َمْظُعوٍن، ْ�نُ  ُ�ثَْمانُ  نل

ْ
نَْزنل

َ
ْ�يَاتِنَا، يِف  فَأ

َ
 أ

ي وََجَعهُ  فَوَِجعَ  ِ
َّ

َ  اذل ا ِ�يِه، تُُو�ِّ َ  فَلَمَّ َل  تُُو�ِّ نَ  وَُغسِّ ثَْوابِِه، يِف  َوُ�فِّ
َ
ِ  رَُسوُل  َدَخَل  أ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ِ  رمَْحَةُ : َ�ُقلُْت  وََسلََّم، َعلَيْهِ  بَا َعلَيَْك  ا�َّ
َ
ائِِب، أ ْ�َرَمَك  لََقدْ : َعلَيَْك  فََشَهاَديِت  السَّ

َ
، أ ُ  َ�َقاَل  ا�َّ

نَّ  يُْدِر�ِك  َوَما«: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ 
َ
َ  أ ْ�َرَمُه؟ قَدْ  ا�َّ

َ
يِب : َ�ُقلُْت  »أ

َ
نَْت  بِأ

َ
 رَُسوَل  يَا أ

، ِ ؟ يُْ�ِرُمهُ  َ�َمنْ  ا�َّ ُ ا«: َ�َقاَل  ا�َّ مَّ
َ
ِ  ايلَِقُ�، َجاَءهُ  َ�َقدْ  ُهوَ  أ رُْجو إِ�ِّ  َوا�َّ

َ َ
ُ  أل

َ
، هل ِ  اخلَْ�َ  َما َوا�َّ

ْدِري،
َ
نَا أ

َ
، رَُسوُل  َوأ ِ ِ : قَالَْت  »يِب  ُ�ْفَعُل  َما ا�َّ   الَ  فََوا�َّ

ِّ
َزيك

ُ
َحًدا أ

َ
بًَدا  َ�ْعَدهُ  أ

َ
[رواه ابلخاری: أ

١٢٤٣.[ 
بیعت  جکه زنی از انصار، و از کسانی بود که با پیامبر خدا  – لاز أم عالء -۶۳۶

ه کشی تقسیم شدند، و عثمان روایت است که: مھاجرین به اساس قرع – )١(نموده بود
ھای خود بردیم، مریض شد، و از ھمان  به قرعۀ ما برآمد، او را به خانه )٢(سبن مظعون

 جمریضی وفات یافت، بعد از اینکه فوت گردید، و غسل، و کفن شد، پیامبر خدا 
 تشریف آوردند.

توباد، گفتم: ای اباسائب [ابو سائب: کنیت عثمان بن مظعون بود] رحمت خدا بر 
 ای. م و رحمت خداوند قرار گرفتهر تو این است که به یقین مورد کرشھادت من ب

بیعت کرده بودند، در  جھایی است که با پیامبر خدا  وی ام عالء، زنی از مردم انصار است، و از زن -١
کند، ندیدم، اسد الغابه  بیشتر جز از اینکه قصه عثمان بن مظعون را روایت میسوانحش چیزی 

)۵/۶۰۴-۶۰۵.( 
وی عثمان بن مظعون بن حبیب قرشی است، چھار دھم نفری است که مسلمان شده بود، به  -٢

خواند، و روز را  حبشه و مدینه منوره ھجرت نمود، بسیار عابد و زاھد بود، شب تا صبح نماز می
اجازه خواست که خود را خصی  جگیری کرده بود، از پیامبر خدا  ھا گوشه گرفت، و از زن میروزه 

کرد، و در دوره جاھلیت شراب  کند، برایش اجازه ندادند، از کارھای بد اھل جاھلیت انتقاد می
گفت: چیزی که عقلم را ببرد چرا بخورم، در سال دوم ھجرت وفات یافت، و وی  نخورده، و می

 ).۳۸۷-۳/۳۸۵کسی از مھاجرین است که در مدینه منوره وفات یافت، اسد الغابه (اولین 

                                                 



 ٢٨٩  جنازه] احکام[ :]۲۳[ کتاب

 ؟»از کجا فھمیدی که مورد کرم خداوند قرار گرفته است«فرمودند:  جپیامبر خدا 
گفتم: یا رسول الله! پدر و مادرم فدای شما! [اگر او مورد کرم خداوندی قرار نگرفته 

 دھد؟ مورد کرم خویش قرار می باشد] پس چه کسی را خداوند
او اکنون مرده است، و به خداوند سوگند است که من برایش امید خوبی «فرمودند: 

دانم که با من چه  و نیکویی دارم، ولی به خداوند سوگند، من که رسول خدا ھستم نمی
 .)١(»خواھد شد

که از این شنید]گفت: به خداوند سوگند  ج[آن زن چون این سخن را از پیامبر خدا 
 .)٢(کنم را تزکیه نمی ھیچکسروز به بعد، 

ِ  َ�بْدِ  ْ�نَ  َجابِرِ َ�ْن  -٦٣٧ ُ  ريَِضَ  ا�َّ ا: قَاَل  َ�نُْهَما، ا�َّ يِب  قُِتَل  لَمَّ
َ
ْ�ِشُف  َجَعلُْت  أ

َ
 اثلَّوَْب  أ

بِْ�ي، وَْجِههِ  َ�نْ 
َ
يِت  فََجَعلَْت  َ�نَْهاِ�، الَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  َوانلَّيِبُّ  َ�نُْه، َوَ�نَْهْوِ�  أ  َ�مَّ

یعنی: و به خداوند  (واهللا ما أدري وأنا رسول اهللا ما يفعل يب)،لفظ حدیث نبوی چنین است:  -١
 /دانم که با من چه خواھد شد، ولی امام عینی قسم است من که رسول خدا ھستم نمی

که به ضمیر متکلم است، از اشتباه راوی  ج) در اخیر کالم پیامبر خدا گوید که: لفظ (بي می

(واهللا ما أدري شود:  است، و اصل آن (به) به ضمیر غائب است، که به این طریق عبارت چنین می
یعنی با عثمان  –دانم که با وی  من که رسول خدا ھستم نمی«یعنی:  وأنا رسول اهللا ما يفعل به)

اند، و این سخن  گویند که: روات اشتباه نکرده ، و دیگران می»اھد شدچه خو – سبن مظعون

َۡغفِرَ ﴿فرماید:  پیش از نزول آیه سورۀ فتح است که می جپیامبر خدا  ُ  لََك  ّ�ِ مَ  َما ٱ�َّ  ِمن َ�َقدَّ
رَ  َوَما ذَ�بَِك  خَّ

َ
 .﴾تَأ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
د که مھاجرین، فقیر و تھی دست بودند، و ھنگام ھجرت به مدینه منوره ) سبب قره کشی آن بو۱ 

شدند، و  ھا می ھا متکفل زندگی آن چیزی با خود نداشتند، و مردم انصار جھت ھمکاری با آن
ھا بین  برای آنکه اختیار کردن مھاجرین سبب منازعه بین مردم انصار نگردد، در اختیار کردن آن

 بر آمد. لبه قرعه ام عالء سو ھمان بود که عثمان بن مظعونخود قرعه کشی نمودند، 
) نباید بر کسی حکم کرد که از اھل جنت است، مگر آنکه صاحب شریعت بر آن شخص چنین ۲ 

حکمی کرده باشد، مانند عشرۀ مبشره و غیره، زیرا ایمان و اخالص امر قلبی است، و امر قلبی را 
 داند. جز خداوند کس دیگری نمی

 اند، مساعد و دستگیری نمود. باید با فقراء و کسانی که از خانه و کاشانۀ خود دور افتاده) ۳ 
 ) قرعه کشی در کارھای مشاع و مخلوط جواز دارد.۴ 
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وْ  َ�بِْك�َ «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  َ�َقاَل  َ�بيِْك، فَاِطَمةُ 
َ
 الَمَالئَِ�ةُ  َزالَِت  َما َ�بِْك�َ  الَ  أ

ْجنَِحِتَها تُِظلُّهُ 
َ
 ].١٢٤٤[رواه ابلخاری:  »َرَ�ْعتُُموهُ  َحىتَّ  بِأ

ھنگامی که پدرم کشته شد،  روایت است که گفت: ببن عبداللهاز جابر  -۶۳۷
شدند،  ، و مردم مرا از این کار مانع میکردم را از رویش برداشته بودم و گریه می جامه

 کرد. گریه می لکردند، عمه ام فاطمه مرا منع نمی جولی پیامبر خدا 
که او را بردارید چه گریه کنی و چه نکنی، تا وقتی «برایش گفتند:  جپیامبر خدا 

 .)١(»کنند ھای خود، بر باالیش سایه می مالئکه با بال

هِ  -٤ لِ املَيِّتِ بِنَفسِ ي إِىل أَهْ نْعَ لِ يَ جُ  باب: الرَّ

 ]: کسی که برای اهل میت شخصًا تعزیت گفته است۴باب [

يِب  َ�نْ  -٦٣٨
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ  أ نَّ «: َ�نْهُ  ا�َّ

َ
ِ  رَُسوَل  أ  انلََّجايِشَّ  َ�ىَع  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ي ايلَْومِ  يِف  ِ
َّ

  َخَرجَ  ِ�يهِ  َماَت  اذل
َ

، إِىل َ  بِِهمْ  فََصفَّ  الُمَص�َّ ْرَ�ًعا َوَ�ربَّ
َ
 ].١٢٤٥[رواه ابلخاری:  »أ

از وفات نجاشی [پادشاه  جروایت است که پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۶۳۸
موده بود خبر دادند، و به طرف عیدگاه رفتند، و با حبشه] در ھمان روزی که وفات ن

 .)٢(صحابه صف بستند، و بر وی با گفتن چھار تکبیر [نماز جنازه خواندند]

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
در غزوۀ احد که در شوال سوم ھجری واقع گردیده بود، به شھادت رسید، و  س) پدر جابر۱ 

 ھایش را برده بودند. شرکان او را مثله کرده و بینی و گوشم
سبب سایه کردن مالئکه آن بود که بر باالی سرش ایستاده بودند و منتظر «گوید:  ) داودی می۲ 

از ھمان  جشود که پیامبر خدا  آن بودند تا روح او را به آسمان صعود دھند، و از این دانسته می
چیزی بر  سشد، چون در مورد عثمان بن مظعون شان وحی میدادند که بر ای چیزی خبر می

و چون » به خداوند سوگند است که نمیدانم با وی چه خواھد شد«ایشان وحی نشده بود، گفتند: 
شان وحی شده بود، از ھمان چیز خبر دادند، و در  برای بدرباره سعادت و علو درجه پدر جابر

دھم که  برایت بشارت می«برایش گفتند:  جبر خدا روایت است که پیام سحدیث دیگری از جابر
خداوند پدرت را زنده کرد و با وی روبرو سخن زد، در حالی که با ھیچکس دیگری جز از وراء 

 ».حجاب سخن نزده است
 از مسائل و احکام متعلق به این حدیث آنکه: -٢

                                                 



 ٢٩١  جنازه] احکام[ :]۲۳[ کتاب

�َِس  َ�نْ  -٦٣٩
َ
ُ  ريَِضَ  َمالٍِك  بِْن  أ َخذَ «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  قَاَل : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ

َ
 أ

ايَةَ  ِصيَب، َز�ْدٌ  الرَّ
ُ
َخَذَها ُ�مَّ  فَأ

َ
ِصيَب، َجْعَفرٌ  أ

ُ
َخَذَها ُ�مَّ  فَأ

َ
ِ  َ�بْدُ  أ ِصيَب  َرَواَحةَ  ْ�نُ  ا�َّ

ُ
 - فَأ

ِ  رَُسولِ  َ�يَْ�ْ  َو�ِنَّ  َْذِرفَانِ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ َخَذَها ُ�مَّ  - تلَ
َ
 َ�ْ�ِ  ِمنْ  الَويِلدِ  ْ�نُ  َخادِلُ  أ

ُ  َ�ُفِتحَ  إِْمَرةٍ 
َ

 ].١٢٤٦[رواه ابلخاری:  »هل
 فرمودند: جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز انس بن مالک -۶۳۹

برداشت و مورد اصابت قرار گرفت، [یعنی: شھید شد] بعد  سبیرق [جھاد] را زید«
برداشت و مورد اصابت قرار گرفت، [و شھید شد] و بعد از وی عبدالله  ساز وی جعفر

و در حالی که اشک از  –برداشت و مورد اصابت قرار گرفت [و شھید شد]  سبن رواحه

گوید:  بقات) می) (نجاشی) لقب ملوک حبشه است، و نامش اصحمه است، ابن سعد در (الط۱ 
در سال ششم ھجری از حدیبه برگشتند، نامۀ را به دست عمرو بن  جبعد از اینکه پیامبر خدا «

ھایش مالید، و به احترام  امیۀ ضمری برای نجاشی فرستادند، نجاشی نامه را گرفت و بر چشم
نوشت که  جا از تخت خود بزیر آمد و بر روی زمین نشست، و برای پیامبر خد جنامۀ پیامبر خدا 

مسلمان شده است، وی در رجب سال نھم ھنگام برگشتن  سوی بدست جعفر بن ابی طالب
 از غزوۀ تبوک، رحلت نمود. جپیامبر خدا 

) خبر دادن برای مردم از وفات شخص جواز دارد، و این در صورتی است که ھدف، کثرت ۲ 
 افتخار به کثرت مشیعین. مسلمانان در وقت نماز خواندن بر میت باشد، نه شھرت طلبی و

در مسجد از وفات نجاشی  ج) نماز جنازه نباید در مسجد خوانده شود، زیرا برای پیامبر خدا ۳ 
ھم رفتند و در مصلی بر وی نماز خواندند، و این مذھب احناف و مالی که  خبر دادند، و با آن

اگر خوف ملوث  –مسجد است، و در نزد شافعی و احمد رحمھما الله نماز خواندن بر میت در 
 روا است. –شدن مسجد نباشد 

) نماز خواندن بر میت غائب جواز دارد، و این مذھب شافعی و احمد رحمھما الله است، و در ۴ 
روی ضرورت بر  جگویند پیامبر خدا  نزد احناف نماز خواندن بر میت غائب مکروه است، و می

ده بود که کسی از مسلمانان وجود نداشت تا بر نجاشی نماز خواندن، زیرا وی در جایی وفات نمو
در جاھای دور از مدینه وفات نموده و یا به  شوی نماز جنازه بخواند، ورنه بسیاری از صحابه

ھا نماز نخواندند، و باید گفت که برای  بر ھیچیک از آن جشھادت رسیده بودند، ولی پیامبر خدا 
ت فراوانی وجود دارد که شرح آن در کتب فقه و ھای دیگری و ردود و مناقشا ھردو گروه دلیل

 شروح حدیث به تفصیل ذکر گردیده است، و اینجا مجال شرح بیشتری از این نیست.

                                                                                                                        



 فیض الباری (جلد دوم)    ٢٩٢

بدون  س[فرمودند]: بعد از آن بیرق را خالد بن ولید –شان جاری بود   چشمان مبارک
 .)١(»اینکه امیر باشد، برداشت، و فتح نصیب وی شد

بَ  -٥ احتَسَ لَدٌ فَ اتَ لَهُ وَ نْ مَ لِ مَ  باب: فَضْ

 که فرزندش فوت شود، و جهت ثواب اخروی صبر کند]: فضیلت کسی ۵باب [

ُ  ريَِضَ  وَ�نْه -٦٤٠  ِمنْ  انلَّاِس  ِمنَ  َما«: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  قَاَل : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ
ُ  ُ�تََو�َّ  ُمْسِلٍم،

َ
  احِلنَْث، َ�بْلُُغوا لَمْ  ثََالٌث  هل

َّ
ْدَخلَهُ  إِال

َ
ُ  أ [رواه  »إِيَّاُهمْ  رمَْحَِتهِ  بَِفْضِل  اجلَنَّةَ  ا�َّ

 ].١٢٤٨ابلخاری: 
 فرمودند: جروایت است که گفت: پیامبر خدا  سو از انس بن مالک -۶۴۰

 از مسائل و احکام متعلق به این حدیث آنکه: -١
در جمادی االولی سال نھم ھجری گروھی را به (موتۀ) که در سرزمین شام  ج) پیامبر خدا ۱ 

به  سھا امیر مقرر نمودند، و فرمودند: اگر زید ستادند، و زید بن حارثه را بر آناست، به جھاد فر
امیر باشد،  سامیر باشد، و اگر جعفر به شھادت رسید، عبدالله بن رواحه سشھادت رسید، جعفر

بیان نموده بودند به شھادت  جو ھمان بود که این سه نفر به ھمان ترتیبی که پیامبر خدا 
بیرق را بر داشت، و  –که گرچه امیر تعین نشده بود  – سھا خالد بن ولید از اینرسیدند، و بعد 

 فتح نصیبش گردید.
دارد، زیرا ایشان در مدینه منوره از واقعه  ج) این حدیث داللت واضحی بر نبوت پیامبر خدا ۲ 

خبر دادند که در شام به وقوع پیوسته بود، و جزئیات واقعه را طوری بیان نمودند که گویا شخصًا 
بھشت و دوزخ را به چشم خود دیدند، و به معراج  جدر آنجا حاضر ھستند، و از اینکه پیامبر خدا 

لک مقرب ھم اجازۀ رسیدن به آنجا نبود، دور نیست که برده شدند، و به جایی رسیدند که برای م
، و پیروزی مسلمانان به دست خالد شاز راه مکاشفه صحنۀ شھادت آن سه صحابی جلیل القدر

 شان نشان داده شده باشد. برای سبن ولید
د، ) گریه کردن بر میت اگر با ناله، و بلندکردن آواز، و دریدن جامه، و به شکل نوحه سرائی نباش۳ 

 روا است.
روا بلکه الزم است، زیرا  –ولو آنکه بدون اذن ولی امر باشد  –) دفاع و سرپرستی از ھمراھان ۴ 

به امارت و سرپرستی لشکر تعین شده باشد،  جبدون آنکه از طرف پیامبر خدا  سخالد بن ولید
ش را پذیرفته و این عمل جچون مسلمانان را در خطر دید، زمام امور را بدست گرفت، و نبی کریم 

 تمجید کردند.

                                                 



 ٢٩٣  جنازه] احکام[ :]۲۳[ کتاب

از مردم ھیچ مسلمانی نیست که سه فرزندش قبل از بلوغ وفات یافته باشد، مگر «
 آنکه خداوند متعال به فضل و رحمت خود به سبب آن فرزندان، او را به جنت

 )١(»برد می

تْراً  -٦ لَ وِ بُّ أَنْ يُغسَ تَحَ سْ  باب: ما يُ

 ]: مستحب است که مرده به عدد طاق شسته شود۶باب [

مِّ  َ�نْ  -٦٤١
ُ
نَْصاِر�َّةِ  َعِطيَّةَ  أ

َ
ُ  ريَِضَ  األ ِ  رَُسوُل  َعلَيْنَا َدَخَل : قَالَْت  َ�نَْها، ا�َّ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

يَِت  ِح�َ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  وْ  ثََالثًا، اْغِسلْنََها«: َ�َقاَل  ابْنَتُُه، تُُو�ِّ
َ
وْ  مَخًْسا، أ

َ
ْ�رَثَ  أ

َ
ْ�نُتَّ  إِنْ  َذلَِك  ِمنْ  أ

َ
 َرأ

وْ  - اَكفُوًرا اآلِخَرةِ  يِف  َواْجَعلْنَ  وَِسْدٍر، بَِماءٍ  َذلَِك،
َ
إَِذا - اَكفُورٍ  ِمنْ  َشيْئًا أ

 ،»فَآِذنَِّ�  فََرْ�نُتَّ  فَ
ا ْ�َطانَا آَذنَّاُه، فََرْ�نَا فَلَمَّ

َ
ْشِعْرَ�َها«: َ�َقاَل  ِحْقَوُه، فَأ

َ
 ].١٢٥٣إَِزاَرُه [رواه ابلخاری:  َ�ْعِ�  »إِيَّاهُ  أ

روایت است که گفت: ھنگامی که دختر پیامبر  لاز ام عطیۀ انصاری -۶۴۱
 فوت شد، نزد ما آمده و فرمودند: جخدا

به آب و  –کردید  اگر ضرورت احساس می –ین او را سه و یا پنج بار و یا بیشتر از ا«
سدر غسل دھید، و در مرتبه اخیر کافور، و یا چیزی از کافور استعمال کنید، و وقتی 

 ».که فارغ شدید، بمن خبر دھید

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
و در دروازه بھشت از وی استقبال «... فرمودند:  ج) در روایتی آمده است که پیامبر خدا ۱ 

 ، و احادیث بسیار دیگری نیز در این مورد آمده است.»کنند می
اند، پیش از خودش  که ھنوز به سن بلوغ نرسیدهسه فرزندش  –چه پدر و چه مادر  –) اگر کسی ۲ 

وفات نمایند، بشرط آنکه صبر کند، و جزع و فزع ننماید، این اطفال سبب دخولش به جنت 
 شوند. می

 باشند. ) اطفال مسلمانان در بھشت می۳ 
که باشند، این ) در مورد اطفال کفار چھار قول است: اینکه به متابعت از والدین خود در دوزخ می۴ 

روند و  اند، اینکه: به بھشت می  باشند، چون گناھی نکرده به سبب ایمان فطری خود در بھشت می
داند، و ھمین قول  ھا را جز خدا کسی نمی کنند، و اینکه: سرنوشت آن برای اھل جنت خدمت می

کفار راجح به سرنوشت اطفال  جرسد، زیرا روایت است که کسی از پیامبر خدا  تر به نظر می راجح
 ».کردند چه می –شدند  اگر کالن می –ھا  داند که آن خدا بھتر می«پرسید، فرمودند: 

                                                 



 فیض الباری (جلد دوم)    ٢٩٤

] جشان خبر دادیم، [آن حضرت  گوید]: چون فارغ شدیم برای می ل[ام عطیه
 جامه خود را داده و گفتند:

[یعنی: جامۀ من ھمان جامۀ باشد که به جسم » پوش قرار دھیداین را برایش زیر «
 .)١(بود جوی تماس دارد] و آن جامه ازار پیامبر خدا 

نِ املَيِّتِ  -٧ يَامِ أ بِمَ بدَ  باب: يُ

 ]: در [ُغسل] باید از طرف راست میت شروع شود۷باب [

نَُّه قَاَل:  -٦٤٢
َ
: قَالَْت  ،»ِمنَْها الوُُضوءِ  َوَمَواِضعِ  بَِميَاِمنَِها، ابَْدُءوا«َوِ� رواية أخري �

 ].١٢٥٤قُُروٍن [رواه ابلخاری:  ثََالثَةَ  َوَمَشْطنَاَها
 فرمودند: جروایت است که پیامبر خدا  لدر روایت دیگری از ام عطیه -۶۴۲

 ».از طرف راست، و از اعضای وضوء شروع کنید«
 .)٢(سه قسمت نمودیمگوید: سرش را شانه کردیم، و موھایش را  ] میل[ام عطیه

 از مسائل و احکام متعلق به این حدیث آنکه: -١
زینب ھمسر ابی العاص بن الربیع بود، و دو فرزند داشت، یکی امامه و  ج) این دختر پیامبر خدا ۱ 

بسیار دوست داشتند، در وقت نماز خواندن او را در آغوش  جدیگری علی، امامه را پیامبر خدا 
در سال  لگذاشتند، وفات زینب گرفتند، و ھنگام سجده کردن، او را بر زمین می خود می

 ھشتم ھجری واقع گردید.
 لجامه خود را دادند که به دخترشان زینب جگوید: (اینکه پیامبر خدا  می /) امام عینی۲ 

است، و اینکه جامه خود را در اول برای  جک جستن به آثار پیامبر خدا بپوشانند، حکمتش، تبری
ھا ندادند تا بعد از غسل دادن بر وی بپوشانند، سببش این بود تا بین جدا شدن جامه از جسم  زن

 فاصله نباشد). لو تماس نمودن و تماس نمودن آن به جسم زیبن جپیامبر خدا 
 دیث آنکه:از احکام و مسائل متعلق به این ح -٢
 ) در وضوء دادن میت، شستن دھان و بینی مشروع نیست.۱ 
) بعد از شانه زدن سر میت، در نزد احناف باید موھای زن دو گیسو ساخته شده و بر روی ۲ 

گوید که موھایش سه گیسو ساخته شده و پشت  می /اش گذاشته شود، و امام شافعی سینه
 سرش قرار داده شود.
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نِ  -٨ فَ  باب: الثِّيَابِ البِيضِ لِلكَ

 های سفید برای کفن ]: جامه۸باب [

ُ  ريَِضَ  اَع�َِشةَ  َ�نْ  -٦٤٣ نَّ «: َ�نَْها ا�َّ
َ
ِ  رَُسوَل  أ نَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ  ثََالثَةِ  يِف  ُكفِّ

ثَْواٍب 
َ
[رواه ابلخاری:  »ِعَماَمةٌ  َوالَ  قَِميٌص  ِ�يِهنَّ  لَيَْس  ُكرُْسٍف  ِمنْ  َسُحويِلَّةٍ  �ِيٍض، َ�َماِ�يَةٍ  أ

١٢٦٤.[ 
به سه جامه سفید یمانی  جروایت است که: پیامبر خدا  لاز عائشه -۶۴۳

شد کفن شدند، و در آن سه جامه پیراھن و  ای که به نام (سحولیه) یاد می پنبه
 .)١(دستاری نبود

بَنيِ  -٩ وْ نِ يفِ ثَ فَ  باب: الْكَ

 ]: کفن در دو جامه۹باب [

ُ  ريَِضَ  َ�بَّاٍس َعِن ابِْن  -٦٤٤  َ�نْ  َوَ�عَ  إِذْ  ، بَِعَرفَةَ  َواقٌِف  رَُجٌل  بَيْنََما: قَاَل  َ�نُْهْم، ا�َّ
وْ  - فََوقََصتْهُ  َراِحلَِتِه،

َ
ْوقََصتْهُ : قَاَل  أ

َ
 بَِماءٍ  اْغِسلُوهُ «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  قَاَل  - فَأ

نُوهُ  وَِسْدٍر، ، يِف  َوَ�فِّ َنُِّطوُه، َوالَ  ثَْوَ�ْ�ِ
ُ

ُروا َوالَ  حت َمِّ َسُه، ختُ
ْ
[رواه  »ُملَبِّيًا الِقيَاَمةِ  يَْومَ  ُ�بَْعُث  فَإِنَّهُ  َرأ

 ].١٢٦٥ابلخاری: 
که گفت: در حالی که شخصی با پیامبر  روایت است باز ابن عباس -۶۴۴

 فرمودند: جد، از شترش افتاد و مرد، پیامبر خدا در عرفات وقوف نموده بو جخدا

 مسائل متعلق به این حدیث آنکه:از احکام و  -١
گویند: عمامه  ) مرد باید به سه جامه کفن شود، و عمامه بر سرش بسته نشود، و بعضی می۱ 

فرزندش را که مرده بود، عمامه بست، و عمامه را در  ببستن مستحب است، زیرا این ابن عمر
 زیر زنخ دور داد.

روایت  بمستدرک حاکم از ابن عباس) سنت است که کفن سفید باشد، در سنن ترمذی و ۲ 
تر و بھتر  جامه سفید بپوشید، زیرا جامۀ سفید پاکیزه«فرمودند:  جاست که گفت: پیامبر خدا 

 ».ھای خود را به آن کفن کنید است، و مرده
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او را به آب و سدر غسل دھید، و در دو جامه کفن کنید، خوشبوئی به جانش «
استعمال نکنید، و سرش را نپوشانید، زیرا او در روز قیامت، تلبیه گویان 

 .)١(»خیزد می بر

يِّتِ  -١٠ نِ لِلمَ فَ  باب: الكَ

 ]: کفن برای مرده۱۰باب [

ُ  ريَِضَ  ُ�َمرَ  ابِْن  َعِن  -٦٤٥ نَّ : َ�نُْهَما ا�َّ
َ
ِ  َ�بْدَ  أ يَبٍّ  ْ�نَ  ا�َّ

ُ
ا أ ، لَمَّ َ   اْ�نُهُ  َجاءَ  تُُو�ِّ

َ
 انلَّيِبِّ  إِىل

، رَُسوَل  يَا: َ�َقاَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ِ ْعِطِ�  ا�َّ
َ
نْهُ  قَِميَصَك  أ َ�فِّ

ُ
 َعلَيِْه، وََصلِّ  ِ�يِه، أ

ُ، ِفرْ َواْستَغْ 
َ

ْ�َطاهُ  هل
َ
َص�ِّ  آِذ�ِّ «: َ�َقاَل  قَِميَصُه، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  فَأ

ُ
 فَآَذنَُه، ،»َعلَيْهِ  أ

ا َرادَ  فَلَمَّ
َ
نْ  أ

َ
َ  أ ُ  ريَِضَ  ُ�َمرُ  َجَذبَهُ  َعلَيْهِ  يَُص�ِّ لَيَْس : َ�َقاَل  َ�نُْه، ا�َّ

َ
ُ  أ نْ  َ�َهاكَ  ا�َّ

َ
َ  أ  ىلَعَ  تَُص�ِّ

نَا«: َ�َقاَل  الُمنَافِِقَ�؟
َ
، َ�ْ�َ  أ ِ�ْ�َ وْ  لَُهمْ  اْستَْغِفرْ ﴿: قَاَل  ِخَ�َ

َ
 لَُهمْ  �َْستَْغِفرْ  إِنْ  لَُهمْ  �َْستَْغِفرْ  الَ  أ

ًة، َسبِْع�َ  ُ  َ�ْغِفرَ  فَلَنْ  َمرَّ لَْت  َعلَيِْه، فََص�َّ  »﴾لَُهمْ  ا�َّ َحدٍ  ىلَعَ  تَُصلِّ  َوالَ ﴿: َ�َ�َ
َ
 َماَت  ِمنُْهمْ  أ

بًَدا
َ
 ].١٢٦٩[رواه ابلخاری: ، ﴾أ

بَ  باز ابن عمر -۶۴۵
ُ
مرد،  )٢(يروایت است که گفت: ھنگامی که عبدالله بن أ

آمد و گفت: یا رسول الله! پیراھن خود را به من بدھید تا  جنزد پیامبر خدا  )١(فرزندش

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
گویند: کسی که در حال  ھر مینظر به ظاھر این حدیث، امام شافعی و احمد و اسحاق و اھل ظا

کند، نباید سرش پوشانده شود، و یا بر جانش خوشبوئی استعمال گردد، و امام ابو  احرام وفات می
به یک شکل کفن ھردو  گویند: بین ُمحِرم و غیر ُمحِرم فرقی نیست، و حنیفه و مالک و اوزاعی می

است  لھا قول عائشه لیل آنگویند این حدیث خاص به ھمین شخص است، و د شوند، و می می
و آثار دیگری نیز در این مورد » رود وقتی که محرم وفات نماید، احرامش از بین می«گوید:  که می

ھا تعسف آور است، و عمل  وجود دارد، ولی آن آثار یا موقوف است، و یا ضعیف، و یا تاویل آن
معقولی نداشته باشد، الزم  در صورتی که معارض قوی، ویا تاویل جکردن به قول پیامبر خدا 

 است.
وی عبدالله بن ابی، معروف به ابن سلول است، و سلول زنی از خزاعه و مادر عبدالله بن ابی بود،  -٢

اجازه  جوی سردسته و سر کرده منافقین بود، پسر وی که نامش نیز عبدالله است، از پیامبر خدا 
رایش اجازه ندادند، و گفتند: برایش نیکی ب جخواست که این منافق را بکشد، ولی پیامبر خدا 
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نماز بخوانید، و برایش طلب او را [یعنی: عبدالله بن أبی را] به آن کفن کنم، و بر وی 
 آمرزش نمائید.
برایم خبر «پیراھن خود را برایش دادند و فرمودند: [بعد از تکفین]  جآن حضرت 

 ، و او به ایشان خبر داد.»بده تا بر وی نماز بخوانم
ایشان را کش کرد  سخواستند که بر وی نماز بخوانند، عمر می جچون پیامبر خدا 

 را از نماز خواندن بر منافقین منع نکرده است؟ و گفت: مگر خداوند شما
من بین دو چیز مختارم، [یعنی: بین استغفار و عدم استغفار مختارم] «فرمودند: 

خواھی طلب  ھا طلب مغفرت کن، اگر می خواھی برای آن اگر می«خداوند فرموده است:
ھا را  وند آنھا طلب مغفرت نمائی، پس ھرگز خدا مغفرت مکن، اگر ھفتاد بار برای آن

  ».نخواھد آمرزید
بر «و ھمان بود که بر وی نماز خواندند، و این قول خداوند نازل گردید که: 

 .)٢(»از منافقان که مردند، ابدًا نماز مخوان ھیچیک

کشد، اسد الغابه  ھای خود را می صحابه جگویند که: محمد  کن، زیرا اگر او را بکشی، مردم می
)۳/۱۹۷.( 

نام فرزندش نیز مانند خودش عبدالله بود، و وی از فضالی صحابه است، و نامش حباب بود، و  -١
او را عبدالله نامیدند، در غزوۀ بدر و در ھمه غزوات دیگر  جبعد از اینکه مسلمان شد، پیامبر خدا 

اشتراک داشت، و طوری که ھم اکنون در سوانح پدرش عبدالله بن سلول  جبا پیامبر خدا 
او را از این کار مانع  جاجازه خواست که پدرش را بکشد، ولی پیامبر خدا  جگفتیم، از پیامبر خدا 

در جنگ با مرتدین در یمامه به  سان خالفت ابوبکر صدیقشدند، در سال دوازدھم ھجری در زم
 ).۱۹۸-۳/۱۹۷شھادت رسید، أسد الغابه (

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
) عبدالله بن ابی، سر کردۀ منافقان بود، در اواخر شوال سال نھم ھجری مریض گردید، و در ۱ 

به عیادتش رفتند، و روزی که  جپیامبر خدا اش  ذی قعدۀ ھمان سال مرد، در ھنگام مریضی
برایش  جبه عیادتش رفته بودند، در حال جان کندن بود، پیامبر خدا  جوفات نمود، پیامبر خدا 

را از دوستی با یھود منع نکرده بودم، در جواب گفت: سعد بن زراره با یھود و گفتند: مگر ت
افزود: یا رسول الله! این لحظه لحظۀ عتاب کرد، و این دشمنی برایش فایده نکرد، و  دشمنی می

نیست، پس از اینکه مردم، در مراسم غسلم حاضر شوید، و پیراھن خود را که به جان شما تماس 
دارد، بدھید تا مرا به آن کفن کنند، و بر من نماز بخوانید، و برایم طلب مغفرت بنمائید، و بعد از 

 این خواھشات وی را بر آورده ساختند.تمام  جاینکه شخص منافق مرد، پیامبر خدا 
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ُ  ريَِضَ  َ�ْن َجابِرٍ  -٦٤٦ ىَت «: قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ
َ
ِ  َ�بْدَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  أ يَبٍّ  ْ�نَ  ا�َّ

ُ
 أ

ْخرََجُه، ُدفَِن، َما َ�ْعدَ 
َ
بََسهُ  ِر�ِقِه، ِمنْ  ِ�يهِ  َ�نََفَث  فَأ

ْ
ل
َ
 ].١٢٧٠[رواه ابلخاری:  »قَِميَصهُ  َوأ

کند این است که این شخص سر کرده و رئیس  و سؤالی که حتمًا به ذھن خواننده خطور می 
با وی چنین پیش آمد نموده و خواھشاتش را بر آورده  جھم چرا پیامبر خدا   منافقان بود، و با آن

 اند، از آن جمله اینکه: ر نمودهساختند، در جواب این سؤال، علماء تعلیالت متعددی را ذک
 صورت گرفت. –که از فضالی صحابه بود  –) این عمل به جھت احترام به فرزندش ۱ 
بنا به عادت ھمیشگی خود، در تمام عمر خود برای  ج) سبب این عمل آن بود که پیامبر خدا ۲ 

 گفتند. کرد (نه) نمی کسی که از ایشان چیزی طلب می
دلجوئی از اقوام و وابستگان این شخص منافق بود نه شخص خود وی، تا شاید ) سبب این کار ۳ 

به این سبب به اسالم داخل شوند، و ھمین طور ھم شد، و گویند بعد از این واقعه، ھزار نفر از 
 اقوام این منافق به اسالم گرایدند.

ار گرفته بود، و آن قر ج) اینکه در روز حدیبیه سخنی گفته بود که مورد تحسین پیامبر خدا ۴ 
سخن این بود که مشرکین ھنگامی که مانع رفتن مسلمانان به مکه شدند، برای ابن أبی گفتند: 

ھا گفته بود:  توانی به مکه رفته و به کعبه طواف نمایی، او در جواب آن اگر تو خواسته باشی می
 باشم. می جروم، من به طور کامل پیرو پیامبر خدا  نه، نمی

دارای رحمت ورأفت عام بودند، و این  جرسد این است که پیامبر خدا  ه به ذھن راقم میو آنچه ک 
شد، و ھمین مواقف  را نیز شامل می جرحمت ورآفت تا جایی بود که حتی دشمنان آن حضرت 

ھای ایشان بود که ھمگان را به خود جلب کرده، و دینی را که آورده بودند، جھان  نیک و گذشت
داشتند، ھیچگاه در  گیرانه می د، و اگر راه و روش انتقام جویانه، و موقف سختشمول ساخته بو

 داشتند، و تجارب زیادی شاھد این مدعا است. ھای شایانی نمی دعوت خود چنین موفقیت
جا  ) فرزندش عبدالله بن عبدالله بن ابی بود، و سوانحش ھم اکنون گذشت، و آنچه که در این۵ 

عالقه به اسالم را فوق عالقه پدر فرزندی  ست که عبدالله بن ابیقابل تذکر است این اس
خواسته  جدانست، و از ایجا بود که با پدرش سخت دشمنی داشت، و چند بار از پیامبر خدا  می

برایش چنین اجازه را ندادند، و  جبود تا برای او اجازه بدھند که گردن او را بزند، ولی پیامبر خدا 
خواھند این  دانند، و در عین حال می القه قومیت را فوق عالقه اسالمیت میقومیت خواھانی که ع

 اند. روش خود را از نگاه اسالمی نیز توجه نمایند، سخت در اشتباه
شود که: اگر کافر وفات نمود، برای فرزند مسلمانش روا است که او را  ) از این حدیث دانسته می۶ 

نباید بر وی نماز بخواند، و در کفن کردنش سنت کفن  غسل بدھد، کفن کند و دفنش نماید، ولی
ھا مراعات نماید، این مذھب امام ابو حنیفه و شافعی رحمھما الله  را از سه جامه بودن و امثال این

گویند: نباید او را کفن کند و یا دفنش  باشد، ولی امام مالک و امام احمد رحمھما الله می می
 ر جایی زیر خاک پنھان کند.اش را د نماید، بلکه باید جثه

                                                                                                                        



 ٢٩٩  جنازه] احکام[ :]۲۳[ کتاب

روایت است که گفت: بعد از اینکه عبدالله بن أبی دفن گردید،  ساز جابر -۶۴۶
آب دھان خود بر نزدش آمدند، او را [از قبر] بیرون کردند، از  جپیامبر خدا 

 .)١(اختند، و پیراھن خود را بر وی پوشاندنداند وی

يهِ  -١١ مَ دَ هُ أو قَ أسَ ي رَ ارِ وَ ا يُ ناً إالَّ مَ فَ ِد كَ ا ملَ جيَ هُ باب: إِذَ أسَ طَّى بِهِ رَ  غَ

 پوشانید نیافتند، سر میت را بپوشانند ]: اگر جز کفنی که تنها سر و یا پا را می۱۱باب [

ُ  ريَِضَ  َخبَّاٌب َ�ْن  -٦٤٧  نَلْتَِمُس  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َمعَ  َهاَجْرنَا: قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ
، وَْجهَ  ِ ْجُرنَا فََوَ�عَ  ا�َّ

َ
، ىلَعَ  أ ِ ُ�ْل  لَمْ  َماَت  َمنْ  فَِمنَّا ا�َّ

ْ
ْجِرهِ  ِمنْ  يَأ

َ
 �ْنُ  ُمْصَعُب  ِمنُْهمْ  َشيْئًا، أ

ْ�نََعْت  َمنْ  َوِمنَّا ُ�َمْ�ٍ 
َ
ُ  أ

َ
ُحٍد، يَْومَ  قُِتَل  َ�ْهِدُ�َها، َ�ُهوَ  َ�َمَرتُُه، هل

ُ
دْ  فَلَمْ  أ ِ

َ
نُهُ  َما �   نَُ�فِّ

َّ
 بُرَْدةً  إِال

يْنَا إَِذا َسهُ  بَِها َ�طَّ
ْ
يْنَا َو�َِذا رِْجَالُه، َخرََجْت  َرأ ُسُه، َخَرجَ  رِْجلَيْهِ  َ�طَّ

ْ
َمَرنَا« َرأ

َ
 اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  فَأ

نْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ 
َ
يَ  أ َسُه ، ُ�َغطِّ

ْ
نْ  َرأ

َ
َْعَل  َوأ

َ
 ].١٢٧٦[رواه ابلخاری:  »اِإلْذِخرِ  ِمنَ  رِْجلَيْهِ  ىلَعَ  �

ھجرت نمودیم، و مقصد  جروایت است که گفت: با پیامبر خدا  ساز خباب -۶۴۷
از ما مردند،  ما رضای خدا بود، پس [بنا به وعدۀ خدا] مزد ما بر خدا واجب شد، بعضی

 بود. س، از آن جمله (مصعب بن عمیر))١(و از مزد خود چیزی نخوردند

پیش از آنکه (ابن أبی) منافق را دفن  جشد که پیامبر خدا  از حدیث سابق این طور دانسته می -١
شود که بعد از دفن، (ابن  کنند، پیراھن خود را بر وی پوشانده بودند، و از این حدیث دانسته می

پیراھن خود را بر وی پوشاندند، در جواب  جأبی) را از قبر بیرون کردند، و بعد از آن پیامبر خدا 
اند که یکی از دو احتمال وجود دارد، یا اینکه پیراھن اول را از وی بیرون کرده باشند، و  گفته

پیراھن دیگری را بر وی پوشانده باشند، و یا اینکه بر عالوه از پیراھن اول، پیراھن  جپیامبر خدا 
 دومی را نیز بر وی پوشانده باشند.

بیرون کردن مرده از قبرش جھت مصلحت وی روا است، و از جمله مصلحتی که بیرون کردن ) ۲ 
 –طوری که در (مبسوط) امام سرخسی، و (بدائع) امام کاسانی آمده است  –دھد  میت را اجازه می

اگر میت در قبرش به غیر طرف قبله، و یا به پھلوی چپش، و یا معکوس یعنی «این است که: 
ایش نھاده شده باشد، در این حاالت روا است که از قبرش بیرون شود، و دوباره سرش به جای پ

به طریقه مسنونه دفن گردد، و این ھم در صورتی است که تنھا لحد را بسته باشند، و ھنوز خاک 
 کردنش از قبر روا نیست. بر وی نریخته باشند، و اگر بر وی خاک ریخته باشند، بیرون
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روز جنگ (أحد)  سچیند، مصعب اش پخته شد، و آن را می و بعضی از ما میوه
اش] برای کفن کردنش نیافتیم،  شھید شد، و به جز یک جامه چیز دیگری [در دارائی

پوشیدیم  شد، و اگر پاھایش را می پوشیدیم، پاھایش بیرون می اگر سرش را با آن می
 شد. سرش بیرون می
امر کردند که سرش را بپوشانیم و بر روی پاھایش (اذخر)  جپیامبر خدا 

 .)٢(بیندازیم

نِ النَّبِيِّ  -١٢ مَ نَ يفِ زَ فَ دَّ الكَ نْ استَعَ يهِ  جباب: مَ لَ رُ عَ نكَ لَم يُ  فَ

کفنش را آماده کرده بود، و برایش بد  ج]: کسی که در زمان پیامبر خدا ۱۲[باب 
 گفته نشد

ُ  ريَِضَ  َسْهٍل  َ�نْ  -٦٤٨ نَّ «قال : َ�نْهُ  ا�َّ
َ
ةً  أ

َ
 برُِبَْدةٍ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  َجاَءِت  اْمَرأ

تَْدُرونَ  ،»َحاِشيَتَُها ِ�يَها َمنُْسوَجٍة،
َ
ْملَُة،: قَالُوا الرُبَْدُة؟ َما أ  �ََسْجتَُها: قَالَْت  َ�َعْم،: قَاَل  الشَّ

ْ�ُسَوَ�َها، فَِجئُْت  �ِيَِدي
َ
َخَذَها« ِأل

َ
َْها، اُ�ْتَاجً  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  فَأ

َ
ْنَا فََخَرجَ  إيِل

َ
 إيِل

نََها ،»إَِزاُرهُ  َو�ِ�ََّها ْحَسنََها، َما اْكُسنِيَها،: َ�َقاَل  فَُالٌن، فََحسَّ
َ
ْحَسنَْت، َما: الَقْومُ  قَاَل  أ

َ
 لَِبَسَها أ

َْها، ُ�ْتَاًجا وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ 
َ

َُه، ُ�مَّ  إيِل تلْ
َ
نَّهُ  وََعِلْمَت  َسأ

َ
، الَ  � ، إِ�ِّ : قَاَل  يَُردُّ ِ  َما َوا�َّ

ُهُ  تلْ
َ
بََسُه، َسأ

ْ
ل
َ
ُهُ  إِ�ََّما ِأل تلْ

َ
 ].١٢٧٧[رواه ابلخاری: َكَفنَُه  فاََكنَْت : َسْهٌل  قَاَل  َكَفِ�، تِلَُكونَ  َسأ

پیش از فتوحات اسالمی وفات نمودند، از غنائمی که خداوند متعال نصیب یعنی: کسانی که  -١
ھایی که از مزد دنیوی بھرۀ نبردند، خداوند متعال  مسلمانان کرد، بھرۀ نبردند، و البته این

 تری خواھد داد. مزدشان را در آخرت به وجه بھتر و شایسته
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
ھا  شود، بوی خوشی دارد، و در دشت خر): گیاھی است که در سرزمین حجاز یافت می) (اذ۱ 

 میروید.
شد، باید در تکفین از سر میت شروع نمود، و علماء  ) اگر جامۀ کافی برای کفن میت پیدا نمی۲ 

ر از اند که: اگر کفن کمتر از این بود، باید بین ناف تا زانوی میت پوشانیده شود، و اگر کمت  گفته
 اش پوشانیده شود. این بود، باید عورت غلیظه
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اش با او  روایت است گفت: زنی جامۀ بافته شده را که حاشیه )١(ساز سھل -۶۴۸
 جشد]، نزد پیامبر خدا  بود [ یعنی: از او چیزی پاره نشده بود، و به نام برده یاد می

 آورد.
 دانید برده چیست؟ گفت]: آیا می [سھل می

 پوشاند. ای است که تمام بدن را می گفتند: جامه
 گفت: بلی چنین است.

ام  ام و آمده گفت: این جامه را خودم به دست خود بافته جیامبر خدا آن زن برای پ
 تا او را بر شما بپوشانم.

آن جامه را گرفتند، و این در حالی بود که به چنین جامه احتیاج  جپیامبر خدا 
 داشتند.

در حالی که آن جامه ازارشان بود، نزد ما آمدند، شخصی آن  ج[روزی] پیامبر خدا 
و گفت: چقدر زیبا است، این را به من بپوشانید، [یعنی: برای من  را تحسین کرد

 .)٢(بدھید]
به آن جامه  جمردم [به آن شخص] گفتند: کاری خوبی نکردی، پیامبر خدا 

خواھی که آن را به تو بدھند، و این را ھم  اند، و باز تو می احتیاج دارند و آن را پوشیده
 کنند. رد نمی طلب کسی را جدانی که پیامبر خدا  می

آن شخص گفت: به خداوند سوگند است که من آن را نطلبیدم که بپوشم، بلکه 
 خواستم تا آن جامه کفنم باشد.

 .)٣(گفت: و ھمان جامه کفن آن شخص بود سسھل

او را سھل  جوی سھل بن سعد بن مالک انصاری ساعدی است، نامش صعب بود، و پیامبر خدا  -١
نامیدند، بسیار عمر کرد، و زمان حجاج را دریافت، حجاج برایش گفت: چه چیز مانع شد که با 

گوئی و امر کرد  م، حجاج گفت: دروغ میکمک نکنی؟ گفت: کمک کرد سامیر المومنین عثمان
و گردنش را مھر کردند، در سال ھشتاد و ھشت ھجری به عمر نود وشش سالگی وفات یافت، 

 ).۳۶۷-۲/۳۶۶اسد الغابه (
 شخصی که این سخن را گفت: عبدالرحمن بن عوف، و یا سعد بن ابی وقاص بود. -٢
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٣
 جدارای خلق عظیم، وجود و سخاوت کامل بودند، و این چیز برای پیامبر خدا  جپیامبر خدا  )۱ 

را تحسین کرده  جبرای شخصی که جامه پیامبر خدا  شسجیه گردیده بود، از این جھت صحابه
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نَائِزَ  النِّساءِ بَاعِ باب: اتِّ  -١٣  اجلَ

 با جنازه ها زن]: همراهی ۱۳باب [

مِّ  َ�نْ  -٦٤٩
ُ
ُ  ريَِضَ  َعِطيَّةَ  أ بَاِع  َعِن  نُِهينَا«: قَالَْت  َ�نَْها، ا�َّ  »َعلَيْنَا ُ�ْعَزمْ  َولَمْ  اجلَنَائِِز، ا�ِّ
 ].١٢٧٨[رواه ابلخاری: 

 روایت است که گفت: از ھمراھی کردن با جنازه نھی لاز ام عطیه -۶۴۹
 .)١(شدیم، ولی این نھی جدی نبود

ا -١٤ هَ وجِ ِ زَ ريْ ىلَ غَ أَةِ عَ  باب: إِحداد املرَ

 ]: به ماتم نشستن زن برای غیر شوهرش۱۴باب [

مِّ َ�ْن  -٦٥٠
ُ
ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت : َ�َقالَْت  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َزْوِج  َحِبيبَةَ  أ  َص�َّ  ا�َّ

لُّ  الَ «: َ�ُقوُل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  ةٍ  َ�ِ
َ
ِ  تُْؤِمنُ  ِالْمَرأ دُّ  ِر،اآلخِ  َوايلَْومِ  بِا�َّ ِ

ُ
 ثََالٍث  فَْوَق  َميٍِّت  ىلَعَ  حت

 
َّ

ْرَ�َعةَ  َزْوٍج  ىلَعَ  إِال
َ
ْشُهرٍ  أ

َ
ا أ  ].١٢٨١[رواه ابلخاری:  »وََعرْشً

روایت است که گفت: از پیامبر  جھمسر پیامبر خدا  )٢(لاز ام حبیبه -۶۵۰
 شنیدم که فرمودند: جخدا 

و از ایشان طلبیده بود گفتند: که کار خوبی نکردی، زیرا با وجود آنکه خودشان به این جامه 
رند، بعد از اینکه آن را از ایشان طلب نمودی آن را برای تو خواھند داد، و ضرورت خود ضرورت دا

 را در نظر نخواھند گرفت.
 جواز دارد. –اگر به اساس حسن نیت باشد  –) تحسین از لباس و مال دیگران ۲ 
ادبش به کند، تنبیه کردنش جواز دارد، ولو آنکه عدم مراعات  ) اگر کسی ادب را مراعات نمی۳ 

سرحد تحریم نرسد، و اگر به سرحد تحریم رسید، اگر مانعی وجود نداشته باشد، ممانعتش از آن 
گردد، زیرا امر به معروف و نھی از منکر از اساسات دین  کار با حکمت و اسلوب نیک واجب می

 اسالم است.
جا است که اکثر علماء  این شود، و از نھی اگر جدی نباشد، به نام نھی تنزیھی، و یا کراھت یاد می -١

 اند که: مشایعت کردن زن از جنازه مکروه است، و مذھب احناف ھم ھمین چیز است. گفته
وی ام حبیبه ابی سفیان صخر بن حرب است، نامش رمله و یکی از امھات المومنین است، از  -٢

د که پیامبر کسانی است که در اول مسلمان شده بودند، به حبشه ھجرت نمود، و در حبشه بو
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که بیشتر از سه [روز]  برای زنی که به خدا و روز آخرت ایمان دارد، روا نیست«
اش] چھار ماه و  برای مرده به ماتم بنشیند، مگر بر شوھر، که [مدت ماتمش، یعنی: عده

 .)١(»ده روز است

بُورِ  -١٥ ةِ القُ ارَ يَ  باب: زِ

 ]: زیارت قبور۱۵باب [

�َِس  َ�نْ  -٦٥١
َ
ُ  ريَِضَ  َمالٍِك  بِْن  أ ةٍ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  َمرَّ : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ

َ
 بِاْمَرأ

، ِعنْدَ  َ�بيِْك  َ  اتَّيِق «: َ�َقاَل  َ�رْبٍ َْك : قَالَْت  »َواْصرِبِي ا�َّ
َ

، إيِل  َولَمْ  بُِمِصيبيَِت، تَُصْب  لَمْ  فَإِنََّك  َ��ِّ
تَْت  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  إِنَّهُ : لََها فَِقيَل  َ�ْعِرفُْه،

َ
 وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  بَاَب  فَأ

دْ  فَلَمْ  ِ
َ

ا�َِ�، ِعنَْدهُ  جت ْعِرفَْك، لَمْ : َ�َقالَْت  بَوَّ
َ
رْبُ  إِ�ََّما«: َ�َقاَل  أ ْدَمةِ  ِعنْدَ  الصَّ   الصَّ

َ
و�

ُ
[رواه  »األ

 ].١٢٨٣ابلخاری: 

شخصی را فرستادند و از وی خواستگاری نمودند، و او پیشنھاد را پذیرفت و با ایشان  جخدا 
 ).۵۷۴-۵/۵۷۳ازدواج نمود، وفاتش در سال چھل وچھار ھجری است، اسد الغابه (

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 عده بر چھار نوع است: 
برای زنی است که شوھرش او را طالق داده باشد، و عادت  أ) سه بار حیض شدن: و این 

 اش جریان داشته باشد. ماھانه
ب) سه ماه کامل: و این برای زنی است که شوھرش او را طالق داده باشد، ولی به سبب مریضی،  

 اش قطع شده باشد. و یا خورد سالی، و یا کالن سالی و یا ھر سبب دیگری عادت ماھانه
و ده روز: و این برای زنی است که شوھرش وفات کرده باشد، و حامل نباشد، خواه ج) چھار ماه  

اش جریان داشته باشد، و خواه قطع شده باشد، و خواه خورد سال باشد، و خواه  عادت ماھانه
کالن سال، خواه مدخول بھا باشد و خواه نباشد، یعنی: خواه شوھرش با وی خلوت و یا جماع 

 رده باشد.کرده باشد، و یا نک
د) وضع حمل: و این برای زنی است که در حال حمل، بین او و شوھرش جدائی آمده باشد، خواه  

شوھرش او را طالق داده باشد، و خواه وفات نموده باشد، خواه مدت وضع حملش کوتاه باشد، و 
ھار ماه و خواه دراز، و خواه وضع حملش پیش از چھار ماه و ده روز صورت پذیرد و خواه بعد از چ

 ده روز.

                                                                                                                        



 فیض الباری (جلد دوم)    ٣٠٤

بر زنی گذشتند که  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز انس بن مالک -٦٥١
 کرد. بر سر قبری گریه می

 ».از خدا بترس و صبر کن«فرمودند: 
را نشناخت] گفت: از نزدم دور شو! تو به مصیبتم  جآن زن [چون پیامبر خدا 

 دانی. ای، و درد مرا نمی گرفتار نشده
 است. جبرای آن زن گفته شد که: این شخص پیامبر خدا 

، [و نزدشان آمد] و )١(آمد و دید که دربانانی ندارند جآن زن به درخانه پیامبر خدا 
 گفت: شما را نشناختم.

 .)٢(»صبر در آسیب اول است«فرمودند: 

بر خورد نموده بود، و برایش گفته بودند که:  جآن زن چون به آن صورت نا شایست با پیامبر خدا  -١
است، بسیار ترسید، و فکر کرد که شاید مانند حکام و امرای ظالم  جاین شخص پیامبر خدا 

د داد، از این جھت به باشند که از گفتن چنین سخنی او را مورد تعقیب و باز خواست قرار خواھن
آمد و از اینکه دید پاسدار و  جسرعت آمد تا عذر خواھی نماید، و چون به درخانه نبی کریم 

 نگھبانی ندارند، تعجب کرد.
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
م بودن ) زیارت قبور برای مردھا در اول حرام بود، ولی بعد از آن مباح ساخته شد، و سبب حرا۱ 

در اول آن بود که مردم ھنوز عبادت اوثان را فراموش نکرده بودند، بنابراین ترس این وجود 
داشت که مبادا دوباره قبرھا را مورد پرستش قرار دھند، ولی بعد از اینکه اسالم در دل مسلمانان 

ه شد، زیرا ھا اجازه داد مستحکم گردید، وخوف پرستیدن قبور از بین رفت، زیارت قبور برای آن
 اندازد. زیارت قبور انسان را از دنیا روگردان ساخته و به یاد آخرت می

ھا  گویند که زیارت قبور برای زن ھا بین علماء اختالف است، بعضی می ) در زیارت قبور برای زن۲ 
 دانند. مباح است، ولی اکثر علماء آن را مکروه می
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ولِ النَّبِيِّ  -١٦ يهِ : «جباب: قَ لَ بَ املَيِّتُ بِبَعضِ بُكاءِ أَهلِهِ عَ ذَّ عَ حُ » يُ انَ النَّوْ ا كَ إِذَ

نَّتِهِ  ن سُ  مِ

اش  مرده به گریه کردن بعضی از اهل خانواده«که:  ج]: این قول پیامبر خدا ۱۶باب [
 باشد اگر این گریه کردن عادت وی» گردد تعذیب می

َساَمةُ  َ�نْ  -٦٥٢
ُ
ُ  ريَِضَ  َز�ْدٍ  ْ�نُ  أ رَْسلَِت : قَاَل  َ�نُْهَما، ا�َّ

َ
 َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  اْ�نَةُ  أ

ْهِ  وََسلَّمَ 
َ

تِنَا،فَ  قُِبَض، يِل  اْ�نًا إِنَّ  إيِل
ْ
رَْسَل  أ

َ
َالَم، ُ�ْقِرئُ  فَأ ِ  إِنَّ «: َوَ�ُقوُل  السَّ َخَذ، َما ِ�َّ

َ
ُ  أ

َ
 َما َوهل

ْ�َطى،
َ
َجٍل  ِعنَْدهُ  َوُ�ٌّ  أ

َ
، بِأ ، ُمَس�ًّ َْحتَِسْب  فَلْتَْصرِبْ رَْسلَْت  ،»َوتلْ

َ
ْهِ  فَأ

َ
تِيَنََّها، َعلَيْهِ  ُ�ْقِسمُ  إيِل

ْ
َأ

َ
 يل

يَبُّ  َجبٍَل، ْ�نُ  َوَمَعاذُ  ُ�بَاَدَة، ْ�نُ  َسْعدُ  َوَمَعهُ  َ�َقامَ 
ُ
 فَُرفِعَ  َورَِجاٌل، ثَابٍِت  ْ�نُ  َوَز�ْدُ  َكْعٍب، ْ�نُ  َوأ

 
َ

ِ  رَُسولِ  إِىل يِبُّ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ نَّهُ  َحِسبْتُهُ : قَاَل  - َ�تََقْعَقعُ  َوَ�ْفُسهُ  الصَّ
َ
�ََّها قَاَل  �

َ
 َك�

، رَُسوَل  يَا: َسْعدٌ  َ�َقاَل  َ�يْنَاُه، َ�َفاَضْت  - َشنٌّ  ِ ُ  َجَعلََها رمَْحَةٌ  َهِذهِ «: َ�َقاَل  َهَذا؟ َما ا�َّ  يِف  ا�َّ
ُ  يَرَْحمُ  َو�ِ�ََّما ِعبَاِدهِ، قُلُوِب   ].١٢٨٤[رواه ابلخاری:  »الرُّمَحَاءَ  ِعبَاِدهِ  ِمنْ  ا�َّ

کسی را  جروایت است که گفت: دختر پیامبر خدا  )١(باز اسامه بن زید -۶۵۲
 فرستاد که پسرم درحالت قبض روح است، و نزد ما بیاید!. جنزد پیامبر خدا 
داد و گرفت، ھمه از جانب خداوند «برایش سالم فرستادند و گفتند:  جپیامبر خدا 

 ».بخواهاست، و ھر چیزی در نزد خدا اجل معینی دارد، صبر کن و مزد خود را از خدا 
فرستاد و ایشان را  ج[دوباره شخصی را] نزد پیامبر خدا  جدختر پیامبر خدا 

 سوگند داد که حتمًا نزدش بیایند.
ایشان برخاستند و به معیت سعد بن عباده، و معاذ بن جبل، و ابی بن کعب، و زید 
بن ثابت و اشخاص دیگری نزدش آمدند، در این وقت آن طفل را که نفسش خرخر 

اش  کنم گفت: و سینه گوید] فکر می کرد [یعنی: در حالت نزع بود] [و راوی می می
گذاشتند،  جرد، به آغوش پیامبر خدا ک مانند ریگی که در مشک خشکی بیفتد صدا می

 جاری گردید. جاشک از چشمان پیامبر خدا 

او را بسیار دوست داشتند، تا جایی که به نام  جدا وی اسامه بن زید بن حارثه است، پیامبر خ -١
شھرت یافته بود، وی سیاه پوست و دارای بینی پھن و  ج(حب) یعنی: دوست پیامبر خدا 

 ).۶۶-۱/۶۵فرورفته بود، و در سال پنجاه وھشت ھجری وفات نمود، اسد الغابه (
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 کنید؟ گفت: چرا گریه می سسعد
این رحمتی است که خداوند در دل بندگان خود قرار داده است، و «فرمودند: 

 .)١(»کند، که با رحم باشند خداوند از بندگان خود کسانی را رحمت می

�َِس  َ�نْ  -٦٥٣
َ
ُ  ريَِضَ  الٍِك مَ  بِْن  أ ِ  لَِرُسولِ  بِنْتًا َشِهْدنَا: قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ِ  َورَُسوُل : قَاَل  وََسلََّم، ، ىلَعَ  َجالٌِس  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ يُْت : قَاَل  الَقرْبِ
َ
 َ�يْنَيْهِ  فََرأ

بُو َ�َقاَل  »اللَّيْلََة؟ ُ�َقارِِف  لَمْ  رَُجٌل  ِمنُْ�مْ  َهْل «: َ�َقاَل : قَاَل  تَْدَمَعاِن،
َ
نَا،: َطلَْحةَ  أ

َ
: قَاَل  أ

َل : قَاَل  »فَانِْزْل «  ].١٢٨٥[رواه ابلخاری: َ�رْبَِها  يِف  َ�َ�َ
روایت است که گفت: به جنازۀ یکی از دختران پیامبر  ساز انس بن مالک -۶۵۳

بر سر قبرش نشسته بودند، و دیدم که اشک از  جحاضر شدیم، و پیامبر خدا  جخدا 
 شان جاری است. چشمان

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
که شخصی را نزدشان فرستاد و گفت که پسرم در حالت قبض روح  جکریم  ) این دختر نبی۱ 

است، و نزد ما بیائید، زینب بود، و ھمسر زینب را ابو العاص نام داشت، و زینب از ابو العاص دو 
فرزند داشت، یکی ھمین طفلی که مورد بحث است، و نامش علی بود، و دیگری دختری بود به 

او را به نکاح  سوفات یافت، علی لد، و بعد از اینکه فاطمهامامه کالن ش لنام امامه
 گرفت.

در مرتبه اول دعوت دخترشان را اجابت نکردند، شاید سببش این بوده  ج) اینکه پیامبر خدا ۲ 
باشد که به کدام کار مھمی مشغول بودند، و یا برای بیان تسلیم کامل به قضای پروردگار بوده 

شان که  از یک طرف دخترشان الحاح کرد، و از طرف دیگر ھدف باشد، و در مرتبه دوم چون
مشغولیت به امر مھمی بود، و اظھار رضایت کامل به قضای پروردگار باشد، بر آورده باشده بود، 

 رفتند. لبرخاستند و نزد دختر خود زینب
ابو داود از ابن ) گریه کردن بر مرده اگر از سوز دل و بدون آواز و نوحه باشد، روا است، در سنن ۳ 

ھا را منع  آن سکردند، عمر ھا گریه می زن لروایت است که گفت: در وفات رقیه بعباس
مانند صوت شیطان آواز «ھا گفتند:  فرمودند: ای عمر! ساکت باش، و به زن جکرد، پیامبر خدا  می

خود را بلند نکنید، ھر آن چیزی که از چشم و قلب باشد از رحمت است، و ھر آن چیزی که از 
، و البته مراد از چشم و قلب که نشانه رحمت است، اشک »دست و زبان باشد، از شیطان است

از دست و زبان که از شیطان است، زدن به سر و روی و نوحه  چشم و سوز دل است، و مراد
 سرائی است.
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آیا در بین شما کسی ھست که شب «فرمودند:  جگوید: پیامبر خدا  می سانس
 ؟»گذشته با ھمسرش مقاربت نکرده باشد

 گفت: بلی! من. سابو طلحه
 ».در قبر] پایین شو«[فرمودند: 

 .)١([و او را دفن کرد]» گوید: ابو طلحه در قبر پاین شد می سانس

ِ  رَُسوُل  َ�ْن ُ�َمَر ريَِضَ اُهللا َ�نُْه قَاَل: قَاَل  -٦٥٤  الَميَِّت  إِنَّ «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
ُب  ْهِلهِ  بَُ�اءِ  بِبَْعِض  ُ�َعذَّ

َ
، فبلغ ذلك اعةشه ريَِضَ اُهللا َ�نَْها بعد موت عمر ريَِضَ »َعلَيْهِ  أ

ُ  رَِحمَ : َقالَْت اُهللا َ�نُْه. �َ  ِ  ُ�َمَر، ا�َّ َث  َما َوا�َّ ِ  رَُسوُل  َحدَّ َ  إِنَّ «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ  ا�َّ
ُب  َُعذِّ ْهِلهِ  بِبُاَكءِ  الُمْؤِمنَ  يلَ

َ
ِ  رَُسوَل  َولَِ�نَّ  ،»َعلَيْهِ  أ َ  إِنَّ «: قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ  ا�َّ

�دُ  ْهِلهِ  بِبُاَكءِ  َعَذابًا الاَكفِرَ  لََ�ِ
َ
ٞ  تَزِرُ  َوَ� ﴿: الُقْرآنُ  َحْسبُُ�مُ : َوقَالَْت  ،»َعلَيْهِ  أ  وِۡزرَ  َوازَِرة

ۡخَرىٰۚ 
ُ
 ].١٢٨٨[رواه ابلخاری:  ﴾أ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
بود، و وفاتش در سال نھم ھجری  سام کلثوم ھمسر عثمان بن عفان ج) این دختر پیامبر خدا ۱ 

 واقع شده بود.
بین شما کسی ھست که شب گذشته با  آیا در«ھا پرسیدند:  از آن ج) اینکه پیامبر خدا ۲ 

؟ سببش این بود تا آن زن را کسی در قبر بگذارد که در گذشته »ھمسرش مقاربت نکرده باشد
نزدیک با زنش آمیزش نکرده باشد، تا نفسش مطمئن بوده و مسئلۀ شھوت به خاطرش خطور 

این بود که شب گذشته بر این نظر است که اختیار ابو طلحه نه تنھا برای  /نکند، و امام عینی
اش ھمین کار،  با زنش آمیزش نکرده بود، بلکه سبب دیگری ھم داشت، و آن این بود که وظیفه

ھا بود، گرچه سیاق حدیث، داللت بر سبب دومی ندارد،  یعنی کندن قبر و بخاک سپردن مرده
 والله تعالی أعلم.

زید بن سھل انصاری است، پھلوان را در قبر نھاد، نامش  ج) ابو طلحه، که دختر نبی کریم ۳ 
نامداری بود، در جنگ حنین بیست نفر از مشرکین را از پای درآورد، صوت بسیار مھیبی داشت، 

 ».صوت ابو طلحه در لشکر از صد نفر مؤثر تر است«فرمودند:  جتا جایی که پیامبر خدا 
قبر جواز ندارد، زیرا در ) نشستن بر کنار قبر در ھنگام دفن میت جواز دارد، ولی نشستن بر ۴ 

اگر کسی از شما بر باالی جمرۀ آتشی «فرمودند:  جصحیح مسلم آمده است که پیامبر خدا 
 ».ھایش را سوزانده و به جلدش برسد، بھتر از آن است که بر قبر بنشیند بنشیند که لباس
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مرده به سبب «فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز عمر -۶۵۴
 ».شود کنند تعذیب می اش بر وی گریه می اینکه بعضی از افراد خانواده

 رسید. لبرای عائشه ساین خبر بعد از وفات عمر
اند  نگفته جگفت: خداوند عمر را رحمت کند، به خداوند قسم است که پیامبر خدا 

کند، بلکه  تعذیب می که خداوند مسلمان را به سبب گریه بعضی از اھل و اوالدش
خداوند عذاب کافر را به سبب گریه اھل فامیلش بر وی، «فرمودند که  جپیامبر خدا 

 ».کند زیاد می
گناه شخص دیگری را  ھیچکس«و گفت: شھادت قرآن برای شما کافی است: 

 .)١(»شود متحمل نمی

ُ  ريَِضَ  َ�ْن اَع�َِشةَ  -٦٥٥  َمرَّ  إِ�ََّما: قَالَْت  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َزْوجَ  َ�نَْها، ا�َّ
ِ  رَُسوُل  ْهلَُها، َعلَيَْها َ�بيِْك  َ�ُهوِديَّةٍ  ىلَعَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َ
َبُْكونَ  إِ�َُّهمْ «: َ�َقاَل  أ

َ
 َعلَيَْها يل

ُب  َو�ِ�ََّها َُعذَّ  ].١٢٨٩[رواه ابلخاری:  »َ�رْبَِها يِف  تلَ
بر [قبر] زن یھودی  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  لاز عائشه -۶۵۵

 کردند. اش بر وی گریه می گذشتند، دیدند که اھل خانواده
 .)٢(»شود کنند، و او در قبرش عذاب می ھا بر او گریه می این«فرمودند: 

بین علماء اختالف شود یا نه؟  در اینکه میت به سبب گریه کردن باز ماندگانش بر وی تعذیب می -١
کردن وصیت نماید، و بازماندگانش  است، و قول جمھور علماء این است که اگر شخص بر گریه

شود، و عذاب شدن او  وصیت او را جاری ساخته و بر وی گریه کنند، به سبب این گریه عذاب می
ریه باشد، نه به سبب گ کردن به گریه است می در این حالت، به سبب عمل خودش که وصیت

 ھا. آن

ٞ  تَزِرُ  َوَ� ﴿بین این حدیث و بین این قول خداوند متعال که:  -٢ ۡخَرىٰۚ  ِوۡزرَ  َوازَِرة
ُ
تعارضی نیست،  ﴾أ

زیرا حدیث بیانگر آن است که این زن نسبت به کفری که خودش مرتکب شده بود، عذاب 
به سبب کفر  کنند، یعنی: عذابش اش در این حالت بر وی گریه می شود، و اھل خانواده می

 اش بر وی. باشد، نه به سبب گریه خانواده خودش می

                                                 



 ٣٠٩  جنازه] احکام[ :]۲۳[ کتاب

هُ  -١٧ رَ كْ ا يُ ىلَ املَيِّ  باب: مَ ةِ عَ نَ النَّيَاحَ  تِ مِ

 کردنی که بر مرده مکروه است]: نوحه ۱۷باب [

ُ  ريَِضَ  الُمِغَ�ةِ  َعِن  -٦٥٦  إِنَّ «: َ�ُقوُل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  َسِمْعُت : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ
َّ  َكِذبًا َحٍد، ىلَعَ  َكَكِذٍب  لَيَْس  يلَعَ

َ
َّ  َكَذَب  َمنْ  أ ًدا، يلَعَ   ُمتََعمِّ

ْ
أ  »انلَّارِ  ِمنَ  َمْقَعَدهُ  فَلْيَتَبَوَّ

ُب  َعلَيْهِ  ِ�يحَ  َمنْ «: َ�ُقوُل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  َسِمْعُت  [رواه  »َعلَيْهِ  ِ�يحَ  بَِما ُ�َعذَّ
 ].١٢٩١ابلخاری: 

 فرمودند: را شنیدم که می جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز مغیره -۶۵۶
شخص دیگری نیست، کسی که از روی  دروغ گفتن بر من مانند دروغ گفتن بر«

 ».قصد بر من دروغ بگوید، باید مأوی و مسکنش را در دوزخ آماده نماید
کسی که بر او نوحه شود، به سبب آن «گفتند:  را شنیدم که می جو پیامبر خدا 
 .)١(»شود نوحه، تعذیب می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) نوحه کردن، عبارت از شیون و گریه کردن به آواز بلند است، و این کار به اجماع علماء حرام ۱ 

ھنگامی که از  جاست، چه به صورت فردی باشد، و چه به صورت دسته جمعی، و پیامبر خدا 
کردند که نوحه سرائی نکنند، ولی اگر گریه کردن بدون  ھا شرط می گرفتند، بر آن ھا بیعت می زن

 شیون و آواز باشد، روا است.
کنند،  ) در این حدیث به طور صریح گفته شده است که مرده به سبب نوحه که بر وی می۲ 

ٞ  تَزِرُ  َوَ� ﴿فرماید:  عال است که میشود، و این امر معارض این قول خداوند مت تعذیب می  َوازَِرة
ۡخَرىٰۚ  وِۡزرَ 

ُ
، علماء برای رفع این »شود ھیچکس گناه شخص دیگری را متحمل نمی«، یعنی: ﴾أ

در این مورد گفته است، از اقوال دیگر  /اند، ولی آنچه امام قرافی تعارض اقوال زیادی ذکر کرده
گوید این است که:  ) می٢/٢٩٧رسد، و خالصه آنچه که در کتاب (الفروق) ( تر به نظر می دلنشین

ھمانطوری که انسان در حایت خود از گریه و پریشانی اقوام خود متاثر گردیده و گرفتار غم و 
امش متاثر گردیده و گرفتار غم و پریشانی شود، بعد از وفات وی، روحش از گریه اقو پریشانی می

 شود، و این غم و پریشانی یک نوع عذابی است. می
باشد، عذاب دنیوی است، و عذابی  به این طریق، عذابی که برای مرده به سبب گریه اقوامش می 

کند، عذاب اخروی است، به این طریق بین آیه کریمه و حدیث نبوی  که آیه کریمه آن را نفی می
 ماند. ارضی باقی نمیتع
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بباب:  -١٨ َ نْ رضَ نَّا مَ ودَ  لَيْسَ مِ دُ  اخلُ

 رویش بزند از ما نیست]: کسی که بر ۱۸باب [

ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  -٦٥٧ ُ  ريَِضَ  ا�َّ  َمنْ  ِمنَّا لَيَْس «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  قَاَل : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ
 ].١٢٩٤[رواه ابلخاری:  »اجلَاِهِليَّةِ  بَِدْعَوى وََداَع  اجلُيُوَب، وََشقَّ  اخلُُدوَد، لََطمَ 

 فرمودند: جروایت است که گفت: پیامبر خدا  س[بن مسعود]از عبدالله  -۶۵۷
کسی که [به سبب مصیبتی که به وی رسیده است] به رویش بزند، و گریبانش را «

ھای اھل جاھلیت خطاب نماید، [مثًال بگوید: ای فرزند  پاره کند، و [مرده را] به خطاب
 .)١(»ھا] از ما نیست رشید من، ای نو جوان من، و امثال این

ثَي النَّبِيُّ  -١٩ ولَةَ  جباب: رَ دَ بْنَ خَ عْ  سَ

 برای سعد بن َخوله ج]: رثای پیامبر خدا ۱۹باب [

يِب  بِْن  َسْعدِ  َ�نْ  -٦٥٨
َ
ُ  َوقَّاٍص ريَِضَ  أ ِ  رَُسوُل  اَكنَ : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ةِ  اَعمَ  َ�ُعوُدِ�  وََسلَّمَ  نَا الوََجعِ  ِمنَ  يِب  بَلَغَ  قَدْ  إِ�ِّ : َ�ُقلُْت  يِب، اْشتَدَّ  وََجعٍ  ِمنْ  الوََداِع  َحجَّ
َ
 ُذو َوأ

  يَِرثُِ�  َوالَ  َماٍل،
َّ

ُق  اْ�نٌَة، إِال تََصدَّ
َ
فَأ

َ
ْطِر؟: َ�ُقلُْت  »الَ «: قَاَل  َمايِل؟ بِثُليَُثْ  أ  ُ�مَّ  »الَ «: َ�َقاَل  بِالشَّ

وْ  - َكِب�ٌ  َواثلُّلُُث  اثلُّلُُث «: قَاَل 
َ
نْ  إِنََّك  - َكِث�ٌ  أ

َ
ْغِنيَاَء، َوَرَ�تََك  تََذرَ  أ

َ
نْ  ِمنْ  َخْ�ٌ  أ

َ
 تََذَرُهمْ  أ

ُفونَ  اَعلَةً  ِ  وَْجهَ  بَِها تَبْتيَِغ  َ�َفَقةً  ُ�نِْفَق  لَنْ  َو�ِنََّك  انلَّاَس، َ�تََكفَّ   ا�َّ
َّ

ِجْرَت  إِال
ُ
 َما َحىتَّ  بَِها، أ

َْعُل 
َ

تَِك  يِف  يِف  جت
َ
، رَُسوَل  ايَ : َ�ُقلُْت  »اْمَرأ ِ َخلَُّف  ا�َّ

ُ
ْصَحايِب؟ َ�ْعدَ  أ

َ
َلََّف  لَنْ  إِنََّك «: قَاَل  أ  ختُ

  َصاحِلًا َ�َمًال  َ�تَْعَمَل 
َّ

نْ  لََعلََّك  ُ�مَّ  َوِرْ�َعًة، َدرََجةً  بِهِ  ازَْدْدَت  إِال
َ
َلََّف  أ قَْواٌم، بَِك  يَنْتَِفعَ  َحىتَّ  ختُ

َ
 أ

ْمِض  اللَُّهمَّ  آَخُروَن، بَِك  َوُ�رَضَّ 
َ
ْصَحايِب  أ

َ
ْ�َقابِِهْم، ىلَعَ  تَُردَُّهمْ  َوالَ  ِهْجَرَ�ُهْم، ِأل

َ
 ابَلا�ُِس  لَِ�ِن  أ

ُ  يَْرِ�  »َخْولَةَ  اْ�نُ  َسْعدُ 
َ

ِ  رَُسوُل  هل نْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
َ
َة  َماَت  أ [رواه ابلخاری: بَِمكَّ

١٢٩٥.[ 

یعنی: پیرو سنت و ھدایت ما نیست، نه اینکه معنایش این باشد که در دین و آئین ما نیست، زیرا  -١
 شود. در نزد اھل سنت و جماعت به سبب ارتکاب گناه کسی کافر نمی
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روایت است که گفت: از مریضی که سال حجة  ساز سعد بن ابی وقاص -۶۵۸
 به عیادتم آمدند. جالوداع عائد حالم شده بود، پیامبر خدا 

بینید، و من مال فراوانی دارم و به  ام به سرحدی رسیده است که می گفتم: مریضی
جز از یک دختر [نام این دخترش زینب بود] ورثه دیگری ندارم، آیا دو ثلث مال خود را 

 ».ِنه«م؟ فرمودند: صدقه بدھ
 گفتم: اگر نیمش را صدقه بدھم [چه طور]؟

 ».ِنه«گفتند: 
سوم حصۀ مالت را صدقه بده، و ھمین سوم حصه ھم مقدار «بعد از آن فرمودند: 

ات را [بعد از خود]  اگر ورثه –و یا گفتند که مقدار بسیاری است  -زیادی است، 
ثروتمند بگذاری بھتر از این است که در فقر وفاقه بمانند و از مردم گدایی کنند، و ھر 
نفقه را که بدھی در صورتی که قصدت رضای خداوند متعال باشد، مزد آن را خواھی 

 ».گذاری یافت، حتی از ھمین لقمۀ که در دھان ھمسرت می
 ؟ )١(د از یاران خود [در مکه] خواھم ماندگفتم: یا رسول الله! بع

مانی مگر آنکه ھر عمل نیکی را که انجام  تو [از دیگران] عقب نمی«فرمودند: 
دھی برایت سبب بلندی مقام و منزلت خواھد بود، و عالوه بر آن شاید تو زنده  می

یعنی: بمانی، تا اینکه مردمانی [یعنی: مسلمانان] از تو منفعت ببرند، و مردمانی [
 .)٢(مشرکین و کفار] از تو متضرر گردند

ھا را  شان استوار نگھدار، و آن ھایم را بر ھجرت [و دعا کردند که]: الھی! صحابه
دوباره به سوی انحراف رھنمون مساز، [که ھجرت را ترک کنند] ولی سعد بن خوله 

 ».چاره است بی

ترسید در بین مشرکین در مکه وفات نماید و از ثواب  این سؤال را از این جھت نمود که می -١
 ھجرت محروم بماند.

از این مرضش شفا  سبه حقیقت پیوست، زیرا سعد بن ابی وقاص جو این پیش بینی پیامبر خدا  -٢
یافت، و بیش از چھل سال دیگر زندگی کرد، و سبب نفع برای عده و ضرر برای عدۀ دیگری 

ھا خواست که  ز آنگردید، زیرا بعد از اینکه به امارت عراق مقرر گردید، مردمی مرتد شده بودند، ا
ھا ھدایت شده و توبه نمودند، و عدۀ بر کفر خود اصرار  توبه کنند و ایمان بیاورند، بعضی از آن

 ھا را کشت. کردند و به اسالم برنگشتند، و سعد آن
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افسوس  سبن خوله) به حال (سعد جگوید]: از این جھت پیامبر خدا  [راوی می
 .)١(خوردند، که وی در مکه [در بین مشرکین] وفات یافته بود

نْدَ املُصيبَةِ  -٢٠ لْقِ عِ نَ احلَ نْهى مِ  باب: ما يُ

 ]: در وقت مصیبت نباید سر خود را تراشید۲۰باب [

يِب  -٦٥٩
َ
ُ  ريَِضَ  ُموىَس  َ�ْن أ بُو وَِجعَ : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ

َ
 َعلَيْهِ  َ�ُغيِشَ  َشِديًدا، وََجًعا ُموىَس  أ

ُسهُ 
ْ
ةٍ  َحْجرِ  يِف  َوَرأ

َ
ْهِلِه، فَلَمْ  ِمنْ  اْمَرأ

َ
نْ  �َْستَِطعْ  أ

َ
ا َشيْئًا، َعلَيَْها يَرُدَّ  أ فَاَق، فَلَمَّ

َ
نَا: قَاَل  أ

َ
 بَِريءٌ  أ

نْ  ِ  رَُسوُل  ِمنْهُ  بَِرئَ  ِممَّ ِ  رَُسوَل  إِنَّ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ  بَِرئَ «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
اِلَقةِ  ِمنَ  اقَّةِ  َواحلَاِلَقةِ  الصَّ  ].١٢٩٦[رواه ابلخاری:  »َوالشَّ

ھوش شد،  به مرض سختی دچار گردید و بی سروایت است که ابو موسی -۶۵۹
 اش گذاشتن بود، آن زن به گریه افتاد. سرش به زانوی زنی از خانواده

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
روا نیست که بیش از ثلث  –چه به سبب نسب باشد و چه به سبب نکاح  –) کسی که ورثه دارد ۱ 

 مال خود را وصیت نماید.
اندازه که خواسته باشد از مال خود وصیت نماید، ولو  ) کسی که ھیچ ورثه ندارد، روا است به ھر۲ 

 آنکه تمام مالش باشد.
اش اجازه دادند، وصیتش  ) اگر کسی که ورثه دارد، بیش از ثلث مالش را وصیت نمود، و ورثه۳ 

 گردد. نافذ میصحت داشته و 
) ھمانطوری که وصیت مریض به یش از ثلث مالش جواز ندارد، و بدون اجازه ورثه نافذ ۴ 

گردد، بخشش، و خیرات و آزاد کردن غالمانش نیز به بیش از ثلث، صحت نداشته و نافذ  نمی
 گردد. نمی

ده ساختن باز شود که جمع کردن مال از راه حالل جھت مرفه و آسو ) از این حدیث دانسته می۵ 
 ھا است. ماندگان، بھتر از اسراف در مال و در فقر وفاقه نگھداشتن آن

اند که: ثروت و دارائی که از راه حالل باشد، بھتر از حالت فقر و  ) با استناد به این حدیث گفته۶ 
 چارگی است. بی

اندن سعد خبر است، زیرا از زنده م ج) در این حدیث دلیل دیگری بر صدق نبوت پیامبر خدا ۷ 
 دادند، و این خبرشان با جزئیات خود به حقیقت پیوست، و تفصیل آن ھم اکنون گذشت.

                                                 



 ٣١٣  جنازه] احکام[ :]۲۳[ کتاب

که او را مانع شود و چیزی بگوید، و چون به ھوش آمد گفت:  نتوانست سابو موسی
 جویم. زاری می اند، من ھم بی زاری جسته بی جاز کسی که پیامبر خدا 

کشد، از زنی که ھنگام مصیبت  از زنی که در وقت مصیبت فریاد می جپیامبر خدا 
زاری  درد، بی تراشد، و از زنی که در وقت مصیبت گریبانش را می سرش را می

 .)١(اند جسته

نُ  -٢١ زْ يهِ احلُ فُ فَ يبَةِ يُعرَ نْدَ املُصِ لَسَ عِ نْ جَ  باب: مَ

 ان گردیداش نمای ]: کسی که در مصیبت نشست و غم از چهره۲۱باب [

ُ  ريَِضَ  اَع�َِشةَ َ�ْن  -٦٦٠ ا: قَالَْت  َ�نَْها، ا�َّ  ابِْن  َ�تُْل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  َجاءَ  لَمَّ
نَا احلُْزنُ  ِ�يهِ  ُ�ْعَرُف  َجلََس  َرَواَحةَ  َوابِْن  وََجْعَفٍر، َحاِرثََة،

َ
ْ�ُظرُ  َوأ

َ
 َشقِّ  ابَلاِب  َصائِرِ  ِمنْ  أ

تَاهُ  ابَلاِب،
َ
، وََذَكرَ  َجْعَفرٍ  �َِساءَ  إِنَّ : َ�َقاَل  رَُجٌل  فَأ َمَرهُ  بَُ�اَءُهنَّ

َ
نْ  فَأ

َ
، أ تَاهُ  ُ�مَّ  فََذَهَب، َ�نَْهاُهنَّ

َ
 أ

تَاهُ  »اْ�َهُهنَّ «: َ�َقاَل  يُِطْعنَُه، لَمْ  اثلَّاِ�يََة،
َ
ِ : قَاَل  اثلَّاثِلََة، فَأ ِ  رَُسوَل  يَا َغلَبْنَنَا لََقدْ  َوا�َّ  ،ا�َّ

نَّهُ  فََزَ�َمْت 
َ
فَْواِهِهنَّ  يِف  فَاْحُث «: قَاَل  �

َ
اَب  أ َ  ].١٢٩٩[رواه ابلخاری:  »الرتُّ

و  )٢(روایت است که گفت: چون خبر شھادت (ابن حارثه) لاز عائشه -۶۶۰
رسید، [در گوشه] نشستند، و آثار  جبرای پیامبر خدا  )٢(شو (ابن رواحه) )١((جعفر)

 .)٣(نمایان بودشان  وه از چھرهاند غم و

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) کارھای که در این حدیث ذکر گردیده است، که عبارت از: فریاد کشیدن، و تراشیدن سر، و ۱ 

عامۀ علماء حرام است، و از گناھان کبیره شمرده گریبان دریدن در وقت مصیبت باشد، در نزد 
اند، ولی شکی نیست که اسلوب حدیث نبوی  شود، گرچه بعضی از علماء آن را مکروه دانسته می

 دھد. نظر عامۀ علماء را ترجیح می
) ھمانطوری که این اعمال برای زن حرام است، برای مرد نیز حرام است، ولی چون به طور ۲ 

ھا نام  به طور خاص از آن جزند، پیامبر خدا  ھا سر می عموم در ھنگام وفات چنین اعمالی از زن
 اند. برده

او را بسیار دوست داشتند،  جاست، و پیامبر خدا  جوی زید بن حارثه غالم آزاد شده پیامبر خدا  -٢
 کردند. در ھر لشکری که اشتراک داشت، او را امیر آن لشکر مقرر می
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ھای خانواده  کردم که شخصی نزدشان آمد و گفت: زن و من از گوشه در نگاه م
 کنند]. جعفر [نوحه می

 کردن] منع کند. ھا را [از گریه به او امر کردند که [برود] و آن
دھند. فرمودند:  ھا به سخنش گوش نمی آن شخص رفت و بازگشت و گفت که: آن

 ھا را مانع شو! آن
ھا بر ما  شخص برای بار سوم آمد و گفت: یا رسول الله! به خدا سوگند که آنآن 

 شوند]. اند، [یعنی: خاموش نمی غلبه کرده
ھا خاک  پس در دھان آن«فرمودند:  جکند که پیامبر خدا  [عائشه] گمان می

 .)٤(»بپاش

تر بود، از  ده سال کالن ساست، و از برادرش علی جوی جعفر بن ابی طالب عموی پیامبر خدا  -١
خبر داده  جکسانی است که در ابتداء مسلمان شده بودند، به حبشه ھجرت نمود، پیامبر خدا 

 شود، بنابر این وی به یقین از اھل جنت است. بودند که وی شھید می
وی عبدالله بن رواحه است، و از کسانی است که در ابتداء مسلمان شده بودند، در اکثر غزوات  -٢

شود، بنابراین وی به یقین  خبر داده بودند که وی شھید می جاشتراک نموده بود، و پیامبر خدا 
 از اھل جنت است.

 ھا به اینگونه بود که: و خالصه قصه شھادت آن -٣
ھا را با سه ھزار نفر به طرف شام فرستادند، و زید  در جمادی االولی سال ھشتم آن جپیامبر خدا  

ھا امیر مقرر نمودند، و گفتند: اگر زید به شھادت رسید، جعفر امیر باشد، و اگر جعفر به  را بر آن
شان خبر رسید که (ھرقل) با صد  ون به شام رسیدند، برایشھادت رسید، عبدالله بن رواحه، چ

ھا صف آرایی نموده است، و صد ھزار نفر دیگر از قبایل مختلف  ھزار نفر از رومیان در مقابل آن
اند، جنگ بین طرفین درگرفت، و این سه نفر به ترتیب  عرب که نصاری بودند، با وی ملحق شده

به دست گرفت، و فتح نصیب مسلمانان شد، و  سبن الولیدبه شھادت رسیدند، و بیرق را خالد 
 گوید: در این روز (نه) شمشیر در دستم شکست. می سخالد

و چیزی که در این معرکه نھایت تعجب انگیز است این است که این دو لشکر با وجودی که ھر  
ھا  جنگی بین آن جنگیدند، ولی ھیچ تناسبی از نگاه تعداد و ادوات ھا به اساس عقیده می دوی آن

ترین وسایل جنگی که نیزه و تیر و شمشیر  وجود نداشت، زیرا در یک طرف سه ھزار نفر با بسیط
آورتر اینکه: در این روز از طرف کفار صدھا نفر کشته شدند، و  باشد، وجود داشت، و از این تعجب

شان بودند،  ھا امیران ناز طرف مسلمانان فقط (دوازده) نفر به شھادت رسیدند، که (سه) نفر از آ
 و در نتیجه، فتح نصیب مسلمانان شد.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٤
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ر حُ  -٢٢ ن ملَ يُظهِ ندَ املُصيبَةِ باب: مَ هُ عِ  زنَ

 را در وقت مصیبت اظهار نکرد]: کسی که غمش ٢٢باب [

�َِس بِْن  -٦٦١
َ
ُ  ريَِضَ  َمالٍِك  َ�ْن أ يِب : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ

َ
ُ  ريَِضَ  َطلَْحةَ  مات اْ�ٌن ِأل بُو  ا�َّ

َ
َ�نُْه َوأ

ا َخاِرٌج، َطلَْحةَ  ِت  فَلَمَّ
َ
تُهُ  َرأ

َ
نَّهُ  اْمَرأ

َ
ْت  َماَت  قَدْ  �

َ
َّتْهُ  َشيْئًا، َهيَّأ

َ
ا ابَليِْت، َجانِِب  يِف  َو�  َجاءَ  فَلَمَّ

بُو
َ
ْت  قَدْ : قَالَْت  الُغَالُم، َكيَْف : قَاَل  َطلَْحةَ  أ

َ
رُْجو َ�ْفُسُه، َهَدأ

َ
نْ  َوأ

َ
اَح، قَدِ  يَُ�ونَ  أ  َوَظنَّ  اْسرَتَ

بُو
َ
�ََّها َطلَْحةَ  أ

َ
ا َ�بَاَت،: قَاَل  َصاِدقٌَة، � ْصبَحَ  فَلَمَّ

َ
ا اْغتََسَل، أ َرادَ  فَلَمَّ

َ
نْ  أ

َ
ْعلََمتْهُ  َ�ُْرجَ  أ

َ
نَّهُ  أ

َ
 قَدْ  �

ْخرَبَ  ُ�مَّ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َمعَ  فََص�َّ  َماَت،
َ
 اَكنَ  بَِما وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  أ

ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ِمنُْهَما، َ  لََعلَّ «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ نْ  ا�َّ
َ
ْلَِتُكَما يِف  لَُكَما ُ�بَاِركَ  أ

َ
 قَاَل  »يل

نَْصارِ  ِمنَ  رَُجٌل  َ�َقاَل : ُسْفيَانُ 
َ
يُْت : األ

َ
ْوالَدٍ  �ِْسَعةَ  لَُهَما فََرأ

َ
  قَدْ  لُكُُّهمْ  أ

َ
[رواه الُقْرآَن  قََرأ

 ].١٣٠١ابلخاری: 
وفات  سروایت است که گفت: یکی از فرزندان ابو طلحه ساز انس بن مالک -۶۶۱

نمود، و ابو طلحه در خارج از [خانه] بود، چون زنش دید که فرزندش مرده است 
 ، و او را در گوشه از خانه گذاشت.)١(چیزی آماده کرد

ھا از صحابیات بودند، و بعد از اینکه آن شخص امر پیامبر  ھا با وجود آنکه آن زن ) اینکه آن۱ 
رد، احتمال اول آنکه: ھا سکوت نکردند، یکی از دو احتمال وجود دا ھا برد، و آن برای آن جخدا

رفت و  داد، بلکه نزدشان می نسبت نمی جآن شخص امر به سکوت شدن را به پیامبر خدا 
دانستند که این امر، امر  دادند، چون نمی ھا به حرفش گوش نمی گفت ساکت باشید، و آن زن می

چنان  بود، آنھا رسیده  است، و احتمال دوم آن است که از شدت مصیبتی که به آن جپیامبر خدا 
توانستند که از گریه  نمی جتحت تاثیر قرار گرفته بودند، که با وجود خبر شدن از امر پیامبر خدا 

کردن خود داری نمایند، پس این گریه کردن بدون اختیارشان بود، و از کاری که بدون اختیار 
 انسان باشد، بر وی گناھی نیست.

 ز دارد.) به تعزیه نشستن به آرامی و وقار جوا۲ 
 ) در حالت مصیبت باید صبر و تحمل نمود.۳ 
 نماید، باید تادیب گردد. ) کسی که از کار منکر خود داری نمی۴ 
 نگاه کند. –بدون شھوت  –گانه  ) برای زن روا است که با حجاب به طرف مرد بی۵ 

اینکه طعامی را  در اینکه مراد از این آمادگی چیست؟ احتماالت متعددی وجود دارد، از آن جمله -١
آماده کرد، زیرا شوھرش (ابو طلحه) روزه دار بود، و یا اینکه خودش را زینت و آرایش و آماده 
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 چون ابو طلحه به خانه آمد، پرسید که حال بچه چه طور است؟
 گفت نفسش آرام گرفته است، و امیدوارم که راحت شده باشد.

خواست از  صبح چون بیدار شد، غسل نمود، و وقتی که میخوابید، و  سابو طلحه
 .)١(ھا] مرده است خانه بیرون شود، زنش برایش فھماند که [فرزند آن

اداء نمود، بعد از آن ماجرای خود و  ج] نماز صبح را با پیامبر خدا س[ابو طلحه
 ھمسرش را برای ایشان گفت.

 ».شب گذشته شما برکت بدھد امید است که خداوند در«فرمودند:  جپیامبر خدا 
ھا  زن و شوھر، ُنه فرزند را دیدم که ھمه آن  شخصی از انصار گفت که: برای آن

 .)٢(قاریان قرآن بودند

ھمبستر شدن با شوھرش نمود، و یا اینکه طفل را غسل داد و کفن کرد، تا آماده دفن باشد، و او 
بچه چه طور است؟ به خانه آمد، پرسید که حال  سرا در گوشه از خانه گذاشت، چون ابو طلحه

گفت: آرام گرفته است، و امید وارم که راحت شده باشد، این زن فھمیده و ھوشیار عباراتی را در 
سخن خود بکار برد، که ھم راست باشد، و ھم مقصودش را که خبر نشدن شوھرش از مرگ طفل 

فت، شوھرش طور ھم شد، زیرا تا وقتی که خودش برای شوھرش نگ باشد، بر آورده سازد، و ھمان
 از این واقعه مطلع نشد.

و فھماندنش به این طریق بود که برای شوھرش گفت: ای ابا طلحه! آیا اگر مردمی برای مردم  -١
ھا حق دارند که از دادن  دیگری امانتی بدھند، و باز بیایند و امانت خود را طلب نمایند، آیا آن

فت: پس در مورد فرزندت صبر خود را به امانت خود داری ورزند؟ ابو طلحه گفت: نه، ھمسرش گ
خدا کن، ابو طلحه در غضب شد و گفت: این واقعه را از من پنھان نمودی، و بعد از اینکه چنین و 

 دھی؟ چنان کردی برایم خبر می
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
در شب گذشته شما برکت امید است که خداوند «که:  ج) مراد از این فرموده پیامبر خدا ۱ 

، این است که: از ھمبستری که شب گذشته بین شما صورت گرفته است، خداوند برای »بدھد
 شما فرزند صالحی عطا کند.

دھد، خداوند  ) کسی که در مصیبت صبر کند، خداوند برایش در دنیا و آخرت مزد نیکو می۲ 

َما﴿فرماید:  متعال می ِٰ�ُونَ  يَُو�َّ  إِ�َّ ۡجرَُهم ٱل�َّ
َ
یعنی: جز این نیست که اشخاص  ﴾ِحَسابٖ  بَِغۡ�ِ  أ

دارند، و صبر عبارت از آن است که شخص در وقت  صابر مزد خود را به طور کامل دریافت می
اندوھی دارد در  مصیبت رسیدن به وی، آرام باشد و از زبانش شکایتی شنیده نشود، و اگر غم و

کند، و یا میلی با  آید، و یا رنگش تغیر می مش میدل خود داشته باشد، و اگر اشکی به چش
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لِ  -٢٣ وْ ونُونَ : «جالنَّبِيِّ  باب: قَ ا بِكَ ملََحزُ  »إِنَّ

 »وهگین هستیماند  ما به سبب مرگ تو«که :  ج ]: این قول پیامبر خدا۲۳باب [

ُ  ريَِضَ  - َوَ�نْهُ  -٦٦٢ ِ  رَُسولِ  َمعَ  َدَخلْنَا: قَاَل  -َ�نُْه  ا�َّ يِب  ىلَعَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
َ
 أ

، َسيٍْف  ا َوَ�نَ  الَقْ�ِ بَْراِهيمَ  ِظرْئً َالُم، َعلَيْهِ  ِإلِ َخذَ  السَّ
َ
ِ  رَُسوُل  فَأ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ُه، َ�َقبَّلَُه، إِبَْراِهيَم،  َ�يْنَا فََجَعلَْت  بِنَْفِسِه، َ�ُودُ  َو�ِبَْراِهيمُ  َذلَِك  َ�ْعدَ  َعلَيْهِ  َدَخلْنَا ُ�مَّ  وََشمَّ
ِ  رَُسولِ  ُ  َ�َقاَل  تَْذِرفَاِن، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َ
ُ  ريَِضَ  َعوٍْف  ْ�نُ  الرَّمْحَِن  َ�بْدُ  هل : َ�نْهُ  ا�َّ

نَْت 
َ
؟ رَُسوَل  ايَ  َوأ ِ ْ�بََعَها ُ�مَّ  ،»رمَْحَةٌ  إِ�ََّها َعوٍْف  اْ�نَ  يَا«: َ�َقاَل  ا�َّ

َ
ْخَرى، أ

ُ
 اهللاُ  َص�َّ  َ�َقاَل  بِأ

  َ�ُقوُل  َوالَ  َ�َْزُن، َوالَقلَْب  تَْدَمُع، الَعْ�َ  إِنَّ «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ 
َّ

 يَا بِِفَراقَِك  َو�ِنَّا َر�ُّنَا، يَْرىَض  َما إِال
 ].١٣٠٣[رواه ابلخاری:  »لََمْحُزونُونَ  إِبَْراِهيمُ 

نزد  جروایت است که گفت: ھمراه پیامبر خدا  سبن مالکاز انس و  -۶۶۲
 ] بود رفتیم.ج[فرزند پیامبر خدا  ÷[ابوسیف آھنگر] که [ھمسرش شیرآور] ابراھیم

 را گرفته و بوسیدند و بوئیدند. ÷ابراھیم جپیامبر خدا 
در حال جان کندن بود، و اشک از  ÷نزد [ابوسیف] آمدیم، ابراھیمو بار دیگر که 

 جاری گردید. جچشمان پیامبر خدا 
 کنید؟ شان گفت: یا رسول الله! شما ھم گریه می برای سعبدالرحمن بن عوف

 »ای ابن عوف! این رحمت است«فرمودند: 
 و به ادامه سخن خود فرمودند:

نشستن با مردم ندارد، منافی با صبر نیست، زیرا این امور فطری است، و طبیعت بشر آن است که 
 زند. در وقت مصیبت این چیزھا و یا بعضی از این چیزھا از وی بدون اختیار سر می

شود، باید به قضا و  دچار می –یبت دیگری و یا به ھر مص –) اگر کسی به مصیبت وفات فرزندش ۳ 
 قدر خداوند تسلیم گردیده و صبر نماید.

 ) زن باید بکوشد که از مصائب شوھر خود بکاھد.۴ 
 دھد. کند، خداوند عوضش را برایش می ) اگر کسی برای رضای خدا صبر می۵ 
 شد. شان اجابت می کردند، دعای اگر دعا می ج) پیامبر خدا ۶ 
 ج) فرزند را بعد از دعای پیامبر خدا هدیث داللت بر این دارد که خداوند متعال آن (نُ ) سیاق ح۷ 

 برای آن شخص داد. 
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ھم به جز آنچه که رضای  با آن ریزد، و دل محزون است، و چشم اشک می«
  گوئیم، و ای ابراھیم! ما ھمگی در فراق تو پروردگار ما است، چیز دیگری نمی

 .)١(»وھگین ھستیماند

يضِ  -٢٤ نْدَ املَرِ اءَ عِ  باب: البُكَ

 ]: گریه در نزد مریض۲۴باب [

ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  -٦٦٣ ُ  ريَِضَ  ُ�َمرَ  بِْن  ا�َّ ُ، َشْكَوى ُ�بَاَدةَ  ْ�نُ  َسْعدُ  اْشتَىَك : قَاَل  َ�نُْهَما، ا�َّ
َ

 هل
تَاهُ 

َ
يِب  بِْن  وََسْعدِ  َعوٍْف، بِْن  الرَّمْحَِن  َ�بْدِ  َمعَ  َ�ُعوُدهُ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  فَأ

َ
 َوقَّاٍص، أ

ِ  َوَ�بْدِ  ُ  ريَِضَ  َمْسُعودٍ  بِْن  ا�َّ ا َ�نُْهْم، ا�َّ ْهِلِه، اَغِشيَةِ  يِف  فَوََجَدهُ  َعلَيْهِ  َدَخَل  فَلَمَّ
َ
 قَدْ «: َ�َقاَل  أ

، رَُسوَل  يَا الَ : قَالُوا »قَىَض  ِ ا وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  َ�بَىَك  ا�َّ ى فَلَمَّ
َ
 انلَّيِبِّ  بَُ�اءَ  الَقْومُ  َرأ

الَ «: َ�َقاَل  بََ�ْوا، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ 
َ
َ  إِنَّ  �َْسَمُعونَ  أ ُب  الَ  ا�َّ ، ِبَدْمعِ  ُ�َعذِّ  حِبُْزنِ  َوالَ  الَعْ�ِ

ُب  َولَِ�نْ  الَقلِْب، َشارَ  - بَِهَذا ُ�َعذِّ
َ
  َوأ

َ
وْ  - لَِسانِهِ  إِىل

َ
ُب  الَميَِّت  َو�ِنَّ  يَرَْحُم، أ ْهِلهِ  بِبُاَكءِ  ُ�َعذَّ

َ
 أ

 ].١٣٠٤[رواه ابلخاری:  »َعلَيْهِ 
روایت است که گفت: سعد بن عباده از مریضی که  باز عبدالله بن عمر -۶۶۳

 داشت شکایت کرد.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
ھشت فرزند داشتند، چھار پسر و چھار دختر، پسرھایشان: (قاسم) (طاھر)  ج) پیامبر خدا ۱ 

(رقیه) و (ام کلثوم) ھمسران  س: (زینب) ھمسر ابی العاص(طیب) و (ابراھیم)، و دخترھایشان
بود، و  سکه یکی را پس از دیگری به نکاح گرفته بود، و (فاطمه) ھمسر علی سعثمان بن عفان

 از ماریۀ قبطیه بود. ÷بودند، و (ابراھیم) لاز خدیجه ÷ھمگی جز ابراھیم
در روز سه شنبه دھم ماه ربیع االول سال دھم ھجری واقع گردید، و عمر  ÷) وفات ابراھیم۲ 

 وی در این وقت شانزده ماه و ھشت روز بود.
شود، روا است، گریه کردن  ) اظھار سبب غم و حزن و گریه، برای کسی که از سبب آن جویا می۳ 

حدیث گریه پیامبر خدا در مصیبت مرگ روا است، چه پیش از مرگ باشد، و چه بعد از آن، در این 
فرزندشان، پیش از مرگ وی بود، و در صحیح مسلم آمده است  ÷به سبب مریضی ابراھیم ج

به سر قبر مادر خود رفتند، و به گریه افتادند، تا جائیکه دیگران نیز گریه  جکه پیامبر خدا 
 کردند.
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ھمراه عبدالرحمن بن عوف، و سعد بن ابی وقاص، و عبدالله بن  جپیامبر خدا 
، به عیادتش رفتند، چون نزدش داخل شدند، دیدند که اھل و اقاربش به شمسعود

 اند. اطرافش نشسته
 ؟»مگر فوت کرده است«پرسیدند: 
 یا رسول الله! گفتند: نه،

ھا نیز]  را دیدند، [آن جبگریه افتادند، و چون مردم گریه پیامبر خدا  جپیامبر خدا 
 به گریه افتادند.
وه قلب اند شنوید که خداوند به اشک چشم، و آیا نمی«] فرمودند: ج[پیامبر خدا 

ه به بلک –کردند، فرمودند  در حالی که به طرف زبان خود اشاره می -کند،  عذاب نمی
دھد، و مرده به سبب اینکه  کند و یا مورد رحمت قرار می سبب این است که عذاب می

 )١(»شود کنند، تعذیب می اھل و اوالدش بر وی گریه می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
بلکه سبب این «که به طرف زبان خود اشاره کرده و فرمودند:  ج) مراد از این گفته پیامبر خدا ۱ 

این است که: این زبان است که » دھد کند و یا مورد رحمت قرار می است که [خداوند] عذاب می
شود، یعنی: اگر جزع و  سبب گرفتار شدن به عذاب خدا، و یا مورد رحمت قرار گرفتن وی می

شود، و اگر ساکت  کرد، و شکایت و داد و فریاد نمود، سبب گرفتار شدن به عذاب خدا می فزع
شد، و به عوض داد و فریاد حمد و ثنای خداوند متعال را گفت، و ھر چیز را از طرف خدا دانست، 

گفت، مستوجب رحمت  ه راجعون)ي(إنا اهللا وإنا إلو  (احلمد هللا)یعنی: در وقت مصیبت رسیدن 
 شود. گار میپرورد

) از رقت قلب و اشک چشم گناھی نیست، ولی شیون و فریاد است که سبب گناه و عذاب ۲ 
 شود. خداوندی می

 ) مستحب است که بزرگان به عیادت زیر دستان بروند.۳ 
 الزم است. –اگر گوش شنوایی داشته باشد  -) نھی از منکر ۴ 
 یاد باشد، جواز دارد.) گریه کردن در نزد مریض، اگر بدون شیون و فر۵ 
 شود، و تفصیل آن قبًال گذشت. ) مرده به سبب گریه وابستگان تعذیب می۶ 
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ن ذلِكَ  -٢٥ زِ عَ جْ الزَّ اءِ وَ البُكَ حِ وَ نِ النَّوْ ى عَ نْهَ ا يُ  باب: مَ

 ]: آنچه که در مورد نهی از نوحه و گریه آمده است۲۵باب [

مِّ  َ�نْ  -٦٦٤
ُ
ُ  ريَِضَ  َعِطيَّةَ  أ َخذَ «: قَالَْت  َ�نَْها، ا�َّ

َ
 وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  َعلَيْنَا أ

نْ  ابَليَْعةِ  ِعنْدَ 
َ
ةٌ  ِمنَّا َوفَْت  َ�َما ،»َ�نُوحَ  الَ  أ

َ
مِّ : �ِْسَوةٍ  مَخِْس  َ�ْ�َ  اْمَرأ

ُ
مِّ  ُسلَيٍْم، أ

ُ
 َواْ�نَةِ  الَعالَِء، َوأ

يِب 
َ
ةَ  أ ةِ  َسرْبَ

َ
َ�ْ�ِ  ُمَعاٍذ، اْمَرأ

َ
وِ  - َواْمَرأ

َ
يِب  اْ�نَةِ  أ

َ
َة، أ ةِ  َسرْبَ

َ
ةٍ  ُمَعاذٍ  َواْمَرأ

َ
ْخَرى [رواه  َواْمَرأ

ُ
أ

 ].١٣٠٦ابلخاری: 
در ھنگام بیعت از ما  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  لاز ام عطیه -۶۶۴

 چنین تعھد گرفتند که: نوحه نکنیم.
پنج زن، کس دیگری از ما به این عھد وفا نکرد، [که عبارت بودند از]: أم و به جز از 

سلیم، أم عالء، دختر أبی سبره ھمسر معاذ، و دو زن دیگر و یا اینکه گفت: دختر ابو 
 .)١(سبره، و ھمسر معاذ، و یک زن دیگر

ةِ  -٢٦ نَازَ يَامِ لِلْجَ  باب: القِ

 ]: برخاستن برای جنازه۲۶باب [

ُ  ريَِضَ  َر�ِيَعةَ  بِْن  اَعِمرِ  َ�نْ  -۶۶۵  إَِذا«: قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َعِن  َ�نُْه، ا�َّ
ى

َ
َحُدُ�مْ  َرأ

َ
وْ  َ�ْلَُفَها َحىتَّ  فَلْيَُقمْ  َمَعَها، َماِشيًا يَُ�نْ  لَمْ  فَإِنْ  ِجنَاَزًة، أ

َ
َلَِّفهُ  أ وْ  ختُ

َ
 ِمنْ  تُوَضعَ  أ

نْ  َ�بِْل 
َ
َلَِّفهُ  أ  ].۱۳۰۸[رواه ابلخاری:  »ختُ

 روایت است که فرمودند: جاز پیامبر خدا  ساز عامر بن ربیعه -۶۶۵

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
بیعت کرده بودند،  جھایی که با أم عطیه رفته و با پیامبر خدا  ) معنی حدیث این است که از زن۱ 

گری نکردند، نه آنکه از تمام  د وفا کردند، و بعد از آن نوحهتنھا پنج نفر به این بیعت و وعدۀ خو
 گری را ترک نموده باشند. وجود داشتند فقط پنج نفر نوحه جھای که در زمان نبی کریم  زن

بود،  گری و شیون و فریاد برای مرده به طور قطع حرام است، زیرا اگر حرام قطعی نمی ) نوحه۲ 
چه مرد بودند و چه زن  -گرفتند، زیرا بیعت با مردم  کار بیعت نمیھا در این  از آن جپیامبر خدا 

 گرفت. در امور مھم و اساسی صورت می –
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رفت، بایستد تا جنازه عقب  اگر کسی از شما جنازۀ را دید، اگر با آن جنازه نمی«
، و یا پیش از آنکه جنازه او را به عقب )١(بماند، یا جنازه او را به عقب خود قرار دھد

کنند، بر زمین] گذاشته  قرار دھد، [از دوش کسانی که جنازه را حمل می خود
 .)٢(»شود

ةِ  -٢٧ نَازَ امَ لِلجَ ا قَ دُ إِذَ قعُ تَى يَ  باب: مَ

 ]: اگر برای جنازه برخاست، چه وقت بنشیند؟٢٧باب [

يب ُهَر�َْرةَ  -٦٦٦
َ
ُ  ريَِضَ  َعن أ خذَ�نْهُ  ا�َّ

َ
نَّه أ

َ
 َ�بَْل  فََجلََساوهما يف جنازة،  َمْرَوانَ  �ِيَدِ  ، �

نْ 
َ
بُو فََجاءَ  تُوَضَع، أ

َ
ُ  ريَِضَ  َسِعيدٍ  أ َخذَ  َ�نْهُ  ا�َّ

َ
ِ  ُ�مْ : َ�َقاَل  َمْرَواَن، �ِيَدِ  فَأ  َهَذا َعِلمَ  لََقدْ  فََوا�َّ

صورت مقصد آن است که توقف نماید تا از جنازه ھردو  شک بین دو عبارت از راوی است، و در -١
 نگردد.کنند  فاصله بگیرید و دور شود، تا سبب مزاحمت برای کسانی که جنازه را حمل می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
) مراد از این حدیث نبوی شریف این است که: چون شخصی جنازه را دید، اگر نشسته بود، تا ۱ 

وقتی که جنازه از نزدش بگذرد، و دور شود، و چه به طرف دیگری غیر از طرفی که آن شخص 
رسد، به قبرستان رسیده و بر زمین  این شخص می ایستاده است برده شود، و یا پیش از آنکه به

 گذاشته شود.
کند، باید بایستد تا آنکه جنازه از نظر  خواند و با جنازه ھمراھی نمی ) اگر کسی نماز جنازه را می۲ 

 پنھان شود.
) نظر به ظاھر این حدیث بعضی از علماء از آن جمله احمد بن حنبل و محمد بن حسن و ۳ 

گویند: ایستادن برای جنازه واجب است، و کسی که ھمراه جناز است، تا  له میاوزاعی رحمھم ال
شود، نباید بنشیند، و امام ابو حنیفه و مالک و شافعی و ابو  وقتی که جنازه بر زمین گذاشته نمی

چه  گویند که: ایستادن برای جنازه الزم نیست، چنان یوسف رحمھم الله وعدۀ دیگری از علماء می
گویند:  تواند پیش از گذاشته شدن جنازه بر زمین بنشیند، و می راه جنازه است میکسی که ھم

روایت شده  سشان حدیثی است که در صحیح مسلم از علی این حدیث منسوخ است، و دلیل
ایستادند، ولی بعد از آن [در وقت دیدن  برای جنازه می جپیامبر خدا «گوید:  است، وی می

برای  جپیامبر خدا «روایت دیگری در صحیح ابن حبان آمده است که ، و در »نشستند جنازه] می
نشستند، و برای ما امر کردند که  ایستادند، ولی بعد از آن [در وقت دیدن جنازه] می جنازه می
 بنشینیم.
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نَّ «
َ
بُو َ�َقاَل  »َذلَِك  َ�نْ  َ�َهانَا وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  أ

َ
[رواه ابلخاری: َصَدَق  ُهَر�َْرةَ  أ

١٣٠٩.[ 
روایت است که با مروان در جنازۀ اشتراک داشت و دست  ساز ابو ھریره -٦٦٦

 مروان را گرفته بود، آن دو نفر پیش از آنکه جنازه بر زمین گذاشته شود، نشستند.
آمد و دست مروان را گرفت و گفت: برخیز! و به خداوند سوگند ھمین  سابو سعید

ما را از این کار [یعنی:  جداند که پیامبر خدا  ] خوب میسخص [یعنی: ابوھریرهش
 اند. نشستن پیش از گذاشته شدن جنازه بر زمین] نھی کرده

 .)١(گوید گفت: راست می سابوھریره

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١

در شرح این حدیث آمده است که: نشستن ابو ھریره و مروان پیش از جنازه، (التوضيح) در کتاب  
دانستند که قیام برای میت واجب نیست، زیرا معقول نیست که  ھا می دلیل بر این است که آن

ھا با وجود علم داشتن به وجوب قیام برای جنازه، این واجب را ترک کرده و بنشینند، ... اگر  آن
ابو ھریره سخن ابو سعید را در وجوب قیام برای جنازه تصدیق نمود؟  کسی بگوید: پس چرا

جوابش آن است که تصدیق ابو ھریره نسبت به وجوبی بود که در اول امر وجود داشت، و نشستن 
 در اخیر به آن اشارد نموده بودند. جوی به اساس چیزی بود که پیامبر خدا 

با وجود امر  ساز یک اشکال که نشستن ابو ھریرهولی این جواب قناعت دھنده نیست، زیرا اگر  
شویم،  شویم، به اشکالی دیگری مواجه می به لزوم قیام برای جنازه باشد، خالص می جنبی کریم 

 و آن این است که چرا ابو سعید از این ارشاد نبوی خبر نداشت.
کالم او را، به  سبا مروان، و تصدیق ابو ھیره سو عالوه بر آن، طریق گفت و شنود ابو سعید 

گفت، قبول کرد، وردی برایش ذکر  سآنچه را که ابو سعید سدھد که ابو ھریره خوبی نشان می
در اخیر  جدانست که پیامبر خدا  سنکرد، زیرا اگر طوری که در (التوضیح) آمده است، ابو ھریره

رای ابو سعید بیان اند، ھیچ مانعی نبود که این امر و یا ارشاد را ب امر ارشاد به نشستن کرده
 کرد، زیرا پوشیدن علم جواز ندارد. می

کرد  فکر می سرسد این است که: شاید ابو ھریره پس چیزی که در رفع این اشکال به خاطر می 
در ایستادن برای جنازه برای استحباب باشد نه برای وجوب، و یا احتمال  جکه امر پیامبر خدا 

به  سدیث نبوی شریف رفته بود، درست است که ابو ھریرهدارد که در ھمان وقت یادش از این ح
دارای حافظه بسیار قوی بود، ولی این به آن معنی نیست، که قطعًا  جسبب دعای نبی کریم 

 –احیانًا  –بعضی چیزھا را  جکرد، زیرا پیامبر خدا  ھیچ چیزی را در ھیچ وقت فراموش نمی
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ُودِيٍّ باب: مَ  -٢٨ ةِ هيَ نَازَ امَ جلَِ  نْ قَ

 ]: کسی که برای جنازه یهودی به پا خاسته است٢٨باب [

ِ  َ�بْدِ  بِْن  َجابِرِ  َ�نْ  -٦٦٧ ُ  ريَِضَ  ا�َّ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  لََها َ�َقامَ  َجنَاَزٌة، بِنَا َمرَّ : قَاَل  َ�نُْهَما، ا�َّ
ِ  رَُسوَل  يَا: َ�ُقلْنَا بِِه، َوُ�ْمنَا وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  ، ِجنَاَزةُ  إِ�ََّها ا�َّ ْ�تُمُ  إَِذا«: قَاَل  َ�ُهوِديٍّ

َ
 َزةَ،اجِلنَا َرأ

 ].١٣١١[رواه ابلخاری:  »َ�ُقوُموا
روایت است که گفت: جنازه از پیش روی ما  بجابر بن عبداللهاز  -۶۶۷

برایش برخاستند و ما نیز برخاستیم، و گفتیم: یا رسول الله! این  جگذشت، پیامبر خدا 
 جنازه یھودی است.

 .)١(»وقتی جنازه را دیدید، برخیزید«فرمودند: 

ْلِ الرِّ باب:  -٢٩ ةَ دُونَ النَّساءِ محَ نَازَ  جالِ اجلَ

 ها دارند نه زن ]: مردها جنازه را برمی۲۹باب [

يِب  َ�نْ  -٦٦٨
َ
ُ  ريَِضَ  اخلُْدرِيَّ  َسِعيدٍ أ نَّ : َ�نْهُ  ا�َّ

َ
ِ  رَُسوَل  أ : قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ْ�نَاقِِهْم، ىلَعَ  الرَِّجاُل  َواْحتََملََها اجِلنَاَزُة، وُِضَعِت  إَِذا«
َ
ُموِ�،: قَالَْت  َصاحِلًَة، اَكنَْت  فَإِنْ  أ  قَدِّ

جواز داشته  جبرای پیامبر خدا  -ولو احیانًا  –کردند، و وقتی که عارضه فراموشی  فراموش می
 وجود داشته باشد، والله تعالی أعلم. –احیانًا  -نیز  سباشد، چه مانع است که برای ابو ھریره

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
چه مالئکه رحمت باشند  –باشند  به جھت مالئکه بود که ھمراه جنازه می جبرخاستن پیامبر خدا  

برای آن  جدر یکی از احادیث آمده است که جنازه گذشت، و پیامبر خدا  –و چه مالئکه عذاب 
، و »خیزیم ما به احترام مالئکه برمی«برخاستند، کسی گفت: این جنازه یھودی است، فرمودند: 

دیگری آمده است که شان خاص جھت انسان بودن آن جنازه بود، زیرا در حدیث  یا آنکه برخاستن
برای آن برخاستند، کسی گفت: این جنازه یھودی است، فرمودند:  ججنازه گذشت، پیامبر خدا 

شان جھت یادآوری از وحشت مرگ بود، ھمین حدیث در  ؟ و یا برخاستن»مگر انسان نیست«
برایش برخاستند، ما ھم  جصحیح مسلم به این عبارت است که: جنازه گذشت، پیامبر خدا 

مرگ و حشتناک «رخاستیم، و گفتیم یا رسول الله این جنازه از زن یھودی است، فرمودند: ب
 ».است، وقتی که جنازۀ را دیدید برخیزید
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ْ�نَ  َو�ْلََها يَا: قَالَْت  َصاحِلٍَة، َ�ْ�َ  اَكنَْت  َو�ِنْ 
َ
ءٍ  لُكُّ  َصْوَ�َها �َْسَمعُ  بَِها؟ يَْذَهبُونَ  أ   يَشْ

َّ
 إِال

 ].١٣١٤[رواه ابلخاری:  »َصِعَق  َسِمَعهُ  َولَوْ  اِإل�َْساَن،
 فرمودند: جروایت است که پیامبر خدا  ساز ابو سعید خدری -۶۶۸

ھای خود برداشتند،  وقتی که جنازه [در تابوت] گذاشته شد و مردھا آن را بر شانه«
تر برسانید، و اگر شخص نیکو کاری گوید: مرا زود نیکو کاری باشد میاگر شخص 

برید، آواز او را چیزی به غیر از انسان  گوید: ای وای! این جنازه را کجا می نباشد، می
 .)١(»شود ھوش می شنود، و اگر انسان بشنود، بی می

ةِ  -٣٠ نَازَ ةِ بِاجلَ عَ ْ  باب: الرسُّ

 ]: شتاب کردن در بردن جنازه۳۰باب [

يِب  َ�نْ  -٦٦٩
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ  أ رْسُِعوا«: قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َعِن  َ�نُْه، ا�َّ

َ
 أ

نَاَزِة، ِ
ْ
ُموَ�َها، فََخْ�ٌ  َصاحِلَةً  تَُك  فَإِنْ  بِاجل  َ�نْ  تََضُعونَهُ  فَرَشٌّ  َذلَِك، ِسَوى يَُك  َو�ِنْ  ُ�َقدِّ

ابُِ�مْ 
 ].١٣١٥[رواه ابلخاری:  »ِرقَ

 روایت است که فرمودند: ساز ابو ھریره -۶۶۹

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
اشتراک نموده  جروایت است که گفت: در جنازه با پیامبر خدا  س) در حدیث دیگری از انس۱ 

دارید؟ گفتند: نه،  جنازه را برمی«ھا پرسیدند:  ھایی ھم وجود دارند، از آن که زن بودیم، دیدند
کنید، گفتند: نه، فرمودند: پس بر گردید که برای شما ثوابی نیست و  پرسیدند: او را دفن می

ھا نباید در حمل و دفن جنازه  شود که زن ، و از این احادیث چنین دانسته می»شوید گنھکار می
 نمایند.اشتراک 

اگر شخص نیکو کاری باشد «فرمودند:  ج) عبارت حدیث نبوی شریف این است که پیامبر خدا ۲ 
، وصنعت تقابل در عبارت مقتضی ...»گوید: مرا زودتر برسانید، و اگر شخص نیکوکاری نباشد  می

گوید: مرا زودتر برسانید، و اگر شخص بد کاری  آن بود که بگویند: اگر شخص نیکوکاری باشد می
شان برای ھمگان خلق  ھا، و حسن خلق ترین کالم شان بلیغ که کالم جولی نبی کریم » باشد...

لفظ (بدکار) را استعمال کنند، و در حدیث  –ھر کس که باشد  –عظیم است، نخواستند برای مرده 
بعدی نیز عین اسلوب به کار گرفته شده است، پس بر ھر مسلمانی الزم است که متادب به ادب 

 خود داری نماید. نبوی گردیده، و در سخن خود از بد زبانی، و الفاظ ناپسند
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رسانید،  و را به خیر و نیکوئی میدر بردن جنازه شتاب کنید، اگر نیکو کار باشد، ا«
 .)١(»اید و اگر چنین نباشد، شری را از دوش خود بر زمین گذاشته

نَائِزِ  -٣١ بَاعِ اجلَ لِ اتِّ  باب: فَضْ

 ]: فضیلت همراهی کردن با جنازه۳۱باب [

ُ  َ�ْن ابِْن ُ�َمَر ريَِضَ  -٦٧٠ نَُّه قيل هل: ا�َّ
َ
بَا إِنَّ  َ�نُْهما �

َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ  أ : َ�ُقوُل  َ�نْهُ  ا�َّ

ْ�رَثَ : َ�َقاَل  »ِ�َ�اٌط  فَلَهُ  َجنَاَزةً  تَبِعَ  َمنْ «
َ
بُو أ

َ
قَْت  ُهَر�َْرةَ  أ بَا اَع�َِشةَ  َ�ْعِ�  َعلَيْنَا، فََصدَّ

َ
 ُهَر�َْرةَ، أ

ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت : َوقَالَْت  ُ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
ُ

ُ  ريَِضَ  ُ�َمرَ  اْ�نُ  َ�َقاَل  َ�ُقوهل : َ�نُْهَما ا�َّ
ْطنَا لََقدْ « ْمرِ  ِمنْ  َضيَّْعُت : فَرَّْطُت  »َكِثَ�ةٍ  قََراِر�َط  يِف  فَرَّ

َ
ِ  أ  ].١٣٢٤، ١٣٢٣[رواه ابلخاری:  »ا�َّ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) مراد از شتاب کردن در وقت بر داشتن جنازه دویدن نیست، بلکه مراد رفتاری است که از ۱ 

 حالت عادی تیز تر باشد.
ی اند که بعد از بر داشتن میت، باید در رساندن آن به قبرستان و در دفن و ) علماء بر این متفق۲ 

سرعت نمود، ولی پیش از برداشتن باید مرگ شخص محقق گردد، تا نشود که شخص زنده را 
ھا شخص مریض تا یک شبانه روز و احیانًا بیشتر از آن به حالتی  دفن کنند، زیرا در بعضی مریضی

 کند که وی مرده است. افتاده است که اگر انسان دقیق نشود، فکر می
ھراتی به ھمین مرض دچار بود، و ھر وقت که این مرضش  و گویند مالحسین واعظ کاشفی 

آمد، و برای باز اخیر که این  آمد، یک شبانه روز مانند مردگان افتاده بود، و بعد از آن بھوش می می
مرض او را گرفت و بعد از گذشت یک شبانه روز بھوش نیامد، فکر کردند که مرده است، از این 

کردند، ولی روی احتیاط نی را در مقابل دھانش قرار داده و  سبب او را غسل داده و کفن دفن
سر دیگرش را از قبر بیرون گذاشتند، در روز دومی که او را به قبر گذاشته بودند، از آن مرض به 

اند، بنای داد و  ھوش آمد، و دید که در قبر است، و فھمید که او را مرده پنداشته و دفن کرده
نذر کرد که اگر خداوند او را از این مھلکه نجات دھد، کتاب خدا یعنی:  فریاد را گذاشت، و با خود

 (قرآن مجید) را تفسیر خواھد کرد.
ھا آمدند  در این وقت چوپانی و یا کسی که متولی قبر بود، صدایش را شنید، مردم را خبر کرد، آن 

مجید را به زبان فارسی بنام و او را زنده از قبر بیرون کردند، و او ھم به عھد خود وفا کرد و قرآن 
(تفسیر حسینی) تفسیر کرد، و این تفسیر ھم اکنون مطبوع و متداول است، و احیانًا به نام 

 شود. (تفسیر بعد از مرگ) نیز یاد می

                                                 



 فیض الباری (جلد دوم)    ٣٢٦

گوید:  می سروایت است که کسی برایش گفت: ابو ھریره باز ابن عمر -۶۷۰
ازه کوه أحد] ثواب اند ط [یعنی: به(کسی که با جنازه ھمراھی کند، برایش یک قیرا

 است).
 کند. برای ما خیلی حدیث روایت می سگفت: ابو ھریره

 شنیدم که جرا تصدیق نمود و گفت: از پیامبر خدا  سگفته ابو ھریره لو عائشه
 گفتند. این چیز را می
ھای بسیاری  چون این را شنید گفت: در بدست آوردن قیراط بو ابن عمر
 .)١(ایم کوتاھی کرده

بُورِ  -٣٢ ىلَ القُ دِ عَ اجِ اذِ املَسَ َ نِ اختِّ هُ مِ  باب: ما يُكرَ

 ]: کراهت مسجد ساختن بر باالی قبر۳۲باب [

ُ  ريَِضَ  اَع�َِشةَ  َ�نْ  -٦٧١ ي َمَرِضهِ  يِف  قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َعِن  َ�نَْها، ا�َّ ِ
َّ

 اذل
ُ  لََعنَ «: ِ�يهِ  َماَت  َُذوا َوانلََّصارَى، ايلَُهودَ  ا�َّ نِْبيَائِِهمْ  ُ�بُورَ  اختَّ

َ
 َذلَِك  َولَْوالَ : قَالَْت  ،»َمْسِجًدا أ

بَْرُزوا
َ َ
�ِّ  َ�ْ�َ  َ�رْبَهُ  أل

َ
ْخىَش  �

َ
نْ  أ

َ
 ].١٣٣٠[رواه ابلخاری: َمْسِجًدا  ُ�تََّخذَ  أ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
کند)،  ات میبرای ما خیلی حدیث روی سکه گفت: (ابو ھریره ب) معنی این قول ابن عمر۱ 

کند، شاید اشتباه کرده  نسبت به اینکه احادیث بسیاری را روایت می ساین است که: ابو ھریره
اند،  نگفته جگوید که پیامبر خدا  باشد، نه آنکه او را به این متھم ساخته باشد که: چیزھایی می

در اخیر  بعمرھا از چنین اتھامی باالتر است، و تصدیق ابن  زیرا شأن و مرتبه ھر دوی آن
 کند. ھمین حدیث، این مدعا را ثابت می

گفته بود متیقن شود، کسی را نزد ام  ساز آنچه که ابو ھریره بو برای آنکه ابن عمر 
طوری که در متن  – لفرستاد، و در موضوع از وی استفسار نمود، عائشه لالمومنین عائشه

ن بود که این سخن دلنشین ابن سخن ابو ھریره را تصدیق نمود، و ھما –حدیث آمده است 
 ھم گردید. بعمر

ایم) این  ھای بسیاری کوتاھی کرده که: (در بدست آوردن قیراط ب) معنی این گفته ابن عمر۲ 
ھای بسیاری از دست ما  ھای بسیاری اشتراک نکردیم، به این سبب قیراط است که در جنازه

 ورزیدیم. اشتراک میھا  داشتیم، در آن رفت، و اگر از این حدیث اطالع می
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روایت است که در مرضی که از آن وفات  جاز پیامبر خدا  لاز عائشه -۶۷۱
 یافتند فرمودند:

 ».خداوند یھود و نصارا را لعنت کند که قبور پیامبران خود را مسجد ساختند«
را برازنده قرار  جبود، قبر آن حضرت  گوید: اگر ھمین سبب نمی ] میل[عائشه

 .)١(که روزی قبر ایشان مسجد ساخته شود ترسم ھم من می دادند، و با این می

ا -٣٣ هَ اسِ اتَت يفِ نِفَ ا مَ اء إِذَ سَ ىلَ النُّفَ الَةِ عَ  باب: الصَّ

 ] نماز خواندن بر زنی که در حال نفاس مرده است۳۳باب [

ُ  ريَِضَ  ُجنَْدٍب  بِْن  َسُمَرةَ  َ�نْ  -٦٧٢  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َوَراءَ  َصلَّيُْت «: قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ
ةٍ  ىلَعَ  وََسلَّمَ 

َ
 ].١٣٣١[رواه ابلخاری:  »وََسَطَها َعلَيَْها َ�َقامَ  نَِفاِسَها، يِف  َماتَْت  اْمَرأ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
این سخن را از آن جھت گفتند: تا  ج) مسجد ساختن بر باالی قبر روا نیست، و پیامبر خدا ۱ 

 آنکه مبادا بعضی از جھال به مروز زمان قبر را مورد پرستش قرار دھند.
بود،  نمی جکه: اگر خوف مسجد ساختن بر باالی قبر پیامبر خدا  ل) معنی این گفته عائشه۲ 

دادند،  دادند، این است که قبر را: در زیر پرده و یا داخل خانه قرار نمی قبرشان را برازنده قرار می
پیش از توسعه مسجد نبوی بود، ولی بعد از توسعه  لساختند، و این سخن عائشه و ظاھر می

ا مثلث شکل ساختند، تا کسانی که به طرف شمال مرقد نبوی نماز مسجد نبوی، مرقد نبوی ر
 ھا قرار نگیرد. خوانند، ھنگام نماز خواندن، مرقد در پیش روی آن می

ساخته شده باشد، بلکه اصل  ج) مسجد نبوی امروزی مسجدی نیست که بر قبر پیامبر خدا ۳ 
یده و ساخته شده بود، و قبر و بدست خود ایشان تاسیس گرد جمسجد در زمان خود نبی کریم 

نبوی ھم در بیرون از مسجد قرار داشت، ولی بعد از توسعه روی ضرورت، مرقد نبوی در داخل 
مسجد قرار گرفت، بنابراین محتوای حدیث، شامل مسجد و قبر نبوی به ھیچ وجه شده 

خوانند که  از میخوانند به این نیت نم تواند، و عالوه بر آن کسانی که در آن مسجد نماز می نمی
است، و مسجدی است که ایشان آن را بنا کرده و در آن نماز  جاین مسجد، مسجد پیامبر خدا 

 جاند، نه به این نیت که عظمت این مسجد، به سبب آن است که بر باالی قبر نبی کریم  خوانده
 ساخته شده است، و یا قبر نبوی در آن قرار دارد.
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بر زنی  جروایت است که گفت: پشت سر پیامبر خدا  ساز سمره بن جندب -۶۷۲
ھنگام نماز خواندن] در  جکه در حال نفاس مرده بود، نماز خواندم، و [پیامبر خدا 

 .)١(وسط جنازه ایستادند

ىلَ باب:  -٣٤ ةِ الكِتَابِ عَ َ احتِ ةِ فَ اءَ ةِ قِرَ نَازَ   اجلَ

 بر جنازه ْمُد ِلله)]: خواندن سورۀ (الَح ۳۴باب [

ُ  ريَِضَ  َعِن ابِْن َ�بَّاٍس  -٦٧٣ نَُّه َص�َّ  ا�َّ
َ
  َجنَاَزةٍ  ىلَعَ  َ�نُْهَما: �

َ
: قَاَل  تَاِب الكِ  بَِفاحِتَةِ  َ�َقَرأ

�ََّها يِلَْعلَُموا«
َ
 ].١٣٣٥[رواه ابلخاری:  »ُسنَّةٌ  �
دُ روایت است که وی بر جنازه نماز خواند، و سورۀ  باز ابن عباس -۶۷۳ َمْ (احلْ

را خواند و گفت: [از این جھت آن را خواندم] تا مردم بدانند که این عمل، سنت  هللاِ)
 .)٢(است

 ه این حدیث آنکه:از احکام و مسائل متعلق ب -١
 ) زن ولو آنکه در حالت حیض و یا نفاس وفات کرده باشد، باید بر وی نماز جنازه خوانده شود.۱ 
) امام در وقت نماز خواندن متصل به جنازه ایستاده نشود، بلکه بین خود و جنازه اندکی فاصله ۲ 

 بگذارد.
اء اختالف است، امام شافعی و احمد ) اینکه امام در کدام قسمت جنازه ایستاده شود، بین علم۳ 

گویند: اگر میت مرد باشد، در برابر سرش، و اگر زن باشد، در برابر  و ابو یوسف رحمھم الله می
گویند: میت چه مرد باشد و چه  و بعضی از اصحابش می /وسطش ایستاده شود، امام ابو حنیفه

گوید: اگر میت مرد باشد، برابر  یم /اش ایستاده شود، امام مالک زن، امام باید برابر سینه
ھایش ایستاده شود، و البته این اقوال به اساس اولویت و یا  وسطش، و اگر زن باشد، برابر شانه

 اند که ایستادن امام به ھمه این انواع جواز دارد. استحباب است و ھمه بر این متفق
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢

در نماز جنازه نسبت به اقوال و اعمالی که از صحابه روایت شده است،  مد هللا)(احلدر خواندن  

گویند: خواندن  می شبین علماء اختالف است، امام شافعی و اسحاق رحمھما الله با عدۀ از صحابه
فاتحه بعد از تکبیر اول در نماز جنازه مشروع است، امام ابو حنیفه و امام مالک رحمھما الله و 

گویند: در نماز جنازه قراءتی نیست، ولی بدون شک ظاھر حدیث مؤید نظر  می شصحابه بعضی از
اول است، و بعد از جستجوی زیاد بر حدیثی که مؤید نظر ثانی باشد، اطالع نیافتم، و آنچه که 

بر قول و یا مذھب  جھست نظر بعضی از صحابه است، و البته به اتفاق علماء سنت پیامبر خدا 
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عُ  -٣٥ الِ باب: املَيِّتُ يَسمَ فقَ النِّعَ  خَ

 شنود ها را می ]: مرده صدای کفش۳۵باب [

�َِس  َ�نْ  -٦٧٤
َ
ُ  ريَِضَ بِْن مالٍِك  أ  الَعبْدُ «: قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َعِن  َ�نُْه، ا�َّ

َ  َ�رْبِهِ، يِف  وُِضعَ  إَِذا
ِّ

ْصَحابُهُ  وََذَهَب  َوتُُو�
َ
تَاهُ  نَِعالِِهْم، قَْرعَ  لَيَْسَمعُ  إِنَّهُ  َحىتَّ  أ

َ
ْ�َعَداهُ، َملاََكِن، أ

َ
 فَأ

ُ  َ�يَُقوَالنِ 
َ

دٍ  الرَُّجِل  َهَذا يِف  َ�ُقوُل  ُكنَْت  َما: هل ْشَهدُ : َ�يَُقوُل  وََسلََّم؟ َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ُ�َمَّ
َ
نَّهُ  أ

َ
� 

ِ  َ�بْدُ  ُ، ا�َّ
ُ

  اْ�ُظرْ : َ�يَُقاُل  َورَُسوهل
َ

بَْدلََك  انلَّارِ  ِمنَ  َمْقَعِدكَ  إىِل
َ
ُ  أ  قَاَل  اجلَنَِّة، ِمنَ  َمْقَعًدا بِهِ  ا�َّ

اُهَما«: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  يًعا، َ�َ�َ ا مَجِ مَّ
َ
وِ  - الاَكفِرُ  َوأ

َ
ْدِري، الَ : َ�يَُقوُل  - الُمنَافُِق  أ

َ
 أ

قُوُل  ُكنُْت 
َ
 َحِديدٍ  ِمنْ  بِِمْطَرقَةٍ  يرُْضَُب  ُ�مَّ  تَلَيَْت، َوالَ  َدَر�َْت  الَ : اُل َ�يُقَ  انلَّاُس، َ�ُقوُل  َما أ

َ�ةً  ُذَ�يِْه، َ�ْ�َ  رَضْ
ُ
  يَِليهِ  َمنْ  �َْسَمُعَها َصيَْحةً  َ�يَِصيحُ  أ

َّ
 ].١٣٣٨[رواه ابلخاری:  »اثلََّقلَْ�ِ  إِال

 روایت است که فرمودند: جاز پیامبر خدا  ساز انس بن مالک -۶۷۴
روند، در  شود، و ھمراھانش برگشته و می که بنده در قبرش گذاشته میوقتی «

شنود، دو ملک نزدش آمده و او را  ھا را می ھای پای آن حالی که ھنوز صدای کفش
 گویند: نشانند، و برایش می می

 گویی؟ باشد، چه می جتو راجع به این شخص که محمد 
 دا است.دھم که او بنده و رسول خ گوید: من گواھی می می

شود که جای خود را در دوزخ نگاه کن! که خداوند عوض آن، به تو  برایش گفته می
 ».جایی را در جنت عطا فرموده است

 بیند. دو را میو ھمان است که جنت و دوزخ ھر«د: فرمودن جپیامبر خدا 
گوید:  [در جواب سوال آن دو ملک] می – )١(و یا منافق باشد –کافر  اگر آن شخص

 گفتند. گفتم که مردمان می انم، من چیزی را مید نمی

ھا این  ھا با حدیث دلیل بر این است که آن است، مگر اینکه گفته شود، مخالفت آن صحابه مقدم
 کنند، والله تعالی أعلم. دانند، ولو آنکه ناسخ را ذکر نمی حدیث را منسوخ می

شک بین این دو عبارت احتمال دارد که از راوی باشد، یعنی: راوی به خاطر نداشت که پیامبر  -١
باشد،  جیا (منافق)، و احتمال آن است که این عبارت از خود نبی کریم  (کافر) گفتند و جخدا 

گوید و حالش چنین  به این معنی که اگر این شخص دوم چه کافر باشد و چه منافق، چنین می
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شود که: نه خودت فھمیدی و نه از دیگران پیروی نمودی! بعد از  برایش گفته می
کشد که ھمه  کوبند، و چنان فریادی می آن با چکش آھنی در بین دو گوشش می

 .)١(»شنوند باشند، به جز از انس و جن صدای او را می کسانی که به نزدیکش می

ا -٣٦ هَ وِ ةِ أَو نَحْ سَ دَّ نَ يفِ األَرضِ املُقَ فْ بَّ الدَّ نْ أَحَ  باب: مَ

 ]: کسی که دفن شدن در سرزمین مقدس را دوست داشت۳۶باب [

يِب  َ�نْ  -٦٧٥
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ  أ رِْسَل «: قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ

ُ
  الَموِْت  َملَُك  أ

َ
 َعلَيِْهَما ُموىَس  إِىل

َالُم، ا السَّ ُه، َجاَءهُ  فَلَمَّ   فَرََجعَ  َصكَّ
َ

رَْسلْتَِ� : َ�َقاَل  َر�ِِّه، إِىل
َ
  أ

َ
ُ  فََردَّ  الَموَْت، يُِر�دُ  الَ  َ�بْدٍ  إىِل  ا�َّ

ُ  َ�ُقْل  ارِْجْع،: َوقَاَل  َ�يْنَهُ  َعلَيْهِ 
َ

ْت  َما بُِ�لِّ  فَلَهُ  ثَْورٍ  َمنْتِ  ىلَعَ  يََدهُ  يََضعُ : هل  بُِ�لِّ  يَُدهُ  بِهِ  َ�طَّ
يْ : قَاَل  َسنٌَة، َشْعَرةٍ 

َ
، أ َن،: قَاَل  الَموُْت، ُ�مَّ : قَاَل  َماَذا؟ ُ�مَّ  رَبِّ

ْ
َل  فَاآل

َ
َ  فََسأ نْ  ا�َّ

َ
 ِمنَ  يُْدِ�يَهُ  أ

رِْض 
َ
َسةِ  األ ِ  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  ،" حِبََجرٍ  َرْميَةً  الُمَقدَّ  َ�مَّ  ُكنُْت  فَلَوْ «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َر�ْتُُ�مْ 
َ َ
  َ�رْبَُه، أل

َ
ِر�ِق، َجانِِب  إىِل مْحَرِ  الَكِثيِب  ِعنْدَ  الطَّ

َ
 ].١٣٣٩[رواه ابلخاری:  »األ

فرستاده  ÷ملک الموت نزد موسی«روایت است که گفت:  ساز ابو ھریره -۶۷۵
] سیلی محکمی بر رویش زد، [و به اثر آن سیلی ÷شد، چون نزدش آمد، [موسی

ملک الموت] نزد پروردگارش برگشته و عرض نمود که: مرا  چشم ملک الموت کور شد،
 خواھد. نزد بنده فرستادی که مرگ را نمی

دھد، زیرا چیزی را که این  آید این احتمال دوم را ترجیح می است، ولی سیاقی که بعد از این می
 گویند، سخن منافق است نه سخن کافر. شخص در جواب دو ملک می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 ) عذاب قبر حق است.۱ 
 شوند، حق است. ) سوال ملکین که به نام (منکر و نکیر) یاد می۲ 
) پوشیدن کفش در قبرستان در نزد جمھور علماء جواز دارد، و امام احمد بن حنبل و اھل ۳ 

 جشان این است که پیامبر خدا  پوشیدن کفش در قبرستان مکروه است، و دلیل گویند: ظاھر می
ھای  وای بر تو، کفش«رود، فرمودند:  ھای خود راه می شخصی را دیدند که در بین قبرھا با کفش

انداختن  به دور جگوید: سبب امر پیامبر خدا  می /، و امام طحاوی»خود را دور بینداز
ھایش نجس بود، بنابراین  فش نبود، بلکه سبب آن بود که کفشھای آن شخص، مجرد ک کفش

 کند، باکی ندارد. اگر کسی با کفشی که در آن نجاستی نباشد، در بین قبرھا عبور می
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کور شده بود] به او  ÷خداوند متعال چشمش را [که به اثر سیلی موسی
برگردانید، و برایش گفت: دوباره نزد او برو و برایش بگو تا دست خود را بر پشت گاوی 

ه] ھر مویی که زیر دستش واقع شده است، یکسال عمر بگذارد، و برایش به [شمار
 است.

 شود؟ این خبر رسید]، گفت: پروردگارا! بعد از آن چه می ÷[چون برای موسی
 فرمود: بعد از آن مرگ است.

از او را به اند ازه یک سنگاند گفت: پس ھمین حاال باشد، و از خداوند خواست تا به
 ».سر زمین مقدس نزدیک سازد

بودم، قبر  فرمودند: اگر در آن سرزمین می جگوید: پیامبر خدا  می[راوی] 
] را که در کنار راه، در نزدیک تپه سرخ رنگی است، برای شما نشان ÷[موسی

 .)١(»دادم می

يدِ  -٣٧ هِ ىل الشَّ الَةِ عَ  باب: الصَّ

 ]: نماز بر شهید۳۷باب [

ِ  َ�بْدِ  بِْن  َجابِرِ  َ�نْ  -٦٧٦ ُ  ريَِضَ  ا�َّ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  اَكنَ : قَاَل  َ�نُْهَما، ا�َّ
ُحدٍ  َ�تَْ�  ِمنْ  الرَُّجلَْ�ِ  َ�ْ�َ  َ�َْمعُ 

ُ
ُهمْ «: َ�ُقوُل  ُ�مَّ  َواِحٍد، ثَوٍْب  يِف  أ ُّ�

َ
ْ�رَثُ  �

َ
ْخًذا أ

َ
إَِذا ،»لِلُْقْرآنِ  أ

 فَ
ِش�َ 

ُ
ُ  أ

َ
  هل

َ
َحِدِهَما إِىل

َ
َمهُ  أ نَا«: َوقَاَل  اللَّْحِد، يِف  قَدَّ

َ
َمرَ  ،»الِقيَاَمةِ  يَْومَ  َهُؤالَءِ  ىلَعَ  َشِهيدٌ  أ

َ
 بَِدفِْنِهمْ  َوأ

لُوا، َولَمْ  ِدَمائِِهْم، يِف   ].١٣٤٣[رواه ابلخاری: َعلَيِْهْم  يَُصلَّ  َولَمْ  ُ�َغسَّ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
خواسته بود تا در آنجا دفن شود، بنا به قول اکثر اھل  ÷) مراد از سرزمین مقدس که موسی۱ 

 است.(بيت املقدس) علم 

در نزد خداوند متعال مرتبه بلندی است، زیرا با وجود آنکه چشم ملک الموت  ÷) برای موسی۲ 
 را کور کرد، مورد عتاب خداوند قرار نگرفت.

 د.) مستحب است که دفن در سرزمین مقدس و در پھلوی صالحین باش۳ 
 توانند خود را به ھر صورتی که خواسته باشند، درآورند. ) مالئکه می۴ 
خواھد عمرش دراز  کسی که می«اند:  فرموده جچه پیامبر خدا  ) عمر قابل زیادت است، چنان۵ 

 شود، صلۀ رحم را بجا بیاورد.

                                                 



 فیض الباری (جلد دوم)    ٣٣٢

شھدای [ُاحد]  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  باز جابر بن عبدالله -۶۷۶
 پرسیدند: کردند، و بعد از آن می ر دو نفر با ھم در یک جامه کفن میرا دو نف

 ؟»ھا قرآن را بیشتر یاد داشتند یک از اینکدام «
کردند، و  دادند، او را پیشتر به لحد داخل می ھا را نشان می و چون یکی از آن

 فرمودند: می
ھا را با  آن، و امر کردند که »دھم ھا در روز قیامت شھادت می من برای این«
 .)١(ھا نماز خوانده نشود ھایشان دفن نمایند، و غسل داده نشوند و بر آن خون

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
دو حدیث وجود دارد که در ظاھر با ھم تعارض دارند، حدیث  ) در مورد نماز خواندن بر شھید۱ 

شود، و حدیث دوم  اول که حدیث (جابر) باشد، داللت بر این دارد که: بر شھید نماز خوانده نمی
آید، داللت بر این دارد که بر شھید نماز جنازه  که حدیث (عقبه) باشد، و بعد از این حدیث می

اند، امام شافعی و مالک و اسحاق  ماء در این مورد اختالف نمودهشود، از این سبب عل خوانده می
شود، و امام ابو حنیفه، و ابو  گویند: بر شھید نماز خوانده نمی رحمھم الله نظر به حدیث اول می

گویند: بر  یوسف، و محمد، و احمد بن حنبل، و ابن ابی لیلی، و اوزاعی و ثوری رحمھم الله می
دھند که: سبب نماز نخواندن پیامبر  شود، و از حدیث اول چنین جواب می شھید نماز خوانده می

بار بود، از این جھت اگر  بر شھدای (احد)، فرصت نیافتن بر این کار در آن روز مصیبت جخدا 
چه در حدیث آتی به این  چنین مشکلی وجود نداشته باشد، باید بر شھید نماز خوانده شود، چنان

 شود. چیز اشاره می
) در وقت ضرورت روا است که دو نفر در یک جامه با ھم کفن شوند، این ظاھر حدیث است، ۲ 

کردند،  دو نفر را در یک جامه با ھم کفن می جگویند: مراد از اینکه پیامبر خدا  بعضی از علماء می
ر داخل کردند، زیرا دو نفر برھنه را پھلوی یکدیگر د ھا را با ھم به یک قبر دفن می این است که آن

شود، چنین مشکلی  ھای خود کفن می یک جامه قرار دادن روا نیست، ولی چون شھید با لباس
گویند که مراد از کفن کردن دو نفر در یک جامه آن است، که:  آید، و بعضی از علماء می پیش نمی

لی ظاھر دانند، و جامه را که از نگاه سنت باید یک نفر به آن کفن شود، روی ضرورت به دو نفر می
رسد این است که روی ضرورت حتی برای  حدیث بر خالف این تاویل است، و آنچه که به نظر می

شخص مکلف در حالت زندگی خوردن شراب و گوشت خوک روا است، پس اگر دو نفر مرده در 
 یک جامه کفن شوند، چه مانعی دارد؟

قبر دفن گردند، ولی باید آنکه  ) در وقت ضرورت روا است که دو نفر و یا بیشتر از آن در یک۳ 
تر است، و در بین  تر است، پیشتر به لحد گذاشته شود، و بعد از وی ھر کس که کالن سن قاری

 گانه را بگیرد. ھر دو نفری مقداری خاک ریخته شود، تا حکم قبر جدا

                                                 



 ٣٣٣  جنازه] احکام[ :]۲۳[ کتاب

بِيِّ  -٣٨ ىلَ الصَّ ضُ عَ لْ يُعرَ هَ ؟ وَ يهِ لَ ىلَّ عَ لْ يُصَ ، هَ تَ بِيُّ فَامَ مَ الصَّ ا أَسلَ باب: إِذَ

؟  اإلِسالَمُ

؟ و آیا کودک ]: اگر کودک مسلمان شد و ُمرد، آیا بر وی نماز خوانده شود۳۸باب [
 به اسالم دعوت شود؟

ُ  اَعِمٍر ريَِضَ  بِْن  ُ�ْقبَةَ  َ�نْ  -٦٧٧ نَّ : َ�نْهُ  ا�َّ
َ
 يَْوًما، َخَرجَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  أ

ْهِل  ىلَعَ  فََص�َّ 
َ
ُحدٍ  أ

ُ
  انرَْصََف  ُ�مَّ  الَميِِّت، ىلَعَ  َصَالتَهُ  أ

َ
، إِىل نَا لَُ�ْم، فََرٌط  إِ�ِّ «: َ�َقاَل  الِمنرَْبِ

َ
 َوأ

ِ  َو�ِ�ِّ  َعلَيُْ�ْم، َشِهيدٌ  ْ�ُظرُ  َوا�َّ
َ َ
  أل

َ
ْعِطيُت  َو�ِ�ِّ  اآلَن، َحويِْض  إِىل

ُ
رِْض  َخَزائِِن  َمَفاِ�يحَ  أ

َ
 - األ

وْ 
َ
رِْض  َمَفاِ�يحَ  أ

َ
ِ  َو�ِ�ِّ  - األ َخاُف  َما َوا�َّ

َ
نْ  َعلَيُْ�مْ  أ

َ
ُ�وا أ   َولَِ�نْ  َ�ْعِدي، �رُْشِ

َ
 َخاُف أ

نْ  َعلَيُْ�مْ 
َ
 ].١٣٤٤[رواه ابلخاری:  »ِ�يَها َ�نَافَُسوا أ

روزی بر آمدند و بر  جروایت است که پیامبر خدا  ساز عقبه بن عامر -۶۷۷
شود، نماز خواندند، بعد از آن  شھدای (ُاُحد) به مانند آنکه بر مرده نماز خوانده می

 بسوی منبر رفته و فرمودند:
و  نموده و پیشتر خواھم رفت، و برای شما شھادت خواھم داد،من از شما سبقت «

کنم،  ن به طرف حوض خود [یعنی: کوثر] نگاه میبه خداوند سوگند است که ھمین اآل
ھای زمین  و یا [گفتند که] کلید -ھای روی زمین برایم داده شده است،  و کلید گنج

بعد از من دوباره به شرک  و به خداوند سوگند است از اینکه –برایم داده شده است 
ترسم که در بدست آوردن دنیا با یکدیگر ھم چشمی  ترسم، ولی از این می برگردید نمی

 .)١(»نمائید

ن و مرد ) در نزد أئمه ابو حنیفه و مالک و شافعی و احمد و اسحاق رحمھم الله روا است که ز۴ 
در یک قبر دفن گردند، ولی امام شافعی و احمد رحمھما الله این عمل را تنھا در حالت ضرورت 

 دانند و بس. روا می
) در وقت خواندن نماز جنازه باید زن نسبت به مرد به طرف قبله گذاشته شود، یعنی اگر بر ۵ 

وی امام گذاشته شود، و بعد از آن خوانند، باید اول جنازه مرد در پیش ر مرد و زنی با ھم نماز می
 جنازه زن به طرف قبله آن قرار داده شود.

 گردد. شود، و با خونش دفن می ) شھید غسل داده نمی۶ 
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١

                                                                                                                        



 فیض الباری (جلد دوم)    ٣٣٤

ِ  َ�بْدِ َ�ْن  -٦٧٨ ُ  ريَِضَ  ُ�َمرَ  ْ�نَ ا�َّ نَّ َ�نُْهَما:  ا�َّ
َ
 اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َمعَ  اْ�َطلََق  ُ�َمرَ  أ

بْيَانِ  َمعَ  يَلَْعُب  وََجُدوهُ  َحىتَّ  َصيَّاٍد، ابِْن  قِبََل  َرْهٍط  يِف  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ُطمِ  ِعنْدَ  الصِّ
ُ
 َمَغالََة، بَِ�  أ

 قَاَل  ُ�مَّ  �ِيَِدهِ، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  رَضََب  َحىتَّ  �َْشُعرْ  فَلَمْ  احلُلَُم، َصيَّادٍ  اْ�نُ  قَارََب  َوقَدْ 
�ِّ  �َْشَهدُ «: َصيَّادٍ  ِالبِْن 

َ
؟ رَُسوُل  � ِ ْهِ  َ�نََظرَ  ،»ا�َّ

َ
ْشَهدُ : َ�َقاَل  َصيَّاٍد، اْ�نُ  إيِل

َ
نََّك  أ

َ
 رَُسوُل  �

يَِّ�، مِّ
ُ
�َْشَهدُ : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  لِلنَّيِبِّ  َصيَّادٍ  اْ�نُ  َ�َقاَل  األ

َ
�ِّ  أ

َ
؟ رَُسوُل  � ِ : َوقَاَل  فََرفََضهُ  ا�َّ

ِ  آَمنُْت « ُ  َ�َقاَل  »َو�ُِرُسِلهِ  بِا�َّ
َ

تِيِ� : َصيَّادٍ  اْ�نُ  قَاَل  »تََرى؟ َماَذا«: هل
ْ
 َ�َقاَل  َوَ�ِذٌب، َصاِدٌق  يَأ

ْمرُ  َعلَيَْك  ُخلَِّط «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ 
َ
ُ  قَاَل  ُ�مَّ  »األ

َ
: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  هل

ُت  قَدْ  إِ�ِّ «
ْ
، ُهوَ : َصيَّادٍ  اْ�نُ  َ�َقاَل  »َخِبيئًا لََك  َخبَأ خُّ ،«: َ�َقاَل  ادلُّ

ْ
 »قَْدَركَ  َ�ْعُدوَ  فَلَنْ  اْخَسأ

ُ  ريَِضَ  ُ�َمرُ  َ�َقاَل  ِ  رَُسوَل  يَا َدْعِ� : َ�نْهُ  ا�َّ رْضِْب  ا�َّ
َ
 َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  َ�َقاَل  ُ�نَُقُه، أ

َوقَاَل َ�بُْداِ� �ُْن  »َ�تِْلهِ  يِف  لََك  َخْ�َ  فَالَ  يَُ�نْهُ  لَمْ  َو�ِنْ  َعلَيِْه، �َُسلََّط  فَلَنْ  يَُ�نْهُ  إِنْ «: وََسلَّمَ 
ُ  ريَِضَ  ُ�َمرَ  ِ  رَُسوُل  َذلَِك  َ�ْعدَ  اْ�َطلََق : َ�ُقوُل  َ�نُْهَما ا�َّ يَبُّ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ُ
 ْ�نُ  َوأ

  َكْعٍب 
َ

نْ  َ�ِْتُل  َوُهوَ  َصيَّاٍد، اْ�نُ  ِ�يَها الَّيِت  انلَّْخِل  إىِل
َ
نْ  َ�بَْل  َشيْئًا َصيَّادٍ  ابِْن  ِمنْ  �َْسَمعَ  أ

َ
 يََراهُ  أ

ُ  قَِطيَفةٍ  يِف  َ�ْعِ�  - ُمْضَطِجعٌ  َوُهوَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  فََرآهُ  َصيَّاٍد، اْ�نُ 
َ

وْ  َرْمَزةٌ  ِ�يَها هل
َ
 أ

ْت  - َزْمَرةٌ 
َ
ِ  رَُسوَل  َصيّادٍ  ابِْن  أمُّ  فََرأ  انلَّْخِل، جِبُُذوِع  َ�تَّيِق  َوُهوَ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

دٌ  َهَذا - َصيَّادٍ  ابِْن  اْسمُ  َوُهوَ  - َصاِف  يَا: َصيَّادٍ  ِالبِْن  َ�َقالَْت   َ�ثَارَ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ُ�َمَّ
َ  تََرَ�تْهُ  لَوْ «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  َ�َقاَل  َصيَّاٍد، اْ�نُ   ].١٣٥٥، ١٣٥٤[رواه ابلخاری:  »َ��َّ

طوری که  -شود، و اینکه بر شھدای احد، در روز اول نماز نخواندند،  ) بر شھید نماز خوانده می۱ 
 سببش مشغولیت و مصیبتی بود که به آن گرفتار شده بودند. –بًال ھم گفتیم ق

 که کوثر باشد، فعًال مخلوق و موجود است. ج) حوض نبی کریم ۲ 
گرچه خوف واقع  -خوفی از داخل شدن به شرک ایام جاھلیت نیست،  ج) اینکه بر امت محمد ۳ 

ھا ھست، بخالت و حسادت ورزیدن با  آنو خوفی که بر  –شدن در دیگر انواع شرک موجود است 
 ھای دنیوی است. یکدیگر در بدست آوردن متاع

) جھت تاکید سخن، و اجتناب از انکار جانب مقابل، سوگند خوردن جواز دارد، ولی آنکه از وی ۴ 
چنین طلبی نشده باشد، ولی سوگند خوردن در ھر سخن و بدون لزوم، مناسب نیست، و حتی 

 کراھت دارد.

                                                                                                                        



 ٣٣٥  جنازه] احکام[ :]۲۳[ کتاب

و گروھی از  جبا پیامبر خدا  سروایت است که عمر باز عبدالله بن عمر -۶۷۸
پشته (بنی ، دیدند که با طفالن دیگر نزدیک )١(اد) رفتندصحابه به طرف (ابن صیَّ 

کند، و (ابن صیاد)  مغال) [و یا قصر سنگی بنی مغاله، که قومی از انصار است] بازی می
با دست  جدر این وقت نزدیک به بلوغ بود، و او از آمدن ایشان تا وقتی که پیامبر خدا 

 اش] زدند، با خبر نشده بود. خود [به شانه
 ؟»دھی مبر خدا ھستم شھادت میآیا بر اینکه من پیا«برایش گفتند:  جپیامبر خدا 

دھم که تو پیامبر  نظر کرد و گفت: شھادت می ج(ابن صیاد) به طرف پیامبر خدا 
 .)٢(امین ھستی

گفت: آیا تو بر اینکه من پیامبر خدایم اعتراف  جو ابن صیاد برای پیامبر خدا 
 نمایی؟ می

من به خدا، : «[موضوع دعوت به اسالمش] را ترک کردند، و فرمودند جپیامبر خدا 
 .)٣(»و ھمه پیامبرانش ایمان دارم

آید، گاھی راست  ؟ (ابن صیاد) گفت: آنکه برایم می»بینی تو چه می«و ازو پرسیدند: 
شود و  ھایم گاھی راست می بینم، و خواب گوید و گاھی دروغ، [یعنی: خواب می می

 گاھی دروغ].
 ».فرمودند که: تو در اشتباھی جپیامبر خدا 

به نزد وی آن بود که  جابن صیاد طفل خورد سالی از مردم یھود بود، و سبب رفتن پیامبر خدا  -١
شان خبر رسید که در قوم یھود پسری تولد شده است که اوصاف دجال که یک چشمش کور  برای

و چشم دیگرش مانند دانه انگوری بر آمده است در وی موجود است، و برای آنکه از حقیقت کار 
 شوند، نزد وی رفتند.با خبر 

گویند:  یعنی: پیامبر مشرکین عرب ھستی، و این سخنش موافق این عقیده یھود است که می -٢
ھا بخودی خود باطل است، زیرا بعد از  خاص برای مردم عرب است، و این قول آن جبعثت محمد 

گوید،  دروغ نمی اعتراف کردند، باید بر این نیز معترف باشند که محمد جاین که به نبوت محمد 
 و در بسیاری از نصوص قرآن و سنت عموم رسالت محمد برای جمیع خالیق ثابت و واضح است.

بودی، و در موضوع اشتباه نکرده بودی، به تو ایمان  گفتی و پیامبر خدا می یعنی: اگر تو راست می -٣
چون تو  -قضیه منطقی به اساس  –ام، ولی  چنانی که به تمام انبیاء ایمان آورده آوردم، ھم می

 ای، بنابراین به تو ایمان ندارم. گویی، و پیامبر خدا نیستی، و در موضوع اشتباه کرده راست نمی
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من غرض امتحان کردن تو، چیزی را «برایش گفتند:  جبعد از آن پیامبر خدا 
چیزی از  جپنھان کردم، [و تو برایم بگو که آن چیز چیست؟ و گویند که پیامبر خدا 

 ».را در دل خود گذرانده بودند] (الدخان)سورۀ 
 .)١(اید (ُدخ) است (ابن صیاد) گفت: چیزی را که پنھان کرده

 ».فرمودند: پست شو! از حد خود تجاوز مکن جپیامبر خدا 
 گفت: یا رسول الله! مرا بگذار تا گردنش را بزنم. سعمر

اگر او ھمان کسی باشد [یعنی: دجال باشد]، تو نسبت به «فرمودند:  جپیامبر خدا 
است]،  ÷آید، عیسی توانی، [زیرا کسی که با دجال به مقابله برمی او کاری کرده نمی

 ».باشد، برای تو از کشتنش فائدۀ نیستو اگر آن کس ن
با  جبار دیگر] پیامبر خدا [یک گوید: پس از این واقعه، می بو عبدالله بن عمر

بی بن کعب
ُ
خواستند او را  به نخلستانی که (ابن صیاد) در آن بود رفتند، و می سأ

ند که گیر کرده و پیش از اینکه ایشان را ببیند، از وی چیزی بشنوند، [تا بدان غافل
 ساحر است یا کاھن].

ازی] خوابست، و در زیر اند (ابن صیاد) را دیدند که در زیر قطیفه [رو جپیامبر خدا 
 ھایی دارد. آن قطیفه، زمزه

کنند،  را دید که به تنه درختان خود را پنھان می جمادر (ابن صیاد) پیامبر خدا 
 ج(ابن صیاد) را صدا زده و گفت: یا صاف [نام اصلی (ابن صیاد) صاف بود]! محمد 

 آمده است!، (ابن صیاد) از جایش برجست.
گذاشت، کار [ابن صیاد] آشکار  اگر [مادرش] او را می«فرمودند:  جپیامبر خدا 

 .)٢(»شد می

خواست که (دخان) را به طور کامل بگوید، ولی آن کلمه را کامل کرده نتوانست، و  ابن صیاد می -١
کھان و جادوگرھا چنین است که چیزی را که از جنیان حاصل کرد، ھمین دو حرف بود، و عادت 

شنوند، ولی به طور کامل از آنچه که در غیب است، اطالع حاصل  بعضی از کلمات را از جنیان می
 توانند. کرده نمی

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
ودش (ابن صیاد) را با وجود اینکه ادعای نبوت نموده بود، به حال خ ج) اینکه پیامبر خدا ۱ 

گذاشته و او را نکشتند، چندین سبب دارد، اول آنکه: وی ھنوز بالغ نشده بود، بنابراین مکلف 
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�ٍَس  َ�نْ  -٦٧٩
َ
ُ  ريَِضَ  أ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  َ�ُْدمُ  َ�ُهوِديٌّ  ُغَالمٌ  اَكنَ : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ

تَاهُ  َ�َمِرَض، وََسلََّم،
َ
ِسِه، ِعنْدَ  َ�َقَعدَ  َ�ُعوُدُه، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  فَأ

ْ
ُ  َ�َقاَل  َرأ

َ
ْسِلمْ «: هل

َ
 ،»أ

  َ�نََظرَ 
َ

�ِيهِ  إِىل
َ
ُ  َ�َقاَل  ِعنَْدهُ  َوُهوَ  أ

َ
ِطعْ : هل

َ
بَا أ

َ
ْسلََم، وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  الَقاِسمِ  أ

َ
 فََخَرجَ  فَأ

ِ  احلَْمدُ «: َ�ُقوُل  َوُهوَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  ي ِ�َّ ِ
َّ

ْ�َقَذهُ  اذل
َ
[رواه ابلخاری:  »انلَّارِ  ِمنَ  أ

١٣٥٦.[ 
 جروایت است که گفت: پسر بچه از قوم یھود خدمت پیامبر خدا  سانساز  -۶۷۹

به عیادتش رفتند، باالی سرش نشستند  جکرد، آن جوان مریض شد، پیامبر خدا  را می
 »!مسلمان شو«و فرمودند: 

آن جوان به طرف پدرش که در نزدش نشسته بود نگاه کرد، پدرش گفت: از 
 اطاعت کن!جابوالقاسم 

ثنا و ستایش برای «گفتند:  بر آمدند، و می جآن پسر بچه مسلمان شد، پیامبر خدا 
 .)١(»خدایی که او را از آتش نجات داد

بعد از اینکه به مدینه منور  جشد و مستوجب قتل نبود، و دوم آنکه: پیامبر خدا  شمرده نمی
رای ابن آمدند، با یھود معاھده صلح و ترک مخاصمه امضاء نموده بودند، و با مراعات آن معاھده، ب

دانستند که دروغ ابن صیاد در  صیاد با وجود این جرم عظیمش چیزی نگفتند، سوم آنکه: می
 آینده بر مال خواھد شد، و اگر کشته شود، شاید مردم یھود در آینده چیزھای بگویند.

) آمده است که ابن صیاد مسلمان شد، و بعد ۲/۸۲) و فتح المبدی (۱/۴۵۳) در تیسیر القاری (۲ 
 بر وی نماز خواندند. جاینکه وفات یافت پیامبر خدا از 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 ) نام این پسر بچه عبدالقدوس بود.۱ 
 ھا جواز دارد. ) استخدام اھل کتاب، و رفت و آمد با آن۲ 
 ) عیادت اھل ذمه جواز دارد، و خصوصًا آنکه ھمسایه باشد.۳ 
 مناسبتی، در دعوت، به اسالم استفاده نمود.) باید از ھر ۴ 
شود، و  ) طفل اگر عاقل باشد، و مسائل کفر و اسالم را بداند، و در حال کفر بمیرد، عذاب می۵ 

الحمد لله که «گفتند:  جدلیل این امر این است که چون این طفل ایمان آورد، پیامبر خدا 
 ».خداوند او را از آتش نجات داد

او را به  جداشت، پیامبر خدا  طفل نا بالغ صحت دارد، زیرا اگر صحت نمی ) مسلمان شدن۶ 
 کردند. اسالم دعوت نمی
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يِب  -٦٨٠
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ َ�ْن أ ِ  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ  ِمنْ  َما«: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

  َمْولُودٍ 
َّ

ُ  إِال
َ

بََواهُ  الِفْطَرِة، ىلَعَ  يُودل
َ
انِِه، ُ�َهوَِّدانِِه، فَأ َ وْ  َوُ�نَرصِّ

َ
َسانِِه، أ  بَِهيَمةً  ابَلِهيَمةُ  تُنْتَجُ  َكَما ُ�َمجِّ

ونَ  َهْل  مَجَْعاَء، سُّ ِ
ُ

بُو َ�ُقوُل  ُ�مَّ  »َجْداَعءَ  ِمنْ  ِ�يَها حت
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ  أ ِ  فِْطَرةَ ﴿: َ�نْهُ  ا�َّ  الَّيِت  ا�َّ

ِ  خِلَلِْق  َ�بِْديَل  الَ  َعلَيَْها انلَّاَس  َ�َطرَ  ينُ  َذلَِك  ا�َّ  ].١٣٥٩[رواه ابلخاری:  ﴾الَقيِّمُ  ادلِّ
 فرمودند: جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۶۸۰

ھیچ طفلی نیست که بدنیا بیاید و به ایمان فطری خود نباشد، بعد از آن پدر و «
آورند، این مانند آن است  را یھودی، یا نصرانی و یا مجوسی بار میمادرش ھستند که او 

اید که مثًال: حیوانی ناقص  آید، مگر دیده که حیوان در اول به طور کامل به دنیا می
 برند]. ؟ [و صاحبانش ھستند که گوش و یا دم او را می»االعضاء به دنیا آمده باشد

به دین یکتاپرستی روی آورید]، این [«ود این آیه مبارکه را تالوت نم سو ابو ھریره
آفرینشی است که خدا مردم را به آن شیوه آفرید، تغیری در آفرینش خدا نیست، این 

 .)١(»دانند] است آئین استوار، [ولی بیشتر مردم نمی

در اینکه مراد از فطرتی که در حدیث شریف آمده است چیست؟ نظرات مختلفی وجود دارد، از  -١
آید،  آن جمله اینکه: مراد از خلق شدن طفل بر فطرت آن است که طفل وقتی که به دنیا می

داند و نه از ایمان، و این پدر و مادرش  آید، نه از کفر چیزی می الی از ایمان و کفر به دنیا میخ
 آورند. ھستند که او را یھودی و یا نصرانی و یا مجوسی بار می

توانند مدعی  و این نظر خالی از اشکال نیست، زیرا در این صورت یھود و نصاری و مجوس ھم می 
آید، و این پدر و مادرش ھستند که او  یمان به یھودیت و اسالم به دنیا میشوند که طفل خالی از ا

رسد این است که مراد از فطرت،  تر به نظر می آورند، بنابراین نظری که راجح را مسلمان بار می
خداشناسی است، به این معنی که اگر مولود به حال خودش گذاشته شود، و کفر بر وی تلقین 

آورد، و به  و رشید شود، خود بخود به خدا و خالق آسمان و زمین ایمان می نشود، وقتی که عاقل
گراید، و این ھمان ایمانی است که خداوند در روز (ألست) بر آن از خالئق عھد و پیمان  کفر نمی

 گرفته است.
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: الَ إلهَ إالَّ اهللا -٣٩ نْدَ املَوتِ كُ عِ الَ املُرشِ ا قَ  باب: إِذَ

 وقت مرگ (َال إلَه إالَّ الله) بگوید]: وقتی که مشرک در ۳۹باب [

ُ  الُمَسيِِّب بن َحْزٍن ريَِضَ  -٦٨١ ا َ�نُْه، ا�َّ بَا َحرَضَْت  قَاَل: لَمَّ
َ
 رَُسوُل  َجاَءهُ  الَوفَاةُ  َطالٍِب  أ

 ِ بَا ِعنَْدهُ  فَوََجدَ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
َ
ِ  َوَ�بْدَ  ِهَشاٍم، ْ�نَ  َجْهِل  أ يِب  ْ�نَ  ا�َّ

َ
َميَّةَ  أ

ُ
 بِْن  أ

ِ  رَُسوُل  قَاَل  الُمِغَ�ِة، يِب  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
َ
، يَا«: َطاِلٍب  ِأل َ  الَ : قُْل  َ�مِّ

َ
  إِهل

َّ
، إِال ُ  لَكَِمةً  ا�َّ

ْشَهدُ 
َ
ِ  ِعنْدَ  بَِها لََك  أ بُو َ�َقاَل  »ا�َّ

َ
ِ  َوَ�بْدُ  َجْهٍل، أ يِب  ْ�نُ  ا�َّ

َ
َميَّةَ  أ

ُ
بَا يَا :أ

َ
تَرَْغُب  َطاِلٍب  أ

َ
 َ�نْ  أ

ِلِب؟ َ�بْدِ  ِملَّةِ  ِ  رَُسوُل  يََزْل  فَلَمْ  الُمطَّ  بِِتلَْك  َوَ�ُعوَدانِ  َعلَيِْه، َ�ْعرُِضَها وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
بُو قَاَل  َحىتَّ  الَمَقالَةِ 

َ
ِلِب، َ�بْدِ  ِملَّةِ  ىلَعَ  ُهوَ : لَكََّمُهمْ  َما آِخرَ  َطاِلٍب  أ ىَب  الُمطَّ

َ
نْ  َوأ

َ
َ  الَ : َ�ُقوَل  أ

َ
 إِهل

 
َّ

، إِال ُ ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ا�َّ َما«: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
َ
ِ  أ ْستَْغِفَرنَّ  َوا�َّ

َ َ
نْهَ  لَمْ  َما لََك  أل

ُ
 »َ�نَْك  أ

نَْزَل 
َ
ُ  فَأ   ا�َّ

َ
 ].١٣٦٠ابلخاری: [رواه  ﴾لِلنَّيِبِّ  اَكنَ  َما﴿: ِ�يهِ  َ�َعاىل

. روایت است که گفت: وقتی که (ابو طالب) در )١(ساز مسیب بن خزن -۶۸۱
نزدش رفتند، دیدند که (ابوجھل ابن ھشام)، و  جحالت احتضار بود، پیامبر خدا 

 اند. (عبدالله بن أبی أمیه بن مغیره) نزدش نشسته

بگو تا به  إالَّ اهللا) (الَ إلهَ ای عموی من! «برای (ابوطالب) گفتند:  جپیامبر خدا 
 ».سبب این کلمه برای تو در نزد خداوند شھادت بدھم

ابوجھل و عبدالله بن أبی أمیه برایش گفتند: ای ابوطالب! آیا از دین عبدالمطلب 
 گردی؟ برمی

کردند، و آن دو [بدبخت]  پیوسته کلمه شھادت را به او پیشنھاد می جپیامبر خدا 
ھا  نمودند، تا آنکه ابوطالب در آخرین سخن خود برای آن ھمان سخن خود را تکرار می

 ابا ورزید. (الَ إلهَ إالَّ اهللا)گفت که او: بر دین عبدالمطلب است، و از گفتن 

وی مسیب بن خزن بن ابی وھب مخزومی قرشی است، و پدر فقیه و محدث مشھور سعید بن  -١
مسیب با پدرش خزن در فتح مکه مسلمان شد، از کسانی بود که در جنگ یرموک مسیب است، 

-۴/۳۶۶به شام اشتراک نموده بودند، از تاریخ وفاتش اطالعی حاصل کرده نتوانستم، اسد الغابه (
۳۶۷.( 
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فرمودند: به خداوند سوگند، تا وقتی که منع نشوم برایت طلب  جپیامبر خدا 
برای پیامبر و مسلمانان «آمرزش خواھم نمود، و خداوند این آیه را نازل فرمود که: 

ھا ثابت شد که مشرکین اھل دوزخ  بعد از اینکه آن –مناسب نیست که برای مشرکین 
ھا  یشاوندان و وابستگان آنطلب مغفرت نمایند، و گرچه آن مشرکین از خو –ھستند 

 .)١(»باشند

لَهُ  -٤٠ وْ ابِهِ حَ حَ ودِ أَصْ عُ قُ ِ وَ نْدَ القَربْ ثِ عِ دِّ ظَةِ املُحَ وعِ  باب: مَ

 قبر، و نشستن یاران وی به اطرافش ]: موعظه محدث بر سر۴۰باب [

ِّ  َ�نْ  -٦٨٢ ُ  ريَِضَ  يلَعِ تَانَا الَغْرقَِد، بَِقيعِ  يِف  َجنَاَزةٍ  يِف  ُكنَّا: قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ
َ
 اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  فَأ

ُ، َوَ�َعْدنَا َ�َقَعدَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ 
َ

ٌة، َوَمَعهُ  َحْوهل َس  ِ�رَْصَ تِِه، َ�نُْكُت  فََجَعَل  َ�نَكَّ : قَاَل  ُ�مَّ  بِِمْخرَصَ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
د، این است که عالمات نزع در او دیده ) مراد از این گفته راوی که ابوطالب در حالت نزع بو۱ 

شد، نه آنکه در حالت نزع حقیقی بوده باشد، زیرا در حالت نزع حقیقی ایمان آوردن فائده  می
فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  سندارد، در سنن ابن ماجه از عبدالله بن عمر

، و مراد از حالت »کند نرسد، قبول میخداوند عز وجل توبه بنده را تا وقتی که به حالت غرغره «
غرغره حالت نزع است، و ابوطالب در این حالت نبود، زیرا کسی در این حالت باشد، قادر به 

شنید  ھا را می کرد، و دلیل و دالئل آن گفتگوی زیاد نیست، و ابوطالب با اطرافیان خود گفتگو می
 کرد. و درک می

که حالت ابوطالب حالت نزع حقیقی بود، و اینکه پیامبر به این نظر است  /ولی امام ابن حجر 
چه بعد از  او را به این حالت دعوت به اسالم کردند، این امر خاص به ابوطالب است، چنان جخدا 

اینکه از ایمان آوردن ابا ورزید، باز ھم برای وی شفاعت کردند، و به اثر این شفاعت به عذابش 
تر باشد، والله  این اختصاص وجود ندارد، شاید تعلیل اول قوی تخفیف داده شد، و چون دلیلی به

 تعالی أعلم.
ام! چیزی را که بر  گفت: برادر زاده جکند که عباس برای پیامبر خدا  ) ابن اسحاق روایت می۲ 

عم خود [یعنی: ابوطالب] عرضه کردی، شنیدم که آن را گفت، یعنی: شنیدم که کلمه شھادت را 
قول عباس را  جگوید: اینکه پیامبر خدا  ، سھیلی می»من نشنیدم«فرمودند:  جگفت: پیامبر خدا 

در مورد ابوطالب قبول نکردند، سببش این بود که سخن را در حالی گفت که مسلمان نبود، و 
چه چیزی را که جبیر بن مطعم در  کردند، چنان گفت، از وی قبول می اگر در حال اسالم خود می

 ود، و در حال اسالم آن را روایت کرد، از وی قبول نمودند.حال کفر خود شنیده ب
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َحٍد، ِمنْ  ِمنُْ�مْ  َما«
َ
  َمنُْفوَسةٍ  َ�ْفٍس  ِمنْ  َما أ

َّ
  َوانلَّاِر، اجلَنَّةِ  نَ مِ  َماَكُ�َها ُكتَِب  إِال

َّ
 ُكتَِب  قَدْ  َو�ِال

وْ  َشِقيَّةً 
َ
، رَُسوَل  يَا: رَُجٌل  َ�َقاَل  »َسِعيَدةً  أ ِ فَالَ  ا�َّ

َ
ابِنَا ىلَعَ  َ�تَّلِكُ  أ

 اَكنَ  َ�َمنْ  الَعَمَل؟ َونََدعُ  ِكتَ
ْهِل  ِمنْ  ِمنَّا

َ
َعاَدةِ  أ   فََسيَِص�ُ  السَّ

َ
ْهِل  َ�َمِل  إِىل

َ
َعاَدِة، أ ا السَّ مَّ

َ
ْهِل  ِمنْ  ِمنَّا اَكنَ  َمنْ  َوأ

َ
َقاَوةِ  أ  الشَّ

  فََسيَِص�ُ 
َ

ْهِل  َ�َمِل  إىِل
َ
َقاَوِة، أ ا«: قَاَل  الشَّ مَّ

َ
ْهُل  أ

َ
َعاَدةِ  أ ونَ  السَّ ُ َعاَدِة، ِلَعَمِل  َ�يُيرَسَّ ا السَّ مَّ

َ
ْهُل  َوأ

َ
 أ

َقاَوةِ  ونَ  الشَّ ُ َقاَوةِ  ِلَعَمِل  َ�يُيرَسَّ   ُ�مَّ  »الشَّ
َ
ا﴿: قََرأ مَّ

َ
ْ�َطى َمنْ  فَأ

َ
َق  َوا�َّىَق  أ اآليََة.  ﴾بِاحلُْسَ�  وََصدَّ

 ]:١٣٦٢[رواه ابلخاری: 
رقَد)روایت است که گفت: در  ساز علی -۶۸۲ در جنازه اشتراک نموده  )١((بقيع عَ

شان  نزد ما آمدند، بعد از آن نشستند، و ما ھم به اطراف جبودیم که پیامبر خدا 
کردند]، به سر  اخته [و فکر میاند اشتند، سر خود را پایاننشستیم، با خود عصایی د

 زدند. عصای خود آھسته آھسته بر زمین می
ی از شما و ھیچ مخلوق دیگری نیست، مگر اینکه ھیچکس«بعد از آن فرمودند: 

جایش در بھشت و دوزخ تعین شده است، و مگر اینکه نوشته شده است که آن شخص 
 .)٢(»بدبخت است و یا خوشبخت

شخصی گفت: یا رسول الله! [چون موضوع چنین است] آیا نباید بر آن نوشته که 
نسبت به ما صورت گرفته است توکل نمائیم، و کار و عمل را بگذاریم؟ کسی که از ما از 

شود، و کسی  اھل سعادت باشد، خود به خود به طرف عمل اھل سعادت سوق داده می
 ه طرف عمل شقاوت خواھد رفت.که از اھل شقاوت باشد، خود به خود ب

شود، و برای اھل  برای اھل سعادت عمل اھل سعادت آسان ساخته می«فرمودند: 
 ».شود شقاوت عمل اھل شقاوت آسان ساخته می

پس کسی که [صدقه] بدھد و «و بعد از آن این آیه مبارکه را تالوت نمودند: 
دھیم، و  در مسیر آسانی قرار میپرھیزگاری نماید، [و کلمه شھادت را تصدیق کند، او را 

بقیع عرقد: قبرستان مشھور اھل مدینه است، بقیع به معنی: زمین بلند است، و (عرقد) درختی  -١
است خاردار که در آن زمان وجود داشته است، و گرچه فعًال چنین درختی در آن مکان وجود 

 شود. آن قطعه از زمین به نام (بقیع عرقد) یاد می مانده است، و ندارد، ولی اسمش باقی
گویند: سعادت و شقاوت از طرف خدا  این حدیث مؤید عقیده اھل سنت و جماعت است که می -٢

خواھد  شود، به قضاء و قدر خداوند است، آنچه که می است، و تمام آنچه که در جھان واقع می
 کند، و برای کسی حق اعتراض بر خدا نیست. می
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کسی که بخل ورزد و استغناء نماید، و کلمه شھادت را تکذیب کند، او را به سوی 
 )١(»شویم] دشواری رھنمون می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
گوید: آیا ممکن است که در این دنیا فھمیده شود که کدام کس از اھل  می /) امام عینی۱ 

گویند: بلی این چیز امکان پذیر است،  سعادت و کدام کس از اھل شقاوت است؟ عدۀ از علماء می
گویند که: چنین  وعدۀ دیگری می شان ھمین آیه کریمه و ھمین حدیث نبوی است، و دلیل

چیزی امکان پذیر نیست. ولی حق در این مسئله این است که اھل سعادت و شقاوت را به طور 
توان شناخت، ولی به طور یقین این چیز امکان پذیر نیست، و شیخ تقی الدین بن تیمیه  گمان می

توان  لحین است، آیا میگوید: کسی که در بین مردم به این شھرت یافته باشد که از صا می
اش به طور یقین گفت که از اھل جنت است؟ در مسئله علماء دارای دو نظر ھستند، [عده  درباره

گویند که این کار  توان وی را به طور یقین از اھل جنت دانست، وعده دیگری می گویند که می می
 امکان پذیر نیست].

و شاید نه  –د، و این طور فکر کرد که روزی ) باید در وقت حضور جنازه به خشوع و خضوع بو۲ 
رفتند،  خودش در ھمین حالت قرار گیرد، و اھل درک و معرفت وقتی که به جنازه می –بسیار دور 

آمد، به وی اعتنائی  شان نزدشان می رفتند که اگر بھترین دوست چنان به تفکر و تدبر فرو می آن
گفت: شاید از من آزرده باشد، و تا جائی تحت تاثیر  کردند، تا جائی که دوستش با خود می نمی

 شد. ھا دیده می گرفتند که تا سه روز اثر این پیش آمد در آن قرار می
) شاید کسی بگوید: در صورتی که ھمه چیز در ازل نوشته شده است، و قضاء و قدر الھی به آن ۳ 

تعلق گرفته است، پس فائده برای تکلیف و کار و کوشش نیست، زیرا قضاء و قدر الھی تغیر پذیر 
رود، و اگر از  اء و قدر کسی از اھل جنت باشد، حتمًا به جنت مینیست، و در نتیجه اگر در قض

 ماند. اھل دوزخ باشد، به دوزخ، پس حاجتی به تکلیف و امر و نھی نمی
در جواب باید گفت که: شارع حکیم از این سوال به بھترین وجھی جواب داده است، توضیح آن  

ار را انجام دھیم، پس باید آن را انجام این است که: پروردگار ما را امر کرده است که فالن ک
دھیم، و ما را از انجام دادن فالن کار نھی کرده است، پس باید از انجام دادن آن کار خود داری 
نمائیم، و اینکه تقدیر ما در قضاء و قدر الھی چیست؟ امری است که از ما پوشیده است، و سری 

داند، و چون سرنوشت و مسیر  آن چیزی نمی از اسرار الھی است، و جز خداوند متعال کسی از
 گردد. نھائی در قیامت تعیین شد، آن وقت است که نتیجه برای ھمگان کشف و واضح می
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سِ  -٤١ اتِلِ النَّفْ اءَ يفِ قَ ا جَ  باب: مَ

 کند آمده است ]: آنچه که درباره کسی که خودکشی می۴۱باب [

اكِ  بِْن  ثَابِِت  َ�نْ  -٦٨٣ حَّ ُ  ريَِضَ  الضَّ  َمنْ «: قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َعِن  َ�نُْه، ا�َّ
ًدا، اَكِذبًا اإلِْسَالمِ  َ�ْ�ِ  بِِملَّةٍ  َحلََف  َب  حِبَِديَدةٍ  َ�ْفَسهُ  َ�تََل  َوَمنْ  قَاَل، َكَما َ�ُهوَ  ُمتََعمِّ  يِف  بِهِ  ُعذِّ

 ].١٣٦٣ابلخاری: [رواه  »َجَهنَّمَ  نَارِ 
 روایت است که فرمودند: جاز پیامبر خدا  )١(ساز ثابت بن ضحاک -۶۸۳

در حالی که دروغگو  –خورد  کسی که به دین دیگری غیر از دین اسالم سوگند می«
 .)٣(خورد، او ھمان است که گفته است ، و از روی قصد سوگند می)٢(-است 

کشد، به  ھا] می کارد، تفنگ و امثال اینو کسی که خود را به آھنی [مانند شمشیر، 
 .)٤(»شود ھمان آھن در آتش دوزخ عذاب می

کند، در طفولیت از نبی  جا روایت می وی ثابت بن ضحاک بن خلیفه است، این حدیثی را که این -١
له بود، و در سال چھل وپنج ھشت سا جشنیده بود، زیرا در وقت وفات پیامبر خدا  جکریم 

 ).۱/۲۲۶ھجری وفات نمود، اسد الغابه (
یعنی: در حالی که این سوگند و تعظیمش نسبت به دین دیگری که غیر از اسالم است، دروغ  -٢

باشد، زیرا آن دین دیگر از نگاه شخص مسلمان مورد تعظیم نیست، و یگانه دینی که مورد  می
، پس کسی که به دین دیگری غیر از دین اسالم سوگند تعظیم است ھمین دین اسالم است

 گوید. دھد، دروغ می خورد و آن را مورد تعظیم قرار می  می
یعنی: اگر در این قسم خود قصدش واقعًا تعظیم ھمان دینی باشد که به آن قسم خورده است، از  -٣

اسالم سوگند شود، خالصه آنکه: اگر کسی به دین دیگری غیر از دین  اھل ھمان دین می
خورد، اگر قصدش تعظیم آن دین دیگر نباشد، و روی تظاھر و دروغ به آن دین قسم خورده  می

گردد، و اگر قصدش قلبًا تعظیم آن دیگر بوده باشد، طوری که امام  باشد، مرتکب گناه کبیره می
 شود. کند، کافر می عینی از امام قرطبی نقل می

 ن حدیث آنکه:از احکام و مسائل متعلق به ای -٤
) قید به آھن در این حدیث، از روی تغلیب است نه تحدید، یعنی: چون اغلب کسانی که ۱ 

کنند، از  ھا خودکشی می کنند، به وسیله آله آھنی مانند: تفنگ، کارد، و امثال این خودکشی می
 این جھت قید به آله آھنی شده است، ولی حکم عام است، و محدد به وسیله معینی نیست.

بنابراین اگر کسی خود را به واسطه زھر، و یا انداختن از بلندی، و یا حلق آویز کردن و امثال  
کشد، عذابش مانند عذاب شخصی است که خود را با آھن کشته است، یعنی: ھمیشه به  ھا می این

                                                 



 فیض الباری (جلد دوم)    ٣٤٤

ُ  ريَِضَ  َ�ْن ُجنَْدب -٦٨٤  بِرَُجٍل  اَكنَ «: قَاَل  - وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َعِن  - َ�نْهُ  ا�َّ
ُ  َ�َقاَل  َ�ْفَسُه، َ�َقتََل  ِجَراٌح، ْمُت  نَْفِسهِ بِ  َ�بِْدي بََدَرِ� : ا�َّ [رواه ابلخاری:  »اجلَنَّةَ  َعلَيْهِ  َحرَّ
١٣٦٤.[ 

 روایت است که فرمودند: جاز پیامبر خدا  ساز جندب -۶۸۴
ھای داشت، [تحمل درد را نکرد] و خود را کشت، خداوند متعال  شخصی زخم«

ام پیش از آنکه من او را بکشم خود را کشت، و من بھشت را بر او  فرمود: این بنده
 .)١(»حرام گردانیدم

یب واسطه زھر، و یا به ذریعه انداختن از بلندی، و یا ذریعه حلق آویز کردن در آتش دوزخ تعذ
 شود. می

شود، آن را  شود، و یا به ھر مشکلی که گرفتار می پس شخص به ھر ناگواری که در دنیا دچار می 
تحمل نموده و از خودکشی خود داری نماید، زیرا ھیچ مشکلی در جھان وجود ندارد که به اندازه 

باشد، و در عذاب یک لحظه آتش دوزخ درد آور باشد، چه جای آنکه این عذاب دائم و جاویدان 
عین حال در داخل آتش دوزخ، به ھمان طریقی که خود را کشته است، به طور دائم تعذیب 

 گردد.
خورد، خواه از روی قصد باشد، و خواه  ) اگر کسی به دین دیگری غیر از دین اسالم سوگند می۲ 

عظیم ملت شود، مگر آنکه قصدش ت بدون قصد، و خواه به دروغ باشد و خواه به راست، کافر نمی
شود، و بعضی از علماء این حدیث را ظاھر آن حمل نموده و  کفر باشد، که در این حالت کافر می

شود، و البته ظاھر  اند: کسی که به ملت دیگری غیر از ملت اسالم سوگند بخورد، کافر می گفته
 حدیث داللت بر این امر دارد.

خورد، در نزد احناف بر وی کفاره سوگند،  ) اگر کسی به ملت دیگری غیر از ملت اسالم سوگند۳ 
گویند که بر وی کفاره نیست، زیرا به این سخنش سوگندی  گردد، ولی جمھور علماء می الزم می

بگوید، تا اگر مرتد  ال إله إال الله)گردد، و چیزی که بر وی الزم است این است که: ( منعقد نمی
 شده باشد، دوباره به اسالم برگردد.

شود،  کسی خودکشی کرد، در نزد عامه فقھاء به این عملش از دین اسالم خارج نمی) اگر ۴ 
 بنابراین بر وی باید نماز خوانده شود و در قبرستان مسلمانان دفن گردد.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
علماء این  شود، ولی گرچه ظاھر حدیث داللت بر این دارد که قاتل نفس از اسالم خارج می 

 اند، و از جمله این نظریات آنکه:   حدیث را تاویل نموده و نظریات مختلفی ابراز نموده
أ) مراد از این حدیث، تغلظ و تشدد است، نه حقیقت آن، یعنی: قصد آن است که شخص  

 خودکشی خود داری نماید.

                                                                                                                        



 ٣٤٥  جنازه] احکام[ :]۲۳[ کتاب

يِب  َ�نْ  -٦٨٥
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَر�َْرةَ  أ ِي«: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  قَاَل : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ

َّ
 َ�ْنُُق  اذل

ي انلَّاِر، يِف  َ�ْنُُقَها َ�ْفَسهُ  ِ
َّ

 ].١٣٦٥[رواه ابلخاری:  »انلَّارِ  يِف  َ�ْطُعنَُها َ�ْطُعنَُها َواذل
فرمودند: کسی که خود  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  سابو ھریره از -۶۸۵

کند، و کسی که خود را به نیزه بزند، خود را در  را خفه نماید، خود را در آتش خفه می
 .)١(»زند آتش دوزخ به نیزه می

فاق علماء از اسالم خارج ب) اینکه مراد کسی که خودکشی را حالل بداند، که در این صورت به ات 
 گردد. می

ج) مراد این است که پیش از داخل شدن به دوزخ و رسیدن به جزای خود، جنت بر وی حرام  
 گردد. می

د) اینکه این وعید شدید که در ظاھر خود خروج از اسالم است، نظر به ظروف معینی خاص برای  
ی را که ابن أبی شیبه در (المصنف) گردد. ولی حدیث ھمین شخص است، و دیگران را شامل نمی

 سنماید، و آن حدیث این است: از جابر بن سمره کند، ظاھر این حدیث را تائید می روایت می
زخمی شد، از درد زیاد طاقت نیاورد،  جھای پیامبر خدا  روایت است که گفت: شخصی از صحابه

ماز نخواندند، و اگر خودکشی بر آن شخص ن جنیزه را گرفت و خود را با آن کشت، پیامبر خدا 
خواندند، زیرا گناه کبیره مستوجب نماز نخواندن بر شخص  بود، بر وی نماز می گناه کبیره می

کنند، شاید از  دانند و حدیث باب را تاویل می گردد، ولی کسانی که خودکشی را کفر نمی نمی
بر وی  جپیامبر خدا  حدیثی که در مصنف آمده است این طور جواب بدھند که: درست است که

نماز نخواندند، ولی چه مانعی دارد که دیگران بر وی نماز خوانده باشند، زیرا در حدیث نیامده 
بر  جاست که دیگران ھم بر وی نماز نخواندند، زیرا در احادیث دیگری آمده است که پیامبر خدا 

 دند.شخصی که قرضدار بود، نماز نخواندند، ولی دیگران بر وی نماز خوان
بر شخص  جدانند بگویند: در آن واقعه که پیامبر خدا  ولی شاید کسانی که خودکشی را کفر می 

شما بر وی نماز «قرضدار نماز نخواندند، در خود حدیث آمده است که به دیگران فرمودند که: 
وی امر ، ولی در این حدیث ذکری از این چیز نیست، و اگر دیگران را بر نماز خواندن بر »بخوانید

 آمد. خواندند، در حدیث می بر وی می جھا بدون امر پیامبر خدا  کردند، و یا آن می
ولی نظرم این است که چون این شخص، در اصل مسلمان است، و دلیل قطعی بر کفرش وجود  

ندارد، پس نباید حکم بر کفر و خروجش از دین اسالم کرد، بنابراین باید بر وی نماز خواند، و در 
روایت است که گفت: اگر نسبت به کسی از  /تان مسلمانان دفنش کرد، از امام ابوحنیفهقبرس

صد احتمال یک احتمال اسالم بودن و جود داشته باشد، نباید حکم بر کفرش کرد، والله تعالی 
 أعلم.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١

                                                                                                                        



 فیض الباری (جلد دوم)    ٣٤٦

ىلَ املَيِّتِ  -٤٢ ناءِ النَّاسِ عَ  باب: ثَ

 ]: به خوبی یاد کردن مردمان از مرده۴۲باب [

�ٍَس َ�ْن  -٦٨٦
َ
ُ  ريَِضَ  أ وا: َ�نْهُ  ا�َّ ْ�نَْوا جِبَنَاَزٍة، َمرُّ

َ
ا، َعلَيَْها فَأ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  َ�َقاَل  َخْ�ً

وا ُ�مَّ  »وََجبَْت «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ْخَرى َمرُّ
ُ
ْ�نَْوا بِأ

َ
ا، َعلَيَْها فَأ  ْ�نُ  ُ�َمرُ  َ�َقاَل  »وََجبَْت «: َ�َقاَل  رَشًّ

ُ  ريَِضَ  اِب اخلَطَّ  ثْنَيْتُمْ  َهَذا«: قَاَل  وََجبَْت؟ َما: َ�نْهُ  ا�َّ
َ
ا، َعلَيْهِ  أ ُ  فَوََجبَْت  َخْ�ً

َ
 َوَهَذا اجلَنَُّة، هل

ثْنَيْتُمْ 
َ
ا، َعلَيْهِ  أ ُ  فَوََجبَْت  رَشًّ

َ
ْ�تُمْ  انلَّاُر، هل

َ
ِ  ُشَهَداءُ  أ رِْض  يِف  ا�َّ

َ
 ].١٣٦٧[رواه ابلخاری:  »األ

بر جنازه گذشتند، و از وی به خوبی  شروایت است که: [صحابه ساز انس -۶۸۶
 ».واجب گردید«فرمودند:  جیاد کردند، پیامبر خدا 

 جبعد از آن بر جنازه دیگری گذشتند، و از وی به بدی یاد کردند، پیامبر خدا 
 ».واجب گردید«فرمودند: 

 پرسید: چه واجب گردید؟ سعمر بن خطاب
ید، جنت برایش واجب گردید، و این به خوبی یاد کرد این شخص از وی«فرمودند: 

شخص از وی به بدی یاد کردید، دوزخ برایش واجب گردید، شما شاھدان خدا در روی 
  .)١(»زمین ھستید

خودکشی است، و وعید شدیدی در مورد ) این حدیث ھم مانند دو حدیث قبلی در موضوع ۱ 
کند،  کسی که ذریعه خفه کردن و یا حلق آویز کردن، و یا نیزه و یا ھر چیز دیگری خودکشی می

آمده است، و اینکه حکم چنین شخصی چیست؟ در دو حدیث قبلی به طور مفصل بیان 
 ایم. داشته

الوه از آنجه که در دو حدیث بر ع –کند  ) آنچه را که باید در مورد شخصی که خودکشی می۲ 
کند، دو عذاب است، یکی  تذکر دھیم این است که: برای شخصی که خودکشی می –قبلی آمده 

دھد، و  اش بارھا و بارھا ادامه می آنکه به ھمان طریقی که خودکشی کرده است، به خودکشی
ده اھل سنت و گیرد، و چون بنا به عقی دیگر اینکه این عملش در داخل آتش دوزخ انجام می

جماعت خودکشی سبب کفر و خروج از اسالم نیست، پس امید آن است که این شخص باالخره 
 از دوزخ نجات یافته و به جنت برود.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:  -١
کند که صحابه در مورد جنازه اول گفتند که  ) حاکم در (مستدرک) از نضر بن آنس روایت می۱

کوشید که در طاعت خدا باشد،  داشت، و می شخص کسی بود که خدا و رسولش را دوست میاین 

                                                                                                                        



 ٣٤٧  جنازه] احکام[ :]۲۳[ کتاب

ُ  ريَِضَ  َ�ْن ُ�َمرُ  -٦٨٧ َما«: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ قَاَل: قَاَل : َ�نْهُ  ا�َّ ُّ�
َ
 ُمْسِلٍم، �

ُ  َشِهدَ 
َ

ْرَ�َعةٌ  هل
َ
، أ ٍ�ْ

ْدَخلَهُ  خِبَ
َ
ُ  أ : قَاَل  َواْ�نَاِن،: َ�ُقلْنَا »َوثََالثَةٌ «: قَاَل  َوثََالثٌَة،: َ�ُقلْنَا »اجلَنَّةَ  ا�َّ

ُ  لَمْ  ُ�مَّ  »َواْ�نَانِ «
ْ

هل
َ
 ].١٣٦٨[رواه ابلخاری: الَواِحِد  َعِن  �َْسأ

 فرمودند: جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز عمر بن خطاب -۶۸۷
ھر مسلمانی که چھار نفر به خوبی وی شھادت بدھند، خداوند او را به بھشت «

 ».برد می

آمد، و کارھایش در  و در مورد جنازه دوم گفتند که او کسی بود که از خدا و رسول او بدش می
 معصیت خدا بود.

گناه   ) طوری که در احادیث دیگری آمده است، غیبت کردن از مرده مانند غیبت کردن از زنده۲ 
صحابه را از غیبت کردن آن شخص منع نکردند، سببش این بود که  جدارد، و اینکه پیامبر خدا 

نمود، و علماء  آن شخص از منافقین و از کسانی بود که در فسق و معصیت خود مجاھره می
دھد، بد گفتن از چنین شخصی در زندگی و  اند که کسی که معصیتش را علنی انجام می گفته

 گردد. غیبت داخل نمیمرگ در 
) شھادت دادن به بدی و یا خوبی وقتی مقبول است که از روی صدق و عدالت باشد، نه از روی ۳ 

دشمنی و عداوت، و یا محبت و صداقت، بنابراین اگر مردمی روی عداوت، شھادت به بدی شخص 
برای شخص بد دھند، و یا مردمی روی مجامله و رابطه دوستی، شھادت به خوبی  نیکو کاری می

دھد، و در نتیجه به اثر  ھای دروغین اصل واقعیت را تغیر نمی دھند، این شھادت کاری می
 شود، و نه بدکار مستوجب جنت. ھا نه نیکوکار مستوجب دوزخ می شھادت دروغ آن

) چون ھیچ آدمی از گناه و خطاء معصوم نیست، اگر مرده مجاھر به فسق، و یا مشھور به بدعت ۴ 
 لم نباشد، باید اعمال نیک او را در نظر گرفته و برایش به نیکی شھادت داد.و یا ظ

شھادت دادن دو نفر کافی است، ولی  –آید  طوری که در حدیث آتی می –) در اصل این شھادت ۵ 
 شاھدان ھرچه که بیشتر باشند، بھتر است.

رند، مانند: ھمسایگان، ) باید این شھادت از طرف کسانی باشد که با میت شناسائی کاملی دا۶ 
ھا، نه رھروان و رھگذران، زیرا شھادت رھو و رھگذر از روی واقعیت  ھمکاران، اقوام، و امثال این

 نیست، و چه بسا که در دروغ داخل شود.
باید عادل باشند، و  –چه که در حدیث دیگری آمده است  چنان –دھند  ) کسانی که شھادت می۷ 

 غرض شخصی در میان نباشد.
تواند  تواند برای زن، و زن می ) در این شھادت فرقی بین شھادت مرد و زن نیست، و مرد می۸ 

برای مرد شھادت بدھد، زیرا احادیثی که در این مورد آمده است، فرق و تفصیلی در این زمینه 
 قائل نشده است.

                                                                                                                        



 فیض الباری (جلد دوم)    ٣٤٨

 گفتم: اگر سه نفر شھادت بدھند؟
 ».و [لو آنکه] سه نفر شھادت بدھند«فرمودند: 

 ».بدھندو[لو آنکه] دو نفر شھادت «گفتم: اگر دو نفر شھادت بدھند؟ فرمودند 
 .)١(ولی از شھادت دادن یک نفر از ایشان پرسان نکردیم

٤٣-  ِ ربْ ابِ القَ ذَ اءَ يفِ عَ ا جَ  باب: مَ

 ]: آنچه که در مورد عذاب قبر آمده است٤٣باب [

اءِ  َعِن  -٦٨٨ ُ  ريَِضَ  اَعزٍِب  بِْن  الرَبَ  إَِذا«: قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َعِن  َ�نُْهَما، ا�َّ
قِْعدَ 

ُ
، َ�رْبِهِ  يِف  الُمْؤِمنُ  أ يِتَ

ُ
نْ  َشِهدَ  ُ�مَّ  أ

َ
َ  الَ  أ

َ
  إِهل

َّ
ُ  إِال نَّ  ا�َّ

َ
ًدا َوأ ، رَُسوُل  ُ�َمَّ ِ ُ  فََذلَِك  ا�َّ

ُ
: قَْوهل

ُ  يُثَبُِّت ﴿ ينَ  ا�َّ ِ
َّ

 ].١٣٦٩[رواه ابلخاری:  ﴾اثلَّابِِت  بِالَقْولِ  آَمنُوا اذل
 روایت است که فرمودند: جاز پیامبر خدا  باز براء بن عازب -٦٨٨

آیند، و  شود، [دوملک] نزدش می ھنگامی که شخص مسلمان در قبرش نشانده می«

 (أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا).گوید:  در این وقت می
اند،  خداوند کسانی را که ایمان آورده«فرماید:  و این ھمان قول خداوند است که می

 .)٢(»دارد ول ثابت، [یعنی: کلمه شھادت] استوار نگه میبر ق

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
باید شھادت از چھار نفر باشد، ولی خداوند به رحمت خود ) برای مستوجب شدن به جنت ۱ 

کند، زیرا مراد از شھادت، علم آوری حاکم در قضیه است،  شھادت سه و یا دو نفر را نیز قبول می
 و خداوند به ھمه چیز عالم است.

فرمودند: وقتی که مردم  جروایت است که پیامبر خدا  ب) در حدیث دیگری از ابن عمر۲ 
دانیم که واقعیت  دانی و ما ھم می گویند: پروردگارا! تو می دھند، مالئکه می ه شھادت میبرای مرد

گوید: شما شاھد باشید که من  دھند، خداوند متعال می ھا شھادت می خالف چیزی است که این
 و به آن –ھا را در چیزی که اطالع دارند  دانند برایش آمرزیدم، و شھادت آن ھا نمی آنچه را که آن
شود که اگر مردم نظر به علم و اطالع  ، و از این حدیث دانسته می»قبول نمودم –اند  شھادت داده

خود به خوبی شخصی شھادت دادند، و آن شخص کارھای پنھانی بدی نیز داشته باشد، شھادت 
شود، به شرط آنکه در شھادت خود صادق باشند، و از کارھای  ھا سبب مغفرت آن شخص می آن

 عی نداشته باشند.بدش اطال
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢

                                                 



 ٣٤٩  جنازه] احکام[ :]۲۳[ کتاب

ُ  ريَِضَ  َ�ْن ُ�َمرَ  -٦٨٩ ْخرَبَُه، َ�نُْهَما ا�َّ
َ
لَعَ : قَاَل  أ ْهلِ  ىلَعَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  اطَّ

َ
 أ

ا؟ َر�ُُّ�مْ  وََعدَ  َما وََجْدُ�مْ «: َ�َقاَل  الَقِليِب، ُ  فَِقيَل  »َحقًّ
َ

ْمَواتًا؟ تَْدُعو: هل
َ
ْ�تُمْ  َما«: َ�َقاَل  أ

َ
 أ

ْسَمعَ 
َ
يبُونَ  الَ  َولَِ�نْ  ِمنُْهْم، بِأ  ].١٣٧٠[رواه ابلخاری:  »ُ�ِ

نزد اھل قلیب [بدر]  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  باز ابن عمر -۶۸۹
 آمدند، و فرمودند: 

حقیقی برای شما  آیا آنچه را که خداوند متعال برای شما وعده داده بود، به طور«
 ؟»رسید

کنید؟ [کسی که این سخن را گفت،  شان گفت که با مردگان صحبت می کسی برای
 بود]. سعمر بن خطاب

 .)١(»دھند ھا جواب نمی شنوید، منتھی این ھا بھتر نمی شما از این«فرمودند: 

وقتی که در قبر از شخص [مسلمان] پرسان شود که: «گوید:  در تفسیر این آیه می /ابن کثیر 
گوید: پروردگارم خدا  (پروردگار تو کیست)؟ (دین تو چیست)؟ و (نبی تو کیست)؟ در جواب می

است، دین من اسالم است، و نبی من محمد است که آیاتی را از طرف خداوند برای ما آورده بود، 
گوئی، بر  شود که: راست می ت ایمان آوردیم، و او را تصدیق نمودیم، برایش گفته میو ما به آن آیا

ھمین عقیده زندگی کردی، و بر ھمین عقیده فوت نمودی، و بر ھمین عقیده در روز قیامت 
 ».برآنگیخته خواھی شد

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
، و اھل قلیب: ھمان مشرکینی بودند که در جنگ بدر ) (قلیب): به معنی چاه و گودال است۱ 

ھا را در گودالی انداختند، و عبارت بودند از: ابوجھل، أمیه بن خلف،  کشته شدند، و مسلمانان آن
 عتبه بن ربیعه، شیبه بن ربیعه، و چند بدبخت دیگر.

گفتند:  داده و میھا را ناموار مخاطب قرار  آن ج) در روایت دیگری آمده است که پیامبر خدا ۲ 
ای ابوجھل، ای امیه ابن خلف، ای عتبه ابن ربیعه! آیا آنچه را که خداوند متعال برای شما وعده 

 داده بود، به طور حقیقی برای شما رسید؟
شود که در قبر حیات خاصی است که قابل احساس عذاب و نعمتی  ) از این حدیث دانسته می۳ 

آنکه در ظاھر برای کسان دیگری این عذاب و نعمت، شود، ولو  است که در قبر حاصل می
 محسوس نباشد.

                                                                                                                        



 فیض الباری (جلد دوم)    ٣٥٠

ُ  ريَِضَ  اَع�َِشةَ  َ�نْ  -٦٩٠  إِ�َُّهمْ «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  قَاَل  إِ�ََّما: قَالَْت  َ�نَْها، ا�َّ
َْعلَُمونَ  نَّ  اآلنَ  يلَ

َ
قُوُل  ُكنُْت  َما أ

َ
ُ  قَاَل  َوقَدْ  »َحقٌّ  لَُهمْ  أ   ا�َّ

َ
 ﴾الَمْوَ�  �ُْسِمعُ  الَ  إِنََّك ﴿: َ�َعاىل

 ].١٣٧١[رواه ابلخاری: 
 از این جھت فرمودند که: جروایت است که گفت: پیامبر خدا  لاز عائشه -۶۹۰

ھا  ھا [یعنی: مشرکینی که در غزوه بدر کشته شده بودند] آنچه را که برای آن آن«
 ».کنند، تا ثابت کنند که آنچه را که گفته بودند حق است گفتم اکنون درک می می

تو [ای محمد]! به مردگان چیزی را شنوانده «فرماید:  و خداوند متعال می
 .)١(»توانی نمی

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
شنود، و دلیلش این قول خداوند متعال است  این بود که مرده چیزی را نمی ل) نظر عائشه۱ 

را قبول ننمود، ولی  بن عمر، از این جھت روایت اب﴾ٱلَۡمۡوَ�ٰ  �ُۡسِمعُ  َ�  فَإِنََّك ﴿فرماید:  که می
گویند: بین آیت و  شنود، و می این است که مرده می بنظر عامه علماء نظر به حدیث ابن عمر

حدیث احتالفی نیست، زیرا مراد از آیه کریمه این است که ای محمد! تو به مردگان چیزی را 
خداوند متعال است که ھا از بین رفته است، و  توانی، زیرا حس شنوائی عادی آن شنوانده نمی

ۡحبَۡبَت  َمنۡ  َ�ۡهِدي َ�  إِنََّك ﴿گوید:  چه در آیت دیگری می ھا دارد، چنان قدرت به شنواندن آن
َ
 أ

َ  َوَ�ِٰ�نَّ  ۚ  َمن َ�ۡهِدي ٱ�َّ توانی،  ، یعنی: ای محمد! کسی را که تو بخواھی ھدایت کرده نمی﴾�ََشآُء
ھا را  یعنی: بعد از ھدایت خداوندی است که تو آن کند، ولی کسی را که خداوند بخواھد ھدایت می

ھا چیز را شنوانده  نمائی، معنی آیت موتی نیز از ھمین باب است، یعنی: تو برای آن ھدایت می
را و دھد تا سخن ت ھا قدرت می برای آنتوانی، بلکه این خداوند است که در حالت مرگ  نمی

 بشنوند.
جا و در ھر جای دیگری ھمانند آن، قابل توجه جدی است این است که: اگر  ) چیزی که در این۲ 

کند، به این معنی نیست که او قول پیامبر  شخصی از صحابه، و یا امامی از أئمه حدیثی را رد می
را  به اجماع علماء کفر است، بلکه او خبر کسی جکند، زیرا رد قول پیامبر خدا  را در می جخدا 

دارد، زیرا  جکند که ادعای شنیدن آن خبر، و یا ادعای روایت آن خبر را از پیامبر خدا  رد می
گوید: شاید در شنیدن و روایت آن خبر اشتباه کرده باشد، و یا شاید بعد از شنیدن و یا روایت  می

گردیده خبر برای وی، از نزدش کدام کلمه و یا عبارتی ساقط شده باشد، که سبب تغیر معنی 
است، و یا چیزی را فراموش کرده باشد، و یا حدیث را به معنی حقیقی آن نفھمیده باشد، و به 

 عبارتی از آن تعبیر کرده باشد که با معنی اصلی اختالف دارد، و امثال این احتماالت.

                                                 



 ٣٥١  جنازه] احکام[ :]۲۳[ کتاب

ْسَماءَ  -٦٩١
َ
يِب  بِنَْت  َ�ْن أ

َ
ُ  ريَِضَ  بَْ�رٍ  أ ِ  رَُسوُل  قَامَ «: قَالَْت  َ�نُْهَما، ا�َّ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ا الَمرُْء، ِ�يَها َ�ْفتَنِتُ  الَّيِت  الَقرْبِ  فِتْنَةَ  فََذَكرَ  َخِطيبًا وََسلَّمَ  َعلَيْهِ   الُمْسِلُمونَ  َضجَّ  َذلَِك  َذَكرَ  فَلَمَّ
ةً   ].١٣٧٣[رواه ابلخاری:  »َضجَّ

برای  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  باز اسماء دختر ابوبکر صدیق -۶۹۱
شود،  خطبه دادن برخاستند، و در خطبه خود از فتنه که انسان در قبر به آن مواجه می

یاد نمودند، چون از چنین چیزھا یاد کردند، مسلمانان به آواز بلند جیغ و فریاد 
 .)١(زدند

به این معنی که: ھمان حدیثی را که برایش روایت شده است و رد کرده است، اگر شخصًا از  
کرد، و جایی برای انکار و رد  کرد، و باید ھم قبول می شنید، یقینًا آن را قبول می می جامبر خدا پی

کند،  بینیم: امامی از أئمه، حدیثی را قبول می ماند، و از ھمین جا است که می آن حدیث باقی نمی
ین، آن حدیث را و اما دیگری، نظر به کدام آیتی، و یا کدام حدیث دیگری، و یا قاعده از قواعد د

 کند. نماید، و یا اصًال رد می تاویل و یا توجیه می
، و روی ھمین سبب بود که جپس خالصه آنکه رد حدیث، رد بر روای است، نه رد بر پیامبر خدا  

ھا ھزار حدیثی که برایش  ھمین کتاب خود (صحیح البخاری) را از بین ده /خود امام بخاری
تیار نمود، و بسیاری از احادیثی را که با شروطش موافقت نداشت، روایت شده بود، انتخاب و اخ

ترک کرد و در کتاب خود داخل ننمود، و ھمچنین است موقف امام ابو حنیفه، و یا امام شافعی، و 
یا امام مالک، و یا امام احمد بن حنبل و یا ھر امام دیگری از أئمه دین، رحمھم الله جمیعًا، که اگر 

کنند، سببش امور دیگری است که ھم اکنون از آن امور یاد آوری  ترک میظاھر حدیثی را 

این موضوع را  (رفع املالم عن االئمه االعالم)در کتاب پر ارج خود  /نمودیم، و امام ابن تیمه
 به طور کامل و مشروح بحث و بررسی نموده است.

چنان بلند شد که  مردم آنگفت: آواز گریه و ناله  لو در حدیث نسائی آمده است که اسماء -١
سکوت کردند، از مردی که  جرا شنیده نتوانستم، بعد از این که پیامبر خدا  جصدای پیامبر خدا 

در آخر خطبه خود چه  جپھلویم نشسته بود پرسیدم، خداوند برای تو برکت بدھد، پیامبر خدا 
مانند فتنه مسیح دجال  فرمودند که: شما در قبرھای خود به فتنه جگفتند؟ گفت: پیامبر خدا 

شوید که مانند فتنه مسیح دجال است،  ، یعنی: به چنان فتنه عظیمی دچار می»شوید گرفتار می
و فتنه مسیح دجال فتنه عظیمی است که نجات یافتن از آن مشکل است، مگر آنکه رحمت 

بعدی چه که در حدیث  چنان ججا است که پیامبر خدا  خداوندی شامل حال گردد، و از این
 بردند. آید از فتنه دجال به خدا پناه می می

                                                                                                                        



 فیض الباری (جلد دوم)    ٣٥٢

٤٤-  ِ ربْ ابِ الْقَ ذَ نْ عَ ذِ مِ وُّ  باب: التَّعَ

 ]: پناه جستن [به خدا] از عذاب قبر۴۴باب [

يِب  َ�نْ  -٦٩٢
َ
يُّوَب  أ

َ
ُ  ريَِضَ  �  وََجبَِت  َوقَدْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  َخَرجَ : قَاَل  ،َ�نْهُ  ا�َّ

ْمُس، ُب  َ�ُهودُ «: َ�َقاَل  َصْوتًا فََسِمعَ  الشَّ  ].١٣٧٥[رواه ابلخاری:  »ُ�بُورَِها يِف  ُ�َعذَّ
ھنگامی که آفتاب غروب  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابو ایوب -۶۹۲

ھا مردم یھودی  این«کرده بود [از شھر مدینه] بر آمدند، آوازی را شنیدند، فرمودند: 
 .)١(»شوند ھستند که در قبرھای خود عذاب می

يِب  َ�نْ  -٦٩٣
َ
ُ  ريَِضَ  َر�َْرةَ هُ  أ ِ  رَُسوُل  اَكنَ : قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ  يَْدُعو وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

ُعوذُ  إِ�ِّ  اللَُّهمَّ «: َوَ�ُقوُل 
َ
، َعَذاِب  ِمنْ  بَِك  أ  الَمْحيَا فِتْنَةِ  َوِمنْ  انلَّاِر، َعَذاِب  َوِمنْ  الَقرْبِ

الِ  الَمِسيِح  فِتْنَةِ  َوِمنْ  َوالَمَماِت، جَّ  ].١٣٧٧[رواه ابلخاری:  »ادلَّ
به طور دائم دعا  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۶۹۳

 کردند که: می

ُعوذُ  إِ�ِّ  اللَُّهمَّ «
َ
، َعَذاِب  ِمنْ  بَِك  أ  َوالَمَماِت، الَمْحيَا فِتْنَةِ  َوِمنْ  انلَّاِر، َعَذاِب  َوِمنْ  الَقرْبِ

الِ  الَمِسيِح  فِتْنَةِ  َوِمنْ  جَّ  .)٢(»ادلَّ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) مراد از این صدا، صدای مردم یھود بود که به سبب عذابی که به آن گرفتار بودند فریاد ۱ 

صدا کشیدند، و یا صدای وقوع عذاب بود، یعنی: مانند صدای کوبیدن آھن با چکش، و یا این  می
 زدند. ھا فریاد می صوت مالئکه عذاب بود که در ھنگام تعذیب یھود بر سر آن

شنود  بود، زیرا صدای مرده را در قبر کسی نمی ج) شنیدن این صدا خاص برای پیامبر خدا ۲ 
ھنگام غروب آفتاب بر آمدم، و کوزۀ آبی با  جکند که: با پیامبر خدا  روایت می سطبرانی از عون

رفتند و قضای حاجت کردند، چون پس آمدند، با آن آب وضوء ساختند، از  جمبر خدا من بود، پیا
دانند،  شنوی؟ گفتم: خدا و رسولش بھتر می شنوم تو نمی من پرسیدند: چیزی را که من می

 شنوم. شوند، می فرمودند: من آواز یھودھایی را که در قبرھای خود عذاب می
 حدیث آنکه:از احکام و مسائل متعلق به این  -٢
) معنی این دعا این است که: الھی من از عذاب قبر، و از آتش دوزخ، و از فتنه زندگی و مرگ، و ۱ 

 برم. از فتنه مسیح دجال، به تو پناه می

                                                 



 ٣٥٣  جنازه] احکام[ :]۲۳[ کتاب

٤٥-  ِّ
العَيشِ اةِ وَ دَ يهِ مقعده بِالغَ لَ ضُ عَ رَ عْ  باب: امليت يُ

 شود نشان داده می ما وایش]: برای مرده در صبح و شام ۴۵باب [

ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  -٦٩٤ ُ  ريَِضَ  ُ�َمرَ  بِْن  ا�َّ نَّ : َ�نُْهَما ا�َّ
َ
ِ  رَُسوَل  أ : قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ

َحَدُ�مْ  إِنَّ «
َ
َغَداةِ  َمْقَعُدهُ  َعلَيْهِ  ُعِرَض  َماَت  إَِذا أ

ْ
، بِال ْهِل  ِمنْ  اَكنَ  إِنْ  َوالَعيِشِّ

َ
 فَِمنْ  اجلَنَّةِ  أ

ْهِل 
َ
ْهِل  ِمنْ  اَكنَ  َو�ِنْ  اجلَنَِّة، أ

َ
ْهِل  فَِمنْ  انلَّارِ  أ

َ
ُ  ثََك َ�بْعَ  َحىتَّ  َمْقَعُدكَ  َهَذا: َ�يَُقاُل  انلَّاِر، أ  ا�َّ

 ].١٣٧٩[رواه ابلخاری:  »الِقيَاَمةِ  يَْومَ 
 فرمودند: جروایت است که پیامبر خدا  باز عبدالله بن عمر -۶۹۴

اش صبح و شام برایش نشان داده  وقتی که کسی از شما بمیرد، جایگاه ابدی«
 ».شود می

اھل دوزخ، ، و اگر از اھل دوزخ باشد، جای جنتاگر از اھل جنت باشد، جای اھل «
را و شود: این جایگاه تو است تا آنکه خداوند در روز قیامت، ت و برایش گفته می

 .)١(»برانگیزد

) مسیح بر وزن (فعیل) یا به معنی فاعل است و یا به معنی مفعول، اگر به معنی فاعل باشد، ۲ 
است، یعنی: کسی است که تمام روی زمین را مسح کرده و شود که مسح کننده  معانیش این می

شود که مسح کرده شده است، یعنی:  پیماید، و اگر به معنی مفعول باشد، معانیش این می می
 کسی است که چشمش مسح کرده شده و کور است.

) سوال ملکین در قبر حق است، ولی در بعضی جزئیات بین علماء اختالف است، و خالصه این ۳ 
 ختالفات با بیان قول راجح قرار آتی است:ا

شود، یا نه  شود، و در اینکه از کافر ھم سوال می أ) از مسلمان و منافق به اتفاق ھمگان سوال می 
 شود. اختالف نظر وجود دارد، و راجح آن است که از کافر نیز سوال می

ختالف نظر وجود دارد، و چنین در مورد طفلی که به حد تمیز و رشد نرسیده است، نیز ا ب) ھم 
 شود. قول راجح آن است که از وی نیز پرسان می

ج) آیا سوال قبر و عذاب آن خاص به امت محمدی است و یا آنکه در سائر امم نیز وجود دارد؟  
ھا نیز سوال  شود، از آن راجح آن است که از ھر امتی ھمانطوری که از امت محمدی سوال می

 شود. می
 سائل متعلق به این حدیث آنکه:از احکام و م -١
ھا این است که نشان داده شدن  ام، نظر عامه آن که از اقوال علماء اطالع حاصل کرده ) تا جائی۱ 

ھا، زیرا اجساد بعد از مدتی فنا گردیده و کامًال  جنت و دوزخ برای ارواح میت است، نه اجساد آن

                                                                                                                        



 فیض الباری (جلد دوم)    ٣٥٤

نيَ  -٤٦ الَدِ املُسلِمِ ا قِيلَ يفِ أَوْ  باب: مَ

 ]: آنچه که در مورد اوالد مسلمانان گفته شده است۴۶باب [

اءَ  -۶٩٥ ُ  ريَِضَ  َ�ْن الرَبَ ا: قَاَل  َ�نُْه، ا�َّ َ  لَمَّ َالُم، َعلَيْهِ  إِبَْراِهيمُ  تُُو�ِّ ِ  رَُسوُل  قَاَل  السَّ  ا�َّ
ُ  إِنَّ «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ 

َ
 ].١٣٨٢[رواه ابلخاری:  »اجلَنَّةِ  يِف  ُمرِْضًعا هل

] ج[فرزند پیامبر خدا  ÷روایت است که گفت: چون ابراھیم ساز براء -۶۹۵
 فرمودند: جوفات یافت، پیامبر خدا 

 .)١(»برایش در جنت شیردھی است«

دوزخ برای ارواح باشد و یا برای اجساد، رود، و البته چه نشان داده شدن جنت و  از بین می
 رسد. شود، برای میت می نعمت و عذابی که از این دیدن حاصل می

) این نشان داده شدن جنت و دوزخ برای ھمگان است، نه خاص برای کسی که در قبر دفن ۲ 
دوزخ یابد، خواه در قبر دفن گردد، و خواه نگردد، جنت و  گردد، یعنی: ھر کسی که وفات می می

شود، مثًال: کسی را که حیوان خورده باشد، و یا در آب غرق  صبح و شام به وی نشان داده می
شده باشد، و یا سوختانده شده باشد، و یا به مومیائی گرفته شده باشد، و یا به ھر شکل دیگری که 

 شود، و جایگاھی که مستحق آن است برایش مرده باشد، جنت و دوزخ برایش نشان داده می
 گردد. آماده می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
بودند، به  لاز خدیجه ج) طوری که قبًال یاد آوری نمودیم، تمام فرزندان پیامبر خدا ۱ 

در ذی حجه سال ھشتم تولد یافت، و  ÷که از ماریه قبطیه بود، ابراھیم ÷استثنای ابراھیم
در روز سه شنبه دھم ماه ربیع االول سال دھم ھجری به عمر ھژده ماھگی وفات یافت، و در 

 قبًال گذشت. جبقیع دفن گردید، و تفصیل بیشتر در مورد اوالد پیامبر خدا 
رفتند،  لنزد خدیجه جپیامبر خدا  ÷) در مسند ِفریابی آمده است که: بعد از موت قاسم۲ 

بود،  کرد، زنده می اش را پوره می کند، و گفت: یا رسول الله! اگر تا شیر خوارگی دیدند که گریه می
اش  فرمودند: برایش در بھشت شیردھی است، و شیر خوارگی جخوردم، پیامبر خدا  کمتر غم می

د، فرمودند: اگر ش دانستم غم و اندوھم کمتر می ، گفت: اگر این چیز را می»کند را آنجا کامل می
خواھی آوازش را در بھشت برایت بشنوانم؟ گفت: نه خیر، بلکه سخن خدا و رسولش را باور  می

 دارم.

                                                                                                                        



 ٣٥٥  جنازه] احکام[ :]۲۳[ کتاب

كِنيَ  -٤٧ ِ ا قِيلَ يفِ أَوالَدِ املُرشْ  باب: مَ

 ]: آنچه که در مورد اوالد مشرکین گفته شده است۴۷باب [

ُ  ريَِضَ  َ�بَّاٍس  ابِْن  َعِن  -٦٩٦ ِ  رَُسوُل  ُسئَِل : قَاَل  ،َ�نُْهما ا�َّ  َ�نْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
ْوالَدِ 

َ
�َِ�، أ ُ «: َ�َقاَل  الُمرْشِ ْعلَمُ  َخلََقُهمْ  إِذْ  ا�َّ

َ
 ].١٣٨٣[رواه ابلخاری:  »اَعِمِل�َ  اَكنُوا بَِما أ

از  جروایت است که گفت: کسی از پیامبر خدا  باز ابن عباس -۶۹۶
 [سرنوشت] اوالد مشرکین پرسید.

ھا [در صورت  آنھا را خلق کرد، به اعمالی که از  ھنگامی که خداوند آن«فرمودند: 
 .)١(»زد]، داناتر بود زنده ماندن سر می

ُ  ريَِضَ  ُجنَْدٍب  بِْن  َسُمَرةَ  َ�نْ  -٦٩٧  إَِذا وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  اَكنَ : قَاَل  ،َ�نْهُ  ا�َّ
ْ�بََل  َصَالةً  َص�َّ 

َ
ى َمنْ «: َ�َقاَل  بِوَْجِههِ  َعلَيْنَا أ

َ
ى فَإِنْ : قَاَل  »ُرْؤَ�ا؟ اللَّيْلَةَ  ِمنُْ�مُ  َرأ

َ
َحدٌ  َرأ

َ
 أ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
شود این  ) آنچه که از این حدیث و از احادیث دیگری که در این مورد آمده است، دانسته می۱ 

 جبھشت ھستند، در مسند امام احمد آمده است که کسی از پیامبر خدا است که: اوالد کفار در 
روند؟ فرمودند: پیامبر به بھشت  به بھشت می –بدون سوال و جواب  –پرسید: چه اشخاصی 

رود، و وئید (یعنی: کسی که زنده به گور  رود، طفل به بھشت می رود، شھید به بھشت می می
 است که (وئید) اوالد مشرکین بودند. ، و معلوم»رود شده است) به بھشت می

ھنگامی که خداوند «فرمایند:  که می جگویند: معنی این قول پیامبر خدا  ) بعضی از علماء می۲ 
این » زد]، داناتر بود...  ھا [در صورت زنده ماندن سر می ن ھا را خلق کرد، به اعمالی که از آ آن

شوند، به بھشت  دانست که مسلمان می می است که: کسانی را که خداوند به علم ازلی خود
 شوند به دوزخ. دانست کافر می برد، و کسانی را که می می

) اقوال دیگری نیز در مورد اوالد کفار وجود دارد، از آن جمله اینکه: اوالد کفار در تحت مشیت ۳ 
خ، و نظر دیگر برد و اگر خواسته باشد به دوز ھا را به بھشت می الھی ھستند اگر خواسته باشد آن

باشند، و قول سوم آنکه اوالد کفار  ھا در برزخ که جایی بین بھشت و دوزخ است می آنکه آن
خدمتگاران اھل بھشت ھستند، و قول چھارم آنکه: باید در این مورد توقف نمود، و قول پنجم 

وافق گوید که: ھمین قول صحیح و مختار و م می /ھا در بھشت ھستند، و امام نووی آنکه آن

�ِ�َ  ُكنَّا َوَما﴿فرماید:  نظر اھل تحقیق است، زیرا خداوند متعال می ٰ  ُمَعّذِ ، ﴾رَُسوٗ�  َ�ۡبَعَث  َح�َّ
 کنیم. یعنی: تا وقتی که رسولی نفرستیم کسی را عذاب نمی
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َها، ُ  َشاءَ  َما«: َ�يَُقوُل  قَصَّ َا »ا�َّ
َ

نل
َ
ى َهْل «: َ�َقاَل  يَْوًما فََسأ

َ
َحدٌ  َرأ

َ
: قَاَل  َال،: قُلْنَا »ُرْؤَ�ا؟ ِمنُْ�مْ  أ

يُْت  لَِك�ِّ «
َ
َ�يَاِ�  رَُجلَْ�ِ  اللَّيْلَةَ  َرأ

َ
َخَذا أ

َ
ْخرََجاِ�  �ِيَِدي، فَأ

َ
  فَأ

َ
رِْض  إىِل

َ
َسِة، األ إَِذا الُمَقدَّ

 رَُجٌل  فَ
ْصَحابِنَا َ�ْعُض  قَاَل  »َحِديدٍ  ِمنْ  لَكُّوٌب  �ِيَِدهِ  قَائٌِم، َورَُجٌل  َجالٌِس،

َ
 يُْدِخُل  إِنَّهُ «: ُموىَس  َ�نْ  أ

 ِشْدقُهُ  َوَ�لْتَئِمُ  َذلَِك، ِمثَْل  اآلَخرِ  �ِِشْدقِهِ  َ�ْفَعُل  ُ�مَّ  َ�َفاُه، َ�بْلُغَ  َحىتَّ  ِشْدقِهِ  يِف  اللَكُّوَب  َذلَِك 
تَيْنَا َحىتَّ  فَاْ�َطلَْقنَا اْ�َطِلْق،: قَاالَ  َهَذا؟ َما: قُلُْت  ِمثْلَُه، َ�يَْصنَعُ  َ�يَُعودُ  َهَذا،

َ
 رَُجلٍ  ىلَعَ  أ

ِسهِ  ىلَعَ  قَائِمٌ  َورَُجٌل  َ�َفاهُ  ىلَعَ  ُمْضَطِجعٍ 
ْ
وْ  - بِِفْهرٍ  َرأ

َ
َسُه، بِهِ  فَيَْشَدخُ  - َصْخَرةٍ  أ

ْ
�َهُ  فَإَِذا َرأ  رَضَ

ْهِ  فَا�َْطلََق  احلََجُر، تََدْهَدهَ 
َ

ُخَذُه، إيِل
ْ
  يَرِْجعُ  فَالَ  يِلَأ

َ
ُسهُ  يَلْتَئِمَ  َحىتَّ  َهَذا إىِل

ْ
ُسهُ  واََعدَ  َرأ

ْ
 َكَما َرأ

ِْه، َ�َعادَ  ُهَو،
َ

�َُه، إيِل   فَاْ�َطلَْقنَا اْ�َطِلقْ : قَاالَ  َهَذا؟ َمنْ : قُلُْت  فَرَضَ
َ

ْعَالهُ  اتلَّنُّوِر، ِمثِْل  َ�ْقٍب  إِىل
َ
 أ

ْسَفلُهُ  َضيٌِّق 
َ
ْتَهُ  َ�تََوقَّدُ  َواِسعٌ  َوأ

َ
إَِذا نَاًرا، حت

نْ  اَكدَ  َحىتَّ  اْرَ�َفُعوا اْ�رَتََب  فَ
َ
إَِذا َ�ْرُُجوا، أ

 مَخََدْت  فَ
تَيْنَا َحىتَّ  فَاْ�َطلَْقنَا اْ�َطِلْق،: قَاالَ  َهَذا؟ َمنْ : َ�ُقلُْت  ُعَراٌة، َو�َِساءٌ  رَِجاٌل  َوِ�يَها ِ�يَها، رََجُعوا

َ
 أ

 بِْن  َجِر�رِ  َ�نْ : َجِر�رٍ  ْ�نُ  َووَْهُب  يَِز�ُد، قَاَل  - انلََّهرِ  وََسِط  ىلَعَ  قَائِمٌ  رَُجٌل  ِ�يهِ  َدمٍ  ِمنْ  َ�َهرٍ  ىلَعَ 
ْ�بََل  ِحَجاَرٌة، يََديْهِ  َ�ْ�َ  رَُجٌل  انلََّهرِ  َشطِّ  وىلََعَ  - َحاِزمٍ 

َ
ي الرَُّجُل  فَأ ِ

َّ
إَِذا انلََّهِر، يِف  اذل

َرادَ  فَ
َ
نْ  أ

َ
 أ

هُ  ِ�يِه، يِف  حِبََجرٍ  الرَُّجُل  َرَ�  َ�ُْرجَ   ِ�يهِ  يِف  َرَ�  يِلَْخُرجَ  َجاءَ  لُكََّما فََجَعَل  اَكَن، َحيُْث  فَرَدَّ
  اْ�تََهيْنَا َحىتَّ  فَاْ�َطلَْقنَا ا�َْطِلْق،: قَاالَ  َهَذا؟ َما: َ�ُقلُْت  اَكَن، َكَما َ�َ�ِْجعُ  حِبََجٍر،

َ
 َروَْضةٍ  إىِل

اَء، ْصِلَها َوِ�  َعِظيَمٌة، َشَجَرةٌ  ِ�يَها َخرْضَ
َ
َجَرةِ  ِمنَ  قَِر�ٌب  رَُجٌل  َو�َِذا وَِصبْيَاٌن، َشيْخٌ  أ  َ�ْ�َ  الشَّ

َجَرِة، يِف  يِب  فََصِعَدا يُوقُِدَها، نَارٌ  يََديْهِ  ْدَخَالِ�  الشَّ
َ
رَ  لَمْ  اًرادَ  َوأ

َ
ْحَسنَ  َ�طُّ  أ

َ
 رَِجاٌل  ِ�يَها ِمنَْها، أ

ْخرََجاِ�  ُ�مَّ  وَِصبْيَاٌن، َو�َِساٌء، وََشبَاٌب، ُشيُوخٌ 
َ
َجَرَة، يِب  فََصِعَدا ِمنَْها أ ْدَخَالِ�  الشَّ

َ
 ِ�َ  َداًرا فَأ

ْحَسنُ 
َ
فَْضُل  أ

َ
ْ�تَُماِ� : قُلُْت  وََشبَاٌب، ُشيُوٌخ، ِ�يَها َوأ اِ�  اللَّيْلََة، َطوَّ ْخرِبَ

َ
ا فَأ يُْت، َ�مَّ

َ
: قَاالَ  َرأ

ا َ�َعْم، مَّ
َ
ي أ ِ

َّ
ْ�تَهُ  اذل

َ
اٌب  ِشْدقُُه، �َُشقُّ  َرأ ُث  فََكذَّ  اآلفَاَق، َ�بْلُغَ  َحىتَّ  َ�نْهُ  َ�تُْحَمُل  بِالَكْذبَِة، ُ�َدِّ

  بِهِ  َ�يُْصنَعُ 
َ

ي الِقيَاَمِة، يَْومِ  إِىل ِ
َّ

ْ�تَهُ  َواذل
َ
ُسُه، �ُْشَدخُ  َرأ

ْ
ُ  َعلََّمهُ  فَرَُجٌل  َرأ  َ�نْهُ  َ�نَامَ  الُقْرآَن، ا�َّ

  بِهِ  ُ�ْفَعُل  بِانلََّهاِر، ِ�يهِ  َ�ْعَمْل  َولَمْ  بِاللَّيِْل 
َ

ي الِقيَاَمِة، يَْومِ  إىِل ِ
َّ

ْ�تَهُ  َواذل
َ
نَاُة، َ�ُهمُ  اثلَّْقِب  يِف  َرأ  الزُّ

ي ِ
َّ

ْ�تَهُ  َواذل
َ
َ�ا، آِ�لُوا انلََّهرِ  يِف  َرأ يْخُ  الرِّ ْصِل  يِف  َوالشَّ

َ
َجَرةِ  أ َالُم، َعلَيْهِ  إِبَْراِهيمُ  الشَّ  السَّ

بْيَاُن، ُ، َوالصِّ
َ

ْوالَدُ  َحْوهل
َ
ي انلَّاِس  فَأ ِ

َّ
ارُ  انلَّاِر، َخاِزنُ  َمالٌِك  انلَّارَ  يُوقِدُ  َواذل   َوادلَّ

َ
و�

ُ
 الَّيِت  األ

ةِ  َدارُ  َدَخلَْت  ا الُمْؤِمِنَ�، اَعمَّ مَّ
َ
ارُ  َهِذهِ  َوأ َهَداِء، فََدارُ  ادلَّ نَا الشُّ

َ
�ُل، َوأ  ِمياَكِ�يُل، َوَهَذا ِجرْبِ

َسَك، فَاْرَ�عْ 
ْ
يِس، فََرَ�ْعُت  َرأ

ْ
إَِذا َرأ

َحاِب، ِمثُْل  فَْوِ�  فَ لَُك، َذاكَ : قَاالَ  السَّ  َداَعِ� : قُلُْت  َمْ�ِ
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ْدُخْل 
َ
ِ�، أ َ�يَْت  اْستَْكَملَْت  فَلَوِ  �َْستَْكِملْهُ  لَمْ  ُ�ُمرٌ  لََك  بيَِقَ  إِنَّهُ : قَاالَ  َمْ�ِ

َ
لََك  أ [رواه  »َمْ�ِ

 ].١٣٨٦ابلخاری: 
بعد از اینکه نماز  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز سمره بن جندب -۶۹۷

 پرسیدند. کردند روی خود را به طرف ما نموده و می صبح را اداء می
 ؟»کسی از شما دیشب کدام خوابی دیده است«

] جکرد، و [پیامبر خدا  [راوی] گفت: اگر کسی خوابی دیده بود، خواب را تعریف می
 ».ماشاءالله«گفتند:  می

 ؟»کسی از شما خوابی دیده است«روزی از ما پرسیدند: 
 گفتیم: نه.
ولی من دیشب در خواب دیدم که دو نفر نزدم آمدند، و دستم را گرفته «فرمودند: 

شخصی را دیدم که نشسته و شخص دیگری آنجا  د، درو مرا به سرزمین مقدس بردن
 »نزدش ایستاده است، و در دستش چنگالی از آھن

برد تا جایی که از  آن چنگال را به گوشه دھان آن شخص نشسته فرو می«فرمودند: 
طرف اولی  کند، شود، باز به طرف دیگر دھانش چنین می پشت سرش بیرون می
 کند. و آن شخص باز ھمان کار را تکرار می گردد، میدھانش به حالت اولی بر

 گفتم: این چه کار است؟
 »!آن دو نفر گفتند: پیش برو

اخته شده بود، و شخص اند ھا براه افتادیم تا به شخصی رسیدیم که به پشتش با آن«
ایستاده بود، و با آن سنگ بر  –و یا با سخرۀ  –دیگری باالی سرش با مشتک سنگی 

افتاد، آن شخص  زد، سنگ به پایان می کوبید، و چون او را با آن سنگ می سرش می
ھم آمده، و   گشت که سر این شخص به میرفت، و وقتی بر ده به عقب سنگ میایستا

 کوبید. اش برگشته بود، در این وقت دوباره آن سنگ را بر سرش می به حال اولی
 کیست؟ پرسیدم این

 »!آن دو نفر گفتند: پیش برو
ھا براه افتادیم تا به گودال تنور مانندی رسیدیم، که سر آن گودال تنگ و  با آن«

پاینش کالن و فراخ بود، آن گودال آتشی را در آن بر افروخته بود، چون آتش زبانه 
ه نزدیک کرد، تا جایی ک کشید [اشخاصی را که در آن گودال بودند] با خود بلند می می
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کرد، دوباره به داخل تنور  بود از آن تنور خارج گردند، و چون آتش فروکش می
 ھای برھنه بودند. گشتند، و در این تنور مردھا و زن برمی

 پرسیدم: این کیست؟
 »!آن دو نفر گفتند: پیش برو

ھا رفتیم تا به نھر [رود] خونی رسیدیم، در آن رود خون، شخصی ایستاده  با آن«
(یزید) و (َوھب بن جریر) از (از جریر بن حازم) روایت  –و بر وسط رود خون بود، 

و بر کنار آن رود خون، شخص دیگری ایستاده بود، و در نزدش  -کنند که گفت: می
خواست [از رود] بیرون  ھایی بود، چون شخص که داخل رود [خون] بود، می سنگ

و آن شخص داخل رود را، به  کوبید، شود، شخص [کنار رود] با سنگی بر دھنش می
 گردانید. جایی که بود، باز می

 گفتم: این چه کار است؟
 ».گفتند: پیش برو!

زار، درخت بزرگی بود، و  زار، سبزی رسیدیم، در آن چمن ھا رفتیم تا به چمن با آن«
در پای آن درخت پیر مردی با عده از اطفال نشسته بود، و در آنجا شخصی دیگری 

 ».افروخت بود، و در پیش رویش آتشی بود که آن را برمینزدیک درخت 
آن دو نفر، مرا باالی درختی بردند، و [بر باالی درخت] مرا به خانه داخل نمودند «

ھا  که خانه زیباتر از آن را ندیده بودم، در آن خانه مردان پیر، جوانان، اطفال، و زن
 [نشسته] بودند.

ون کردند، و به قسمت باالتر درخت، به خانه سپس آن دو نفر مرا از آن خانه بیر
دیگری بردند که از خانه اولی بھتر و زیباتر بود، در این خانه [نیز] مردان پیر و جوانانی 

 ».بودند
برای آن دو نفر گفتم: تمام شب مرا این طرف و آن طرف بردید، اکنون مرا از 

 [اسرار] چیزھایی که دیدم با خبر سازید.
 گفتند: خوب.

گوئی است که به  کردند، شخص دروغ ن شخصی که گوشه دھانش را پاره میآ«
شود، تا آنکه سر  ھایش از وی [زبان به زبان] نقل می گوید، و این دروغ دروغ سخن می
 ».یابد گیرد، و تا روز قیامت ھمان عذاب وی ادامه می تا سر آفاق را می
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که خداوند قرآن را کوبیدند، شخصی است  و آن شخص که سرش را به سنگ می«
از قرآن خوابیده، و در روز به آن عمل برایش آموخته است، ولی او در شب، غافل 

 ».نکرده است، و به ھمان عقوبتی که دیدی، تا روز قیامت گرفتار است
 ».اند و کسانی را که در داخل تنور دیدی، مردم زنا کار«
 ».اند و آن کسی را که در داخل نھر دیدی، اشخاص سود خوار«
 ، و اطفال نزد او: اوالد÷و پیر مردی که در زیر درخت نشسته بود، ابراھیم«

 ».افروخت، (مالک) نگھبان دوزخ است میمردمان ھستند، و آنکه آتش را بر
خانه اولی که داخل شدی، خانه عموم مسلمانان، و این خانه [دوم]، خانه شھدا «

 ».است، و من جبرئیل ھستم، و این دیگری میکائیل
برایم گفتند]: سرت را باال کن! سرم را باال کردم، و دیدم که در باالی سرم مانند «[

 ابری است.
 گفتند: این منزل تو است.

 گفتم: مرا بگذارید که داخل خانه خود شوم.
ای، و چون بقیه  مانده است، و آن را کامل نکرده گفتند: ھنوز از عمر تو چیزی باقی

 .)١(»ات خواھی آمد به خانهعمر خود را کامل نمائی، 

 از احکام و مسائل متعلق به این آنکه: -١
حدیث آموخت این است که: دروغ ) معنی این حدیث واضح است، و آنچه را که باید از این ۱ 

گفتن، زنا کاری، و سود خواری از گناھان کبیره است، و مرتکب این اعمال اگر توبه نکند، 
چنین دانستن قرآن و عمل  ھای که در این حدیث آمده است، در انتظار او است، و ھم عذاب

ین حدیث نبوی نکردن به آن از گناھان کبیره است، و جزای چنین شخصی ھمان است که در ا
 شریف مذکور است.

 ھا کند. ) امام بعد از سالم دادن باید روی خود را به طرف مقتدی۲ 
 ) تعبیر خواب مشروع است، و باید شخص عالم، صالح، و دانشمندی خواب را تعبیر نماید.۳ 
 .شود دھد، فرجامش در آن دنیا برایش آماده می ) آنچه را که انسان در این دنیا انجام می۴ 
دانند، باید از ھمه پیشتر خودشان  اند، و احکام و ارشادات آن را می ) کسانی که قرآن را آموخته۵ 

 به آن عمل کنند، و سپس محتویات آن را برای دیگران بیاموزند، ورنه منتظر عذاب الھی باشند.
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أَةِ  -٤٨ جْ تِ الفَ وْ  باب: مَ

 ]: مرگ ناگهانی (مرگ مفاجاه)۴۸[باب 

ُ  ريَِضَ  اَع�َِشةَ  َ�نْ  -٦٩٨ نَّ : َ�نَْها ا�َّ
َ
�ِّ  إِنَّ : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  لِلنَّيِبِّ  قَاَل  رَُجًال  أ

ُ
 أ

ُظنَُّها َ�ْفُسَها، اْ�تُِلتَْت 
َ
قَْت، تََ�لََّمْت  لَوْ  َوأ ْجرٌ  لََها َ�َهْل  تََصدَّ

َ
قُْت  إِنْ  أ  »َ�َعمْ «: قَاَل  َ�نَْها؟ تََصدَّ

 ].١٣٨٨[رواه ابلخاری: 
 گفت: جروایت است که شخصی برای پیامبر خدا  لاز عائشه -۶۹۸

یافت،  کنم که اگر مجال سخن زدن را می مادرم به طور ناگھانی مرد، و گمان می
 گر من عوضش صدقه بدھم برایش منفعت خواھد داشت؟داد، ا چیزی صدقه می

 .)١(»بلی«فرمودند: 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
به بدی آن، و احادیثی به خوبی آن آمده است، از جمله ) در مورد مرگ ناگھانی احادیثی ۱ 

از مرگ ناگھانی «فرمایند:  است که می جاحادیث که به بدی آن آمده است، این قول پیامبر خدا 
اش بمیرد، در آخر  ، و سبب این امر این است که: اگر شخص به حال طبیعی»برم به خدا پناه می

نماید، و با  آنچه را که بخواھد، در طریق خیر وصیت میعمر از گناھانش توبه نموده، از مالش 
 کند، ولی در مرگ ناگھانی این چیزھا برایش میسر نیست. تردد کلمه شھادت رحلت می

از  بو از احادیثی که در خوبی مرگ ناگھانی آمده است، حدیثی است که عائشه و ابن مسعود 
مرگ ناگھانی «فرمودند:  جپیامبر خدا  کنند، و آن حدیث این است که روایت می جپیامبر خدا 

، و سبب این امر آن است که شخص مؤمن و با تقوی »برای مؤمن راحت، و بر فاجر غضب است
ماند، و  ورزد، و ھیچ وقت از یاد خدا غافل نمی ھمیشه به یاد خدا بوده و از گناھان اجتناب می

دھد، چنین شخصی اگر به مرگ  آنچه را که برایش ممکن است، در راه خدا صدقه و خیرات می
یابد، ولی شخص فاسق چون اعمال نیکی نداشته  میرد، از سکرات موت نجات می ناگھانی می

 رود. ھا از دستش می میرد، ھمه این فرصت است، اگر به مرگ ناگھانی می
روایت است  سگردد، از انس ) صدقه دادن از طرف میت جواز دارد، و برایش سبب منفعت می۲ 

ھا صدقه  کنیم، و از طرف آن ھای خود دعا می پرسیدم که ما برای مرده جفت: از پیامبر خدا که گ
بلی به طور یقین «رسد؟ فرمودند:  ھا می کنیم، آیا ثواب این چیزھا برای آن دھیم و حج می می

شوند که شما از  چنان خوشحال می رسد، و به سبب این چیزھا آن ھا می ثواب این چیزھا برای آن
 ».شوید بخشش گرفتن خوشحال می
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ِ النَّبِيِّ  -٤٩ ربْ اءَ يفِ قَ ا جَ رَ  جباب: مَ مَ عُ ر وَ أَيبِ بَكْ  بوَ

 آمده است بو ابوبکر و عمر ج]: آنچه که درباره قبر پیامبر خدا ۴۹باب [

ُ  َوَ�نَْها ريَِضَ  -٦٩٩ ِ  رَُسوُل  اَكنَ  َ�نَْها قَالَت: إِنْ  ا�َّ رُ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ َتََعذَّ
َ

 يِف  يل
ْ�نَ «: َمرَِضهِ 

َ
نَا أ

َ
ْ�نَ  ايلَْوَم، أ

َ
نَا أ

َ
ا اَع�َِشَة، يِلَْومِ  اْستِبَْطاءً  »َغًدا أ ُ  َ�بََضهُ  يَْوِ�، اَكنَ  فَلَمَّ  َ�ْ�َ  ا�َّ

ِْري َسْحِري
َ

 ].١٣٨٩[رواه ابلخاری: بَييِْت  يِف  وَُدفِنَ  َو�
در ایام مریضی خود  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  لو از عائشه -۶۹۹

امروز من در کجایم [یعنی در خانه کدام یک از ازواج مطھرات «پرسیدند که:  می
 ».باشم] و فردا کجا خواھم بود می

شان درنگ کردن و ماندن به روز نوبت عائشه بود، و چون روز نوبت من  و غرض
بر سینه و آغوشم بودند قبض نمود، و در شان را در حالی که  ند روحرسید، خداو

 .)١(ام دفن گردیدند خانه

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
در  بو ابوبکر صدیق و عمر جموضعی است که اکنون مرقد پیامبر خدا  ل) خانه عائشه۱ 

شان بودند، و  در حال حیات جنشینان پیامبر خدا  آن قرار دارد، و این دو شخصیت وزیران و ھم
شان ھم باشند، و این فضیلت و  بعد از وفات جھم مرقدان پیامبر خدا  خداوند متعال خواست که

 منقبتی است که جز برای این دو شخصیت برای ھیچ شخص دیگری وجود ندارد.
در خواب دید که سه (قمر) در  جگوید: عائشه بعد از وفات پیامبر خدا  می /) امام عینی۲ 

برایش گفت:  سقصه کرد، ابوبکر – سابوبکر صدیق –اش افتادند، این خواب را برای پدرش  خانه
و موقعیت این سه مرقد بناء بر » ھستند جاولین (قمر) که بھترین آن سه قمر است، پیامبر خدا 

شان به طرف  به طرف مغرب، و روی جقول اکثر علماء به این طریق است که: سر پیامبر خدا 
تر  قدری پایان جاست، که از مرقد پیامبر خدا شان قبر ابوبکر صدیق  قبله قرار دارد، و در عقب

عقب  سقرار دارد، و قبر عمر جھای پیامبر خدا  در مقابل شانه ساست، به طوری که سر ابوبکر
ھای  مقابل شانه سباشد، به طوری که سر عمر تر از آن می و قدری پایان سقبر ابوبکر صدیق

 قرار دارد. سابوبکر صدیق
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اِب  -٧٠٠ نَّه قال: تُو�ِّ رسول اهللا َ�ْن ُ�َمَر بْن اخلَطَّ
َ
وهو راٍض عن  جريَِضَ اُهللا َ�نُْه �

تَّة،  تَّة، فس�َّ السِّ ، َوَطلَْحَة، وََعِليًّا، ُ�ثَْماَن، فََس�َّ هوالِء انلََّفِر السِّ َ�ْ�َ  ْ�نَ  الرَّمْحَِن  َوَ�بْدَ  َوالزُّ
يِب  ْ�نَ  وََسْعدَ  َعوٍْف،

َ
 ].١٣٩٢[رواه ابلخاری: َوقَّاٍص،  أ

در وقت وفات  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز عمر بن خطاب -۷۰۰
، و طلحه، و خود از این شش نفر راضی بودند، و این شش نفر را نام برد: عثمان، و علی

 .)١(شزبیر، و عبدالرحمن بن عوف، و سعد بن ابی وقاص

 لق به این حدیث آنکه:از احکام و مسائل متع -١
ھنگام شھادت خود، نموده بود، و گفته بود: ھر  س) این سخنان جزئی از وصیتی است که عمر۱ 

کدام از این شش نفر را که خلیفه انتخاب کنید، او خلیفه است، و باید از وی اطاعت و پیروی 
 نمائید.

ری به شھادت رسید، و در روز چھار شنبه بیست ششم ذو الحجۀ سال بیست وسه ھج س) عمر۲ 
کرد، و  کسی که او را به شھادت رسانید ابو لؤلؤه غالم مغیره بن شعبه بود، که دعوای اسالم را می

آمد و گفت به بادارم بگو که خراج مرا کم کند، [این شخص  سسبب این کار آن بود که: نزد عمر
پرسید: خراجت چقدر است؟  سداد]، عمر قرار اتفاق در ھر مدت معینی یک دینار به بادارش می

کنم، تا کارگر ماھری ھستی، و یک دینا چیز بسیاری  گفت: یک دینار، گفت: این کار را نمی
به نماز صبح بیرون شد، آن دشمن  سنیست، آن شخص از این سخن در قھر شد، و چون عمر

 خدا با خنجر مسمومی به وی حمله کرد، و او را به شھادت رساند.
یک شنبه اول ماه محرم سال بیست وچھارم ھجری دفن گردید، و عمرش در در روز  س) عمر۳ 

روز شھادتش شصت، و یا شصت و سه سال، و مدت خالفتش ده سال، و پنج ماه، و بیست ویک 
 روز بود.

طوری که در ھمین حدیث در  -در خالفت نمونه عدل و عدالت بود،  س) با وجود آنکه عمر۴ 
در وقت شھادت خود گفت: ای کاش که در [گناه و ثواب  –خود صحیح البخاری آمده است 

خالفت خود] سر بسر باشم، یعنی: از این خالفت نه مورد عذاب قرار بگیرم، و نه برایم ثوابی باشد، 
دانم  گفت، نمی با ھمان عدالت خود که فوق آن متصور نیست، چنین می سو در صورتی که عمر

از ظلم و ستم کار دیگری ندارند، برای رسیدن به که چه سبب است که کسان دیگری که جز 
 قدرت و امارت اینقدر کوشش و تالش دارند؟

                                                 



 ٣٦٣  جنازه] احکام[ :]۲۳[ کتاب

اتِ  -٥٠ وَ ن األَمْ ا ينْهى عَ  باب: مَ

 ]: آنچه که نسبت به اموات ممنوع است۵۰باب [

ُ  ريَِضَ  اَع�َِشةَ  َ�نْ  -٧٠١  �َُسبُّوا الَ «: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبُّ  قَاَل : قَالَْت  َ�نَْها، ا�َّ
ْمَواَت،

َ
فَْضْوا قَدْ  فَإِ�َُّهمْ  األ

َ
  أ

َ
ُموا َما إِىل  ].١٣٩٣[رواه ابلخاری:  »قَدَّ

 فرمودند: جروایت است که گفت: پیامبر خدا  لاز عائشه -۷۰۱
 .)١(»اند ھا را دشنام ندھید، زیرا ایشان به سرنوشت اعمال خود رسیده مرده«

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
ھا مطلوب است، در  ھای آن ) این حدیث داللت بر تحریم بد گوئی از اموات دارد، ولی ذکر خوبی۱ 

ھای خود  ھای مرده خوبی«فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  بترمذی از ابن عمر
 ».ھا خودداری نمائید را بگوئید، و از بد گفتن آن

ھای  ) در فتح المبدی آمده است که: بد گوئی از کفار و فساق، و ظالمین غرض تحذیر از ھمانند۲ 
 ھا جواز دارد. ھا، و غرض نفرت مردم از آن آن
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